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"Dat moet toch gemakkelijk te vinden ziln,dat
zoeken we op,op de plattegrond van Scherpenzeel-!"
zo denkt U misschien.
Maar zo eenvoedig

is dat niet,vrant het gaat deze

keer niet om een bestaande weg.Of beter,de weg
bestaat nog wel,maar de naam i_s veranderd.Voor
de geboren Scherpenzel-ers waarschijnlijk geen pro_
bleem,naar voor hen,die niet langer dan zo'n 20 iaar
hier wonen,zal de naarn "schreiheuvef" wel niets
meer zeggen.

Dls afs U het weten wil,àf U vraagt het aan een
ras-echte Scherpenzeler /zeelse,èf U kijkt achterin
dit blad.Eiqenlijk is de eerste mogelijkheid wel de
bes'te,want dan komt U gelijk te spreken over hoe
het vroeger \,vas. Ja toch ?
C.

Boutkan

VAN DE BESTUURSTAFEL

aftredend.Zij stellen zich
herkiesbaar.Andere kandidaten kunnen voor 31 december
1994 schrifLelijk ingediend worden bij de secretaresse,
ondertekend door vijf leden.Het programma van deze
avond staat in dit blad.
Tot ziens in het nj-euwe iaar.
mw.Penning en mw.E.Bitter

Voor u ligt het laatste nur'qmer van dit jaar'We nogen
terugzíen op een fijn verenigingsiaar.De lezingen over
de geschiedenis van de Grote kerk,over de boerderij
't Vliet en over de Albl-asserwaard werden goed tot zeer
goed bezocht.De excursie trok weer veel deelnemers'En
uit
onlangs de vertoning van de film over Schertrrenzeel

Het bestuur.

1964 met onverwacht veel belangstel-lenden'Dit stinuleert
ons om door te gaan met het zoeken van specifiek Scherpen-

@oo@@o

zeelse onderwerPen.
Andere verenigingen doen een beroep op ons'M'v'Penning
hield een diakwis over (on)bekende plekjes van ons dorp
de
voor de ouderen van de SOS'Binnenkort wordt daar ook
bovengenoemde f i-[m vertoond'
bezocht
ons documentatlecentrum wordt vrijwel wekelijks
genealogisch
door mensen die oude foto's willen bekijken of
19'00-20'00
onderzoek komen doen' ( Elke dinsdag open van
als
uur).Ondertussen zi.ln enkele bestuursleden bezig
redactiefid van het herinneringsboek over de Tweede
Wereldoorlog-Daarover leest u elders meer'Ondertussen
een grote
worden er voorbereidingen getroffen voor
tentoonstelling over deze tijd'
te
Onze jaarvergaderi-ng belooft een gezellige avond

hoort
worden.Het gaat over de Eierhal en de markt'En u
u
onvervalst Scherpenzeels diafect'In dit nuruner kunt
de tekst al lezen.Maar horen hoe het klinkt - daarvoor
kunl
moet u naar l{arktzicht komen! Neem dit blad mee'dan

u meelezen.
Bil de bestuursverkiezing en ziln dhr'H'M'v'Woudenberg
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HERINNER'NGSBOE'( OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG

Op inibiatief

van de oranjeverenigingen van Scherpenzeel,
Renswoude en Woudenberg en in samenwerking met de
oudheidkundige verenigingen van deze plaatsen wordt
een foto - en herinneringsboek over de Theede Wereld-

oorlog samengesteld.
Tn
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aangevuld met belangrijke gebeurtenissen.Aan de hand
van dagboeken, foto's, intervieuws en verhafen wordt
geprobeerd de gebeurtenissen van deze bewogen tijd te
doen herfeven.Dankzij ruime bijdragen van sponsors kost
dit boek maar J 20,- bij voorintekening.Een zeer laag

bedrag voor zo'n mooi boek.Als u via de VereniginS Oud
Scherpenzeel intekent,komt een klein deef van het bedrag
ten goede aan de vereniging.Temeer een reden orn in te
tekenen !

SCHERPENZEELS DIALECT

Zijn er leden die de personen op de foto's herkennen

!

Tekstsamenstelling: G.H. Stoti3n, Elsloo
fngesproken door : C. Valkenburg Hzn.,Stevenson,

Washington, USA. Augustus 1993

Aanleiding
Toen de heer stotijn de feestelijke opening van het
documentatiecentrum op 25 maart 1gg3 bezocht, ontmoette hij
daar zijn oude schoolkameraad Kees valkenburg Hzn Kees
was 41 jaar geleden geëmigreerd naar Amerika en was nu
weer eens ttthuistt. Hij sprak nog onvervalst scherpenzeels,
zoals je dat nergens meer hoort. Toen kwam de heei stotgn'
op het ídee hem een tekst toe te sturen met het verzoek
deze op het meegestuurde cassettebandje op
Scherpen_
zeeis in te spreken. De tekst kunt u hieronder
"ri lezen en
is te beluisteren op onze komende jaarvergadering.
Opmerking vooraI
e', dÈ uitspraak komen niet helemaal overeen.
Dat komt omdal de uitspraak voor een leek moeilijk
te
vangen is in woorden. Bovendlen is het verhaal van
ver-de
loren Zoon al r25 jaar geleden opgeschreven en ook dialect
is aan veranderingen onderhevig. Het is van belang rlat u
de tekst. hardop 1eest. De uitspraak komt dan het mees.
cot
lraar rechL.

E;Firinc

verzendIntekenen door overmaking van J 2O,- G J 8,50
o'v'v'
kosten) op postgiro 4073464 t'n'v'Oud Scherpenzeel
geldt tot
Boek Tweede werel-doorlog.De inschrijving

I maart 1995.

boek afhalen
Betaalt u geen verzendkosten dan kunt u het
1995 in
op de tentoonstelling,die op 3,4,5 en 6 rnei
gehouden'
Philalethes,achter de Ned'Herv'kerk,wordL
6

De ingesproken tekst
Mien vaoder hras Hendrik varlekenburg Tzn. en mien
nroeder
was Gradje van Doorn. Nao de oorlog bin ik as soldaot
I

naor rndië gegaon, daornao getrouwd en bin we naor canada
geëmigreerd. Noe r{oorne we al weer veule jaore
in
de

Amerikaanse

staot Washington D.C.
Omdat iedereern zeit datk nog zo goed Sjarrepezeils
kan
praote zatk maor doern watt Gerit stotijn me gevraogL
het

en dit verhaol op een baandje veurlezen. Kunne ze
laoter
nog us in sjarrepezeil afdreien om te horen hoe ze
vreuger
in ons darp gepraot hebbe. ze zegge dat. zowaat geen
eern

het meer zo goed kaan as ik en da zatk dan maor gelo"e.
Eers een stukje vaan Johan Lagerweij dat ie in het boek
"Gezicht op Scherpenzeel, een grensgevalt' het geschreve. ')
Daa begint zo2
Veul minse uut Sjaarpezeel zin der nie meer die tt ouwe dia1

lect

nog een bietje zuuver uutspreeke kunne. Toch waore der
die an je uutspraok konde hore of je uut Wombarg of uut
Sjarrepezeil kwaam. Noe kwam dat nie alleen deurdat een
echte Scharpezeelse ofscharpezebr-want je mot uutkieke

wat

altied t"j'.
die we hier an ons eige

je zeit! - nooit de tscht gebruukte,

Maor der h/aore nog veul meer woorde

maor

hielde. De tnt achter een woord vergaote we ók meestal.
tt Sjaarpezeelse taoltsje hoort bie het dialect van Eemland,
waor Aomersfoort, Soest, L/ombarg en Renswouw ók bie hore.
Een tijt spreken we uut als een tiet: kieke, strieke, spiet
of diek. Een korte teit blieft gewoon een teit zo as:
eiere, zeile, dweile of breie.
Llanneer je noe een bietje rondsjeumt in de ómtrek en luustert hoe de ouwe mÍnse praote, maark je toch dat onze taol
ft Utrechs. 'k Hêt hier
meer liekt op't Noord-Veluus as op
mit veul minse over onze taol gesproke, mar aarg zuuver
kaan geen mins het meer. Da ze bíe Sjimmel in de sjuur de
sjaope sjeere dat het sunde en sjaand is, weet elk mins
die hier noe een jaortje of wat woent. Sommige minse kunne
ut nie aanders. Ik bin op een boerderij gewist waor de boer
fs middags uut de biebel gewoon in het dialect een stuk
veurlas. Dat begriep ik nie hoe je onder ' Leze dat zo vlug

B

Hien vaodcr zea lest têugen niên: rJê rot a€rns

-'

kunt vertaole.
Noe snapte

toch heel raor in men ore. As je de kraant leest en der
iets uut veurleze wil in tt daogeluks taolgebruuk, kantk
nog begriepe, mar zo iets hek meute mee.
In Barreveld zegge ze tege een krui een kruuwaage en in
tt Veen tege de vaort de vurt. Zo zíe je mar dat elk
daarp zun eige taol-cultuur hêt en soms denk ik bie men
eige: vreuger sjreev ze Sjaarpezeel ok wel us zo: Scarpenzeel. tt Kaan ok best zo zin dat ze tt mar zo sjreeve
zo asL uutgespraoke wi_er" Der waore der nie veul die
sjrieve konne. tk Denk trouwes dak ter dk nie veul vaan
terech breng en daorom houw ik er maor gauhr mee op, waanÈ
hoeveel foute zouhre der al in staon?
Tot zoveer het stukje van Johan Lagerweij in het boek datk
aal genoemt het.
Mesjien is heÈ ók nog wel aordig om te vertellen da-we in
de oorlogsjaore op zaoterdaagaovond deur rt daarp heen
trokke omdat der niks aanders te doern waas. van één liedje ken ik de woorde nog krek en dat zatk noe laote hore.
- Het hierna volgende liedje dat in het begin van de 40er
jaren door de jeugd van Scherpenzeel gezongen werd, is
door de amateurmusicus en student aan het Maastrichts conservaÈorium Roy van wersch in notenschrift weergegeven.
De woorden zowel als de melodie zijn uit het geÀeugen opgetekend en \unnen dus afwijken van mogelijk andere bekende versies. -)

ik best watter geleze wi-er, maor t klonk me
t

-'

gaon, J€ not ê€rns gaon uut vrieèn,

bis.

De

volgenrle coupletten hebben steeds dezelfde melodie:
Aach vaoder-1ief, 'k bin veulste baang,
Ik weet nog vaan geern vríeën an,

Ik dors geern deren an te
Ik dors geern deren an te
Ach jochie

flinke
Een flinke

raoken.

***
wees toch nie zo looi,
boere
boere

-

***

raoken,

Het i-s een dochter van Bette-Kaoi,
Een

llet wier dien aovond wel wat laot,
Ik zaat te praote as een advokaot,
fk doch nie meer an tt vrieën,
fk doch nie meer an tt vrieën.

dere,
dere.

***
rs
Zo kwam het dat ik
aovonds laot,
Mien beste puupje in mien zakje stak
En ging ik of-mar-sjere,
En ging ik af-mar-sjere.
***
Hoe dichter dat ik kwaam bij 'thuus,

Ik liep nog zachter as een muus,
Ik keek es deur de bliende,
Ik keek es deur de bliende.
***
De ouwe luu zaat bij het vuur'
De toreklok sloeg juust aacht uur'
Toe stapten ik naor binne,
Toe stapten j-k naor binne.

***
Goeienaovond jochie, bin je daor,
Gao noe maor zitten in het hoekje daor,
Dan zullen we saom eerns praoLe,
Dan zullen l/e saom eerns Praote

De ouwenluu gingen naor bed,
Toe hadde wij de graotste pret,
Toen zaote wie daor saome,
Toen zaote wie daor saome.

***
Ze kneep me hier, ze kneep me daor
En ik wier toen helemaol zo raor,

'k
'k

te beven,
Begon geheel te beven.

Begon gehel

***
fk wier zo heet, ik wier zo koud
En al word ik honderd jaoren oud,
fk gao nooit meer uut vrieën,
Ik gao nooit meer uut vrieën.
6k nog vaok het liedje "0h, Madelein, jij met je
blonde harentt, da we in de mobelisaotie vaan de soldaot.e
geleerd hadde. Behaalve aaf en toe een aappeltje pikken en
heul soms es een ente-eitje raope deje we nie veul waat nie
mog. 0f je mot vinde daat paortjes aafluupen nie mog, daan
is er nog we1 meer. Veur wie het nie weet zark zegge dat je
daan stiekum naor het paortje toe ging sluupen om Le kieken
hoe ze laoge te scharrele. Maor paas op als de kerel ut in
de gaote kreeg, daan kó-je maor beter maoke da je weg kwaam,
anders k6-je rekenen op een paak slaog. Der bin der nog we1
die zich daat herinneren.
l^/e zonge

11
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Veur sommige plaanten of diere hadde we andere naome as i n
't suuver Hollands. \nlij spraoken vaan hondsbloeme die de
keniene zo greig hadde, daat r4/aore in het deftig paardebloemen, maor veur ons nie. Kikkervisje waas ók al zoorn
gekke naom en wij zeeën aaltied paddekuukes. Een veul betere naom eigelijk, waant een paddekuuke is geern echt visje, a1 het ie kiewe. Die kriegt laoter poatjes, krek as
een pad en hê-jie wel us een vis met poatjes geziern?
Nee, ik vien da-we voak betere woorde gebruukte, waant
waat is noe een mus veur een ding? Huuzekakker is toch veul
beter! Veur peerde haadde we ók heul amparte naome, of eigelijk nie veur de peerde zelf maor veur wat ze deeën. Een
kastig peert ging op z'n aachterste poate staon of traampte
met ztn aachte-poate en as je dan nie goed uutkeek' traampte
die je recht veur je harses. En daan waas i-e zo moei daat
ie sting te hechten. As ze wilden dat een peerd achteruut
mos, daan zeeën ze ttteruggenuuttt. Een peerd wier in Scharpezeil toch wel wat aanderst behaandelt as een koei. As een
peerd vullingde, dan kwaam de haom ernao, een koei die
kaalfde had een heel. Allemaol woorde veur wa ze bie minse
de naogeboorte noeme.
As een koei riep was om te bevruchte zeeë ze dat-ie spulleks
was, daat betekent speuls, omdaat-ie daan vaok in de wejliep te daanse en soms zeeën ze dat de koei sjarp waas.
Maor meestal hadde we het over een sjarrepe as een keerl te
gierig lvas om iets weg te geven, veural geld, zoals een
f ooi . l,r/e zeeën ók we1 dat dat een zuunige waas, maor daan

was-t-ie ók nie te vertrouwen.
Zou je noe in Scharpezeil nog we1 eerns het woord vinnig
hore? As we vinnig op mekaor waoren, dan praotten we nit
t2

rneer mi mekaor en de eern wilde niks meer met den aander te
maoken hebbe. Je mot daat wel wete anders denk je bie zotn

woord an heul waat aanders. As je vinnig waas, daan mos je
het ók weer goed maoke.

ók: Da's de rníene en niet de joewe. Het liekt wel
Engels, waant daor zeggen ze ttlt is mine and not yourstt.
De geleerden zeggen ók we1 eerns daat het woord tkraangt
hetzelfde is as het Engels woord 'wrongt. Mesjien, waant wij
gebruukten het as je je kousen verkeerd on an haad en daat
waas ók twrongt. Veur een ouwe emigraant maag er best een
bietje Engels deurheern, vien-tk.
Sommige minse zeggen wel eerns daat in het Sjarpezeils veul
woorden uut Brabant. of nog veerder veurkomen, en ze noemen
dan woorde als: s3ub, sjallek, sund en nog aandere. Een
'sjub' in 't Hollands is eigelijk een schop. Een 'sjallek'
is een schort wat de vrouwen veur hebbe. En 'sundt is zonde.
zonde om iets weg te gooie.
En noe komt er iets waor ik zelf van stao te kieke, maer ze
hebbe et me verteld en dus zaal. et wel waor wese.
Zotn I25 jaor geleje was er een meneer Winkler die a1s
eerste onderzocht hoe de mense in het land spraoke en om dat
te vergelieke, hat-ie an allerlej- mensen gevraogd een verhaoltsje in d'r eige dialekt op te schrieve. Dan kon ie
aalles mooi vergelieke. Maor natuurluk moes et daan wel hetzelfde verhaoltsje wese. Hij koos het verhaol van de verloren zoon en vroeg an de mense die goed schrieve konne om dat
verhaol in der eige taol op te srieve. Veur het Sjarpezeils
vroeg ie in het jaor 1870 an de heer J. 0vereem, een oudSjarpezeiler die in Tj,nte bij Oostvoorn en Brielle hoofdWe zeeón

l
)

)

)

i3

onderwiezer waas, om het verhaol van de verloren zoon op te

schrisys.
Dat het ie gedaon en ik zal noe vertellen hoe of daat ging-

gelikenis van de verlore zoen, opesjriève in de taol die
?
ze te Sjaarpezeel praote. -)

De

D-r was ts tn man die twee zoens had.
De jongste dtr-van die zei tegen zrn vaoder: vaoder! je
tm.
me mtn aarfporsie geven; en dat gaf ztn vaoder

mos

of wat laoter pakten ie a11es bij nekaor wat ie had
en ging op reis nao tn veer laand, en daor verkwiisten ie
aI zt n goed.

Een dag

Toe begon ie nao te denke en hij zei in ztn eiges: Zo veul
daggelders van mtn vaoder hebben meer as ik op ttr brood en
ik vergaoi van den honger.
Ik zaL opstaon en nao mfn vaoder gaon en tk zaL tegen tm
zeigen: Vaoder, 'k hèt sund-edaon en joe hè-'k slecht behaandelt.

Ik bin nie meer weerd je zoen geneumd te worden; Gee-me
waark as daaggelder!
En ie stong op en ging nao ztn vaoder toe.. En toe-d-ie nog
ver van tm vandaon was, zàg ztn vaoder hem al ankomme. Hij
had sjrikkelijke meeëlij mit 'rn: hij liep nao tr, víel tm
om z' n hals en kuste tm.
En toe zeí ztn zoen tegen rm: Vaoder, fk het sund edaon en
joe hè'k zo leig behaandelt, da'k nie meer v/eerd bin om je
Toe de boel op was kwam dtr in dat laand
duurte, zodat ie gebrek begos te kriege.

zoen eneumd te worden.
Mor de vaoder zei tegen

'n sjrikkelikke

die daor nao een van de borgers toe om waark te
vraoge en die stuurden tm nao zrn laand om de vaarkens Le

Toe ging
heuen.

Toe zoud-ie greig ztn buuk gevuld hebben mit de draf
vaarkes vratte; maor die kon ie geen eens kriegen.
T4

die

de

ztn knechts: Gaot daodelijk de beste kleer haole en trekt tm díe an en doe een ring om z'n
haand en geef tm sjoene an ztn voete.
En breng tt-emeste kalf en slacht tt en laote we ete en
vroolik wezen.
En

z'n oudste zoen

huus kwam, hoorden

was op

ft laand en toe die dichL bíj

ie ze zingen en daansen.
15

riep één van de knechs en vroeg an tm wat of dat was.
zei teugen tm: Je breur is trhuus ekommen en noe het
je vaoder ft emeste kalf eslacht omdat ie tm weer gezond
En hij
En die

tthuus ekregen het.
Mar hij wier kwaod en wou den drumpel niet overgaon. Toe
kwam zrn vaoder naor buuten en nooiden-tm.
Mar hij gaf 'm ten antwoord: Kiik vaodert, zo veul jaore
dien ik je noe al en je gebooi hèrk noot overtrooie en
miin hèr-je nog noot rn bokje egeve om es vroolik te wezen
met mf n kammeraocis.
Mar noe deze zgen van je weerom ekommen is, die je goed mit
hoere dtr deur etbracht het, noe gao je rt gemeste kalf slachten.
En toe zel- z'n vaoder tegen'm: Kind! jie bint altoos bij
me en al rt miine is ommers tt 5oeë.
It Hoort zoo datwe vroolík en blij binnen, want je breur
was dood en hij is weer levendig eworden; hij was verloren
en

ie is
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weerom evonden.

-*-*-*heemkundige bijdrage. In: Gezicht
op Scherpenzeel, een grensgeval. Scherpenzeel 1986,pag.94

1) Joh. Lagerweij. Kleine

2)

De schoonmoeder van.de heer Stoti5n, mevrouw S.G. FlippoNijboer, * 1906 en zijn vrouw, S.J. Stotijn-Flippo, hebben hetzelfde liedje, zij het in een ander dialect,ge-

leerd van resp. hun vader en grootvader, geboren te

Nieuw Buinen

3)

(Dr.),

1876.

gelijkenis van den verlorenen'zoon in den tongval van
het dorp Scherpenzeel. Medegedeeld door den heer G. Overeem, hoofdonderwijzer in de Tinte bij 0ostvoorn. October

De

1870.

fn: J. hlinkler. Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon. Deel I: Gelderland. pag. 333-337.
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... hij liep nao t*, viel tm om z'n hals en kuste

'm.
T7

TWEEHONDERDVEERTIG JAAR JACHTTOEZICHT

Maar ooK die Vrouwe van het Heerlijkheid Scherpenzeel

Het is al- weer enige jaren geleden dat ik a1 spittend
in de archieven van "Huize Scherpenzeel",die in het
Rijksarchief te Arnhem zijn ondergebracht,wat stukken
tegen kwam betreffende de jacht en het toezicht hier
ter plekke.De aanstelling tot jacht-opzichter van
Peter Jacobzen op Gooswilligen voor zegge en schrijve
"ene" gulden in de week.was geen vettrrct.Naast zijn
vaste koddebeierswerk had hij ook een kfeine boerderij.

Sophia Carlotta Gravin von Wartensleben is nu een oude
bekende geworden die nu telkens opduikt in de geschiedenis van ons dorp. Peter Jacobzen heeft vast geen eremedaifle ontvangen wcgens zoveel jarcn stropcrs vangen
want elf jaar later was zijn vrouw reeds weduwe en
betaalde de 48 guldens pacht voor het erf of keuterstede
K1ei3n Gooswilligen.Tweehonderdveertig jaar geleden
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van het witd zal hij zeker gehad hebben.Als ik nu wat
dwaal daar achLer op Breescholcn en Gooswilfigen rnoet
ik vaak denken aan Peter Jacobzen,de V'lildschut en wat
zou ik graag met hem gepraat hebben over de daar nog
fevende korhoenders,kwartefs en patrijzen.Wat zou hil
een stoF hebben gehad voor ons "groene b1aadje".Het
oude huisje van wijlen onze jachtschut is gesloopt en
nal--iac nmacl^^en

in de IOOdS y3n lral_
u Omnlrrnh.Fr1g5g111
vl&rr!uurrLrr

i-n Arnhem.
denk ik zou hij zijn naam nog ergens in de planken
of balken hebben gesneden ? Zou ik nog eens gaan zoeken
naar prenten of sporen van deze oude jager Peter zoon
Soms

later teqen in het
een dochter l-iet dotrren.Een jaar of 15 geJ-eden stcnd
daar achter in het veld een zeer oud bouwvallig huisje
waar ik toen nog een foto van maakte niet wetende dat
dit huis van de voornoemde jachtopzichter was gewecst.
Na veel speurwerk in het kerkarchief weet ik nu wat meer
van deze oude heikneuter en ziin armoedig bestaan.

Jacobzen

Ió

tuur ik door de nevels van
dc tijd en licht ik even mijn hoed en fluister in het
van Jacob ? Vanuit de verte

voorbij gaan "Weidmansheif " .
J.L.
t9

KENT U SCHERPENZEEL?

heeft,die zich de Schreiheuvel kon herinneren,was steevast het antwoord:
A-Is U met iemand gesproken
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de Knaapstraat (wat nu Nieuwstraat heet) naar de
Achterstraat (nu VlieterweS).En op de hoek van de
Knaapstraat was de bakkerij van Wiflem Methorst".
Eenvoediger gezegd,de Schreiheuvel was wat nu het begin
van de Vl-ieterweg is,van de Nieuwstraat naar de Vijver-

laan,dus tot aan de achterzijde van de atrrctheek.

is deze Schreiheuvel in
grote trekken wel gelijk gebleven,al ztln de diverse
huizen,door G.v.d.Broek gezet,wel aan de nieuwe tijd
aangepast.In het begin van de zeventiger jaren is de
naarn veranderd in Vl-ieterweg.Wat jarmner toch,dat die
orrde en twnische naam n'i el- is oehandhaafd.

de Schreiheuvel heeft afgespeeld.Immers,hier liep de
grens tussen 't Sticht en het Gefderse.'Iot 1960 was het
lVoudenbergs gebied, en toen pas na jaren touw-trekken,
werd de knoop doorgehakt en werd de grens zuiclelijker
gelegd.De uitbreiding van Scherpenzeel in zuidelijke
ni r-h'l-incr kon nlaatq rzindcn wal- nu PIan Zuid wordt
v !rrvvrr,

C. Boutkan

genoenrd.

BOEKENLIJST

Regionalia in de leenboeken van Abcoude
I37 6-1458 door Ir.W. H.M.Nieuwnhuis.
Een kopie van de Inventaris Huis Enghuizen.

Ondanks al-fe veranderingen

v

:v

YL

Over de betekenis van de naam doen wel wat verhafen de
ronde,veelaf feuk verzonnen,naar verder van geen belang.
In het boek "Scherpenzeel,Poort van Gelderland" van
Dr.Kl-esser wordt vermefd,dat rond 1543 de "oude drost

Palinck van Scherpenseel" verfof kreeg om zand van
't Voort (niet ver hier vandaan) te halen om de molenwerf op te hogen.Hieruit zou men kunnen concfuderen,
dat het woord "heuvel" in de naam nog staat op die zandheuvel,firaar wat zou "schrei" dan betekenen ? Niemand
die het weet.
de
Het is interessant om te lezen,wat er zi:h zoal.- r:ond
20
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Bart den Dekker
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L939-194O door Honijk.

Noodkachel groot rnet bakblik
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2 fietsbanden

knij pkat

armband BZB

oorlogszakboekje

l.raankanmn

etensblikjes

sabel

distinctieven + kepi
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KentUScherPenzeel?.
Van de BestuursLafel.

Voor de jaarvergadering van de vereniging

Herinneringsboek over de 2e

OUD SCMRPENZEEL

op donderdag
februari
Aanvang 20.OO uur.

3
4

Wereldoorlog

5

Scherpenzeels dialect

in l4arktzicht

Tweehonderdveertig

jaar jachttoezicht

18

KentUScherpenzeel?

20

Orx'nino dor-rr de voorzitter

Boekenli-jst

2I

Jaarversfag secretaris
.Jaarverslag penningmeester
Verslag kasconmissie
Vcrkiezing nieuw lid in deze commissie
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn de heer H.v.!íoudenberg
en de dames E.Bitter en R. Penning.
VersLag van de \rJerkgroepen

Nieuwe Aanwinsten
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Uitnodiging ...

De K 0 P IJ voor het volgende nummer dient

zaterdag 1l- februari 1995 bij
uiterlijk
van de redactieleden te zíjn ingeleverd.

één

RnnÁ.rra:n

hierla

Sluiting

Ondergetekende, Dhr.iMevr.

@oo
Hierna geeft G.v.d.Peut een dialezing
"IN EN OM de OUDE EIERHAL"
Na de pauze wordt ben gehore gebracht heL Scherpenzeel
dialect waarvan de tekst staat afgedrukt in het
verenigings blad van december.
22

afkni

Straat en huisnurmer
Postcode
s

*

lJoonplaats

geeft zich op als lid
tegen een contributie

Vereniging "Oud-Scherpenzeel'f
van f 20,- per jaar.

van de

Handtekening:

