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Trots kondigden wij in ons rnaarr-nuÍtrner aan:een
nieuwe j4argang- de vierde nu -"
Desondanks stond in de kop:3e jaargang nr.6.
U begrijpt het al,een drukfout in de kop,waarvoor
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onze excuses.
Nu dus nr.2 van de vi-erde jaargang,nog juist voor
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!{ij wensen onze lezers veel leesplezier en aansfuitend
een fijne vacantie,met weer zoals we de laatste
maand gewend zí1n.

KENT U SCHERPENZEEL
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ik niet zozeer een beroep op Uw
geheugen,zo van:" U heeft het vast wef eens gezien,
maar wáár" ? Nee,het is bijna niet te zien,als niet
iemand je er opmerkzaam op maakt, zoals in dit geval
Deze keer doe

de Hr. Sangers.
Dit. muuranker zit behoorlijk hoog,en op een druk
punt,dal is te merken aan het muurtje rond de voor-
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Wordt het al wat duidelijker ? Elders
vindt U de oplossing.

in dit blad

VAN DE BESTUURSTAFEL
een excursie:
Traditiegetrouw sloten wij het seizoen af mettthoofdstadtt
onze tweede exculsie per bus, deze keer naar
Zutphen en het kasteel Hackfort, welks heren anderhalve
eeuw tevens heren van Scherpenzeel waren.
Naar de mening van alle deelnemers en -neemsters: een
fantastisch geslaagde dag. Het tevoren uitgebrachte excursiegidsje gaf een uitgebreide documentatie over beide reisdoelen en een blijvende herinnering aan de bezochte monuÍnenten. De omstandigheid, dat het laatste reisdoel nu geen
bierbrouwerij was, bleek niet van merkbare invloed op de
sfeer van gezelligheid en verbroedering van de mooie en
ontspannen heen- en terugrei-s.
fn ZuLphen trok onder leiding van de eerbiedwaardige Mozesfiguur van de heer Laansma een lange rij van steeds wisselende reisgenoten op zoek naar het Beloofde Land, telkens
door andere, behouden en vaak prachtig gerestauverrastttHooge
Huysentt. Ook bij de meest aan eigen dorp en
reerde
Huys verknochte Scherpenzelers ontstond een begin van begrip voor de voorkeur van de Van trt/esterholts van Hackfort
boven Scherpenzeel, door de omgeving en het kasteel zelf
bij het rniddagbezoek aan hun oude burcht. Zelfs het weer
kon

niet beter

!

wil1en dit soort tochten niet meer missen, al hebben wli
op dit moment de schade nog niet geheel geinventariseerd
en zullen wij nog strikter voorwaarden bij de deelname moeten stel1en. 0p het moment dat wij vertrokken, bleek dat
meer dan 20 procent van de deelnemers die zich op hadden
gegeven, hun deelname cancelden. fn het geheel hebben zich
49 personen opgegeven en daarvan lieten maar liefst 11 het
afweten, vee1al vlak van tevoren.
HeL bijna bereikte maxi-mumaantal van vijftig maakte een
en we beperkten
uitgebreide oproep tot deelname ongewenst,
ttnog

trrle

twee beschikbare
ons tot een klein berichtje van
plaatsenrr. Van meerdere gevallen kennen wij de situatie van
ttovermachttt en van andere kunnen wij de afwezigheid daarvan niet bewijzen, daarom maken wij geen individuele verwíjten, maar toch lijkt 20 procent over het geheel genomen
onwaarschijnlijk hoog. Itle hopen, dat iedereen die het af
laat weten zich de consequenties realiseert.
tL

Wij kunnen op het.laatste moment geen nieuwe werving ondernemen met als gevolg, dat de op 50 deelnemers berekende
kosten niet op de 40 of minder werkelijk aanwezigen kunnen
worden verhaald. De vereniging hoeft niets op de excursies
te verdienen, maar het kan ook geen jaarlijkse financiËle
aderlating worden.
Het zal u duidelijk zijn, dat een eventuele, noodzakelijke
afmelding zo vroeg mogelijk dient te geschieden en dat een
zekere deelneming

Van harte een

in de schade niet onbillijk is.
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I,{at keek l{il1em Jacobsen raar, toen hij ontdekte dat zijn
kleren waren verdwenen. Maar nog verbaasder was hij, toen
hij op de kerrnis van Scherpenzeel rondliep. Lees zijn

verklaring:

ttCompareerde

voor ons M. trrlolfswinkel, scholtis deeser
Heerlijkheijd Scherpenzeel en h/illem Tijmansen en Derck
Teesselingh beijde scheepen der selver Heerlijkheijd,
Willem Jacobsen en verklaarde dat hij in deese jaren 1731
omtrent Junij bij Jacob Jansen op Moorst heeft te huijs
gelegen en dat doen ter tijd l,r/il1em Beerntsen daar gedorst
had, en dat hij omtrent anderhalve week daar aan een bonten streepte kallemijnken hemtrok met een paar swarten en
een paar witten kousen daar was quij t geworden die hÍj bU
Jan Snijder in ft Swartebroek had laten maken.
En dat hij op den 16 Sept. 1731 te Scherpenzeel op de kermis is gekomen, en dat hij sijn hemtrok Derck Ve11Íus had
aan sien hebben. Waarop hij tegens hem geseijt had: "Hoe
kom 5e aan mijn hemtrok?tt. ltlaarop Derck geantwoort had:ttDie
heb ik van Willem Beerntsen of anders genaamt Wi11em Coningh gekogt voor drie gulden tien stuyvertt. Waarop wij

samen naar den schout waren gegaan.
Gegeven voor reeden van wetenschap en presenteerden het
voorgeschrevene ten a11en tijden des noods en daar toe
versogt sijnde met eede te bevestigen.

Des te oorkonde is deesen bij ons voornoemde schout en
schepenen onderteekent in Scherpenzeel den 17 Septemb.
773r.r'

Hoe was de koop

ring

eigenlijk

M. Wolfswinkel, scholtis
Willem Tijmensen
Derck Teesseling
M. Vorster, secretaris
gesloten? Hier volst de verkla-

van Dirk Vellius:
t'compareerde
voor ons M. I,{olfswinkel, schout deeser Heerlijkheid scherpenseel, Jan vloetman en Sander van tt In/i1-

1aer, beijde schepenen der selver Heerlijkheid,

Derck Jansen vel1ius, out oÍntrent 23 jaar en verklaarde
dat hij in dese jare 1731 in den hoijbouw op rt Kolleschoter heijvelt is ontmoet Willem Beerntsen of ldillem de
Koningh en dat hij hem gevraagt had of hij een hemtrock
wilde kopen, datse hem te kleijn was, dat hij díe niet kon
dragen. I{aarop ik hem gevraagt had wat hij daarvoor wilde
hebben en datse de koop waren eens geworden voor drie gu1den tien stuivers. I,{aarop ik hem vraagd, of hij hem self s
hadde laten maken. Daarop hij mij antwoorde: " Dat is jou
evenveeltt. (: "Daar heb je niks mee te maken !t')
Gevende hij getuijge reden van wetenschap en pretendeerden
het verklaarde ten a11en tijden des noods, en daartoe versogt sijnde met eed te bevestigen.
Des te oorkonde is deese bij ons voor schout en schepenen
ondertekent in Scherpenzeel den 19 Sept . I73I.,,

U. Woft"rinkel, scholtis

Jan Floetman
Sander vant Id11lar
M. Vorster, secreLaris
De schout en schepenen verliezen de zaak door naar

het

Hof

van Gelderland. Het Hof dacht met een grote misdadiger te
doen te hebben en zond brieven naar allerlei plaatsen,of
zij líi11em BeernLsen alias de Koning ook kenden. vele antwoorden kwamen terug en zo ontstond een dik procesdossier.
zo zit er ook een brief bij van de Baljuw van Bergarnbacht.
6

Hij denkt Willem te kennen. In

Bergambacht was er nog nJ-et
geleden
iemand
opgehangen. Dat was Andries Jansz.
zo l-ang
Ho1land.
Deze Andries had voor zijn terechtRoem
van
alias
itvriendentt genoemd. Daar zat
namen
van
zíjn
stelling de
ook ene Lange l,{illem, alias l^/illem de Veenboer bij. De Baljuw vermoedt dat het hier om dezelfde h/illem gaat als h/il1em Beerntsen.
Aardig is te weten tot welke vriendenkring Andríes en I,'Ií1lem behoorden. 0m enkele namen te noemen:
Jan Hendrik Verbeek, kladschilder te Amsterdam,
gehangen te Leiden
Pieter Jansse, alias Dik
Jurgen l,/eyers, te 0uwrik opgehangen
Hendrik de Schaarslijper
Jan Grutjes, is nu soldaat te Emden
Tutje en Annemie met de groote borsten
Doove Kaat, deze heeft twee brandmerken
Een fraai stel bij elkaar. Toch acht het Hof niet bewezen
dat Lange l^iillem dezelfde is als h/i11em Beerntsen. ldel
krijgt hij zijn verdiende straf. Op 22 december 1731
wordt hij gegeseld.

Bron: Rijksarchief Gelderland; Hof Gelderland, Criminele
procesdossi-ers I73I , nr. 17 .
H.M. van hloudenberg

KENT U SCHERPENZEEL
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Dit muuranker vindt u ín de topgevel van het pand Dorpsstraat 278, op de kruising Holevoetplein-Molenweg-Dorpsstraat. Het huis wordt de laaEste 28 jaar bewoond door de
familie Buddingh-Valkenburg. Daarvóór door de heer C.Va1kenburg en mevrouw J. Valkenburg.
Het is leuk gevonden om in dit anker de cijfers 1 9
te verwerken en op die manier het jaar van
herbouv in herinnering te houden.
4 1

f en de heer A.C.Claas
maakten op verzoek van onze voorzitter een verslag
van de jaarlijkse excursie.De redactie heeft van
deze 2 verslagen de volgende combinatie gemaakt.
T\vee l-eden mevr.J.M.de Graaf

Elggllfg_Zglplel en Hackfort.
De tweede excursie van de Vereniging Oud-Scherpen-

zeef vond plaaLs op zaterdag 16 mei.Begunstigd door
schitterend weer en een prettige temperatuur van
24 graden hebben de deefnemers van een prachtige
+^^h+
^óhieten.De natuur stond in volle tooi
te pronken : f luitekruid, boterbloemvelden, bloeiende
kastanje bomen, gouden regen, seringenbomen enz.
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waar we iets over tienen aankwamen bij het l,lssel_paviljoen.Hier werden we opgewacht door de heer
Laansma en getracteerd op heerlijke kopjes koffie.
Daarna togen we de stad in.De hr.Laansma bracht ons
langs de Berkel bij de Bourgonje of Martinettoren
met een stuk van de oude stadsmuur.Vervolgens via
de Schelpenkoepel voor de 's Gravenhof,versierd met
27OOO qchelnen 'S Gravenhof met het stadhuis en de
St.Wafburgskerk.De groep werd in bweeën verdeeld,
rvryvl

I

l ,

respectievelijk voor de kerk en de unieke l,ibrye en
we kregen een enthousiaste en gedegen uitleg.
De St.Walburgskerk is tegenwoordig een gotische
drie halfen kerk met "prachtige gewelfschil-deringen,
een gotische fichtkroon vervaardigd van ilzer in een
rechthoekige vorm en voorzien van minstens 36 kaarsen.

I

Voorts een prachtig bewerkte eikenhouten preekstoel
mef on één r^ler rranelen van de kuin de aflreeldino van
een zandlotr)er,symbool van de vergangkelijkheid van
het leven met de tekst:"mijn glas loopt ras".
De kerk heeft een indrukwekkend orgelfront.Het orgel
wordt graag bespeeld door bekende organisten vanwege
de prachtige klank.Zo heeft ook Feike Asma dit orgel
vaak dien klinken tijdens de orgelconcerten die hier
dikwijl-s worden gehouden.De bouwer van het orgel is
de in de 17e eeuw beroemd geworden Hans Henrick Baeder.
Ook de aan de kerk gebouwde Librve mochten we bekijken.
Het is de enig overgebleven middeleeuwse bibliotheek
in Nederland uit de 16e eeu\^7.In deze ruimte liggen de
boeken,voor een deel nog de oorspronkelijke collectie,
vastgeketend op de originel-e fessenaars.Alleen in
Engeland en Italië kan men een dergelijke bibfiotheek
nog zien.Vermefdenswaard is dat in de vloertegels
strrcren te zien z!1n die,naar de legende van de Gelderse
dichter Staring,afkornstig zijn van de poten van de
duivel die, in hondengedaante,Jaromir, een jonge monnik
op zí1n vastendag betrapte toen hij in de Librye een
kippenbout at.Als straf sl-oot de duivel Jaromir op tot
de volgende ochtend.
We waren inmiddels iets achter op het schema en koersten
in een vlot tempo via enige mooi gerestaureerde gebouwen
en de Wijnhuistol:en naar het oude Refter van de
Broederenkerk.Het in deze kerk gevestigde museum was
helaas gesloten.Wef bezochten we de kerk met mooie
gewelfschitderingen.Hierin is de openbare bibliobheek

a
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van Zutphen gehuisvest.
Onder bloeiende kastanjebornen voerde de wandeling
naar de Berkeltrrcort en het intieme Agniebenhofje.
De Berkelpoort met zijn oude stadsmuur is de mooiste
van Zutphense poorten.Het is een watertrrcort bestaande
uit drie over het water gewelfde bogen waarboven twee
weergangen en hoektorentjes.
We gebruikten hierna een voortreffelijke
lunch in het
reeds 's morgens bezochte IJsselpaviljoen waarna we
per bus naar Kasteel Hackfort werden gebracht.Het is
nieF nodio h'i cr veel over uit te wiiden
rrezicn
dc
vvf J usrt
9rr u9
Ys.f
instructieve gids die de voorzitter hierover heeft
samengestel,d waardoor v/e allemaal reeds goed op de
hoogte waren van de geschiedenis van het kasteel- en
hun bewoners,ook in hun relatj-e tot "Huize Scherpenzeel".
We werden ontvangen in de vroegere ridderzaal door de
heer v.d.Broek,nog verwant aan de Scherpenzeelse v.d.
Broeks en een opzichter van Natuurmonumenten die het
een en ander vertelden over het kasteel- en het 730 ha
grote landgoed.
Geen kijkje in het gebouw,wel werd de monumentale haf
bewonderd en om het

kasteel gewandeld.
Na een koffiepauze in de foyer begon de terugtocht via
binnenwegen en om half zes arriveerden we in Scherpenzeel.
Veel waardering voor de organisatoren van deze fijne
excursie.

De Christelij

ke

Werkmansbond

Naar aanleiding van de foto van de eefste steen van de woningen aan de Oude Barneveldseweg ( 3e jaarg. nr. 5,red.)
ben ik eens in het archief van de Ned. Herv. kerk gedoken.
Daarin is het archief van de Chr. I,{erkmansbond gedeponeerd.
De vereniging werd op 15 november 1896 opgericht voor de
protestantse ingezetenen van l{oudenberg en Scherpenzeel.
In 1927 werd Renswoude er aan toegevoegd.

Het doel was:
1. Elkaar bij ziekte te steunen en zo mogelijk aan de weduwen van de leden en aan de leden zelf een geldelijke
uitkering te geven indien dat nodig was.
2. Bij de leden zoveel mogelijk de liefde tot het Evangelie
en tot de Ned.Herv.Kerk aan te kweken.

niet zomaar lid worden. Wie zich a1s lid opgaf,
werd door stemming aangenomen of afgewezen. Het was een
puur Hervormde vereniging, want ging een 1id over naar de
Gereformeerde Kerk, dan werd hij geroyeerd.
Helaas zijn de oudste twee notulenboeken verloren gegaan,
daarom weten we niet wie de initiatiefnemers waren.
De vereniging was geen voorloper van een vakbond; zowel
werkgevers als werknemers konden líd zijn. Ze was eerder
een sociale voorziening voor moeilijke tijden.
Men kon

In \923, het jaar van de eerste-steen-legglng, is H.van
Kolfschoten voorzitter en is A. Schimrnel voorzltter van de
Commissie van Bijstand : C.V.B. (de mysterieuze letters zljn
-hie.mee duE ueït laard).
Het verderop staande blok van drie woningen werd in 1933
gebouwd.

A1s na de oorlog de sociale voorzieningen beter worden,
verliest de vereniging langzaam haar betekenis. 0p 20
maart 1953 besluit men met algemene stemrnen de vereniging
op te heffen. De bezittingen worden aan de diaconie geschonken - zoals in het genoemde nummer van dit blad

stond te lezen.

J.
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0snabrugge
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HONDENBELASTING
Onderstaande brief stamt uit ons gemeentearchief en betreft
een antwoord van de provincie over de nog in te voeren hondenbelasting. Het gemeentebestuur van Scherpenzeel vindt
dat in bepaalde gevallen eigenaren van honden(bijv. die een
hondekar hebben) vrijgesteld moeten worden.
Het antwoord van de provincie - in de gebruikelijke gezwol-

len taal - volgt hier:

Aan den Heere Burgemeester van de Gemeente Scherpenzeel
Arnhem den 25 November 1826
De raad van UEG (=U Edel Geboren) gemeente gedelibereert
(=overlegd) hebbende over het leggen van eene plaatselijke
belasting op honden, waartoe mede betrekking heeft mijne
dispositie van 11 September 11. onder no L22 in het Provinciale blad geïnsereerd, heeft daarbij den wensch te kennen gegeven dat sommige soorten van honden van die belasting mogten worden vrijgestelt. De vrijstelling van herdershonden, blekershonden (wie weet wat voor honden?,red) en anderen welke men zeggen kan niet tot enkel genoegen gehouden
worden, is bij exaninatie van het bovenbedoelde onderwerp
mede wel in overweging genomen. Dan men heeft begrepen, dat,
wanneer daarvoor vrijdom verleend wÍerd, er slechts weinige
gevallen zouden overblijven, h/aarin niet op gelijksoortige
gronden vrijstelling zou kunnen gepretendeerd worden, en
waardoor dan het eindelijk oogmerk van de belasting geheel
zou gemist worden.

Het resultaat van des Raads deliberatien za1
tusschenkomst tegemoet zien.
De Gouverneur

ik

door

UEG

der Provincie Gelderland

De provincie wi1 dus geen uitzondering maken' De
belasting is laag en verreweg de meeste gemeenten gaan
akkoord
Het siert de gemeenteraad van Scherpenzeel dat zii aandacht
had voor de rnensen die afhankelijk waren van hun hondekar
en voor wie een hondenbelasting een extra belasting zou
betekenen.

N.B.

De geringheid overigens van de belasting, maakt, daL dezelve
niet gezegd kan worden eenig bezwaar in sich te bevatten en
deze bedenkingen, naar mijn oordeel, den Raad (=gemeenteraad) kunnen bewegen om tot het gedane voorstel toe te treden.

fk verzoek UEG dan ook, om aan denzelven zulks alsnog in
overweging te geven en moet hierbij voegen, dat verre de
groote meerderheid van de gemeenten vóór de invoering van
deze belasting geadviseerd heeft en het noodwendig onaangenaam zijn zou door de zwarigheden, welke de zaak in eene
enkele gemeente ontmoet, den maatregel niet algemeen of in
het geheel niet tot stand te zien komen.

foto ziet u melkboer Blanken met zijn hondekar. U zíet
kar liggen uithijgen van zijn "trektochttt.
Wellicht zijn er onder de lezers di-e ons meer kunnen vertellen over de hondekar in ons dorp. Neemt u dan alstublieft
Op

de

de

hond onder de

kontakt op met de redaktie.
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INHOUD

NIEUWE AANWINSTEN
Petroleum vergasser.

Hr.A.Heemskerk

Van de redacti e
Kent U Scherpenzeel ? ...
Van de Bestuurstafel
Hoe kom jij aan mijn hemtrok
Excursie Zutphen - Hackfort
De Christeli j ke l^Jerkmansbond

Joh.v.d.Brake

Hondenbelasting
Nieuwe aanwinsten

Joh.Snippenberg

Milit.Zakboekje van
dpl.kor1nraal 1918

H.R.!,t.Janszen

G.Janszen.

sabel'sikkel en nog
wat verder gerei.
Houten Lijmknecht (lijmtang)
Gevelsteen van de voormalige eierhal.

Joh.Osnabrugge

zich aan de binnenzijde van de
eierhal,nabij de bel,die geluid werd bij het begin
der markt.De laatste jaren was hij wegger,rerkt achter
een der kleedkamers.De tekst luidt:
Deze steen bevond

DEZE

IT{ GEBRUIK

5

JANUARI 1934

BI]RGEMEESTER

WoFo R0EIIJ

H.BIA,NKEN
G. TEiS BROEK
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0p de omslag ziet u een afdruk van een pentekening van de
St. lJalburgskerk in Zutphen. Het is een prachtige gotische
waarvan heÈ oudste gedeelte dateert uit de
hallenkerk
.^e
lJ eeuw.

De K 0 P IJ voor het volgende nummer

zaterdag 29 augustus
dient uiterlijk
bij één van de redactieleden te zijn
ingeleverd !

G.A.BAIQiER,

( hierlangs
Ondergetekende, Dhr . /Ilevr
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geeft zich op a1s 1id van de vereniging rrOud-scherpenzeel"
tegen een kontributie van f 15,-- per jaar.
Handtekening:
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