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Contantgeld?
Dat haalje makkeliik
uit de geldautomaat
vandeRabobank

Contant geld haalt u uit de geldautomaat. Heel
gewoon, met een pas plus PIN-code. Op het
moment dat het u uitkomt. Bij alle Rabobank
geldautomaten overal in Nederland.
Heeft u nog geen pas? Of PIN-code? Kom even
langs, dan is dat zo geregeld.
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KEI{T U SC]IERPEl{ZEEt ?

Voor de verandering nu eens een gedenksteen.
Bii de herbouw na de oorlogsdagen in t4ei 1940 ziln in
onr do.p diverse gedenksLenen aangebracht.
Bekend is die in de toren van de Herv.Kerk;wat minder
opvallend b.r'.die in hcl pand van stragerij Grobben
(Èent U die sLeen?).De hieronder aÍgebeelde steen wordt
veeLaf voorbijgeLopen,of men zet de fiets er tegen aan.
Gaat U maar eens kijken. Waar ?
Dat vindt U elders in dit blad vermeld.
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Van de bestuurstafel

het verenigíngsjaar loopt per kalenderjaar, kent
het verenigingsleven een duidelijke activiteit in de periode
van september tot en met aPril

t nssen

Hoewel

De vereniging mag terugzien op een geslaagde winterperíode met enkele gemeenschappelijke hoogtepunten.
Het bestuur bereidt zích thans voor op het komende seizoen dat start met de landelijke Open Monumentendag op zaterdag B september. Binnen de gemaakte afspraken met de zusterverenigingen uit Renswoude en idoudenberg heeft Scherpenzeel

dit jaar het
In

voortouw.

december zaL de Kadastrale

Atlas van Scherpenzeel

worden gepubliceerd. Daarmee wordt een jarenlange droom, dank

zíj de gestage inzet

van enkelen,

eindelijk werkelijkheid.

het bestuur
heeft de Algemene Ledenvergadering, waarin als vast agendaEen punt van bijzondere aandacht binnen

punt de bestuursverkiezingen aan de orde komen.
Volgens rooster van aftreden is het dit maal de voorzitter,
de heer Joh. Lagerwij, die aftredend is. Hij heeft binnen het
bestuur reeds te kennen gegeven dat hij zich voor een volgende periode niet opnieuw beschikbaar ste1t. l{at dit voor de
vereniging voor gevolgen heeft, hoeft het bestuur u als leden
niet te vertellen.
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In alle opzichten is zaterdag 31 maart 1990 een
bijzondere en zeer geslaagde dag geworden.
In Boszicht werd door vier oudheidkundige verenigingen
een Kunst en Kitsch-dag georganiseerd,waarbij iedereen
de naar zijn mening waardevolle artikefen aan echte
experts kon tonen.
Laten wij nuchter blijven,iedereen hoopt in het diepst
van zijn hart,dat het schilderij dat hij aan de muur
heeft hangen een echt kunstwerk is,of de vaas,de k1ok,
de broche of het zilverwerk,dat hij al jarenlang
gekoesterd heeft,een echt antíek en waardevol voorwerp
is.Mede dank zil het voortreffelijke weer kwamen tientalfen met dozen, tassen en in dekens verpakte voor\^Terpen
naar Boszichb,alfemaal met qespannen verwachtj-ngen of
alleen maar uit nieuwsgierigheid.
Bijna 700 mensen kwamen om het oordeel van de experts te
vragen.Dit aantal overtrof alfe verwachting van de organisatoren en veroorzaak'be lange rijen mensen/waarvan veef
geduld werd gevraagd.Maar dat had men er graag voor over.
Het resuftaat was overweldigend.uit de tassen en dozen
verschenen de meest uiteenfopende voorwerpen die met
verwachtingsvolle gezichten aan de experts werden getoond.
Prachtige schifderijen, glaswerk, zilveren bekers enz.
Diverse malen bleken de eigenaren ook gelukkige eigenaren
Le zí\n.De bedragen die de experts noemden overtroffen

duidelijk vaak de stoutste verwachtingen.Vele vertrokken
met gelukkige gezichten naar huis,waar de voorwerpen
vast weer een bijzonder plaatsje in de huiskamer kregen.
Uiteraard was er ook veel kitsch,dat weinig of geen
waarde had.Maar wat maakt dat nu eigentijk uit.Al-feen aI
de gehechtheid aan een voorwerp,ondat je het cadeau hebt
gekregen van iemand die je tief hebt,maakt een voorwerp
af veel kostbaarder dan het oordeef van de expert.
Veel- belangstelling was er ook voor de goed verzorgde
tentoonstelling van de VereniginS Oud Scherpenzeef.Veef
oude foto's waar vooral de ouderen onder ons bekende
gezichten ontdekten.Mooie foto's van de restauratie van
de grote Kerk in ons dorp,die daar af honderden jaren
als een blijvend monument staat.
Ook was er veel belangstelling voor de verloting van
het door de heer v.Vuuren gemaakte schilderij van de
kerk in Scherpenzeel,dat hij voor die dag ter beschikking had gesteld.Bíj de trekking aan het eind van de
dag bleek het wínnende lot no.838 van mevr.v.Vefthuizen
in Wekerom le zi7n.Gelukkig \^/as zi1 nog in de zaaf aanwezig,zodat zij het schilderij uit handen van de heer
v.Vuuren in ontvangst kon nemen.
Aan het eind van de middag kon de voorzitter van Oud
Scherpenzeel,de heer John.l"agerweil,in zi-ln toespraak
terug zien op een zeer geslaagde daq.Hij dankte alfen
dj-e aan het succes hadden meegewerkt en met name de
initiatiefnemers.de experts en de heer v.Vuuren.
Wij kunnen terugkijken op een bijzonder succesvolle dag.
Foto pag.
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Zwernbad

't Schut in de beek.

ca.L932.

Bovenaan:Miep Minnen op de arm van Leentje Minnen,
Daarnaast Cor Wol-swinkel (dochter van
de badmeester.
2e ri1 :Bep Blanken,Clara Golstein,Mary Blanken.

Onderste

rij :Jannie Berendsen,Bertha
Adrie

Minnen,
Berendsen, Jennie v.d. Ham.

DE KLEPPERMAN.

Op 9 augustus 1736 wordt Jan Kornefissen van Dijk,door
Schout,Schepenen en Setmeesters aangesteld als Klepperman te Scherpenzeel.
Iedere nacht moest de kl-epperman zijn ronde door het
dorp rnaken.De ronde begon in het oosten van het dorp.
Daarna de Kronrnehoek ín en dan "bij den Domminees om
bij of voor de poort roetr)en".Vervolgens de straat verder

langs tot aan de Holevoet.'s Winters,vanaf 1 october tot
1 april,begon hij zijn ronde om 10 uur 's avonds tot
4 uur 's morgens. 's Zomers,van 1 april tot 1 october,
begon hij te kleptrren van 10 uur 's avonds tot 3 uur in
de morgen.Kwam hij 's nachts op zijn ronde landlopers
of kwaadvolk tegen dan moest hij ze wegjagen.Maar was
het aantal gespuis wat groot dan mocht hil de hulp van
de schout inroepen.Ook moest hij "het oog houde op de
hove dat de vrugte niet gestol-en worden".T\wee nachten
in de week ging hij in "het karspels bij de boer langs".
Tijdens zijn ronde moest hij "nugteren bequaem" blijven.
Dus geen borreltje drinken om de kou uit zijn botten te
verdrij ven.
Voor zijn nachtwacht ontving hij iedere week 3 guldens
en 1O stuivers.Dit bedrag werd over alfe inwoners van
het dorp uitgezet.Ook de inwoners van de Holevoet betaal-den mee.In het begin inde de schout bij de inwoners het
kleppergeld.
Waarschijnlijk had de schout er strrcedig genoeg van om
langs de inwoners te gaan voor het kleppergeld. In L737
ontving Jan Kornelissen van de schout een lijst met
namen en bedragen van het kleppergeld.Vanaf die tijd
qinq hij zelf iedere maand bij de inwoners het geld ophalen.Niet altijd kreeg hij het kleppergeld even gemakkelijk.l'/as de achterstand groot dan werd de onderschout
ingeschakeld.
"Al-bert van Santen,onderschout,sal ter instantie van
Jan de Kleptrrerman sig gelieve te vervoegen ten Huijse
en bij de navolgende persoonen en haar voor het gerigte
deser Heerlijckheijt te citeeren tegen den eerst aanstaande geregtdag die gehouden sal worden op den 4 desember 1747 smorgens om 9 uren ten eijnde om voldoeninge
te hebben van Derck TeesseLing drie jaren kleppermans
gelt alle maand twee stuijvers en een hatff van Geurt
7.

Teesseling 9 rnaanden al-l-e maand twee stuijvers 4 penningen van Evertjen Jan Peters 10 maanden all-e maand
twee stuijvers van Peter Bouman ruijm 4 jaren all-e rnaand
twee stuijvers 4 penningen de weduwe van den schout
Wolfswinkel l0 maanden alle maand 3 stuijvers en 8 penningen de weduwe Jan Koning 9 maanden alle maand 2 sturjvers Jan Vloetman 1O rnaanden afle maand 2 stuijvers
l4arija Otten 1O maanden alLe maand 8 penningen om verder
te aenhoren soodanen eijsch en concfusie als den selven
tegen een ijder als dan ten dage dienende verder sal
deduceeren en ferifieeren.
Een nevenfunktie van de klepperman was omroeper."Voorts
sal hij noch hebben het omroepen soo daer ijts om te
roepen valt en sal niemant meer mogen roepen dan hij ".
Na vele jaren door regen en wind zijn taak als klepperman en omroeper te hebben gedaan overlijdt Jan Rornel_isse
van Dijk.
Op 8 augn:stus 1771 schrijft de rentmeester G.Maessen
van Suemeren de volgende brief aan de heer van Westerhol_t:
"Voege hierbij eene acte van dato de gden augustus 1736
van onse klepperman Jan Kornel-issen die alnu overfeeden
en den 6de deeser begraven is,waardoor de kleppermans

plaats is

I

I

uit afler

naam".
De brenger van het

te

vaceeren.
zoon Hannis Kornelissen

coomen

Dogh zijrr
die wegens zijns vaders
teeringhr;iekte en langduerige zwackheijt,al langer als
ses jaaren zulx voor zijn vader heeft waargenoomen en
sigh wel gecompeteert heeft blijft daar in tot Uw Hoogwelgeb.order contueneeren.Hij heeft mijn versost tl^r
Hoogrwelgeb.ootmoedigh te versoeken om de gemelde kleppermansplaats bij aanhoudentheijt en acte te mogen behoudenï
Ook deelt hij in die zelfde brief nog mede dat "wat het
rondgaen bij de boeren betreft,geschiet in lange al niet
meer om reeden dat de boeren daartoe in die tijt niet
wilden gleven"
In de jaren 80 van de 18e eeuw laaiden de confl-icten
tussen de Patriotten en Prinsgezinden in de Republiek

hoog op.De stadhouder Willem V werd

in

1785

uit

Holland

verdreven.In die tijd woonden op Huize Scherpenzeel de
heer van Haren.De heer van Haren was een grote vriend
van de Oranjes.In het voorjaar van 1787 logeerden op
Huize Scherpenzeel de zonen van Willem V,de prinsen

Willem en Frederik.Dit was aanleiding voor de Prinsgezinden van ons dorp om een oranje vaandel- op de toren
te plaatsen "uit vreugde en ter eere der jonge Prinsen".
Dit gebeurde 24 april I7B7.Ook dwongen zí1 de dorpsomroeper Hannis van Dijk rond te kleppen "dat al die
geneegen was voor de orange stam van jong of oud,die
kon komen in het orange huijs in 't Bonte Paerd".Dit
al-les gebeurde zonder toestemming van de bevoegde macht.
01> 31 mei 1787 werd door Schout en Schepenen een gerechtsdag gehouden,waarop verscheidene werden verhoord. Iedereen kon zich herinneren dat er mensen naar de omroeper
\,varen gegaan.Maar niemand wi-st meer wie de omroeper had
gelast de bewuste tekst om te roepen.
In 1795 de intocht der Fransen.Het begin van de Bataafse
Republiek.De vroegere schout,nu Burger A.van Lutzenburgh,
krijgt de volgende brief:
"De municipa.liteit van Scherpenzeel verzoekt aan den
Burger A.van Lutzenburgh den dorpstrom en hetgeen daar
is bijbehoorende aan bestel-l-er of toonder dezes af te
geven.Actum Scherpenzeel, 17 juni 1795- get.Jn.Homoet,

briefje

was Jan Kramer.

Ria Penning.
Bronnen:
Ra, Arnhem,

Huis Enghuizen

:

Archief Westerholt,rode nrs 13 (28-46) nr.33
nr.L2 (20-27 ) nr.27 aanstell-inqen.
Ra,

t

Arnhem,Kasteel Scherpenzeel nr. 135

nrs.10,11 en 12.

I

Begin mei bereikte ons het bericht dat mr.C.P.Hoyterna
van Konijnenburg op 86-jarige leeftijd is overfeden.
.Hoytema was in de beginperiode van onze vereniging
achttal jaren voorzitter vá.n Oud Scherpenzeel en
hij heeft mede bijgedragen tot de bloei van onze
ttaraniai^^
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Gezellige excursie naar Nijkerk.
Zaterdag 26 meí besLoot Oud Scherpenzeel het seizoen
traditiegetrouw met een excursie.
Dit keer ging men naar Nljkerk,een stadje in de Gel-derse
Vallei dat in 1413 stadsrechten kreeg.Per auto arriveerde
het gezelschap om 9.30 uur bij de Grote of Catharina
kerk waar men ontvangen werd door de zustervereniging

Stichting

Nijkerk.
leiding van de heer J.v.d.Berg bezocht men allereerst de Grote Kerk met haar sierlijke toren daterend
uit 1461 en haar unieke carril-l-on.In de consistoriekamer een prachtig schilderij van de eerste dominé van
Nijkerk.Verder een herdenkingsplaat van Schenectady,een
zusterstad van Nijkerk welke ín 1662 door de Nijkerker
Arendt van Curler werd gesticht.
Hierna voerde de wandeling door de C,asthuisstraat met
het snral-ste huis van de stad,de Koetsendijk met de
eerste s)magoge,het stadhuis en de Arkervaart met de uit
1720 daterende haven.In de Torenstraat bewonderde men het
. beeldje van de 4 Heemskinderen,de Catharinastraat het
oudste huis van de stad (1540).
De tocht eindigde bij het oude waaggebouw op de lvhrkt
waarin het Nederlands El-ektriciteits Ivïrseum is gevestigd
met een permanente tentoonstelling over de geschiedenis
van de electriciteit.Vanzelfsprekend werd aan dit unieke
museum een bezoek gebracht en onder deskundige leiding
genoot het gezelschap van de el-ectrische centrale,de
eerste gloeilampen,oude aptrnraten voor huishoudelijk
gebruik,de oudste radiocol-l-ectie ter wereld enz.
Aan het eind van deze excursie bedankte de voorzi-tter
de heer v.d.Berg voor zí1n deskundige uitleg en bood
Oud

Onder

hem een

attentie

aan.
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vertellen dan kom je de
leukste dingen aan de weet. Je kunt je darr een voorstelling
maken hoe het vroeger was.
Luistert u Írlaar eens naar het verhaal van mevr. C.ter MaatenMeerveld, woonachtig in het Huis in de L/ei. Zij werd geboren
in 1899 op boerderij|tSniddelaar", ca. 300 m vanaf de Voskuilerdijk en te bereiken via het weggetje naast Jar' Koudijs,
Als ouderen over vroeger

de boswachter.
hoe
penzeel ging.

Zij vertelt

gaan

zij als meisje van 16 naar de kerk in Scter-

Al1een naar de kerk mochten we de zondagse kleren aan.
0udere mensen droegen in die tijd nog een rnuts, wij niet
meer. De jurk die ik droeg was gemaakt door Gijsje van Setten,
de vrouw van de smid schuin tegenover de ttHertog van Gelrett.
Zij was naaister en had ook een naaischool. De jurk viel net
over de knie. Oudere meisjes hadden lange jurken. Dat was
een heel gedoe a1s het geregend had, want dan moest je de
jurk de hele weg omhoog houden. Bovenaan de jurk zat een
broche en je droeg er zwarte kousen en hoge knoopschoenen bij.
hle JÈpen altijd met het hele gezin naar de kerk. Je kon
over een kerkepad binnendoor naar Groot Donkelaar lopen. Je
liep achterlangs de boerderij van Versteeg (nu De Leeuw).
Daar kon je ook rechtsaf, binnendoor over Breehoef naar
Scherpenzeel.
Bij Donkelaar sloten Kee en Det van de Vliert zlch bij ons
aan. En aan het eind van de Voskuilerdijk wachtten we altí5d
even of Heintje en Eefje de Vries er aankwamen. Zij woonden
op Kouwenhoven en kwamen van Moorst af gelopen. Zo liep je
dan samen op naar Scherpenzeel, naar de Dorpsstraat.
líaar nu het oude gemeentehuis staat., woonde vroeger
PieL de Jong. Hij zette zondag's morgens altijd alle bijbels en psalmboeken van zijn kennissen klaar op de keukentafe1. Je had vroeger geen tasje bij je en de hele weg je
psalmboek in de hand houden was lastig. Je kon zo bi-j Piet
binnenlopen. En het maakte niet uit of hij nog thuis was
of al naar de kerk.
Na kerktijd ging je daar ook altijd koffie drinken. Dat wil

10.
t1

zeggen, alleen de me_isjes. De jongens bleven nog bij de
kerk staan praten. l{ij kregen bij-liet twee keei koffie met
melk en suiker, maar verder niets erbij.
A1s de jongens langs kwamen lopen, was het tijd om naar huis

te gaan. Ir/anneer we thuis

kleden.

kwamen, moesten we ons

direkt

om-

Eén jongen en één meisje bleven alti5d thuis achter. De
jongen moest de boel in de gaten houden en het meisje moest
alvast gaan koken. L/anneer het de beurt was om thuié te blijven, dan had je zgn. tthuusdagtt. Je mocht dan ook rs avonds
niet weg. Een jongen mocht dan zelfs niet naar zlin meisje en
een jongen nocht toch al niet zo vaak gaan. Had hij pas verkering, dan mocht hij één keer in de maand naar het meisje.

Hield de verkering aan dan liep dat zo via één keer in de
drie weken naar één keer in de veertien dagen. Had je huusd"g, dan werd het dus automatisch weer één keer in de drie
weken. Doordeweeks zag je elkaar niet.
Ja, zo ging dat vroeger bij ons thuis. htat is er toch veel
veranderd

Aanwinsten
Ontvangen van:

J. 0snabrugge , Oosteinde 49 : een antieke glassnijder
Mevr. A. Zwaan, Stationsweg 352 : een aantal kranteknipsels
J
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BOEKENLIJST

(vervolg)

47. Hoe en l{aarom van Slaperdijk en Grebbelinie
door: J.E. de Vries
48. Ergens in Nederland
door: M. Brink / C.

Cramer

49. Nederlandse Genealogieën, deel

9

!

50. Repertorium op de beleníngen van de hofsteden rond
Holevoet

+++++

door: Ir.

te

de

Scherpenzeel
W.H.M. Nieuwenhuis
++++
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Oproep van de redactie:

Zulke verhalen, zo uit het leven gegrepen, zouden we graag
meer in ons blad willen plaatsen. Ook dingen van alleáag -

zijn het waard om verteld te worden.
Er zijn vast nog wel meer ouderen die iets te verterren hebben.
vindt u het moeilijk om het op te schrijven, geef ons dan
een seintje en wij doen het voor u.
Onze relefoonnummers zijn: (03497) 3553 of 1543.
*****
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De heer Gerrit Stotijn die in zíjn jeugd in Scherpenzeel woonde, vroeg ons om hu1p. Het gaat over

een schilderij dat vroeger bij hem thuis hing. Het
stelde een oud-oom voor genaamd Pieter Joseph
Zimmermann (1885 - 1957), die hoofdinspecteur van
politie in Soerakarta was.
Tijdens één van de verhuizingen binnen ScherpenzeeL
is het schilderÍj zoek geraakt. 0p het schilderij
was goed te zíen dat die oom een uniform meL hoge
kraag droeg.
Idie weet waar dit schilderij zích thans bevindt ?
Gaarne een berichtje aan één van de bestuursleden.
Bij voorbaat hartelijk dank.
13

WIE STAAN ER OP DE FC)TO VAN DE HOLEVOE'ISCHOOL UIT 1916

?

Die vraag is ons van verschillende zijden gesteld.
De Hr.Sangers heeft dit enkefe jaren geleden eens uitgezocht en van hem hebben rvij de onderstaande lijst
ontvangen,waarvoor onze dank.Door plaatsgebrek kunnen
wij de foto niet opnieuw plaatsen,maar U heeft zeker
noo wel hef vorirÍê

nrrmmêr 1/^n

^nS blad,

Voor al-le rijen geldt:van links naar rechts.
Egyglq!g_51]:Bart v.d.Vliert, Rien Willemse, Dirk v.d.
VIiert,Kees Bruf,Kees Voorthuizen,Hen van Beek,Ep de

s Kemp, Evert v.d.Gfind,meester v. Amerongen.
Cator,!s!re
Marie v d Vl'i erl Hanna SchimT\^zecdc
ri i:Meesfer
!fJ
rrreeJ
rvvssug
mei;M€ló Schimmel, Jannigje Schimmel, Rika van Egdom,
Jannigje de Greef , Jaant je Huigenbosch,Martje Veldhuizen,
Cor van Dijk.
Derde rij :Juffr.de Kruif,Kees v.d.Vliert,Jannetje van
Creef ,Thij

Egdom,Dina Hardeman,Rien Sukkel,Meester v. Zwol.

Vierde rij :Maatje Bl-auwendraad, Hermien Blauwendraad,
êêe;t je-Vêtdrtrli ren, Marie Veldhuizen, Wil lemien Veldhu ízen,
Martha de Creef,Dit van Dijk,Frauwien v.d.Glind,Jannetje
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DE REDAC:IIE WENST U trEN PRETT]GE VACAMIE.

De K O P

I J voor het volgende

nunmer

Kemp,Riek Sukkel.
Ygglggl:Wi- j nand Huigenbosch, !Íim Huigenbosch, Arie Schimme1, Maas Kemp, Geert Voorthuizen, Dirk Schinrnel, Willer.t
Schimmel, Job Huigenbosch,Wj-m v.d Glind,Bart v.d.Glind.

dient uiterlijk zaterdag 1 september

houden wij ons aanbevolen voor verbeteringen
en aanvullingen.
Oplossing "KENT U SCHERPENZEEL?"
Deze steen met de tekst uit het bijbelboek Nehemia,in
wel-k boek de herbour\r van Jeruzal-em wordt beschreven,
bevindt zich in de gevel van het huis van dokter
Slappendel,Dorpsstraat l92.Tijdens de oorlogsjaren woonde
hier dokter H.G.J.Wensink,die dus waarschijnlijk deze
herinnering aan de vernietiging en herbouw heeft l-aten
olaatsen.

i naal

Natuurlijk

3

1990

bij één van de redactieleden te zijn
a.'arÀ

I

( hierlangs afknippen)
Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr
Postcode/ldoonplaats

geeft zich op a1s 1id van de vereniging ttOud-Scherpenzeeltt
tegen een kontributie van f 15,-- per jaar.
Handtekening:

14.

t5

