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We moeten

nodig'ns
samen pratelt.
De Amro Bank is meer dan een bankrekening. Dat merk je pas in een gesprek. Maak ook
'ns een aÍspraak met de heer W. Baars of de heer
A. Hondema.
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Net voordat de vacantieperiode aanbreekt nog een
uitgave van ons verenigingsorgaan.
Wij wensen iedereen een prettige vacantie toe en een
behouden thuiskomst.
En wat het weer betreft,of het nu koud,nat,droog of
warm zal- zijn weten wij ni_et,maar één ding is zeker;
U behoeft niet te werken.
KEI{T U SCHERPEIIZEEI ?
Deze keer werkelijk een eenvoudige opgave.
U weet zeker,de tekst van deze steen al eens gelezen
te hebben,maar wáár ook weer ? ? On U op weg te
helpen: zoek het niet te ver,in het centrum van het
dorp,bij een winkef.
Als U het nu nog niet weet,kijkt U dan elders in

dit

Osnabrugge

Eikenlaan

VAN DE REDACTIE

nummer.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
'Traditiegetrouw is het seizoen van onze vereniging
besloten met een excursie en dit was de reis naar
Brouwerij Museum Raaf in Heumen en de Abdii van Berne i-n
Fleeswijk. Het ledentaf is dusdanig toegenomen dat we voor
het eerst in de geschiedenis van onze vereniging per bus
gingen.

Het was voor de vereniging ecn succesvol jaar rnet voor de
Ieden een paar aantrekkelijke activiteiten'
Allereerst de monumentendag.ofschoon deze dag werd georganiseerd door de gemeente scherpenzeel was onze vereniging
hierbij zeer nauw betrokken.Deze dag stond in het teken
van de Boerderijen.
Hierna de ledenvergadering in de Hofnar.De heer F.Keveling
Buisman gaf een Iezing over de geschiedenis van het
kadaster.Daarna was er de film "scherpenzeel L963" '
In december de uitgave van de Kadastrafe Atlas ScherS:enzeel
1832 die werd passend omlijst met een tentoonstelling
over het Kadaster in Nederl-and.
De Jaarvergadering werd door een groot aantal leden
bezocht.

Het jaarverslag van secr.A.Asschert gaf o.a. een flinke
stijging van het ledental aan.
Het financieef verslag van penningmeester M.Wassen gaf
reden tot opti-misme.
Een belanqrijk punt was de bestuursverkiezing.Joh.Lagerweij
trad af als voorzitter en afs opvolger werd met algemene
stemmen J.C.Kl-esser gekozen.

Secr.A.Asschert trad eveneens af en met algemene stemmen
werd mevr.E.Bitter gekozen.

Penningrneester M.Wassen werd met algemene stemmen herkozen.
Deze jaarvergadering werd besfoten met een dialezing door
Joh.Lagerweij over Boerderijen in Nederland.

De ledenvergadering in Maart stond in het teken van de
excursie.De heer H.Blees vertelde nadere bijzonderheden
over Brouwerij Raaf en de heer J.C.Klesser hield een lezing
met een videofilm over de Abdij van Berne.
Joh.Lagerweij bood de vereniging een historische voorzittershamer aan.
4 Kortom onze vereniging kan terugzien op een goed jaar.

EELI\,/SE RECEP|EN

TE@N BUIKLOOP

Iedereen weet wef een mi-ddeltje tegen diarree.De kennis
van die middeltjes gaat vaak generaties terug.Nu kunnen
we ook terecht bij de apotheker.Maar vroeger moest men het
all-een van bekende middeftjes en recepten hebben.
Het is dan ook aardig dat we nog enkele recepten hebben
uit de 18e eeuw.Ze ziln opgeschreven door ds.Johannes
Reiniers,predikant in Scherpenzeel van I74O - 1762.
Of ze nu nog bruikbaar zijn moet U zelf maar beoordelen.
RECEPTEN VOOR DE LOOP OM HET EEN

1.

M{

ANDER TE KOOKEN.

Een trrc1edt.

kleijne stuckjes voor van de borst.Het
vleesch in de pot moet eeven bedeckt weesen met water en
geschuijmdt zilnde een stuck booter er ingedaen en daar
mede omtrendt gaar gekookt sijnde,dan moet er fijn
geseeven witte broodt ingedaen worden met wat gehackte
peterselie.Zoo veef tot dat het nedt even gebonden is eà
dan een weijnigie wijn en wat zamaerhop,ook een weijnigie
nootebeschaet en wat foefie.
Van caffsvfeesch

Suere
z.
Neemt een

vis

sause.

tinne leepel vol weijte meef en dat eerst met
asijn kordt gemendt,dogh niet te langh van asijn en dan
de eijeren er in kort geklopt,en doedt er dan soo veel_
asijn bij als nodigh is.Za1 nooit schiften.Gaar zijnde
wat booter en weijnig nootebeschaet en een wijnig foelie.
Terdegen door kooken,anders wordt 't weiite meel niet
gaar.

Een appel flaaie.
3.
Neemdt zoo veel_ appelen en zoo veel

beschuijdt,dogh de

appelen moeten suere zi)n,die haastig gaar worden en
zoo de appelen wat groodt ziln moet int qeheel een paar
beschuijt meer genomen worden.
De appelen moeten gansch gaar gekoockt en tot 1np geroert
worden,en de beschuijt gestooten zijnde moet dan onder
de appelen geroert worden,en dan er suijcker in met wat
bOoter en die llioi-

rzaol nnk r^zel- kancel

on aan ai;

Of

vier

wacker geklopt onder el-kanderen geroert.Neemdt dan
een schotel- en smeert die met wat booter en struijdt er
een weijnigie gestoote beschuijt over en doedt dan het
geroerde saemen in die schotel,en sedt het op wat vuer,
zoo lang tot dat het stijf i-s,en eedt het dan op.

Eet snnkelijk
bron

:

Rijksarchief

!

H.M.van l{oudenberg.
Arnhem;Kasteel Scherpenzeel 112c.

WERKGROEP GENEALOGIE.

Op onze laatste ledenvergadering werd er een oproep
gedaan aan de aanwezigen om wat thuiswerk voor de

vereniging te verrichten.Wij zijn sinds kort in het
gekomen van een kaartsysteem met alle namen van
mensen die in Scherpenzeel getrouwd,gedoopt of lidmaat
waren voor 1811. Deze kaartjes zijn ooit gemaakt door
het Rijksarchief Arnhem om naamregisters te maken.Deze
registers staan inmiddels op de studiezaal- van het
Rijksarchief en de kaartjes waren overbodig.Wij werden
door een medewerker geattendeerd op het bestaan ervan.
Gratis konden wij ze afhal-en in een depot in Schaarsbergen.
Het overtrof onze verwachting.Het zijn duizenden en nog
eens duizenden kaartjes.Naast el-kaar gezel met een lengte
van meer dan 5 meter.Zí1 zaben in omslagen.l''lie ze wilde
raadplegen moest telkens deze omslagen losmaken.
Nu hebben 4 l-eden van onze vereniging a1 deze kaartjes in
ordners gestopt.Een enorm werk wat binnen een maand klaar
was.Hartelijk dank aan de heer Treels,mevr.De Bourgraaf,
de heer Van de Hoef en mevr.Ten Broek.
Eerlijkheidshal-ve dient vermeld te worden dat hun gezinsIeden vaak geholpen hebben.Eén heeft er zelfs blaren
van op de vingers gekregen.
Vraag: Heeft iemand een geschikte kast waar men 5 meter
ordners in kan zet-ten ? Formaat A 5 liggend.
Be1 even 4078.

bezit

EXCURSIE

1991

Het was de 25e van de bloei-maand A.D. 1991 des morgens om acht minuten na negen uur bij een temperatuur van
11o boven nu1 en een bewolkte hemel, daL onze reis per
autobus enen aanvang nam. Een nieuw tijdperk werd ingeluid:
per autobus op excursi-e !
We vertrokken van Plein 1940 - hoewel we werden verwacht
op Plein 1940 - L945. Edoch, dit laatste plein bleek niet
te vinden te zijn. Ken uw dorp!

het hart vol van i-s, loopt de mond van over. Zo
ook bij onze voorzitter. Hij heeft ons tijdens de bustocht
heel wat kennis bijgebracht over kloosters en kloosterleven, versierd rnet jaartallen en namen van bekende persoonlijkheden uit het rijke roomse leven. Even een ondeugende
Waar

opmerking: bespeurde ik hier en daar een tikkeltje heimwee? Hoe het ook zij, heel hartelijk dank voor wat u allemaal hebt verteld.
Uitnodigend werden wij te Heeswijk ontvangen door pater
Van Bavel die de koffie al klaar had staan. Tijdens de

koffie vertelde hij het

één en ander over de Abdij van
Berne en haar geschiedenis. (0p de omslag ziet u het poortgebouw van de Abdij te Berne aan de Maas, naar een olie-

verfschllderÍj van Jan van Meerhout - midden 17e eeuw.Red.)
De Abdij is de oudsre in Nederland.
Na de koffie nam de pater ons mee langs de abtengalerij,
een reeks van 32 portretten van alle gemijterde abten die
het klooster - op de huidige abt A.Baeten na - kende. De

Vervolgens vertrokken wij , nagezwaaid door de pater, richting Heumen, r{raar we een ambachtelijke bierbrouwerij en een
bierr^ruseum gingen bezoeken. Voor het zover was, deden we
ons op de zolder van de brouwerij tegoed aan een wel-

verzorgde lunch.
Nadat we de nodige kennis van het bierbrouwen hadden opgedaan, mochten we
il

I

dit kostelijke
vocht in de tapperij daadwerkelijk nuttigen.
Vooral het witbier
bleek goed in de
smaak

ii*Èiiji:ii;t:ti;*

De Abd i j van Berne, t€ Heeswi jk, sinds l-857 vest i gings pl aats voor de kloostergemeenschap, na drie eeuwen zwerven.

te

va11en.

Het aantal plas-

tic

draagtassen

dat de bus werd
binnengedragen

plechtstatig afgebeeld, als vorsLen in vol ornaat.
Alleen de laatste Lwee vormen hierop een uitzondering. zíi
zíjn wat ttmodernertt neergezet, losser in hun houding '
Daarna hebben we een kijkje mogen nemen in de kapitteIzaa|, waarin een 17e-eeuws doek is ondergebracht met
daarop o.a. de heilige Norbertus en Augustines' Tot slot
voerde de rondleiding naar de kloosterkerk, die duidelijk
tweedelig is: neogotisch en modern. fn deze kerk werd voor
het eerst in Nederland de eucharistie gevierd, waarbij de
priest.er met het gezicht naar de gemeente was gekeerd '
meeste

8

doet vermoeden, dat de piek in de omzeL van het buffet in
de tapperij op 25 rnei 1991 voor een goed deel is toe te
schrij ven aan "Oud Scherpenzeeltt.
0p de terugreis werden we door de chauffeur "getrakteerdtt
op een ritje ttweg van de snelwegtt - de ttZevenheuvelenroutett
Unaniem was de nening van de deelnemers dat het initiatief
van het bestuur om een busreis te organiseren tteen schot in
de roostt is geweest en zeker voor herhaling vatbaar.
Ondeugende leden fluisterden ze1fs, dat een brouwerij daar
verplicht onderdeel van zou moeten uitmaken.
Een meereizend echtPaar

VAN

LANG

GELEDEN
19'=::::;9:-9tu=='g:t=J:g:r"s9-:1"=!:g1{-:l'="='=g31:='i:::!=

Misschien is het nog niet zo algemeen bekend, maar in het
del van het archief dat door de gemeente en onze vereniging
gezamenlijk wordt beheerd, zijn diverse doop- en trouwboeken uit vroeger eeuwen aanwezig.
Bladerend daarin viel mijn oog op een vermelding die zeker
voor die tijd erg zeldzaam was: de geboorte van een

vierling.

Dat men deze kinderen niet in leven heeft kunnen houden, is
voor die tijd - met de grote zui-gelingensterfte - begrijpelijk, al blijft het voor de ouders een trieste zaak.

Hier volgt het bericht in de spelling van die tijd:
77 23

Den 3. 0ctob.
gedoopt
JAN

zoon van Gerrit Hendriksen, en
Gerritje Gerrits in het Dorp. NB. Dit
kind is met nog Drie meysjens, t'effens,
door eene geboorte, ter wereld gekomen,
des maandags den 27 . September. A11e
vier waren ze levendig en gezond, toen
ze eerst het licht sagen; dog de drie
dogterkens hebben het Dooopszegel niet
nogen ontfangen, vermids het eene
stierf des dinsdags, het tweede des
woensd. , €D het derde des Saterd.
Het jongetje is mede, niet lang daarna
gestorven.
Btkn

0p 2 september 1778 stapten vier volwassen kinderen, waarvan tÍree geassisteerd door hun echtgenoten, naar Schout
G(errit) M(aarssen) van Seumeren en de Schepenen Jan van
Santen en Pieter (hlillemsen) Druyf van de Heerlijkheid
ScherpenzeeL. Zij wilden een akte laten opmaken in verband
met de toestand van hun moeder Geertjen van Maenen, weduwe
en boedelhoudster van wijlen hun vader Jan hlagensveldt.
Zij waren van mening, dat hun moeder door hoge ouderdom
en wegens verval van krachten treerlang niet anders dan den
doot heef t te verh/achtentt.
Daarom wilden zij zi-.ch - omdat hun moeder "meer schulden
als goederen is hebbendett - garant stellen voor de kosten
van de begrafenis van hun moeder.
nieÈ anders opmerken dan dat dÍt een nobel gebaar
was van kinderen jegens hun moeder. Maar de noodzaak om dit
voornemen in een akte te doen vastleggen had een andere
reden. Zíj deden namelijk uitdrukkelijk afstand van de erfenis, die slechts bestond uit schulden. Zíj vreesden kennelijk - door de zorg van de begrafenis op zich te nemen (en
deze niet van de armen te laten geschieden) - de kans te
lopen als erfgenamen veranth/oordelijk te worden gesteld
voor de schulden van de boedel van hun ouders. Daarom volgde op het nobele gebaar om de kosten van moeders begrafenis
te betalen de uitdrukkelijke verklaring, dat zij t'van gemelde haerer ouders boedel en geheele naelatenschap geen

Men kan

erffgenaemen

te willen aangesien off

gehouden

te

wordentt.

t0
l1

Schout en Schepenen hebben zich bereid verklaard, dit ín
een getekende en gezegelde akte op 2 september 1778 vast
te leggen.

Hendrik, Derck, Arris, Annetje en Lubberta Hendrijna ldagensveldt alsmede de echtgenoten van de laatste trdee: Pieter
Dixkes en Jan Renes konden de dood van hun moeder met een
gerust hart tegemoetzien - èn ten opzichte van hun moeder
èn van hun eigen beurs.

A.

van Sant.en
Middelburg

P.S.

0p bovengenoemde akte werd ik opmerkzaam gemaakt door de
heer H.l,r/.van l^/oudenberg, omdat daarin een schÍËterende afdruk van het familiewapen van ttVan Santenrt te vinden was.
fk bezat voordien slechts een Beêchrijving van het zege1van de hand van Dr. A.R. Kleijn, die naar deze beschrijving het zegel reconstrueerde en publiceerde in ttGens
Nostratt, 796I - wapenkaart nr. 3.
Thans kan dit gecorrigeerd worden naar het origineel.
A. v. S.
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IJSVOGEL
DE
rí* * * *******
** *** * ***
zotn jaar of tíen' toen ik samen met een vriendinnetje ging zwemnen in de Beek op de Koepel. Toen mochE

fk

je er

was

nog komen!

fiets er naar toe met mtn zwemspullen en een appel.
'k Vond het eigenlijk we1 spannend, omdat het er altijd zo
stil was. We keken eerst naar alle namen en initialen die
in de beukestammen waren gekerfd en probeerden bekenden te
onEdekken. Ook mtn opars initialen moeten nog ergens staan.
Maar goed, na een tijdje gingen we dan toch het water
tt
in.
l,,las enorm koud kan ík me nog herinneren. Soms zag Ik
een visje langs schieten; maar wat ik altijd zo eng vond,
was die modderige bodem. fk voelde de modder tussen mijn
tenen soppen als ik de eerste stappen deed om het water
in te gaan. Als ik er aan terugdenk, voel ik het nog!
Wanneer hre gezr,rommen en gepoedeld hadden, gingen we
op een handdoek op het ttsLrandje"ll-ggen. En dan met je ogen
dicht luisteren naar de vogels en het ruisen van de bladeren in de bomen. Zo nu en dan hoorde je in de verte het geloei van een koe of het kraaien van een haan. Zo liggen
luisteren met de zon op je gezicht ... heerlijk!
Toen we daar zo lagen, hoorde ik plotseling een plonsachtig geluid. Voorzichtig ging ik overeindzitten en ik
wist niet wat ik zag. Ik had er a1 zoveel over gehoord,
maar nog nooit één gezien: de ijsvogel!
Prachtig zoals tie daar zat op die tak vlak boven het
water. fk weet nu nog heel goed wat ik op dat moment dacht:
Op de

13
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ItDit moet ik onthouden'

INHOUD

want misschien zie ík nooÍt
meer een ijsvogel.tt
Ik heb er daarna inderdaad
ook nooit meer één gezien.
Ja die KoePel heeft oP mij

Van de redactie

altijd

een bePaalde aan-

trekkingskracht gehad.
Misschien dat we daarom vijf-

tien jaar later dáár

onze

trouwfotors hebben laten
maken.
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Gerina Lagerweij

0p1ossÍng ttKent u Scherpenzeel?tt:
Deze stee n zít in de gevel van slagerij
Grobben, aan de DorPSStraat 257.
Vóór de familie Grobben diE pand betrok maart
1964 had de heer fnkenhaag hier een slagerij '
Uit de steen blijkt wel, dat dit pand al snel na
de oorlogshandelingen van mei 1940 herbouwd is.
't Moet wel een tamelijk opvallende steen zíjn'
want regelmatig staan toeristen hem te bewonderen, aldus mevrouw Grobben.

DeK0PIJ
voor het volgende nummer
dient uiter 1ij k zaterdag 31 aug. 1991
bij één van de redactieleden te zijn
ingeleverd
I

( hierlangs afknippen)
Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr
PosÈcode/hloonplaats

geeft zich op als 1id van de verenigíng 'rOud-Scherpenzeeltr
tegen een kontributie van f 15,-- per jaar.
Handtekening:
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