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VAN DE REDACTIE

Door bijdragen van (bestuurs)leden van onze vereni-ging -
waarvoor de redactie hen zeer erkentelijk is - kunnen wij
u opnieuw een blad met een gevarieerde Ínhoud presenteren.
Hebt u a1s lezer een reactie op een geplaatst artikel, een
aanvulling, een vraag of een correctie, schroom dan niet
en trek aan de bel. De redactie rekent op u !

Bovendien nodigen de lange avonden weer uit om oude herin-
neringen eens op papier te zetten. I,r/at tzeLf misschien niet
de moeite waard vindt, kan voor anderen zeer waardevol bl!j-
ken te zíjn. Ook daarin rekent de redactie op u !

KENT U SCHERPENZEEL ?

Bovenstaande tekening is misschien wat amateuristisch uit-
gevallen; het zaL U wel duidelijk zijn, dat het de gevel is
van een huis met het jaartal 1897.
Het zou geen wonder zijn a1s U zích deze tekst niet kunt
herinneren. Deze is er n.1. pas een jaar geleden op geschil-
derd. voorheen prijkte op de muur een bord met "Heidezicht'f.
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Redaktie
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te Scherpenzeel
t.n.v.

De jaarlijkse contributÍe bedraagt f 15,=

fn de kelder van het Koetshuis.
Te bezoeken na telefonische afspraak met
de archivaresse, mevrouw R. Penning.

pc. 3925 EA

pc. 3925 VJ

0m U op weg te helpen (of wellicht in de war
het pand mag dan ongeveer 100 jaar oud zijn,
sinds 1960 in Scherpenzeel.
Als gebruikelijk vindt U het antwoord elders

te brengen)
het staat pas

in dit blad.
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VAN DE BESTUURSTAFEL

LIij staan weer aan het begin van een níeuw seizoen en
wel het seizoen dat het belangrijkste in onze geschi-e-
denis belooft te worden. Op 25 maart 1993 vieren wij het

,@
gemerkt voorbij zullen laten gaan. Zo hopen wij o.a. te-
gen die tijd een open dag in ons nieuwe documentatiecen-
trum te kunnen organiseren. Hoewel wij gm
nen uiLoefenen op het tijdstip van de verbouwing van het
Koetshuis - het schijnt dat men voor dit binnenkarwei
wacht op slecht weer - rekenen wij optimistisch op zoveel
barre weersomstandigheden, dat wij op 25 maart er onze
inÈrek kunnen hebben genomen.

Onze vorige voorzitter, Joh. Lagerweij, maakte ons er op
attent, dat wij dezer dagen nog een zelfs 250-jarig be-
staan vieren: de aanleg en geschiedenis van de Grebbe-
1inie. Oant ba
eerstvolgende ledenvergadering hierover te spreken.

Ook de huidige voorzitter laat zich niet onbetuigd. 0p
de jaarvergadering, aanvang 1993, za1 hij een boekje
opendoen over zíjn tt Geschiedenis van het Geslacht Van
Scherpenseeltt, "aar k
doet en naarstig de gegevens verv/erkt. HÍj hoopt licht
te werpen op de tot nog toe onbekende oorsprong en een
overzicht te geven van het onLstaan circa L325 tot het
overlijden van de laatste geboren Van Scherpenseel in
I79L. Bij de vele wederwaardigheden en onstandigheden
zullen schokkende details als een gifmoord en een huwe-
lijk met een overledene nj-et worden verzwegen.

Ook onze excursi-e voor 1993 ligt reeds grotendeels vast.
Na het toch wel zeer grote succes van de beide vorige
handhaven wij de daarmee geboren traditie van busexcur-
sies. Het bestuur koos voor onze eigen ttkwartierhoofd-
stadrt van de Veluwe: Arnhem, waar vele Van Scherpenseels
belangrijke functies in het bestuur van stad en land
hebben bekleed. Hoewel deze stad voor ieder van ons zeker
niet onbekend is, zal bijna niemand de diverse monumenten
onder deskundige begeleiding (inwendig) hebben bezichtigd.
Het voordeel van een dergelijk bezoek is, dat op eenzelf-
de tijd meerdere deuren voor ons opengaan, dj-e anders
veelal (net!) gesloten bleken te zijn.

Over het middagprogramma is nog geen beslissing genomen.
Het bestuur aarzeLt tussen three mogelijkheden: enerzijds
het slot Rozendaal te Velp, nu lveer geheel in oude stijl
íngericht en als museum opengesteld, eens het favoriete
verblijf van de Gelderse hertogen en door hen als tthogett

heerlijkheid aan de Van Scherpenseels in erfelijke leen
gegeven en anderzij ds een tocht langs diverse plaatsen
van de Slag om Arnhem in 1944.
Enfin, U kent hiermee in grote trekken het jaarprogramma;
we houden U verder op de hoogte

60 JAÀR GETROU\,\iD

Een van onze oudste leden,Arend Bakker,was op

23 september 60 jaar getrouwd.

In onze vereniginq heeft hij veel werk verzet,niet
alfeen in de werkgroep genealogie maar ook in diverse
publicaties over het oude Scherpenzeel.

Wij feliciteren het echtpaar Bakker-Burggraaf met

het bereiken van deze mir fpaat.



ONBEKENDE BOERDER IJNAIUEN

In ons verenigingsorgaan van maart 1992 )I.deed ik
een oproep aan de feden om mij te verteflen waar
bepaalde boerderijen of woonhuizen lagen.Onze feden
de heren v.Maren,Klesser en Lagerwei_j waren zo
vr j endel i i k mi i de I 'i ooi nry rz:n de rznl aando nl aafv ! rvriusral 

^ 
rLlrJ us ravyalrt3 vorr L^_ , _ y,**_Sen

te geven:
de Berg: ten zuiden van Scherpenzeel,tegen de Amerongse

Berg
Broekkant: bij 't Broek
de Brom: boerderij op de Glind
't Dilkje: kan een boerderij in Barneveld, zí1n,maar kan

ook gestaan hebben aan 't Kerkedijkje of
Hollewegje ten zuiden van het Oosteinde

Dodenstok: in I,{oudenberg bij de Stulp
de Hoge Heerdt: op 't Hogeland bij de Hol-evoet,tegen-

over nu de Hertog van Gelre
de Heul: ten zuiden van de snelweg bij Leersum
de Heuvef: bij de Heuvelsesteeg onder Overberg
de Lors: aan de noordwestkant van Barnevefd
Mei-enhorst: boerderij tussen Maarsbergen en Maarn
SteenbeekT er zi1n drie Steenbeken bekend:in Leersum,

Lunteren en Leusden
de Valk: het huis naast het Hoge Huis,waar nu slagerij

Bakker in gevestigd is.Voormalige herberg en
heel even gerechtshuis.

De namen Berkerslot,de Bu1,de Graaf,de Hiff,'t Jank,
Knootwiflige,de Vlek en 't !{aterhuisje blijven nog
raadsefachtig.

Ook een raadsel- is het waarom mensen van boerderijen
zo ver van ons dorp gelegen hun kinderen hier in de
kerk lieten dopen.Dat zou te maken kunnen hebben met
een vacante predikantsplaats in hun eigen kerk,onvrede
met een predikant of een plotselinge geboorte bij een
bezoek aan Scherpenzeel.
Hartelijke dank voor de infornratie.

Als ie For--h zoo ie l^ne.l terrtcrvindt......
Ons tid mw.J.H.A.Beeke uit Veenendaaf was een van de
eersten die door ons dorp kwam na de gevechten in de
meidagen van L940.Zij kwam door Scherpenzeel toen het
volkomen verlaten was.De geevacueerde bewoners waren
nrrr nief ferrrooekeerd-Zii heeft haar indrukken in eenrrvY rrre e ee! uyYvrrvv! \j 

' "'J

dagboek opgeschreven.Wij mochten het gcdeelLe over
Scherpenzeel jn ons blad publjceren.HeL verhaal begint
an ljaarn.
" 'f Was eigenaardig zoo uitgestorven het dorp (Baarn)
or rri I zaa mc'l z. 'n henlakt-.e rttiÈen of van houtenuru aqY

schotten voorziene winkel-ramen.De bezetting van het
land voltrok zich snel .In 't begin wer:d ik daar danig
dnnr rroqr-hnki- Een eirrcnaa.dio moment was heL toenuwr YEJ9
geevacueerde vee terugkwam.Voorop reed een boer in
áen tweewielig karretle meL een flinke qang door de
Nieuw Baarnstraat;hij had een koe aan de wagen gebonden,
die holde dus vanzelf mee.Daarachter kwam een heele
stroom van hardholfende koeien,een stoet van twintig
minuten lang,waarbij de straat geheel vol was.'t Was

een wonderlijk gezicht.Soms ging er een een andere kant
op,dan had ze al gauw een paar volgelingen.Maar 't was

vrij gemakkelijk om ze in 't goede spoor te houden-
Veel koeien gingen voor de winkelruiten kijken en
wifden daar soms niet vandaan''t ZaI wel de enige keer
in hun leven geweest ziln,daL ze hun spiegelbeefd gezíen
hebben.Toen de stoet voorbij was kon 1e precies zien
welke weg ze gegaan was,de straat was heelemaal groen'
Het heele verkeer was in de war,ook telefoon-en post-
verkeer.Ik kon er absoluut niet achter komen hoe het in
Veenendaal (waar zij woonde en werkte,red.) gesteld was'
Van verscheidene kanten hoorde ik dat het dorp plat lag,
maar ik kon geen officiele bevestiging van de geruchten
krilgen en toen besfoten een kennis,die bij de wo1-
fabrieken van D.S.van Schuppen op kantoor is,en ik om

per fiets naar 't Veen te gaan om poolshoogte te nemen'
Bij Woudenberg kregen we de eerste indrukken,daar waren
ontzettend veel gesprongen ruiten'Even voorbij de overweg
woudenberg-scherpenzeel was het bruggetje verniefd zoodat
we met onze fletsen over het sluisje moesten'
In Scherpenzeel zagen we de uitwerking van de oorlog in
aI z' n volheid.We kwamen er diep van onder de ,indruk'
Zwarcgeblakerde en stukgeschotei huizen' ingezakte daken'

H.M.van Woudenberg.



strahen vol gias en totaal geen mensch Le bekennen.
J)o mq coroqfarrroarÁa L-arL l-'=À -f rrlznoeahn]-an -:-.----uer ue J\ell.! lldu :;--.*y--_,, *.,Jn.
De straten vertoonden veef gaten veroorzaakt door het
cnl-r ja+an tr 7=n er OVefAl Ui b Om wanhonicr van l-eu I u vl,r tvqllt rvl/rY ! utt uc

worden.Als je toch zoo je boel LerugvindL!
Toen we in Renswoude kwamen stond daar de molen inwendig
te branden.'t Was neL een reuze openhaard,de vlammen
speelden over een groLe berg graan.Vanaf de sLraat was
dat goed te zien wanl de deur was weggebrand,alleen de
ronde muur stond nog.Ook in Renswoude rvaren beschadigde
htti zon ma:r I I nieL als i n Sr--hernenz.r.r'lIIIUU ULJ flf I,UgJ.

Toen kwam Veenendaal in zícht.Gelukkig onz'e ergste vrees
werd rroon r^zarkal i i khe'i cl : wel wÀrên cr hr ri zon nmoh I azonI fJrlrtutu, wsf wol =1 - -_ -yr_JLUL=!!,
maar de fabrieken en kantoren stonden er nog.Ze vonden
het allemaaf feuk dat we gekomen waren,rnaar raadden ons
aan in Veenendaal te blijven omdat het veel te vermoeiend
zou ziln weer [erug te fietsen en het kanLoor draaide
weer gewoon dus was het mi j waL dat bebreft preLtÍger
om weer ingeschakeld te worden."

AI,GEI\MNE LtrDtrNVERGADERTNG op 10 NOVEMBER.

Het bestuur van Oud Scherpenzeef nodigb haar leden
rlif {nF tra} l-riir^unnon \/Àn êên alcomona ladanrroraarlarinaeL Yqvel rr rY

Áia nahn,,^óh,,,^Éíll on cl inqdao lo november in cafév}/ vtlrJvsY I v

Restaurant Boschzicht.

Vanaf 19.45 uur wordt U onLvangen met koffie,aangeboden
rlnnr rlo rraran-i ai'-- -"-r*n9.
Hierna houdb. de heer Joh. Lagerweij een dia-lezing over
de GrebbeLinie en haar geschiedenis.

De dia-serie met de titet "Reservaat of Monument"

geeft een overzicht van de drie finies die in de loop
der eeuwen gefuncLioneerd hebben ter verdediging van

Ho]land en het Sticht.
T\^-^ | :'.': ^^ "^*^n de HoL landse Wa[erlinie,de lJsse] Linieug-v L Lt tL gJ wot g

en de Grebbelinie waarbi-j het op deze avond in het
bijzonder gaat.

AI wandelend meL zijn vrouw Langs de gehele Grebbelinie
zal Johan vertellen wat zij zijn tegengekomen in
restauraties,stuwen en sfuizen en vestinqswerken naar

ook opnamen van flora en fauna.

Ongetwij feld belooft het !^/eer een zeer boeiende en

interessanFe avond te worden.

1
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l*?rru.rre.t{ittsfr r0Ír d I)uïsstrau"



Van wie is de weg ?

Het geslacht Van Westerholt is vanaf ca. 1650 zo'n

150 jaar de baas geweest in Scherpenzeel. In het familie-
1

archief ^) zijn ook veel stukken bewaard gebleven uit de

tijd van de familie Van Scherpenseel. Tussen deze oude

stukken bevindt zich een verklaring van Jan Rutgerserl hoe

de grens van de boerderij ttGroot Scherpenzeeltt precies

loopt en welke afspraken er bestaan over de loop van de
')

sloten '). Hieruit blijkt dat men zich ook toen al nauw-

keurig aan de grenzen moest houden. Er mocht zelfs geen

paadje tussen de wal en de sloot ontstaan, zodat de loop

van de sloot zo langzamerhand kon opschuiven en men zijn
gebied kon uitbreiden.
Jan Rutgersen legt zijn getuigenis af voor de waarnemend

schout van Ede, Derck van Oemeren, die handelt uit naam

van Willem van Scherpenseel, Heer van Scherpenzeel. Bij

de verklaring zit een verkoopakte van een stuk grond van

Gerrit ttPalicktt van Scherpenseel aan Egbert de Beer,

sinds 1492 eigenaar van de boerderij "Het Clooster" 3).

In deze akte worden ook afspraken gemaakt over de weg

tussen Groot Scherpenzeel en ttHet Cloostertt. Deze weg

loopt ongeveer in het verlengde van het huidige Ben Goe-

rionplein.
De verklaring wordt hiernaast in haar geheel opgenomen,

zodat u zeLf. kunt lezen hoe men meer dan 400 jaar geleden

met deze zaken omging.

10

fck Palick van Scherpenzel lije (=belijd) ende be-
kenne voir mij ende mijn erven dat ick vercoff (=verkocht)
hebt Egbert die Beer mijn neve een stuck lantz gelegen
aen die westsijde van mijn huys tho (:te) Scherpenzell,
aen die oostzijde Egbert die Beer mit dat Clooster, aen
die zuytsijde dat Voert (= 't Voort), mit vorwerden dat
hij ind (=en) ick den wech tusschen onser twijer erven
gebruijcken zullen ind anders nijmandt.
Ende wij sullen dair omschuttding op leggen tot dat twij-
er behoeff van een poene gelts die hij mij tot mijnt will
voll betaelt heeft. Ind off hij off sijnen erven van mij
off mijnen erven vorder soestenisse (=bewering) noot
(=nooit) weer sa11 ick om altijt vesten (= bevestigen)
dat hij dat vast zij sonder argelist.
rn kennisse der waerheijt soe heb ick mijn segel aen desen
gehangen int jaer ons Heeren duijsent vijffhondert ind eeq
op Anoudt onssen lieve vrouwen assunxtion (=?).

noten

1. Rijksarchief Gelderland; Huis Enghuizen, archief Wes-
terholt.

2. Archief l,,/esterholt, rode nrs. 13, daarvan nr. 45.
3. Repertorium op de beleningen van de hofsteden rond de

Holevoet te Scherpenzeel, door L{.H.M. Nieuwenhuis,
blz. 15.

H.M. van Woudenberg

0p de omslag ziet u een afbeerding van ttGezicht op scher-
penzeel" van Pieter van Loo ( 1737-1784) , ook voorkomend inhet boek ttScherpenzeel , Poort. van Gelderlandtt.
Een duidelijke wegafscheíding is niet herkenbaar. Het wasin de tijd van Gerrit ttPalickt' dus raadzaam, grensafspraken
goed te laten beschrijven.

11



l^/ERKGR0EP DOCUMENTATIE

De 2OOOste foto is opgeplakt - Niet al1een opgeplakt op

zuurvrij museumkarton, maar ook verwerkt in een kaart-
systeem. Iedere foto krijgt namelijk één of meer tref-
woorden en een nunmer. Dit alles wordt gedaan door de

dames Otter en De Lange. In september zijn de dames

weer gestart met deze werkzaamheden.

Heel toevallig is de 2000ste foto een afbeelding van
het zwembad rt l^/illaer. De foto is genomen tijdens de

zwemvierdaagse, oP 7 juli 1981. Nog niet zo oud dus,
maar we1 hoogst aktueel.
Hopelijk wordt de foto nog niet echt historisch door de

dreigende sluiting van het zwembad. Tenslotte heeft
Scherpenzeel een lange zwemgeschiedenis. Heel vroeger
betekende zwemmen een plons in de beek, later nam men

een duik in het zwembad "Het Schuttt, nog steeds de

beek.
In 1959 werd met de bouw van het huidige zwembad't
l{i11aer begonnen.
Misschien is er wel iemand onder de lezers díe nog
een aardj-g verhaal over de zwemgeschiedenis van Scher-
penzeel wóet.(De redactie houdt zich aanbevolen,red.)

Ria Penning

l2
T &

13

KENT U SCHERPENZEEL ,l

Het huis met de tekst ttAnno IB97't staat in de Nieuwstraat
No. 14 (voorheen Knaapstraat), schuin tegenover de plaats,
waar de Vlieterweg op de Nieuwstraat uitkomt. Vroeger
heette di-t stuk van de Vlieterweg ttSchreiheuveltt.
In 1960 kwam dit gehele gebied, dat toen bij l,/oudenberg
hoorde, bij Scherpenzeel. Vandaar dat dit pand pas sinds
dat jaar in Scherpenzeel staat.
Tijdens een gesprek met de huidige bewoner, de heer H. van
Deelen, bleek dat het bouwjaar weliswaar niet exact kan
worden vastgesteld, maar dat het niet veel van 1897 zaT af-
wij ken .

Dit blijkt ook uit de oude foto No. 64 op pag. 54 van de
uitgave "ScherpenzeeL, Poort van Gelderlandtt. Daar is de
woning op de achtergrond te zien. De betreffende ansicht-
kaart dateert uit 1905. De meeste daarop voorkomende hui-
zen stonden er dus al vóór 1900.

Volgens overlevering zou voor de bouw van het huis veel
hout gebruikt zijn, afkomstig van een afgebroken kerk ín
Amersf oort. l^/ie van de lezers weet daar wellicht meer over?

Volledigheídshalve: vóór ca. 1950 woonde op dit adres de
familie Harskamp.

C. Boutkan

HET LEDENBESTAND

Nieuwe leden:

Hr. l,rl. Schimmel, Holevoetplein 280, Scherpenzeel
Hr. H.R. van Hoevelaken, Oosthof 6, Scherpenzeel
Hr. M.J. v.d. Kaa, BreiLnerlaan 444, Den Haag
Mevr. R. Dijkhorst, Merellaan 20, Scherpenzeel
Hr. F.Ploeg, Brinkkanterweg 23, Idoudenberg
Hr. en Mevr. M. Groeneveld, Bruinhorsterlaan 37, Schtzeel
Hr. ld.P.M. Vrolijk, p/a Stationsweg 389, Scherpenzeel



NIEUWE AANWINSTEN

Een microfilmleesaPParaat .

Een naanrbord ver."Oud Scherpenzeef". Dit naambord

is ontworpen en gemaakt door dhr.v.Vuuren,Brandwijk'

- een thermoskan van de

canadezen.
'\I zlgt ( Kleln /

L zrgl (groot)

1 spanzaag

I zaag voor spanzaag

L zak met polscherven afkomstig

hoek Industrielaan/Gf ashorst

Lindenfaan -

dhr. Groenveld

Bruinhorsterlaan 37

dhr.de Ridder

BOEKENLIJST

Poort van Gelderland, door J

T:al der menqe.n Monumentenr,lvrrJvrrt.

Lt M .' \alnr rdanl-rora

.Klesser e.a.

en archieven door

l-rrrpn in Sr--hernenzee] 1610-1619

H. M. v. Woudenberg.

Inventaris Archieven l{oudenberg

A. F. M. Reichgelt .

en 1638-1715 door

1509-1943 door

L4
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DeK0PIJ
dient uiterl
bij één van

ingeleverd !

voor het volgende nummer

1jk zaterdag 14 november 1992

de redactieleden te zíin

( hierlangs afmippen)

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr.

Postcode/hloonplaats :

geeft zich op als 1id van

tegen een kontributie van

de vereniging tt0ud-Scherpenzeel"

f I5,-- per jaar.
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