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7e JAARGAIIG nr.3 oktober t99S

Scher penzee 1ttVereniging "Oud

KENT U SCHERPENZEEL?

Natuurlijk hoeven de onderwerpen van deze rubriek
niet altijd betrekking te hebben op oude bijzonder_
heden van Scherpenzeel.
Dank zij een tip van een belangstel_l_encle Lezer zie!
U nu een afbeelding van iets,dat beslist nog niet
oud is,maar wel betrekking heeft op een lang
yerdwenen gedeelte van ons dorp.
De "geboren" Scherpenzelers weten direct,waarover
het gaat.Maar zeg eens,weet U ook waar het huis
staat dat deze naam draagt ?

On eerlijk te zijn,wist ik het ook trras nadat ik
een seintje gekregen had.In elk geval kunt U het
te weten komen,door ons bl_ad verder door te
bl-aderen.
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VAN DE BESIUURSTAFEL....

Na de warme zomer gaan wij weer met frisse moed van start.
Op ons vorige blad mochten wij veel reacti-es ontvangen.

Vooral- van de familie Renes,maar ook van anderen.Graag

zouden wij ook uw mening horen over een nieuwe 'genealogie-
uitgave'.l4ocht er belangstelling voor bestaan of heeft u

suggesties,dan horen wij dat graag.

Er zijn Scherpenzeelse families genoeg die voor een

genealogienurnrner in aanmerking kunnen komen.

Nu iets heel anders.Het gemeentebestuur loopt met een

plan rond om het Poorthuis (Dorpsstraat 186) te renoveren

en uit te breiden naar achteren met de bedoeJ-ing er een

gemeentelijke dienst in te vestigen.In juli heeft het

bestuur een brief naar het gemeentebestuur geschreven

met het volgende idee: maak van het Poorthuis weer eeen

Poorthuis ! Maak een uitbreiding aan de straatkant naar

het oosten.Natuurlijk met de poort erin, zoa1.s bekend van

oude afbeeldingen.Daarmee wordt een stukje historie
hersteld,de oude straatwand weer compleet en het lelijke
hekwerk afgebroken.We hebben nog geen reactie op onze

brief ontvangen.

Onze eerstvolgende ledenvergadering is 16 october a.s.
Zie daarvoor onze uitnodiging.De volgende ledenvergader- )

ingen zijn nog j-n voorbereiding en daarover hoort u t.z.b.
meer.Wij hopen u op een van deze avonden te mogen begroeten.

DE LINDENBOOM

In het vocige numrner staat op pag.ll het huis "De Lindenboom"

bescl'rrcven,gelegen aan het westeinde van het dorp op de

splitsing van de weg naar scherpenzeel- en de Achterstraat,
ter hoogte van nu cafetaria 't Hoekje.Zoal_s u weet ligt
't Hoekje aan het oosteinde van het dorp.Het westeinde
klopt wel,maar de rest niet.En omdat ik deze gegevens heb
geleverd zal ik he! proberen recht te zetten.
"De Lindenboom" wordt ín 1777 door Willem Geurt Renes en

Gerrit Keijzer verkocht voor / 600,- aan Hendrik van voorst
uit Renswoude,die er een smederij in vestigt.Het huis tigt
inderdaad aan het westeinde van het dorp;west:de weg naar
Woudenberg, noord:líillem Geurt Renes, oost : Ccrrit van Soest,
zuid:de \^reg naar Scherpenzeel .

Het huis,met hof,berg en schuur 1igt onder Glashorst in
de buurt van de Holevoet.
Hendrik van voorst verkoopt het dríe jaar later rerug aan
Willem Geurt Renes en Gerrit Keijzer.
In 1791 wordt "De Lindenboom" verkocht aan de smid Ernst
Kloos en zijn vrouw Eva VelderÍBn voor ï 72O,-. (Leenboek

Huis Scherpenzeel 146: 136vo) .

willem Geurt Renes woont zeff naast dit huis en stelt afs
voorwaarde dat de kopers geen fruitbomen mogen planten,
niets mogen bouwen en de zuidheg mag niet hoger zijn dan
vijf voeten,omdat hij een vrij uitzicht op de Holevoet
wil- behouden.

Aan de hand van de Kadastrale Atl-as 1832 (sectie D 249 t/m
254) kwam ik er achter waar het huis precies stond.De
eigenaar is smid Ernst Johan Kloos,een zoon van Ernst Kloos.
En wat bfeek:het is op de plaats waar later de smederij
van Berendse is ! De smederij "De Lindenboom" heeft dus
ruim 150 jaar bestaan voordat hij aan de smidsteeg (naast
Wifl_aerl_aan 18 ) werd voortgezet.De werkplaats aan de 

B
Willaerlaan staat er nog. H.M.rran Woudenberg.
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Even buiten het dorp Rumpg gaande richting Gellicum,staat

beneden aan de dijk, midden in een weiland' een hard-

stenen kruis. Vanaf de dijk is het kruis bijna niet te

zien. Vlak voor de boerderij tHuis te Rumpt' loop je van-

af de dijk door het weiland naar het kruis. Het noet niet

te veel geregend hebben' l/ant de grond is ook erg klei-
achtig.
0nderstaand lied' gezongen door een minstreel, vertelt
ons het verhaal bij het kruis.

Ik ben een arm minstreel,,nii4 leven is mijn lied
0nthoudt mij nu een wijl, Uw aller aandacht niet.
Ik ga u nu verhalen tt Scherpenzeelse kruis,
Dat heden nog te zien is, nabij het Runptse huisr

Eens leefde er aan tt hof van Gelders vorst

In hoogheid en ere een adellijke borst.

Zijn naam was heer Otto van Scherpenzeel,

Zijn afkomst hoog en zijn rijkdom veel.

Een maagdekijn teder in rt Spanje land

Haar schonk hij zijn hart, haar schonk hij zijn hand'

Maar eerst sprak Francisca: aanvaard zíj ult trouw'

Doch slechts op één voorwaarde word ik uw vrouw'

Dien, Otto, uw hertog vrij onvervaard,

Maar tegen mijn vorst, keer nimter uw zwaard.

Bevestig mij dit meL een dure eed,

Doch beef voor mtn wraak, als grooit die vergeet.
Heer 0t had gezworen op plechtige toon,
De liefde der Spaanse gewerd hem tot loon.
Toen dtoorlog ontbrandde na korte tijd,
Brak Otto zrn woord, zich spoedend ten strijd.
Bij tt gaan sprak Francisca: tt Gi3 schond uwe Lrouw,

Ducht gij nu, o ridder, de wraak ener vrouw.tt

Ze gíng naar Antonie, in tt holst van de nacht.
Naar tt oord waar deze reeds lang had gewacht.

ttVolvoer gij uw wraaktt, spraak zrop ijskoude toon,

"En dood mijn heer Otto, zijn ontrouw ten loon.tt
ttUw wil zal geschied zijn, alvorens de maantt,

Zo klonk het ft Tot driemaal is ondergegaan.tt

Ontbrand was de strijd, omringd het kasteel
Waar stand hield de jonker van Scherpenzeel.

Verwoed was de strijd en door Scherpenzeels hand

Beet menig vijand voor immer in ft zand.

Daar heeft hem het oog van de moordtnaar bespied,
Heer Otto ontsnapt aan de wrake nu niet.

Daar gonsde het lood uit zijn moordend geweer

En doodflijk getroffen zonk Scherpenzeel neer.
Wel zoet was de wraak van geschonden Lrouw,

Maar bitter de nasmaak en lang het berouw.

Vergeefs bad Francisca om rust voor het hart,
Verstoord bleef haar vree en ondraagtli3k haar smart.
De kerk had zrook vruchttloos om ruste gevraagd.

Geen boete, hoe zwaar ook, die wroeging verjaagt.
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Ten leste hervond ze de rust voor haar ziel,
Ter plaatse waar eenmaal van Scherpenzeel vie1.

Ver van haar land en ver van haar huis,

Plantte ze op ztn graf een hecht stenen kruis.
En wond er des nachts onder bitter gehleen,

Als zoendaad een krans van cypressen omheen.

IlTat is er van het bovenstaande gedicht waar? 0p het kruÍs

staat: InL laer MVcXXVII op sunte Deverynsdach opt hof

te Remdt blef doot 0t van Scherpenzeel leift XXVI Byt

voer dye zyel om Gods wYl.

In hedendaags Nederlands staat er: In het jaar 1527 op

Sint Severijnsdag (: 23 oktober) bleef dood op het hof Le

Rurnpt Otto van Scherpenzeel, leeftijd 26 jaar. Bid voor

zíjn zíe1- orn Gods wí1.

Er was in die tijd oorlog

tussen de bisschop van Utrecht

en de hertog van Gelderland.

In de maand augustus van het
jaar 1527 bezetten de Gelder-

sen onder bevelhebber Maarten

van Rossum de stad Utrecht.
De bisschop Hendrik van Beie*

ren week uit naar Llijk bij
Duurstede. Vanuit die plaats

werden als vergeldingen door

de soldaten van de bisschop

de Tielerwaard afgestroopt.
Er werd door de bisschoppelijke
B

soldaten flink geplunderd. Half oktober trokken ze de

Linge over en kwamen dichtbij het slot van Gellicum.
De hertog van Gelre had uit voorzorg op 12 oktober de

ambtman Bruyn van Schuren bevel gegeven extra krijgsvolk
en gravers naar het slot te GellicuÍn te sturen.
De mannen van de hertog vielen de bisschoppelijke solda-
Len in de rug aan. Niet alleen de buit werd afgenomen,

maar ook werden de gesneuvelden in mootjes gehakt. Deze

bloedige zegetekens werden op de spitsen van de torens
en de muren Lentoongesteld.
Maar op 23 oktober 1527 keerde het tíj. De bisschoppe-
lijke soldaten keerden terug en bestornden het versterkte
slot Gellicum. De Geldersen verdedigden hun slot met

alle macht. Maar helaas, ze moesten het onderspit delven.
0nder de gesneuvelden was ook ene Otto van Scherpenzeel.

Otto sneuvelde dus op het slot te Gellicum en niet op

zijn Huis te Rumpt. Men beweerÈ dat hij begraven ligt in
de kerk van Gellicum. Maar ook in de St. Eusebiuskerk
te Arnhem ligt ene 0Lto van Scherpenzeel begraven. Dat
was Otto van Scherpenzeel, Richter te Arnhem, gehuwd met
Theodora van Weerdenburg. Via deze Theodora kwam het
Huis te RumpL in het bezit van het geslacht scherpenzeel.
Had deze Otto van Scherpenzeel wellicht een zoon die
ook Otto heette? En sneuvelde deze zoon in Gellícum?
En was die zoon gehuwd met een Spaanse schone ?

In a1 de geschreven bronnen wordt vermeld, dat Otto van

Scherpenzeel, RichLer te Arnhem, sneuvelde tijdens de
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verdediging van het slot te Gellicum. fn het Rijks-
archief in Den Haag worflt het faniliearchief Heerman van
Zuydtwijck bewaard. Dit waren de laatste heren van Rumpt.
MÍsschien dat daarin ook het geheim van otto van scher-
penzeel ligt bewaard.

fn het leenregister van Rumpt wordt in 1514 en in 1527

we1 ene Otto van Scherpenzeel genoemd.

Ria Penning

Bronnen:

1. Linge, de Lusthof van Nederland.
2. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland,

I.A. Nijhoff, VI-2.
3. Taschenbuch der Zeitrechnung, H. Grotefend.
4. Gdafzerken in Gelderland, deel I. R.T. Muscharr.

CAEC'LIA

Een dorp zonder muziekvereniging is als een zomer

zonder zon.Dit moeten de jongelui gedacht hebben die
op 2 october 1892 bijelkaar kwamen met het idee een

harmonie-orkest in het leven te roepen.Dit treffen
vond plaats in de Oosterstal,een hoefstal voor de

toenmalige smederij van de heer Berendse aan de Hole-

voet.Deze stal is overigens nog steeds te zien in het

Openluchtmuseum te Arnhem. Initiatiefnemer is Teus

ValkenburS (bij-genaand "Lange Teus"),die voor de

respectabele periode van de eerste vijftiq jaar het
voorzitterschap voor zl)n rekening zou nemen.De latere
burgemeester A.Royaards wordt beschermheer en ere-
voorzitter.Hiermee is de oprichting van het "Scherpen-

zeels Harmonie Gezelschap" een feit.
Aanvankelijk wordt het schoolgebouw aan de Dorpsstraat
gebruik'b voor de repetities,vrij spoedig daarna wordt

er in De Holevoet gespeeld.Uit gemeenteraadsnotulen

uit 1895 blijkt dat er een houten repetitielokaaf
gebouwd wordt in het huidige Doornboomspark.De eerste
instrumenten worden geschonken of gekocht van de giften
van enkele welgestel-de heren uit het dorp.De eerste
dirigent (of,zoals men toen zei,directeur) is de heer

G.Bikkers uit Amersfoort,die aldaar beroepsdirigent is
van de Staf-lfuziek van het 5e regiment Infanterie.
Waarschijnlijk zijn er vanaf het begin jaarlijkse uit-
voeringen gehouden.Dat Caecilia hiermee in een behoefte
voorzag blijkt wel uit het feit dat het hal-ve dorp hier-
voor uitloopt.Na de eerste jaren is de belangstelling

)
)

)
)

,licuwë
Horn
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zel-fs zo groot dat men er toe over gaat op twee

avonden uitvoeringen te geven;de eerste avond gratis,
de tweede tegen betaling.Vóór de pauze speelt de ver-
eniging,erna worden door de leden komj_sche voordracht-
en of toneelstukjes uitgevoerd (na de oorlog worden

toneelverenigingen aangetrokken om het tweede gedeel-
te te vullen;later brengt het orkesL zeLf een avond-
vull-end muziekaal_ progrannna) .

Vanaf 1902 gaat Caecilia deelnemen aan concoursen.
Deze wedstrijden vormen (nog steeds) een zeer belang-
ri3k onderdeel van een muziekvereniging.Lange tijd is
het gebruikelijk om een behaald goed resultaat te
vieren met een rondgang door het dorp,eindigend bij
burgemeester en beschermheer Royaards,die de vereniging
vervolgens de "eerewijn" aanbiedt.In het jaar 1917

krijgt de vereniging,ter gelegenheid van het 25-3arig
bestaan,een open muziektent aangeboden door de i_nwoners

van Schertrrenzeel en het aangrenzende deel van Woudenberg.

Deze wordt geplaatst aan de huidige Burg.Royaardslaan
(toen Grootesteeg),waar op de toenmalige "dorpswei")
festiviteiten e. d. plaatsvinden.
Het repetitielokaal op het Doornboomspark blijft geduren-
de vel-e jaren de vaste stek van Caecifia.In 1958 wordt het
vervangen door een stenen gebouw.Enkel-e jaren fater ont-
staan er moeifijkheden doordat het gebouw niet op de

tekeningen voor de nieuwbour/ van bungalows staat,en de

repetities voor geluidsoverlast zorgen.Na onderhandelingen

over diverse alternatieve lokaties wordt een perceef aan

dc tíiflaerfaan geschikt bevonden R'ii rlo nmn'i.^ van het
I2

nieuwe gebuw legt beschermvrouwe Daniëls-Royaards

de eerste steen.

In het begin van de jaren vijftig doet de drumband

zijn intrede in de vereniging,die na enkele jaren

wordt aangevuld met signaaltrompetten.Order deze

trompetters bevindt zich Gijs van Galen,die later
als tambour-maitre de drumband naar het huldige hoge

niveau zou brengen.Ook de fanfare heeft zich in de wat

meer recente geschiedenis flinl< opgewerkt.Onder leiding
van dirigent !íiffem Stoops (vanaf 19Bl) speelt het

orkest,na diverse promoties,thans j-n de hoogste

regionen van de nationale bfaasmuziek.

UITNODIGING

Het bestuur nodigt de l-eden van de vereniging "Oud Scher

zeef" uib toL het bijwonen van de ledenvergadering die op

maandag 16 october in Boschzicht wordt gehouden.

Vanaf 19.45 uur wordt u ontvangen met koffie,aangeboden
Áanr da rraroniai

" -- -,-'v'n9'
Na opening door de voorzitter en behandeling van het huis-
horrdel 'i i k rlnel i s her woord aan eni cro I eden van "Caecilia"
Aan de hand van dia's vertellen zi1 over het ontstaan en

historie van deze muziekvereniging.

Tn de pauze liggen er foto's en attributen ter ínzage.
\a dc rlarrze zal hct waldhoorntrio u muzikaaL bez'i crhorrclen



VRAGEN AAN MEVR. A.C. WOLDRINGH-RENES

Met neer dan gewone belangstelling heb ik het artÍkel van
u gelezen in ttOud-Scherpenzeeltt, 7e jaargang nr. 2 van juni
1995 over het geslacht Renes. Jaren geleden ben ik n1. ook
eens bezig geweest rnet het geslacht Renes. Evenwel niet
diepgaand of langdurig gênoeg. De toen vergaarde gegevens

heb ik destijds overhandigd aan een Renes. De beschikbaar
gekomen gegevens gaven onvoldoende samenhang om daaraan
konklusies te verbinden.
Naar aanleiding van uri/ artikel heb ik de navolgende vragen,
die u al dan niet kunt beantwoorden:

1. WaL is er met Jan Renes, ged. 19-09-1647 gebeurd?

2. fdem v.w.b. Teunis, broer van l,/illem en Jan?

3. Idem v.w.b. hlillem, ged. Z3-LI-I7ZI?
4. Idem v.w.b. Antonius, ged. 02-0L-L752?
5. fdem v.w.b. Gerardub Cornelis, geb./ged. 08-06/

03-07-1807?
6. fdem v.w.b. Jacob, Beb. O4-O2-IB4L?

7. fdem v.w.b. Franciscus, geb. 29-01-L844?

Het kan natuurlijk heel goed zijn, dat u zich heeft bepaald
tot een rechtstreekse lijn. Mij vergaat het dan zo, dat ik
dan altijd nog meer wil weten. hrellicht was dat bij u ook

het geval. Temeer omdat ik me niet voor kan stellen, dat al
de door u genoemde en door mij tot ttleventt gewekte Renessen

allemaal vroeg of kinderloos zijn gestorven.

Uw antwoorden kunt u eventueel
toekomen.

via de redactie aan mÍj doen

Jupiterhof
Jan Valkenburg

16, 3951 EA Maarn

t4

-
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DO KUtlËN TAT, E C E NT RlAt
Ons documentatiecentrum kunt u weer bezoeken. lfij zijn
iedere dinsdagavond geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

U kunt niet alleen ur.r stamboom uitzoeken, maar ook tiid-
schriften inkijken. Lekker neuzen in de verzameling oude

foÈofs is ook gezellig.
Iedereen is welkon.

NIEUWE AAA/W'NSTEI{

Seinpatroonhouder dhr. J. ten Broek

Appelschilnachine mevr. Osnabrugge-Versteeg

Puttees (beenwindsel voor mil.) dhr. A. Bakker

Granaathuls (nu vaas) dhr. G. Jansen

Div. correspondentiestukken, dhr. Van Santen,

oude kaart van het kadaster. Middelburg

BOEKEM'UST

Oudschild Leusden c.s. i536 - 1806

***< f939 op omslag : Scherpenzeel,

rechtszaal gezien vanaf Huize

tekening door C. Pronk 1731.

kerk en poorthuis met

Scherpenzeel. Gewassen



KENT U *T#RtrNZEEL?

0m maar meteen met de deur in huis te vallen, de woning
met de afgebeelde ttnaampaalrr vindt u aan Hèt pe1la nr. L7.

Ongeveer op deze plaats stond vroeger hetblok van achL

woningen dat algemeen bekend was onder de naam De Kaap.
Vandaar deze leuke paal voor het huis. De hellebaard bo-
venop de paal heeft geen bijzondere betekenis, deze is af-
kornstig van een gesloopt kazernehek.
Het pand, gebouwd in 1902, was met de omliggende grond

eigendon van de fam. Schimmel.

Het blok woningen van De Kaap lag wat afgezonderd van de

andere bebouwing en dicht bij her dijkje, de Lambalger

Keerkade.

Vroeger hoorde dit gebied onder lJoudenberg. Na de grens-
wijziging van 1 januari 1960 werd het Scherpenzeels gebied.
Aangezien de gemeente Scherpenzeel hier bouwplannen had,
begonnen al gauw onderhandelingen over de verkoop van de

woningen en in 1971 was de afbraak een feit. Er kwam een

weg en er werden bungalows gebouwd en door dit alles ver-
dween ook de naam De Kaap. De afgebeelde paal houdt geluk-
kig de herinnering nog levend.

De woningen die hier toenLertijd stonden, waren geen dure
woningen. De heer Schimmel vertelde daL ten Lijde van de

afbraak de huur f 2,5O - f 3,50 bedroeg. Er hras geen water-
leiding en ook nog geen riolering. Maar dat was niets bij-
zonders voor heL buitengebied. Er waren wel vier pompen.

16

Nog een typische bijzonderheid: op zolder was een luik dat

toegang gaf tot de brede schoorsteen met haken, waaraan

men worst en spek kon ophangen.

Toch is er nóg een herinnering overgebleven: komend vanaf

boerderij De Pol richting Het Pella ziet u een huis met de

naam tt Brinkje. Dit dubbele huis stond naast De Kaap. Het

is van iets latere datum: 1923.

Op het kaartje hieronder ziet u de situatie van vóór 1971.

0p de wandelkaart van VW-Scherpenzeel 1929 en 'l'949 (zíe

Poort van Gelderland, J.C. Klesser, bIz 76*78) staat ver-

meld: Kaap kolonie. Zou dit fantasie van de tekenaar zíin
geweest? Ik heb diverse mensen gevraagd' maar niemand

kende deze uiLdrukking. lJeet iemand van de lezers het

misschien?
C. Boutkan

'@



BOEKBESPREKING

Renswoude, Scherpenzeel, l,/oudenberg in de Tweede l^/ereld-
oorlog; het leven in rt hart van de Gelderse Vallei 1939
tot 1945.
Sanenstelling: H.M. van hloudenberg
Uitgave: Oranjeverenigingen Renswoude, Scherpenzeel, Wou-
denberg, ter gelegenheid van de herdenking 50 jaar bevrij-
ding.

Bij het vluchtig doorbladeren van het boek, dat zo'n 1ó0

paginats telt, valt direct heL vele fotomateriaal op. Met

name in de hoofdstukken over de mobilisatie en over de

wederopbouw zijn veel fotors verwerkt.
Naast de bovengenoende themat-s wordt ook geschreven over

de evacuatie van bevolking en vee, de Duitse inva1, het

dagelijks leven in de bezettingsjaren, het verzet en de

gevallenen, de tijd na de invasie en over de bevrijding.
fn hoofdstuk 9 is een aantal herinneri-ngen uit met name

de laatste maanden van de bezettingstijd opgenomen, vast-
gelegd in dagboeken en brieven.
Degene die de oorlog in deze omgeving bewust heeft mee-

gemaakt, krijgt door dit boek ook de eigen belevenissen

en indrukken weer voor de geest. De andere lezers krij-
gen een goed gedocumenteerd beeld van wat zich in deze

streek heeft afgespeeld.

De samensteller heeft uit veel en divers materiaal een

goede keus gemaakt. Het mag een leeswaardfg kijkboek ge*

noemd worden, met bronvermelding, literatuurlijst en

fotoverantwoording .

Het boek is o.a. nog te koop bij Rla Penning,Oude Barne-

veldseweg B te Scherpenzeel. Prijs: f 29,50
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Kent u Scherpenzeel

Van de bestuurstafel
De Lindenboon

Het Scherpenzeelse kruis te Rumpt

Caecilia
Uitnodiging
Vragen aan mevr. hloldringh - Renes ...
DocumenLatiecentrum

Nieuwe aanwinsten

Boekenlij st
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Boekbespreking

De K 0 P IJ voor het volgende nummer

dient uiterlijk zaterdag 4 november

bij één van d. redactieleden te zijn
ingeleverd

( hierlanss afknippen )
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Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat en huisnurmrer

Postcode * Woonplaats

geeft zich op als lid
tegen een contributie

de Vereniging "Oud-scherpenzeel"

f 2O,- per j aar.
Handtekening:

van

van

19



Muziekver. Caecitia


