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Vanaf dc eersLe uiLgave van ons verenigingsblad,dat in
decembcr l98B verscheen,verzocgde Herman C,eijtenbeek
voor ons het drukwerk.
Hij bteeÊ dit jaren doen,[oL ieders tevredenheid,tot en
met de zesde jaargang.
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SCHERPENZEEL?

Afs we terugzien is er de laatste LLjd hcel wat
oeher rrcl
Fiine cn r.r'i nder fi'i nc dincrên.Bii dal- laarste
". ' .J

In plaats van het bovenstaande kopje had er beter
kunnen staan: "Ook dit is Schcrpenzeel". Imners,
tot nu was er op deze plaats steeds iets te zien
uit ons dorp,dus uit het centrum van de gemeente.
Deze keer wel- iets uit de gerneente,maar niet uit
het dorp.
Waar dan wel- ? Als het U net zo vergaat als mij,
dan bent U er heel wat keren langs gefietst zonder
deze te zien.Pas toen iemand mij een tip gaf,dat dit
wel iets voor "Oud Scherpenzeel " zou ziln,ben ik
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voor onze vereniging heeft gedaan.
Irijn is het dab stceds meer mensen op de dinsdagavond
de weg naar ons documentatiecentrum vinden.Onze ledenvergaderingen worden steeds beter bezocht.De laatste
keer,op onze jaarvergadering zat de zaal van f4arktzicht
stampvol belangstellenden om te luisteren naar de dialezing van G.v.d.Peut ovcr de Eierhal.Een echte gezeLlioe Sr-hornonzeêlse avond.rnet veel orrd nierrwq cliaLect
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Onze blik gaat nu vooruit naar nieuwe activiteiten.
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Zo zonder meer is het moeil-ijk zoeken.Dus een
kleine hint: Deze steen staat ergens aan de grens
van de gemeente.
Als U het niet weet,is het nog geen probleem'
Dan kijkt U gewoon bij de oplossing in dit blad'
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Vanaf hel- hnoin heeíf hii ons l^rlad naar vollc Levredenheid oedrrrkl- Dankhaar zi in urc voor het werk dat hi-i

gaan kijken.
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ukker.Door de grcte fro(-vcclheid kr:pij cn l.rltr':;,
die door vecl nensen Lcr besl.hikktng zijn gesteLcl, is
hct bock djkker qeworden d.rn oor:spronkcLijk dc bed<,eling
r.vas.Veel leden hebben qebrui',', qenaakt rzan c,ie voorint.eken*
ing.De voorbcr:eiclingerr voor cie t-entoonstellinq zijn
in volle gang.E1 der-s Leest u claar meer cvcr.Heef b u
nog icl s Lntcrcssants,darr houden rvij ons aanhevoLcn.
Onze volgende activiteit
is op 26 april:een lezing
ovcr Spakenburg.Dat zal ook de bestemrning zi)n voor
onze jaarlljkse excursie op 3 juni. Het bestuur.
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WATER...,,

Nee,we mogen

niet klagen het is

all-emaal nog goed
meegevallen met de hoogwaterstanden van de voorbijgegane weken.De dijken bleven op hun plaats en de
240.000 geévacueerden zijn weer thuis.T\,vee mensen

zijn door ongelukken om het leven gekomen en dat is
natuurlijk heel erg,maar we moeten ons wel realiseren
dat het heel anders had kunnen zí1n.
Deze waterpa.rtij is dan ook niet te vergelijken met
de grote watersnood van 1953 waarbj-j bijna 2OOO mensen
verdronken.Nu konden \,{e het water aanzien komen rnaar in
1953 overviel het de bewoners van onze lage landen aan
de zee.Stond in '53 het laagste stukje Nederfand onder
water nu kwarnen Borgharen en Itteren vijf en veertig
meter boven A.P.onder water te staan.
Even werd ook weer de Rijndijk tussen Rhenen en Wageningen genoemd in het journaal omdat er wat zwakke plekken in te voorschijn kwamen.Misschien was dat ook wef
de reden dat er nogal wat telefoontjes binnen kwamen
met de vraag wat zou er gebeuren afs de dijk het zou
begeven ? Hoe hoog zal het water komen ?
l'4oeilijke vraag.De situatie van nu is niet te vergelijken
met de laatste watersnood in de Gelderse Vallei van 1855.
Toen was de ijsgang en het kruien de oorzaak dat de Lek
verstopt raakte en het water door de dijken brak.Toen,
juist 140 jaar geleden zocht al het srneltwater van de

Rijn

een uitweg buiten de eeuwen oude bedding naar

Iager gelegen gebieden.Het waterpeil van de Rijn bij
()

is 6,50 m hoger dan het water van de toenmalige
Zuíderzee en dat is nog zo.Wanneer de Winterdijk bij
Rhenen het dus begeeft stroomt het water snel naar het
Noorden door de Vallei over Veenendaal,scherpenzeel,
Amersfoort naar Spakenburg het Eern in.
Zo gebeurde het ook in lB55 op de 5e Maart.Grote i3s_
schotten beukten tegen de dijken en op die bewuste
dag braken om 15.30 uur de dijken door en stroornde het
water de Vallei bi-nnen.Aanvankelijk bleef het \^/ater
nog twee dagen tegen de s1rcorlijn Utrecht_Àrnhern staan
die in 1845 was aangeregd rnaar ook deze begaf het in de
nacht van 7 op B Maart in de omgevlng van de Klomp.
Op 9 Maart 's morgens om B uur bereikte het eerste
water scherpenzeel en op 10 Maart stroomde het over de
Rhencn

Dorpsstraat.
Vele boeren dreven hun vee naar de wat hoger gelegen
eng gronden terwijl anderen naar het dorp vluchtben en
hun vee in de kerk onderdak brachten.Daar verbfeven ook
191 dorpelingen die gevlucht waren voor het water.
Ik heb nooit iets geJ_ezen over ongelukken in of rond
ons dorp naar wel in veenendaal waar een schuit in het
ko]kende water omsloeg en vijf kinderen en opa van wijk
verdronken,allen uit hetzelfde gezin.

Er ziln toen meerdere mensen in Veenendaal en Bennekom
omgekomen in het snel stromende Rijnwater.
100 Jaar na die watersnoodramp is er in Veenendaal een
gedenkpaal- onthuld door Burgemeester Bakker.Tevens is er
toen in 1955 een herdenkingsdienst gehouden in de oude
kerk.Op die reeds genoemde gedenkzuif in Veenendaal

:,;

taa+, de volgende tekst

Ontembaar brak
Van

:

het water door de dijken

huis en have moest

De bovenkant van deze

rnen

wijken

zuif wijst

aan

het water heeft gestaan.
Koning Willen 111 bezocht per boot het rampgebied te
Veenendaal en liet mensen evacueren naar de Geerte kerk
Hoe hoog

in Utrecht.
het water hier in
Scherpenzeel maar wijlen Jan Blauwendraat vertelde me
hoe zijn grootvader het aan hem had doorvertel-d.
Op 9 lvlaart luidde de torenkfok als teken dat de Slaperdijk het had begeven en toen werd op boerderij "De Pol"
aan de Brinkanterweg door de familie Blauwendraat het
spek uit de kelder naar de zolder gebracht.Het water
kwam snel- hoger en weldra stond de kelder vol tot aan
de drempel.Ook de geut stond toen al blank en het vl-oerWat onregelmatig van diepte was

kfeed op de heerd hadden we al opgerold op de hilt
gelegd.Toen kwam het water naar boven kruipen tegen de
voetbank van het kabinet omhoog kroop het langzaam
naar boven en eindefuk bleef het staan geliek mit de
bovenkant van de tweede laei. (la)
Boerderij "De Pol" stond toen vlak tegen de beek (Valleikanaal) zo'n 200 meter meer naar het Zuid Westen a1s de
huidige hofstede.Er za:. zo ongeveer één meter water gestaan hebben op het erf rond die oude hofstee'
Op boerderij de Rouwe Hofstede te Renswoude had men de
houtmijt (takkenbossen) op de deel uitgelegd met stro
er overheen en de koeien konden toen zo van de hilt
8

.,
x
-

vreten,want ze stonden een meter hoger.
Bij overgrootvader Lagerweij op boerderij de Beek
had rnen de varkens op de hilt gebracht en met een touw
aan een achterpoot aan de daksparren gebonden zo dat ze
er aan de voorkant niet af konden duikelen.Bij gebrek
aan boten gebruikte men de gierbak als vervoersmiddel
en zo boomde men door of over het verdronken land van
de Vallei.
Ook Amersfoort stond onder water.
De eerste nood in Scherpenzeel werd spoedig gelenigd
met geld,warme kleding,gort,groene en grauwe erwten,
een mud bruine bonen tenz.
Na 5 dagen begon het water te zakken maar eerst op 15
Maart kon rnen met het opruirningswerk in de kerk beginnen.Vijf huizen waren j-ngestort.3OO mensen ontvingen
geldelijke steun.De oogst was dat jaar zo slecht dat
velen om ondersteuning of schadevergoeding vroegen.
op Zondag 18 l4aart hield Ds.Fruitier de palma een lange
leerrede t.g.v.de watersnood met afs tekst Genesis B:20.
En Noach bouwde de Heere een altaar,en hij nam van aI
het reine vee en vanal het rein gevogelte en offerde
brandoffers op dat aftaar.De preek is bewaard qebfeven
in het Gemeentearchief .
Hoe hoog het water stond is niet precies bekend maar in
Renswoude is naast het hek bij het kasteel van de fanitie
Taets van Amerongen in het muurwerk een hoogte steen
ingemetseld.

Hier

-Ln

Scherpenzeel staab de kerk op een door

otr4teworpen

terp en staat daardoor ong.80

mensen

cm hoger dan

Zo hebben we in onze omgevlnq nog herinneringen aan

b.v.Makelaardij Schimmel.Of de Holevoet ook blank
gestaan heeft is rne niet bekend r',raar ik denk van wel.
Dc Molenwerf aan de Vlieterweg is zeker droog geblevcn
want die lag we1 ruim een meter boven het maaivefd.
Naast boerderij "Croot Donkelaar" bij de eikenbomen
ligt een hoog weilandje waar toen de varkens naar toe
werden gedreven,en dat heet nu nog altijd het varkensweit je

.

altijd
de datum lB55 in de sfuitsteen nidden boven in de korfboog boven de deeldeuren omdat toen de houten achtergevel
er uit geslagen werd door ijsgang en golfslag.
Rond boerderij "De Wittenberg" (Jan Bieshaar) stond
het water ook zo'n meter hoog tot bovenkant paardenkrib.
"Pel-la" betekent vluchtheuvel of vluchtplaats.Deze naam
komen we ook in de Bijbel tegen en in het jaar 70 na
Chrisbus vluchtten de toen aanwezige Christenen tijdens
de belegering van Jeruzalem naar PeIIa.
"Pella",zo noemde de Fam.v.d.Lagemaat het huis wat ze
lieten bouwen aan de Lambalgerkeerkade in het begin van
deze eeuw om zo op een veitige plaats hoog en droog te
kunnen \,vonen indien nodig.
Het oude "Pella" is enkele jaren geteden afgebroken en
nu woont fam.v.steenbergen er.Getukkig kreeg het nieuwe
landhuis de oude naam Pell-a weer mee want dat hooggelegen
huis zaf niet gauw onder water konen te staan omdat het
minstens I rneter hoger ligt dan het omliggende land.
Zo herinnnert ook deze naam ons aan dat angstaanjagende
water waar geen mens tegenop gewassen Ís.
"Oud Voskóilen" aan de Voskuiferweg draagt nog

10
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het water nu zou komen te sLaan hij dijkdoorbraak is moeilijk te zeggen maar het zou wel langer
geduurd hebben voor het aan de Eikenlaan zou staan.
De weg van Woudenberg naar Renswoude is hoger konen tc
liggen rnaar ook de A 12 de snelweg Utrecht-Arnhem vormt
een dijk te zuiden van Scherpenzeel.
Dezc snelweg heeft echter enkefe viaducLen en watergangen
waardoor deze als dijk we1 erg zou fekken want ondertunnelingen ziln moeilijk snef te dichten.
Af met al,we mogen wel dankbaar zí1n dat de dijken het
gehouden hebben en zrln tegelijk weer .ven herinnerd
aan onze kleinheid en afhanketijkheid en dat had men op
die 18 Maart 1855 goed in de gaten.Misschien kunnen we
daar ook noq iets van leren.
Hoe hoog

\
)

'\,
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Bronnen:Veenendaal dorp aan de Grift door Adrie v.Manen.
De geschiedenj-s v.d.Grote kerk door H.M.v.Woudenberg.
Nederlandse Historiën Scherpenzeel door i:estuur van de

vereniging "Oud Scherpenzeef".

Wij willen de schrijver van dit artikel,,joh -Í,agerweij
bedanken voor zijn medewerking.
Ongetwijfefd zulfen vele fezers het waarcioren,kort na
de watersnood 1995-iets over de historie te kunnen lezen.
Redactie.
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KENT U SCHENPENZEEL?

Ja, waar staat die steen? En waarom is die daar geplaatst?
0m rnet het laatste te beginnen: Het is een herinnering aan
de opening van het nieuwe fietspad van Scherpenzeel richting Barneveld. En om de plek te bereiken waar de steen
staat, stel ik voor dezelfde route te nemen die het illustere gezelschap, bestaande uit burgemeester en wethouders,
ambtenaren van provincie en gemeente, enkele gemeenteraads-

leden en belangstellenden, destijds heeft gevolgd om het
fietspad officieel voor geopend te verklaren.

starten bij het Koetshuis, gaan via de Marktstraat naar
de Barneveldsestraat en volgen dan het mooie brede fietspad.
Passeren de Renessersteeg en het Beukenbos, fietsen over
een bruggetje en komen bij een picknickplaats. De picknick-

We

Maar we moeten verder. We passeren Gooswilligen en dan
zien we na een paar honderd meter aan de rechterkant de zijweg naar camping ttDe Luchttt en het bord tfGemeente Barneveldrf

Hier stoppen we, want we zijn aan de grens van Scherpenzeel.
En als bewijs ziet U links naast het fietspad de herinneringssLeen met de datum 17 augustus 1984.
Hier werd het Scherpenzeels gezelschap opgewacht door een
delegatie ui-t Barneveld. Met enige plechtigheid werd daar
het eerste gedeelte van het fietspad naar Barneveld geopend
en werd de gedenksteen door burgemeester Heij al fietsend
onthuld.
Een aantal jaren later werd ook het Barneveldse gedeelte
verbreed, zodat nu een prachtige fietsroute de beide
gemeenten verbindt.

C.

Boutkan

tafel

werd aangeboden door de V.V.V. en als symbolisch
gebaar voor de ingebruikneming bood de heer Schimmel een

kleine broodmaaltijd aan.
l,tlij fietsen er nu gewoon langs en zien rechts in de verte
de mooie oude boerderij ttEbbenhorsttt en komen een eíndje
verder bij ttGroot Oreltt. Hier stappen we even af om de veetunnel te bekijken. Ook deze tunnel werd op dezelfde dag
door de commissie in gebruik gesteld en men zag zotn B0
koeien voor deze gelegenheid onder de weg doorgaan. 0p
het erf had de familie Haanschoten r^/at tafels met een hapje
en een drankje klaarstaan, waar dankbaar gebruik van werd
gemaakt. Fietsen maakt hongerig.
T2

BOEKBESPREKING

I
J.

Hardeman. Genealogie van de familie Methorst
Eigen uitgave. 176 pag. Rijssen, 1994
De genalogie begint net een beschrijving van het goed Methorst, gelegen in Ede in de buurtschap Nederwoud, grenzend
aan de gemeente Renswoude. De naam Methorst zou ttzandrug
temidden van veenachtige grond of weiden" betekenen.
Na een kleurenafdruk van het familiewapen begínt de genealogie met Symon van Methorst, di-e rond 1500 opduikt. Van
zijn zoon Maes is zeker dat hij op Methorst woont. Zo wordt
de hele genealogie uitgebouwd naar deze tíjd toe. Een boek
13
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vol

hier en daar fotots. Nagenoeg alle
Methorsten, ook die uit Scherpenzeel, staan er in. Ze zíjn
gemakkelijk terug te vinden in een index op voornamen.
Helaas is er geen index op overige familienamen. Er staan
verder weinig 'rfamilieverhalentt in. Die maken een genealogie een stuk leesbaarder. Desondanks een bewonderenswaarnamen en datums, met

dig werkstuk, met bronvermelding, literatuuropgave en fotoverantwoordÍng.

Verkrijgbaar door overmakÍng van f 42,= (incl- . verzendten) op giro 5034147 of bankrek. 63.64.45.380 t.n.y.
J. Hardeman, Nijlandstraat 37, 7462 RG Rijssen.

II
H. Lagerweij. Uyt de Laege Vieyde. Genealogie van de
familie Lagerweij. Eigen uitgave. 't Harde, 1994
De hofstede ttDe Grote Lageweideft ligt aan de Laagerfseweg
onder ldoudenberg. Het is de ttst.amboerderijtt van het geslaht
Lagerweij , waarvan nog vele nakomelingen in Renswoude,
Scherpenzeel en omgeving zijn terug te vinden.
Na een uitleg over het familiewapen volgt de stamreeks.
Die begint bij Lambert, Peter en Hendrik Dirksen, drie
broers die in de 17e eeuw leefden. Van Lambert is bekend
dat hij op de "Grote Lageweide" heeft gewoond. Daarna volgt
de ene generatie de nadere op. Naast de "Grote Lageweide"
spelen de boerderijen ttDe Beektt en ttOvereemtr onder Renswoude een grote rol in de farnilie. Het boek is eenzijdig
gedrukt en bevat vele fotots, tekeningen e.d. Het geheel
is goed verzorgd en keurig uitgevoerd door Jan Penning.
Met bronnenopgave, verantwoording van illustraties, index
op boerderijnamen. Jammer is alleen dat ook hier de verhaT4

1en ontbreken. l./ellicht kunnen die door de bezitrers van
deze mooie genealogie zelf worden opgeschreven op de linker

bladzijden. Met dank voor het recensie-exemplaar.
Verkrijgbaar bij de auteur H. Lagerweij, Romano 16,

8084 EB 't Harde, tel. 05255-2314.
0p diskette h/P 5.1 verkrijgbaar bij J. PennÍng, Oude Barneveldseweg 8, 3925 TA Scherpenzeel, rel. 03497-8620,
voor f 2O,=.

III
H.M. van h/oudenberg. Repertorium rechterlijke archieven
Scherpenzeel 1623 - 1728. Eigen uitgave. 178 pag.
Scherpenzeel 1994
A1 eerder verschenen drie repertoriums van de rechterlijke
archieven van Scherpenzeel van de hand van dr. J.C. Klesser,

- L763;

- I79I; I79l -

1811. Met het verschijnen
van het bovengenoemde repertorium is ook het oudste dee1,
1623 - 7728, bewerkt. Het repertorium wordt aangevuld met
een aantal archiefbestanddelen uit de periode 1728 - 1811,
1728

1763

die niet in de repertori"ums van dr. Klesser zijn opgenomen.
Met het verschijnen hiervan zijn de volledige rechterlijke
archieven bewerkt.
Elke zaak wordÈ kort beschreven met de vindplaatsen in het
origineel. Bijvoorbeeld: I'De schout contra Henrijck LIil*
lemsz en Elbert Scheppen, vier herenponden boete wegens
vechten met messen en degens. (deel If fol. 8), 02-06-1634."
Naast crimi-nele zaken staan er ook civiele zaken in, zoals
boedelscheidingen, testamenten, verkoop van onroerend goed
enz., waarbij vaak familieverbanden worden genoemd. Een
belangrijk hulpmiddel voor genealogen en geïnteresseerden
in de dagelijkse geschiedenis van Scherpenzeel. Het boek
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wordt gecompleteerd door een index op persoonsnamen, op
geografische namen en een zaakregister.
Verkrijgbaar door overmaking van f 30,= (+ f 6,= verzendkosten) op bankrekening nr. 49.72.32.098 ABN/AMRO Scherpenzeel, t.r.v. H.M. van Woudenberg, o.v.v. ttRechterlijke
Archieven Scherpenzeel" of af te halen op Leidjeskamp 2,
Scherpenzeel.

DOCUMENTATIECENTRUM

ttAllede omgeving, ttHeemschuttt, ttNederlandse Historientt en
ttAlledaagse Dingenrl
daagse Dingen". Vooral het tijdschrift
is bijzonder interessant om eens door te bladeren. Er staan
a1ler1ei gebruiken uit vroeger tijd in vermeld.
Tot en met 30 mei a.s. zljn wij iedere dinsdagavond geopend. Daarna zljn we voor een paar maandjes in rle zomer gesloten, maar vanaf 5 september a,s. zijn we op de dinsdagavond L/eer open.

De openstelling van ons documentatiecentrum op dinsdagavond

van 19.00 - 21.00 uur is een groot succes. Iedereen is op
deze avond altijd van harte welkom. U kunt er dan bijvoorbeeld uw stamboom uitzoeken of in oud fotomateriaal snuffelen. Ook zÍjn er verschillende tijdschriften om door te
lezen, o.a. tijdschríften van historische verenigingen uit

TENTOONSIELL/NG 1939 - 1945
De historische verenigingen van l,iloudenberg, Renswoude en
Scherpenzeel zÍjn druk bezig met de voorbereiding van een

tentoonstelling over de mobilisatie- en de bezettingstijd
i939 - 1945. De Stichting Oud Lioudenberg heeft in meí een
tentoonstelling in de Oudheidskamer aan de Schans over
mobilistaie, oorlog en bevrijding. De historische verenigingen van Scherpenzeel en Renswoude organiseren gezamenlijk een tentoonstelling over deze tijd. 0p zaterdag 29
april a.s. wordt die tentoonstellíng in Renswoude geopend.
Vanaf 3 mei t/n 6 mei is de tentoonstelling te bezoeken
in Scherpenzeel in gebouw Philalethes.
0p B en 9 mei zijn de scholen in de gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken. Daarna zaL van 10 t/m 28 mei
een gedeelte van de tentoonstelling in het Huis in de Wei
opgesteld worden.

Tijdens de openingstijden hebben we in gebouw Philalethes
nogal wat mankracht nodig. Misschien voelt u er wel voor
ons een paar uurtjes te helpen. Neemt u dan even contact
op met Ria Penning, Oude Barneveldseweg B, tel 8620.
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NIEUWE AANWNSIEN

0ntvangen van:
De heer Jenner,
Nieuwstraat 6

De heer G. van de Peut,

Lijsterbeslaan
De heer

20

B. Slob,

Prinsenlaan 54
Mevr. v.d. Pol
Huis in de ldei

-

De BDU,

Barneveld
BOEKENLUST
Genealogie van de

Genealogie van

de

Ton,

Diverse attributen van de
carnavalsvereníging.
Een oude haardplaat, gevonden
i-n de achtertuin.
Fotors van accordeonvereniging
Fortissimo; de PJGU; de GMvL.
Fotots van het ex- en interieur
van de Hertog van Gelre.
Oude notulen van de Ger. zendingskrans Poerworedjo.
Meer dan 1000 diverse fotors
vanaf het jaar 1985.

familie Methorst.
familie Lagerweij.

fn Memoriam
Uitnodiging ledenvergadering
Kent U Scherpenzeei. ?
Van de Bestuurstafel
Hoog l{ater ...
Kent U Scherpenzeel ? ...
Boekbespreking
Documentatiecentrum
Tentoonstelling 1939 1945

3
3
4
5
6
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3

1

6

T7

Nieuwe AanwinsLen

18

Boekenlij st

1B

Foto op de voorpagina stelt de farnilie Blauwendraat rond
1905 voor, poserend voor hun hofstede ttDe Poltt aan de
Brinkkanterweg. Het kereltje zittend vooraan is Jan
Blauwendraat. Hij vertelde een jaar of tien geleden uit
overlevering het verhaal van het hoge water op ttDe Poltt.
De K

0 P U voor het volgende

nummer

dient

uiterlijk zaterdag 20 mei 1995 bij één van
de redactieleden te zijn ingeleverd.
hierlan

afkni

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat en huisnumrer
Postcode

*

l{oonplaats

geeft zich op als lid
tegen een contributie

ttOud-scherpenzeeltt
van de Vereniging
van

f 2O,- per j aar.
Handtekening:

INTERIEUR "HERTOG VAN GELRE''

VROEGER DAGEN

'N

