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Vereniging tt0ud - Scherpenzeel"
Bestuur

Voorzittel

!

H.M.van ldoudenberg

ad in[erim
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werkgroep genealogie

Leidjeskamp 2
Secretaris : Mevr. E. Bitt-er
Eikenlaan 99
Penningmeester: M. l^lassen

Archivaresse

:

:

TP te1.

392s VJ

tel.

4078

1543

Kamillelaan 5
3925 RG
tel. 3320
Mevr. R. Penning - werkgroep documentatie
Akkerwindelaan

Leden

3925

3925

9

M.A. \,ligtman

Kostverloren

J.

RB tel.

1BB1

ledenadministratie
5

3925

Tl4/ tel.

3925

VG

2973

0snabrugge

Eikenlaan

3

tel.1985

Postgironummer:

4073464

Contributie

jaarlijkse contri-butie bedraagt f 15,DocumenLatiecentrum (in het koetshuis)
Burg.Royaardslaan 5. Te bezoeken na tele-

Archief

t.n.v.

"0ud-scherpenzeel"
te Scherpenzeel

de

fonische afspraak met de archivaresse.

Redaktie

H.P. Schuurman
Koepellaan 10
A.A. Bitter
Eikenlaan 99

VAN DE REDACTIE
Met genoegen mag de redactie vaststellen dat u haar niet
in dó kou hebt laten staan. Een aantal lezers onder U
reageerde sportief op de oproep in ons vorige nunmer en
heeft de pen ter hand genomen. Het resultaat is een aanta1 interessante verhalen die U in dit nummer kunt lezen.
Met een prettig gevoel kan de redactie daarom deze jaargang afslulten en vol vertroul,Íen aan de zesde beginnen.
Met medewerking van U moet het ook het komend jaar weer
mogelijk zi-jn een viertal nummers uit te brengen die
voor e1k wat wils bieden.

KENT U SCHERPENZEEL

?

Voor de verandering nu u/eer eens een gevelsteen. Zoiets
is altijd een dankbaar objekt voor een rubriek a1s deze,
omdat dan tenminste de ouderdom van het gebouw exact kan
worden aangegeven.
De vraag ttwaar staat dit huis?tt is in dit geval voor de
geboren Scherpenzeler geen probleem. De meeste oudere
Scherpenzelers
kunnen precies
zeggen wie
schuil gaat

achter de naam
M.v.d.L/etering.
Maar voor de

ttimporttt
,zoaLs
ondergetekende,

is het interessant te horen
wie de bewoner
was en wat hij
deed.

3925

EA

3925 VJ

te1.

3553

te1.

1543

het niet weten, kijkt U dan achterin dit blad om
nieuwsgierigheid te bevredigen. Weet U het wel, kijkt
U dan toch even. Misschien kunt U nog wat bijzonderheden
aan Uw kennis toevoesen.
C. Boutkan

Mocht U
Uw
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In het faatste
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êên
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nummer

van dil jaar kunnen we terugzien

rren rri {-arql-an

IaTii mnnhl- ên

^nq

?5-iar'
,-- 19

Àa nn^^"i^^ ..an OnS niegwe dOCUmentatiecentruÍn.Een hoogtepunt in onze verenigingsgeschiede-

irrhilerrm

vip1.-6rp mal-

nis.Hefaas overschaduwd door het bedanken van onze voorzitter.Vanaf deze plaats danken wij hem voor het vefe
werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan.
Op
vyvlravL|'YaL)
onze aanstaande

iaarvercraderina

zi'in do Ïroren J.f.

Kfesser en M.Wassen aftredend.De faatste stelt zich herkiesbaar.Heb besbuur vindb het wenselijk,door de groci
\/^n rrnzê rrerenicli ncr en van r-le ar-f ivitei

l-pn rlat het met

twee personen wordt uitgebreid.Volgens de statuten

(art.6 lid 1) is dit mogelijk mits het aantal leden oneven
blij ft.De heren H.v.Gjnkel,J.Lagerweij en C.v.d.Peut
zijn bereid bevonden zich kandidaab te stellen.Zij hebben
veel bestuurservaring binnen onze vereniging of elders
opgedaan.Andere kandidaten kunnen voor 31 december 1993
gcneld worden bij de secreLaresse,onder[ekend door vijf
I erlan
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voorzitter gekozen moeten worden.Een uitnodiging vindt
U elders in dit nunrner.
Het bestuur stelt verder een contribubieverhoging voor.
Het documentatiecentrr.m en de nieuwe activiteiten brengen
hanarn L^êfên -^t ziCh mee.Meb instenmino
rY vàn
vurr rjo
ug leden
zal, de contributie voortaan ,f 2O,- per jaar worden.
Het prograÍnrna voor de rest van het jaar is bekeno.
Noteert u afvast:
18 jan: Jaarvergadcring net lezinq over de geschiedenis
4

van de Grote kerk in Scherpenzeel door H.M.
v . Woudenberg.

15 rnaart; I'ezing oveL de boerderij 't Vliet door

J.lagarwnii.
2C> apríI: T,ezlng over de Alblasseru/aard door H.Boogaard.
4 juni: Excursie naar de Alblasserwaard'
Wij hopen u vaak in het nieuwe jaar te mogen begroeten.
H.M.v.Woudenberg.
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HUISSLACHTING

(rr

De novenbermaand, ook wel slachtmaand genoemd,

ligt weer
achter ons. Dat wil niet zeggen dat dan ook niet meer geslacht werd. fntegendeel, ook in de daaropvolgende wintermaanden werden nog heel wat varkens

geslacht. Behalve
bij de slager werd dit ook door een zgn. huisslachter gedaan. scherpenzeel kende nogal wat huisslachters, vooral
vóór en tijdens de oorlog. Enkele van hen zal menig scherpenzeler zich nog wel voor de geest kunnen halen. rk noem
U opa D. Cozijnsen, een Ínan met een flinke dosis humor.
Hij woonde in het pand thans Oosteinde nr. 15g. De gebroeders Jan en Job ten Ham, die in het huÍdige pand Dorpsstraat 283 woonden. De voorgevel alsmede het grote raam
zijn nog in oorspronkelijke staat.
Behalve voor het slachten kon men bij de gebroeders ook
terecht voor het verzolen van schoenen en kon men er zich
ook laten knippen en scheren. Dat laatste leverde evenals
bij de slacht nogal bloederi-ge taferelen op.
slachten r/as meer een bijverdienste en één van de genoemde slachters zul1en we volgen op één van zijn "slachtpartijenrr. Lopend achter een kruiwagen met het benodigde
gereedschap gaat hij richting afgesproken adres. Daar
wordt hij a1 opgewacht door een schreeuwend varken dat op
een schoon geboende stenen of betonnen vloer de laatste
minuten volschreeuwt. Met een vlijmscherp mes (steekmes)
wordt de doodsteek in de halsstreek van het varken toegebracht..Deze manier van doden zotn 6o
6

jaar

het zgn. schietmasker. Het voordeel
daarvan is dat het dier eerst in een bewusteloze toestand
raakt en pas daarna het mes op de keel wordt gezet. Het
bloed werd meestal opgevangen om heÈ later bij de bereiding van bloedworst te kunnen gebruiken.
Na de dodelijke steek werd het huidhaar afgeschoren, nadat
eerst een paar ketels heet water over het dier hraren gegoten. Met een soort krabber gebeurde dat waaraan ook een
haak zaL om de nagels mee te verwijderen. Waren beide
kanLen van het varken schoongekrabd dan schoof men een
ladder onder het dier. Het varken werd ruggelings met de

later

)

geleden

is

vervangen door

kop naar beneden tegen de muur gezeL. Met een scherp vleesmes en een hakmes werd het beest van boven naar beneden
opengelegd,(zie afbeeldinC bij dit artikel). Eerst werden
de darmen er uiLgehaald,schoongemaakt en dan in water en
azíjn gelegd. De volgende dag werden ze gebruikt bij het
worst maken. Het dier wordt nog eens geheel schoon gel4rassen en zo hras het werk van de slachter voor die dag klaar.

Het dier moest nu eerst de nacht over blijven hangen om
het vlees te laten besLerven. En voor de slachter zijn
werk de volgende dag kon afmakerl kwanen eerst de buren en
kennissen om te ttvetpriezentt. Uiteraard werd hierbij zoals
bij zovele gelegenheden een borreltje geschonken. Door het
beest(je) met veel 1of te prijzen werd heL glaasje nog
maar eens gevuld.

Het werk van de slachter was nu het zgn. afhakken. Maar
hij mocht daarmee pas beginnen nadat de keurmeester was
geweest die van gemeentewegen !/as aangesteld. A1s alles

in orde bleek te zijn, werden ter goedkeuring een paar
grote blauwe stempels op het vlees en spek gedrukt.
Nu pas kon dus het zgn. afhakken beginnen, d.w.z. dat
vlees en spek gescheiden worden om het verder te kunnen

verwerken, zoaLs bijv. het zouten van het spek. De huisslachter had nu zijn klus geklaard, maar er bleef nog genoeg te doen. Vlees moest gerookt of geweckt worden, er
moesten nog allerlei soorten en maLen h/orst gemaakt worden, de balkenbrij en de hoofdkaas níet te vergeten. Een
heel karwei, waarbij de buurvrouw vaak een handje meehielp.
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Ook werden vaak de

zgn. hutspotten gemaakL: een stukje

spek, balkenbrij, hoofdkaas en één of twee karbonaadjes
keurig gerangschikL op een diep bord in een blauwe theedoek geknoopt. Zorn hutspot was meestal bestend voor een
goede kennis of een familielid die zelf niet in de gelegenheid waren een varken te houden.
Ook werd de dominee niet vergeten, r^/ant de t.raktementen
van de predikanten waren in die tijd niet zo geweldig.
Een hutspot was dus van harLe welkom. En omdat de boeren
in een plattelandsgemeente meerdere malen per jaar
slachtten, werd er ook meerdere malen per jaar een hutspot op de pastorie bezorgd.
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Het slachtgebeuren bracht telkens weer veel drukte,
opk veel gezel|igheid met zich mep.

maar

G. van Dusschoten
Het geslachte varken hangt op ,'de leere "
moet worden
De ,,naobers" kunnen komen ,,vetpriezen", waarbij natuurlijk een borreltje
gedronken.
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v.d. hroerd,

Bij de restauratie van "Huize Scherpcnzccl" ging ik wel
eens kljken en fas daar verschiflende handtckeningcn,
waaronder enige van G.van der Woerd uit 1850.Ook op
een balk geschreven in de herenkaner en Irortwzaal:
G.van der Woerd,16 maart 1B5B tapper 3 voor 10 cent.

j qrL

l0
L

't dorp

Ik bezit een copie van de officiefe huwelijksacte van
Jan Bakker en Janna van der Woerd.Ze trouwden in 1829
in de Ned.Herv.Kerk te Scherpenzeel.In deze acte lees
ik dat Gilsbert van der Woerd geboren in Renswoude
in IBOO woonde in Schcrpenzeel al-s "Herbergíer".
Hij trouwde l9-11-1801 in de Ned.Herv.Kerk met Grietje
Blocnendaal.Uit dal huwelijk zijn 1 jongen en 3 meisjes
geborcn \vaarvan Janna de oudste was.Grietje was een
dochter van Hendrik Bloemendaal en Dirkje van Santen.
Ze kwanen uit Barneveld en trouwden hier in de Ned.
Herv.Kerk 2-12-1781. Gijsbert v.d.Woerd rvoonde volgens
de kadastrale atfas begin "Krommehoek" op de plaats waar
heb oude "Hotel de Prins" gestaan heeft 441. De ondertekenaars van de huwelijks acte van Jan Bakker en Janna
v.d.Woerd (mijn overgrootouders) waren 1829 en woonden
affen rondom de Ned.Herv.Kerk vol-gens kadastrale atlas

B

Later dacht ik wel eens-zou er verband kunnen zijn
tussen G.v.d.!{oerd en mijn familiel
Miln overgrootmoeder heette Janna van dcr \lloerd.Ze was
geboren en gedoopt in lB05 en overleden in lBBT.Haar
graf llgt op begraafplaats Glashorst.
Nu had ik wel eens van overlevering gehoord,dat haar vader
tapper was.In mijn jeugd waren er in't dorp cn omgcving,
verschillende plaatsen waar een borrel qetapt wcrd.
Deze z,.ln nu vcrdwenen.Toen ik jn dc kadastralc Atlas
Gelclerland 1832 van Scherpenzecl,wclke ik bczib-heb
nagclczen-waar vooral Hcnk v.Woudenbcrg zicln vollcdig
heef t ingezet,voor c,lc tot stan<l korning van rlezt: Al-Lascn bcn ik op zock gcgaan naar C.v.d.Wocrcl.

Al-

1832.

I

I

Vader van de bruid G.v.d.VJoerd
Ivloeder '. '- bruidegom Jacoba Pulf

D 44I

Oliveer Sterk Burgemeester
Huiberb den Uijl onderwijzer

D

5OO

D 499

Jacob Vlaanderen vel-dwachter begin Krommehoek

Gijsbert Renes Wolfabrikant
Mefis Veldhuizen herbergier
op de Kaap achter op Glashorsterdijk
\rcnd

D 5ZO/2I

D 25/26
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BOEKBESPREKING
BOEKENLIJST
Leven en werken in Scherpenzeel l75O - 1gl0
Een sociaal-economisch onderzoek naar het verleden van een
dorp in de Gelderse Vallei.
Drs. J.A.M.L. Huijts, I47 pag. Literatuurlijst en bronnenopgave. Prijs f 25,- .
Uitgave: Comité voor Scherpenzeelse cahiers.
Scherpenzeel 1993

0p verzoek van het comité schreef Huijts zijn scriptie voor
de studie Geschiedenis aan de Katholieke universÍtelt van
Nijmegen over de sociale en economische geschiedenis van
Scherpenzeel.

Leven en werken

in

Scherpenzeel 1750 - 1910'

door: Drs. J.A.M.L. Huijts.

Oudschildgeld ldoudenberg en Geerestein 1536 - I775,
door: f r. I,rl .H.M. Nieuwenhuis.
Kadastrale kaart Scherpenzeel 1832'
werkgroep Kad. Atlas Gelderland, ingekleurd door
Dr. J.C. Klesser.

J.C. van de Wetering ontving de vereniging
enige jaarboeken van Centraal Bureau van Genealogie.
Van de heer

Het boek begint met een situatieschets van de Veluwe, de
Gelderse vallei en scherpenzeel anno 1749-r75o. Daarna
volgt het de ontwikkeling tot 1910. Het boek eindigt met
een samenvatting en een vergelijking met de buurgemeenten.
Het geeft een duidelijke uiteenzetting van de ontwikkeling
van de diverse middelen van bestaan. De landbouw veranderde van akkerbouw en zelfvoorzienend naar de commerciële
veehouderij. Er vond na 1850 een teruggang in de textielnijverheid plaats. Bij een gunstige ontwikkeling groeide
het dorp, in een tijd van neergang stagneerde de groei.
De uitvoering van het boek is minder dan bij vorÍge uitgaven van het comité. Daardoor kon de prijs laag blijven.
Het heeft echter we1 tot gevolg dat de foto's srecht overkomen. Jammer is ook dat er nauwelijks namen in voorkomen.
Dat zou het voor de genealogen aantrekkelijk hebben ge-

maakt.

Het boek is een goed naslagwerk voor geinteresseerden in
de dorpsgeschiedenis van 1750 - 1910. De vele tabellen
geven een goed overzícht van de ontwÍkkeling in deze periode.
H.M. van lJoudenberg
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Voor de jaarvergadering van de verenigrng
" Oud ScherPenzecl"
nn rl'i nqdao l8 ianuari 1994 in "Phifalethes".
vv
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Aanvang: 20.00 uur.
Agenda.

1.
2.
3.
4.

Opening door de ad-interium voorzÍtter'

Jaarverslag secretarisJaarverslag Penningmeester.
Verslag kascommissie.
Verkiezing nieuw lid in deze commissie.
5. Bestuursverkiezing.
Àftredend z:-ln de heren J.C.Kfesser en M.Wassen'
De heer Wassen stelt zich herki-esbaar.
A1s opvolger van de heer Klesser stelt het bestuur
de heer H.M.v.Woudenberg kandidaat.
Door de groei van de vereniging vindt het bestuur
het wenselijk dat het met 2 personen wordt uitgebreid
De heren H.v.Ginkel,J.Lagerweij en G.v'd'Peut zijn
bereid gevonden zich kandidaat te stellen'
Àndere kandidaten kunnen voor 31 december 1993 gemeld
worden bij de secretaris,ondertekend door minimaal-

5 feden.
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van de Grote kerk in Scherpenzeel.

lO. Sluiting.
I4

KENT U SCHERPENZEEL

?

De echte Scherpenzelers onder de

lezers wisten de gevelsteen direkt te plaatsen: dit is het huis van Thijs van
de lJetering. Voor de anderen: de woning met deze sLeen
staat aan de Nieuwstraat nr. 6.
De Nieuwstraat - eertijds Knaapstraat geheten en later
vaak verbasterd tot Knopstraat - is al van zeer oude
datum. In 1641 al werd de naam vermeld en is ook op oude
kaarten terug te vinden. (Zie daarvoor het boek ttScherpenzeel, Poort van Ge1der1and", bJ'z. 54/55. Het genoemde
pand is op beide afbeelding in het boek goed te onderscheiden) Misschien ten overvloede, maar oorspronkelijk
was dit deel van het huidige Scherpenzeel nog Woudenbergs
grondgebied. fn 1960 werd het bij Scherpenzeel getrokken.
0p de plaats van het huidige pand stond vóór 1900 een
ander huis. Daar woonde toentertijd Adr. van de hletering
(Janus). Thijs is in dat huis geboren, maar toen Thijs
trouwde,is het huidige pand gebouwd.
Thijs was van beroep kalverkoopman, zoaLs ook zijn vader
en ook Thijs' zoon later. De nuchtere kalveren werden bij
de boeren opgehaald, eerst met de hondekar en later met
paard en wagen. Ook de transportfiets werd hiervoor wel
gebruikt ( in de oorlog mÍsschien?). fn latere jaren gebeurde het met de vrachtauto.
Achter het huis was ook een slachterij die door de huidige bewoners, de familie Jenner, trog zoveel mogelijk intact is gelaten. De oude betegeling zíE er nog in evenals
een aantal haken aan de muur en een katrol.
Thijs van de l^/etering is in 1970 op 94-jarige leefti3d
in De Lichtenberg overleden.
Het slachten is thans in het dorp geheel verdwenen. De
slagers zouden het nog wel mogen doen, maar aan de inrichting van een slachterij worden door de EG zulke hoge
eisen gesteld dat het niet meer rendabel is. Het slachten
voor Scherpenzeel gebeurt nu vrijwel geheel in het slachthuis in

Veenendaal.

Zo verdwijnen oude gebruiken die voor de meeste dorpen zo
belangrijk waren. Elders Ín dit nummer kunt U meer over
het slachLen lezen.

C.

Boutkan
15

Route betrorend bij Kerstavondlnd'
(zj.e pg. 16 en Pag. 17 ) '
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Kerstavondpa4l een oud Brcrenkerkpad,wdarvdn de vrocgere
bewoners van de Haar/Kolfschoten en Schaick gebruik
maakten,on in Scherpenzcel te konen.
Hoe dil_

hacronnen
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clLSSen.

Bijvoorbeeld de naam "Kerstavondpad".Nergens is deze
naam terug Lc vinden,nieL in heï CemeenLearchief,niot
in het Kerkarchief.
Plaatsgenoot Dhr.J.C.Kfesser is aan het onderzoeken geurooqt
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komen,waar de naam vandaan Konl.Ecn gedachLe van hem

is,

dab de naan ontstdan Ls,doordat de bewoners op kerstavond naar dc avondni s gi ngcn j n dc kcrk, toen nog kabho-
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er in ons gebicd heel vee'l kerkpaden waren zondcr naam.
Na 1945 is het pad in verval geraakt.Doordat er door het
oorlogsgeweld veeL steenpuin van vernielde huizen was,is
de weg over de Haar verhard mct dit puin,en heL pàd
raakte in de vergetelheid en de natuur nan weer bezlt
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z.e'of T,andel iik zo las ik ziin er tussen 1977 cn 1986 in
Àclràr'i sr-h cehicrl 7500 kilomcLe.r onvc'.ha'dc, nadcn
verdwenen.
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Toen heb ik hct inil Lalicí genomen on het pad wcer aan
de ve-oel-n I he irl l c onL L r ckkcn. in orre' leo mel hef Schoutcn-

huis en de eigcnaresscn familie Swellengrebél en daarna
de buur *lrcwonors vdn r.orílcr gonocmdê buurLschappen,wclke
netcên nnrhousiasi waron. 25 Grwoncndnn hcbben gcholpcn
ïêï sr-hnnrx-"t "ak,'.)l .n Cn non (paar-I ln Mor1o r-l.rnk'z ii rlc

koffie van de

klus in vier weken geklaard.
Over burenhulp gesproken in deze tijd,die is hier in deze
buurten nog te vinden.
Woudreuzen staan aan het begin van het pad en laten mijn
fantasie de vrije loop.Zoals zo vaak het geval is met
oude beuken,zi)n ook deze bomen voorzien van inscripties.
Hoeveel liefdes hier begonnen en verbroken zi1n,is niet
meer te achterhafen.De oudste inscriptie dateerd van
omwonende,\,ías de

ergens 1900.
Vele inkervingen zí)n er van omstreeks 1940,van soldaten
die gelegerd waren in de voorposten van de Grebbelinie.
Het bruggetje is ook in de oude staat hersteld.Hiervan
gaat het verhaal,dat de dui'tse soldaten in de oorlog een
koe meenamen uit de wei bij opa Werkman.De duitse sol-daten
bij het bruggetje aankwamen,maar de koe er niet over te
krijgen was.Het touw brak en de koe stond de volgende
morgen weer bij het hek te loeien van opa Werkman.
Zo ziln er misschien onder de fezers,die iets meer weten
uit de geschiedenis van het Kerstavondpad,of er een verhaal over weten te vertellen.Graag uw reactj-e.
Het pad eindig,f bij de halfuursboom.Vanaf deze boom is
het een hal-fuur lopen naar de kerk.Met het herstef van
het Kerstavondpad heeft Scherpenzeel een klein stukje
lri cf nri a f arta
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voor de fiefhebbers en recreanten,beter toegankelijk
geworden.

Het lijkt mij een uitstekend idee de route eens te wandel_en zo rond de kerstdagen.
G.

v. d. Peut.
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