
1ï -:

ABN'AMR0 Debank

Dc bank voor bct:rlcn . i),,lrank v()or sparcn . l)t'lrenk voor lcrtctr . Dl bank voor bclcggcn.

Dorpsstraat 2I4
3925 KJ Scherpenzeel

VENENIGING
ouo

SCHE RPE NZ EEL

[ffi "@rril-SrftrrqlnzttL*
\b7



6' 
iuurgung nr. 3

Vereniging "0ud - Scherpenzeeltt

oktober 1994

werkgroep genealogle
3925 TP tel. 4078

3925 VJ rel. 7543

3925 RG rel. 3320

werkgr. documentatie
3925 RB tel. 8620

ledenadmlnistratie
3925 TA rel. 2973

VAN DE REDACTIE
Een fraaie zomer ligt achter ons, voor ons een ongewisse

herfst- en wintertijd. Hopelijk laat u als lezer van dit
blad de redactie de komende maanden niet i-n de kou staan.

De map met verhalen en anecdotes raakt leeg. Schroomt u

níet uw aantekeningen, knipsels of zelfs complete verhalen

aan ons door te geven. Uw medelezers zullen u dankbaar zijn.
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Dikwijls heb ik mij afge-
vraagd: tt Is deze vorm

vanzelf gekomen of heeft de

mens de natuur een handje

geholpen?" Ook had ik het
gevoel dat ik een dergelijke
boom wel eens elders had
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Na de vakantie hebben wij weer zin in het nieuwe seizoen.
Ook deze keer willen we scherpenzeel en haar geschiedenís
zoveel mogelijk centraal ste11en. 0p 25 oktober is de eer-
ste ledenvergadering. Ook 3 februarÍ kunt u alvast noteren.
Dan is onze jaarvergadering met een lezÍng door de heer G'

van de Peut over de Eierhal.
Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan

een aantal projekten. De burgerlijke stand van na 1811

wordt gekc,pieerd door de heer De Bourgraaf' Dat,maakt het
voor dó leden en belangstellenden veel toegankelijker' De

helft is al klaar.
Een aantá bestuursleden neemt ons depot onder handen' Er
zullen stellingen gemaakt worden. Alle aanwinsÈen worden
geregistreerd ón keurig opgeborgen. 0p dit moment hebben

"i_: 
á" leenboeken van Huize Scherpenzeel in bruikleen van

nei ni3tsarchief Gelderland. Het is de bedoeling om deze

oude dikke boeken op mlcrofilm te zetten, zodaL u ze te zíj-
ner tijd ook kunt inzien.
Inmíddáls vordert de centrumroute gestaag. Ons dorp wordt
met de dag mooier. De Ned. Herv. kerk gaat de tweede restau-
ratiefase in, zodat de buitenkant er weer jaren tegen kan.
Daarna krijgt de binnenkant een grondige opknapbeurt.
Tegenover de kerk is, zonder dat zelfs de monumentencommis-
siá het wist, de muur naast de poort gesloopt. Janrner dat
de strakke gevelrij nu onderbroken wordt door een hek. Ho-
pelijk vergeet men niet de tuin er achter in passende stijl
aan Le leggen.
h/e kunnen verheugd zijn dat de pomp weer werkt. Een goede

zaak.
Idij willen Aad van Veen hartelijk bedanken voor het feit
aat ni3 rijdelijk het drukwerk voor ons blad heeft willen
verzorgen.
Het seizoen ziet er voor de verenigíng veelbelovend uit.
I,r/ij hopen dat u veel belangstelling zult tonen voor de ac-
tiviteiLen en veel gebruik zult maken van ons documentatie-
centrum.

Een gymnas biekui tvoering.

ra^r"*^-r^ r^ I --orc qchnnl-l-ii6l z-L .il- ^^ -*'--^r-iak Taaan_usuulsrruu uc Ldgers >urruur LaJu zdt -LK (Ju g)'Iltndsr*_,_.

r^rnarri ia nna-o^ -e dat tUfnen.Maar rle oefeni ncrcnwvvlury rrvsilrsll 4U CldL IULIIeI].pbq_ ,,J,,, ZTJ1

ongeveer hetzelfde gebleven.

Daarvoor gingen we naar het gyrurastieklokaaf aan de

Beukenlaan,naast de kleuterschoof.Het was een grote donkere
ruimte met weinig lichtinval van buiten.Dus moest er altijd
kunstl-icht aan te pas komen om nog wat van onze kunsten

te kunnen zien.Het omkl_eden gebeurde in een ruimte die
nogal rook naar het rubber van de glzmschoenen en zweet-
voeten !

Er was ook nog een ruimte met wasbakken om die zweetvoeren
wat op te frissen en daar verkfeedden ook altijd een paar
meisjes zich..zil schaamden zich misschien voor het omkfeden
i n ttcrn'i-o-êlt 

^-^_ :: - _eP.

We probeerden altijd serieus te glzmen,rnaar dat lukte niet
altijd.Als het uit de hand liep en de juf geen orde meer

kon handhaven begon ze wel eens te dreigen dat we niet
mee konden doen met de uitvoering.Nou dat was toch wel wat.
Want de uitvoering die I keer per jaar op het progrdrnrrEr

stond was wel het belangrijkste waar we naar toe feefden.
Urenlang oefenen om allerfei hupjes en pasjes gelijk te
l-aten lopen.Die moeilijke
nog een doornemen,of wat

radslag of handstand overslag
rlanL ia.r-^ aan L-nn-^l ^^ .l^evr r r\vul va uI/ us

gocd uitzien voor deevenwichtsbalk ?

tri ]_rznari nn

De moeders werden

speci-aal voor het

't Moest er al-Lemaal

ar nnlr ]-ri i haf rnklron r^,:n I z i -i 
-^^^ L ^^vL vvr\ vrJ usLLUNNEIl, wollL zfJ lnLJcbLetl

evenement een wit. plisé rokie voor ons

Het bestuur



maken van katoen r'-ret plooien van * 3 cm breed lDaaronder
,{-^^^^- klarrur crr,,nnakic F.n --!,,,,*r..::r- .,.i L+ê sokkenuLvsYgrr ws u€lr ufquw yyl.LbJuNJs,Lrl lloLuur r L_JN wruL(

en witte gymschoenen.

On dc arronrl van de r ri ïrzneri n.Í wÀq do F i orha I nmrretoverdvl/vuLluf,vl'lY\

i n cen qrrrrf nal eis inclusief heucrawr. lcllncrel q cn tribunes.
Bij aanvang kfonk er nars-muziek uit een krakerige muziek-

installatie en wii marcheerden vanachter de coulisen de

lrarrr^rarrold tonelq nn,Te mneqf crnpd lcl-fon nn danoqg 6]jgJ vv.

voor je liep om in de maab te blijven.Maar intussen keek

je natuurlijk ook waar je familie zat.Na het marcheren

hield iemand een praatje en daarna liepen wij weer terug

naar af,ondr luid applaus.
Fn aIq ia rl:n ainÁaIiiL a^n Áa l'rarrr]- i^rac \/^^r ia nafan-ina

Jv vervrlrrrY

hadden de zenuwen je a1 zó Le pakken dat er meestal wel
'i el-s mis crincl .De afzef niel- hoocr ^ên^ó^ nf aan l-.een niet

gestrekt of je vjel voor de ogen van het publiek van de

l-r:lk \/roqaliil< drrql M:ar aalrrkl<in hed lro]- nrrl-rliak ali-iirlyglglvlrYql9lJv

wel de beleefdheid om te klappen.

Afs aan het einde van de avond iedere groep z'n oefening
had gedaan mochten we nogmaals de zaaf in marcheren.Maar

doordat de zenuwen waren verdwenen werd er \^/at enthousiaster
gemarcheerd;sLrikken zaten soms I os,een paardestaart zat

scheef en er mocht gezwaaid worden.Want aan het einde van

de avond wisL je je fami I ie wel te ziLten en hoefde je

n'i et meer rrif ie ooohoeken l-e kiiken om te zien waar ze

nou toch zaten.
Gerina Lagerweii.

DE BEUGELTAS

(Een Scherpenzeels verhaal uit 1791)

Peter Lelyveld woont nog nraar kort in Scherpenzeel.Hij

is onlangs getrouwd met Willemina Margarieta van

Seumeren,de dochter van de schout.De schout is dan al-

overleden en het jonge stel trekt bij de weduwe in.
Dan gaat Peter een baantje zoeken.Zí1n ouders wonen in
het logement "De Koning van DenerTËrrken" in Rhenen,rnaar

Peter zoekt werk in een andere richting.Hij wil- wofkanrner

worden.Gn dat vak te leren treedt hij bij Everd ter Burg

in dienst,die een wolkammerij heeft.Hier begint het
verhaal van de beugeltas.
Op een maandag,het is 11 april llgl,zijn Evert ter Burg

en de knecht Jan Renrnen bezig met wolwassen.Zijn vrouw

brengt een bezoek aan hun zoon Danie1.Zi1n andere zoon,

Cornelis heeft een boodschap in Barneve1d.Zí1n dochter
Aaltje is bezig in het steegje naast het huis.Everd geeft
aan Peter Lelyveld de opCracht om binnen bij de trrcmp in
het kamertje nog meer water te gaan halen.Àls hij weer

naar buiten komt ontmoet hij bij de keukendeur Aaltje.
"!,/at doe jij hier ?",vraagt zij."Ik zocht een pijp,ik
wou aansteken",zegL Peter enigzins ontsteld.Hij heeft
geen water bij zich.Dan buldert de stem van Everd ter
Burg en vraagt waarom dat water er nog steeds niet is.
Po]_pr I rlnnf rrorrlar znnrlar ur:#ar -l nnn* F'rrard rrnnrl-ri i .|-n{

, lvr rse! , rvvyu v vvr vrJ uv u

achter in de tuin.Als hij even l"ater terugkomt zijn Everd

en Jan al- weer aan het werk.Peter leunt op de onderdeur

in afwachting van opCrachten.Maar Everd is zo kwaad op



hem dat hij niets meer tegen hem zegl .Na een 1rcosje
gewacht te hebben gaat Peter Ínaar weg zonder die dag nog

terug te komen.

Diezel-fde middag wil Àaltje even iets uit haar beugeltas
halen.Gisteren had zij hem nog gebruikt bij de kerkgang

en later in de glazenkast in de keuken gelegd.Nu wil zij
er iets uithalen,maar de tas met zilveren beugel is
verdwenen.Zil gebruikt die tas ook om haar sieraden te
bewaren.Zij weet precies wat erin zit:twee gouden ringen,
een granaten ketting met gouden slot,een gouden bel,een
zilveren audelarain doosje,een zilveren naaldenkoker met

o.a.een zilveren rijgpennetje en een zilveren speld,een
zil-veren vingerhoed,een zilveren beel-tenis van de prins,
twee vreemde stukjes zil-vergeld,twee schellingen en enige
duiten.Alles verdwenen.Hoe kan dat nu ? De hele dag loopt
zi) erover te piekeren.De volgende dag herinnert zij zídn
opeens de vreemde ontmoeting met Peter Lelyveld bij de

keukendeur.Zou hij het soms gedaan hebben ? Hij reageerde

zo vreemd.Het zou kunnen,de glazenkast was niet op slot
en je kon de tas zo zien liggen.
's Avonds vertelt Aal-tje haar vermoeden aan haar ouders

en haar broer Cornel-is.Die willen haar niet geloven.Peter
Lelyveld ? Een jongen uit zo'n goede famifie ? Nee,Aaltje
moet zich vergissen.Zij zal de tas wel verloren hebben.

Zt laten de dorpsomroeper komen om de verloren tas te
laten omroepen.Als dat niets oplevert zwí1qL men er verder
a\têr

Maar hoe langer Aaltje erover nadenkt hoe meer zij Peter
gaat verdenken.Zij laat dat ook goed merken.Enkele keren

8

gaaL zi1 naar de werkplaats en l-aat daar duidelijk merken

dat zij denkt daL de tas gestolen is en dat zij weet wie

het heeft gedaan.Zij hoopt dat Peter de tas stilletjes
za1 terugleggen.Dab gebeurt echtcr niet.Dan bedenkt Aal-tje

een ander plan.Haar broer Cornelis heeft een goede vriend,

Gerrit ter Horst.Zij vraagt Gerrit om Peter eens onder

vier ogen over de diefstal te spreken.Misschien dat de

zaak in der minne op te lossen is.Daags voordat het gesprek

plaatsvindt gaan Gerrit ter Horst en Cornelis ter Burg

naar waarzegster Nef de Blanc in Arnhem om haar te vragen

de dief te beschrijven.Nel geeft het yolgende signafement:

"Het is een manspersoon,ordentelijk van lengte en bleek

van gezicht".Voor Cornefis is deze vage beschrijving
voldoende.Dat kan afleen maar Peter Lel1iveld zijn !

Als Gerrit ter Horst de volgende dag met hem over de dief-
stal praat ontkent Peter alles met veel- vloeken en z\^leren.

Hij gaat kwaad naar huis en vertelL ziln vrouw en schoon-

moeder dat ze hem van diefstal beschufdigen.Zi1 faten

Gerrit meteen komen en geven hem er duchtig van langs dat
hi i zi nlr rrnnr zni atq l:a| 'l onan R'i i da fami'l i o Tor Rrrrrrrrf J uaulr vvvr ávfuuJ

moet de zaak ook qelijk rechtgezet worden.Diezelfde middag

maken Peter,zijn vrouw en zijn schoonmoeder hun opuachting.

Het is precies een week na de diefstal.Gn geen ruzie te
krijgen gaan Peter en Cornefis en Aaltje ter Burg,naar een

achterkamertje om de zaak te bespreken.Daar volgt dit
gesprek:

Peter: "Wat hoor ik? Leg je mij zoo een l-ak op't lijf van

Aaltjes beugel?"

Cornel-is: "Ja Peter,die lak leggen wij je op,en je hebt ze

1

I

1

J



ook. "
Pal-or l-roa'int iisol iik l-p rr]naken en ontkent.Maar alstsLsl vuYrrrL fJrer

Cornefis blijft aandringen geefb hij toch toe.Aaltje moet

wel beloven haar mond te zullen houden.

Aattje: "Peler,zal ik dan mijn eigen dingen weer hebben ?"

Peter: "Ja. "

Dan gaan zij met z'n drieen terug naar de keuken waar

Peters schoonmoeder vraagl of ze hem lastig hebben gevallen

over de beugeltas.Aaltje zegt dan veelbetekenend:"Peter en

ik weten 't wel-." Maar zij verraadt niets.Als Aaltje en

Peter even afleen ziln gaat hij a11es weer ontkennen.

Aaltje:"Als je 't nu weer ontkennen wil,dan gaa ik zoo ten

eersten na je moeder en vrouw en zeggen 't." Peter trekt

haar dan aan de jas naar zich toe en zegt:"Mijn lieve
Aaltje,doet dat toch niet, je zuld hem weer hebben. "

Daaron craa-F hii naar het kamhuis,de werkplaats van Everd,

Zijn vrouw en schoonmoeder vertrekken kort daarna'

Even -Later komt Peter weer binnen bij de familie ter Burg

en gaat bij het vuur zitten.Opeens begint hij te huilen-

Onder een stortvloed van tranen geeft hij nogmaafs toe

de beugeltas te hebben gestolen.Hij had het gedaan om

schulden te kunnen betalen waar zijn vrouw niets van afwist.
Cornelis zegt dan:"Waarom heb je mij dat niet gezeijd,dan
harl il< nna r^ra'l 7^^ èên haaf ia rrold nm ie dat ].e rrecven. "rruu rr\ rlvY rvuf ávv Eerr uueuJe Yvru vrLr e vv Yvevvr:.

Maar een beetje was nj-et genoeg geweest.Terwijl de tranen

op de haardplaat val-len zegt Peter:"Ik wou dat mijn benen

gebrooken waaren toen ik na de Gfashorst ging,en ik wou

wel- om duizend guldens dat ik tot zo een val niet gekomen

was. " Aa'l 1-ie vraacrl- waar de l-as nu is.Peter heeft hem

10

-

11

achter het dorp gebracht en wil hem direcb gaan halen.
Aaltje zegt nog dat hij beber kan wachten tot de avond;

iedereen kan het nu zien.Hij moet hem dan onder de toon-
bank gooien zodab Aaltje de volgende dag net kan doen

alsof zij de tas bij toeval weer berugvindt.Maar Peter kan

niet wachten.Men weet het nu toch.Even fater komt hij met

de tas terug,gaat zwijgend naar het kamertje en legt de

f >c nn ha]- l-sr.l j ^ Á^ }-^l^]-^^ ï\-^ ^--l- A-i i --*r.r ue Deusree.r./dri gaat n].l naar Zl-ln elgen

huis om koffie te drinken.Afs moeder ter Burg even l-a.b.er

de tas gaat halen blijkt aLles er nog in te zitten.Behalve
de schelfingen en de duiten.Dat had Peter al gezegd toen
hi i hi i het rrrrrir zaf Hi i l^pl oofda zo lortrrr l-p zrrf len"^JauuvluY

betalen.Ook heeft hij gevraagd om de zaak stif te houden.

Dat befooft de familie Ter Burg als ook hij zijn mond houdt.

En als iedereen zich aan deze afspraak had gehouden zouden

we nooit van de diefstal gehoord hebben.Maar Aaltje en

Cornelis kunnen hun mond niet houden.In geuren en kleuren
vertelfen zij alles aan Jan van Vfaanderen.Het duurt niet
Iang of heel Scherpenzeel weet het.Wat kan Peter doen ?

Het enige wat hij kan doen is de familie Ter Burg aanklagen

wegens smaad.Als snel blijkt dat Peter toch meer van de

zaak afweet en hij wordt in hechtenis genomen en gevangen

gezel i-n Àrnhem.

Bii zi-in eerqtc verhOor ontkent hi-i alles H'i -i cÍê^f+ ^^^uL) -L)tL vvLruE vs!rlvu! ullu^sltL rrr_J qLruJ.rrrJ ygglL ggrr

hele andere versie van het gesprek in het kamertje.Op zijn
vraag aan Cornelis waarom hij hem zo'n "lak" op het lijf
had gelegd reageert Cornelis zo:hij valt op zijn knieen
cn z.e'ol "daf hi i zoo waar aan qlg urearzorrqlpr coloof|enuurt uv wqqláEYJLsr ggLvvLuurr,

als er een Cod is,en dat die hem uijtgeduijd had".Aartie



heeft niets gezegd.Als zij reruggegaan naar de keuken
vraagt zijn schoonmoeder aan AalLle of zi1 peter beschuf-
digen.Aaltje ontl<enb.Later die middag is peter ook niet
teruggeweest,heeft niet gehuild bij het vuur en heeft de
tas ook niet gehaald.

Bij zijn tweede verhoor blijft hij ontkennen.Maar de vol_sen_

de dag verzoekt hij zelf om een derde verhoor.onder veel
tranen bekent hij dat het gegaan is zoals de familie Ter
Burg heeft vertelt.Hij heeft de tas inderdaad gestolen.
Niet omdat hij schulden had,maar omdat hij dronken was.
Nuchter geworden had hij al direct spijt gekregen maar zich
geen raad geweten.Hij vraagt om vergiffenis en gratie
"vanwege zi3n jonkheid (hij is 21 jaar) en vanwege zijn
brave famifie".
Gratie krijgt Peter Leryveld niet.Hij wordt veroordeel-d
tot achte dagen gevangenisstraf op water en brood.

Bron : Rij ksarchief Gelderland;
Hof van Gefclcrland Criminale procesdossiers 1791 nr.13.

t 87l H.M.van Woudenberg.
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REGIONALIAINDELEENBOEKENVANABCOUDE13T6_1458
door Ir. hl.H.M Nieuwenhuis, Scherpenzeel 1'994

De leenboeken van Abcoude voeren ver terug in de geschiede-

nis. De uitgave bevat een selectie die voor onze streek

van belang is. Beleningen van veel boerderijen uit lJouden-

berg, Renswoude, Leersum, Maarn en Leusden (níet uit Scher-

penzeel) komen er in voor. Bijvoorbeeld De Wetering' Slap-

pendel, Dashorst, Ten Voorde,Landaas, Rumelaar' Droffelaar'

Sniddelaar, Cloosterhegge, Ubbeschoten' Woudegge' Spikhorst'

Emmikhuizen, enz.,samen met hun belendingen. l^Jísselde een

boerderijvaneigenaardanwerddatinhetleenboekaange-
tekend.

Deze zgn ttGaasbeekse lenentt komen van Gijsbrecht van Ab-

coude,diein1352deheerlijkheidLloudenbergkocht.rn
1459 worden de lenen van zijn nakomelingen gekocht door de

bisschop van utrecht en komen uiteindelijk bij de Stauen

van Utrecht terecht.
De oudste boeken zÍjn door de heer Nieuwenhuis uit het

moeilijk leesbare middeleeuwse handschrift ontcijferd en

voor een leek toegankelijk gemaakt. Een karwei dat respect

afdwingt.
Deze uitgave bevat een persoonsregister dat helaas onvolle-

dig is. ook de diverse boerderijnamen zijn niet opgenomen.

Menisdaardoorgedwongenhethdeboekdoortenemen,heLgeen
veel verrassingen oPlevert.

Met de genealogie van Abcoude/van Gaasbeek telt het boek

38 paginafs. Het is verkrijgbaar op De Kleine Haar 4,

prijsz f I2,5O.



KENT U SCHERPENZEEL ,l

Om maar direct met het antwoord op de vraag:ttl,/aar staat die
boom?tt te beginnen, u vindt hem aan de Druivenkamp nr. 20,
in de tuin van schilder P. van E1st. Dicht bij de Dorps-
straat, schuin tegenover het begin van de Oude Barneveldse-
weg.

Op de vraag aan de heer Van Elst, of die berk - want dat is
het - uít zichzelf zo gegroeid is, was het antwoord ont.ken-
nend. Al heel vroeg, toen de boom nog maar een dunne twijg
was, heeft hij er een slag in gelegd, gewoon voor de aardig-
heid. Maar ook wel een beetje met het voorbeeld voor ogen

van de berk die tot een maand of vier geleden gestaan heeft
aan de Nachtegaallaan nr. 14 in de tuin van de fam. Van Lam-

balgen. Het was een zelfde model berk, maar moest in ver-
band met steeds terugkerende lekkage aan het riool gerooid
worden.

Het exemplaar aan de Druivenkamp is altÍjd wat bekender ge-
weest; hij valt meer op. En volgens de heer Van Elst is dit
punt nogal in Lrek bij de bedenkers van puzzelritten, waar-
door in de zomer regelmatig fietsers vol belangstelling
naar zijn boom en ook wel naar zíjn schilderswerkplaats
kijken.
Misschien is de foto voor u aanleiding om eens een wandeling
in deze omgeving te maken. Dat is eigenlijk ook een beetje
de bedoeling van deze rubriek: een aansporing om rnet open

ogen in ons dorp rond te gaan.

De heer Van Elst had nog een spreuk van Vader Cats in ge-
dachten: ttJonck rijs is te buygen, maar geen oude boomen.tt
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Van de redactie

Kent U Scherpenzeel

Van de Bestuurstafel

Een Gymnastiekuitvoering

De Beugeltas

Boekbespreking

Oplossing Kent U Scherpenzeel

De K 0 P IJ voor het volgende nummer dient

uiterlijk zaterdag 12 november a.s. bij één

van de redactieleden te zijn ingeleverd.

( hierlangs afknippen)

Ondergetekende, Dhr./Mevr.
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Straat/nr.

Postcode/l^ioonplaats :

geeft zich op als lid van

tegen een kontributie van

de vereniging tt0ud-Scherpenzeel"

f 15,-- per jaar.

Handtekening:

15


