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Vereniging "Oud - Scherpenzeel" 



KENT U SCHERPENZEEL ? 

De foto die afgedrukt is, doet het ergste vermoeden over de 
veiligheid in Scherpenzeel. Maar het valt wei mee. Zo u ziet, 
zit het bord met "levensgevaarlijk" achter een hek en boven
dien is dit terrein al een paar jaar buiten gebruik. 
Ik heb de indruk dat een groot aantal lezers zich ai direct zal 
herinneren waar ze dit bord ergens moeten zoeken. 

Mocht dat bij u niet het geval zijn, dan geef ik u hierbij een 
kleine wenk: de foto is vlakbij de grens van Scherpenzeel 
genomen. Misschien helpt het niet erg veel, omdat de grens 
van ons dorp behoorlijk lang is, ik schat zo'n 20 km. 
Enfin, u begrijpt wel dat u elders in dit blad het antwoord op 
de prangende vraag kunt vinden: " Waar was het ooit 
levensgevaarlijk in Scherpenzeel? " C. Boutkan 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Een nieuw verenigingsjaar ligt voor ons. Als we terugkijken 
naar het vorige jaar is er heel veel gebeurd. De avond over 
de Eierhal. De avond over de excursie naar Spakenburg en 
de excursie zelf. De tentoonstelling t.g.v. de viering van 50 
jaar bevrijding. De medewerking aan het boek over de 
Tweede Wereldoorlog. In oktober over de muziekvereniging 
Caecilia. En inmiddels de avond over meubelrestauratie, 
afgesloten door het Scherpenzeelse volkslied. Het documen
tatiecentrum wordt door veel mensen bezocht. Nieuwe 
initiatieven krijgen de ruimte. 

Oud Scherpenzeel is een springlevende vereniging met een 
stijgend aantal leden. Een centrale plaats daarin vervult ons 
blad. Misschien heeft u het niet gezien, maar dit is al weer 
de 8e jaargang. Zeven jaar heeft onze redactie, tot volle 
tevredenheid van het bestuur, dit blad met mooie artikelen 
weten te vullen. Wie oude nummers bewaart (en dat zijn er 
velen) ziet dat er een ontwikkeling is te bespeuren. Het 
wordt steeds mooier! In het laatste overleg tussen bestuur 
en redactie bleek dat de heren Schuurman en Bitter het nog 
steeds leuk vinden. Dus blijf uw verhaaltjes en artikelen 
insturen! 

J.P. de Lange organiseerde de excursie vorig jaar. Dat deed 
hij zo goed, dat wij hem gevraagd hebben het dit jaar weer 
te verzorgen. Samen met bestuurslid Van Ginkel heeft hij 
een mooi programma in elkaar gezet. Wij hopen dat er dit 
jaar weer veel mensen meegaan. 
Wij zijn ook blij met uw ideeën en suggesties. Met vele 
dingen konden wij iets doen, of wordt nog iets gedaan. Het 
is fijn om actief meedenkende leden te hebben. 

Het bestuur 
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JAARLIJKSE UITSTAPJE 

Dit jaar is er besloten het, inmiddels bijna traditionele,uit
stapje te houden op zaterdag 1 juni a.s. 
Er is dit jaar gekozen voor een 3 uur durende rondvaart op 
de Loosdrechtse plassen en de Vecht. Langs het gedeelte — 
van de rivier dat wij "bevaren" staan veel oude landhuizen. 
Deze zijn destijds gebouwd door rijke Amsterdamse koop
lieden die hun rijkdom verwierven met handel in koloniale 
producten. Wij varen met het schip "Prins Hendrik", deze 
boot heeft een kapaciteit van 65 personen. Bij mooi weer 
kan er op het bovendek worden plaatsgenomen, bij wat 
minder gunstige omstandigheden kan er benedendeks wor
den vertoefd, de grote ramen bieden dan toch voldoende 
uitzicht naar buiten. 

Om 12.00 uur zal er aan boord, tijdens het varen,een lunch 
worden gebruikt; koffie, thee en frisdranken zijn de gehele 
vaartijd aanwezig. 

Na ontscheping staat de bus klaar en zullen wij een bezoek 
brengen aan het "Het Nederlands Vestingsmuseum" te 
Naarden. De vesting Naarden is een van de weinige vesti
gingen in Nederland die geheel intact is gebleven. Het is 
zelfs de enige vestiging in Europa met een dubbele gordel 
van wallen en grachten. Naarden ontleende haar betekenis 
vooral aan haar strategische ligging,in de Middeleeuwen 
was de stad een grensvestiging van het Graafschap Holland 
en later, gelegen voor Amsterdam, een belangrijk deel van 
de Hollandse waterlinie. De huidige vesting dateert 
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Het Nederlands Vestingmuseum te Naarden 



van einde 17e eeuw en is sindsdien qua vorm ongewijzigd 
gebleven. 
Wij zullen rondgeleid worden door een deskundige gids, dit 
zal ca.75 min. duren. 

Op 23 april a.s. zal dhr. W.F.Kuiper van de Stichting Niftar-
laken het e.e.a. komen vertellen over de Vechtstreek. Zijn 
verhaal zal verduidelijkt worden met een serie dia's. 
Deze avond wordt gehouden in Café Rest. Boschzicht, aan
vang 20.00 uur. 
Ook al bent u niet van plan met het uitstapje mee te gaan, 
lijkt het ons toch de moeite waard deze dia-presentatie bij te 
wonen. 

De kosten voor het uitstapje bedragen f 50.- per persoon 
voor leden, niet-leden betalen f 60,- per persoon. Dit is 
inclusief vervoer per bus, per boot, koffie, een lunch en 
entreegelden, kortom u heeft zelf eigenlijk geen uitgaven 
meer te doen. 

Wij vertrekken om 8.45 uur v.a. Plein 1940 en hopen tegen 
17.00 uur weer terug te zijn in Scherpenzeel. 

U kunt zich opgeven bij de volgende personen: 
H.M.v.Woudenberg, tel.033-2774078 
M.Wassen, tel.033-2773320 

De organisatoren Jan en Henk 
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HET 'HUYS DER HEELMEESTERS' 
Dorspsstraat A 47, later 118, nu 192, Scherpenzeel (GId) 

in de periode 1930 - 1960 van H.G.J. Wensink, arts 

Met grote belangstelling heb ik de artikelen gelezen van 
Hugo van der Knoop en van zijn dochter Eva van der Knoop 
over hun verblijf in Scherpenzeel in 1902 - 03 in "Oud-
Scherpenzeel" van december 1995. Zij bewoonden het huis 
aan de Dorpsstraat, gelegen schuin tegenover de N.H. Kerk, 
het huis dat nu de naam draagt "Huys der Heelmeesters". 
Graag wil ik wat informatie geven over huis en tuin uit een 
latere periode, namelijk van 1930 tot 1960. Immers, in dit 
mooie huis met zijn grote tuin hebben mijn ouders, mijn 
zusjes en ik vele jaren gewoond. Mijn ouders kwamen 
vanuit Amersfoort, waar ik geboren ben, in 1930 naar 
Scherpenzeel om de huisartsenpraktijk van de bejaarde dr. 
De Lange over te nemen. In die tijd was er dus in het huis al 
een huisarts gevestigd. Wij lezen in het artikel van decem
ber 1995, dat in 1902 het doktershuis ten tijde van dr. 
Boekhout aan de oostzijde naast het huidige was gelegen, 
op de plaats waar begin jaren '30 een nieuw dubbel huis 
werd gebouwd, dat in onze tijd bewoond werd door de 
families Blauw en Van de Linde. Vanaf het begin van deze 
eeuw tot het uitbreken van de oorlog in mei 1940 is de 
situatie van huis en tuin praktisch ongewijzigd gebleven. In 
1936 werd het huis voorzien van waterleiding en korte tijd 
daarna werd de grote kamer boven achter het voormalige 
'atelier' verbouwd tot slaapkamer van mijn ouders, waarbij 
tevens de badkamer werd geïnstalleerd. 

8 



De vele bijzondere bomen in de tuin, die in het bovenver
melde artikel genoemd worden, waren er in onze tijd nog 
vrijwel allemaal, zoals de mispel achter in de tuin, een 
liggende boom, die een ideale speelplaats vormde. Verder 
de moerbeiboom, die in de tuin bij de straatmuur stond en 
waarvan de vruchten grote paarse vlekken gaven op het 
trottoir. Er was de gigantische juttepeer die omstreeks 1940 
in zo'n slechte staat verkeerde, dat hij moest worden ge
kapt. De blauwe regen, de wit te en blauwe druif achter het 
huis hebben het ook nog lang volgehouden. Er waren grote 
appelbomen, een goudreinet en een zeer bijzonder soort 
goudreinet, die mijn vader "lemoen" noemde. Achter in de 
tuin stond nog een reusachtige vogelkers en tegen de oost
muur een hazelaar, waar je 's zomers heerlijk in de schaduw 
zat. 
Bij de oorlogshandelingen in mei 1940 is het huis, toen nog 
genummerd A 47 , zwaar beschadigd: twee granaten zijn in 
het linker voorgedeelte van het huis ingeslagen en ontploft; 
een derde granaat, die in de dakgoot terecht kwam, is niet 
tot ontploffing gekomen. In de tuin waren zeven granaten 
terecht gekomen, die grote trechters hebben gemaakt. Na 
enig oplappen was het huis weer redelijk bewoonbaar. 
Het pand was eigendom van de familie Van Cittert, die 
evenwel weinig belangstelling toonde om het huis te restau
reren. Voor zover mij bekend, is het óf verkocht óf ontei
gend; het is in elk geval in het bezit van de gemeente geko
men, want mijn vader heeft het beschadigde pand van de 
gemeente Scherpenzeel gekocht op 4 juli 1941 voor de 
somma van f 5015,34. Mijn vader heeft vervolgens uit 
eigen middelen de herbouw en restauratie betaald. Omdat 
het geen nieuwbouw betrof, waren wij niet verplicht de 
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restauratie door de firma Brederode uit Utrecht te laten 
uitvoeren; deze firma heeft het grootste deel van het dorp 
herbouwd. Architect Pothoven uit Amersfoort werd inge
schakeld om een bouwplan te maken en vervolgens hebben 
de Scherpenzeelse aannemers Piet Osnabrugge en Jo Over-
eem het huis in de jaren 1941/42 herbouwd. Het is voor 
90% een nieuw huis geworden; slechts de oost- en de 
zuidmuur en enige binnenmuren zijn in tact gebleven. 
Tijdens de werkzaamheden konden wij in het huis blijven 
wonen; het westelijke gedeelte is eerst gebouwd, daarna 
het oostelijk deel. De spreekkamer, die vroeger in de voor
kamer links aan de straat was gelegen, verhuisde naar de 
voormalige grote woonkamer midden achter ( waar aan de 
tuinzijde de waranda was met de blauwe regen). De keuken, 
die vroeger op de plaats lag, waar nu de wachtkamer en de 
ruimte achter de ingebouwde garage is (vóór de praktijkuit
breiding was dat de bijkeuken), werd verplaatst naar de 
voorzijde tussen de hoofdingang en de praktijkingang. 
Onder de huidige keuken bevindt zich een grote kelder, 
waarvan een deel is ingericht als provisiekelder en een 
ander deel werd gebruikt als opslagplaats voor kolen voor 
de kolengestookte CV, die eveneens in de kelder stond. 
Waar nu de keuken is, was vroeger de wachtkamer, een 
opkamer, waarover in het artikel van Van der Knoop uitvoe
rig is bericht. Onder de wachtkamer bevond zich een oude 
lage kelder, een juweeltje van bouwkunst. De kelder had 
grote rode plavuizen op de vloer en was verder voorzien van 
prachtige zware gewelven van rode baksteen. In de muren 
waren nissen aangebracht en twee kleine ramen aan de 
straatkant zorgden voor enig licht. Een deel van de kelder
ruimte was afgeschot met een hekwerk, vermoedelijk be-
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doeld voor de wijnvoorraad. De kelder was beslist niet 
waterdicht en stond in de winter van 1939-40 dan ook vol 
water. Helaas zag de architect geen kans om de kelder te 
behouden en in zijn bouwplannen op te nemen. 
In 1940-41, vóór de herbouw van de verwoeste gedeelten 
van Scherpenzeel, vond herverkaveling plaats met als ge
volg, dat een groot deel van de tuin moest verdwijnen. Het 
westelijk deel van de tuin, die tot aan de straat doorliep en 
daarvan was gescheiden door een stenen muur - vroeger de 
moestuin - was in het nieuwe bouwplan opgenomen. De 
familie Hoevens met haar manifacturenwinkel woonde 
aanvankelijk westelijk van de moestuin. Hun huis brandde in 
1940 volledig af en werd herbouwd op de plaats van onze 
vroegere moestuin. Mijn vader, een enthousiast tuinierder, 
verplaatste de moestuin naar het gedeelte achter de spreek
kamer en wachtkamer, waarbij de reusachtige rododendron 
moest verdwijnen (zie tekening Van der Knoop). Vlak vóór 
het einde van de tweede wereldoorlog werd de toren van de 
N.H. Kerk door de Duitsers opgeblazen, waarbij het huis 
opnieuw grote schade opliep. De schuilkelder, die achter in 
de tuin was gebouwd, moest op het laatste ogenblik nog 
dienst doen. Zelf verbleef ik toen reeds in bevrijd gebied. 
Gelukkig bleken de muren niet ontzet te zijn, zodat met 
vereende krachten het herstel kon worden aangepakt. 
Evenals de familie Van der Knoop, bewaren ook wij de beste 
herinneringen aan ons verblijf in Scherpenzeel. Het nieuwe 
huis bood veel meer comfort, hetgeen vooral voor mijn 
moeder erg prettig was. In 1960, na het overlijden van mijn 
vader, moesten wij huis en tuin verlaten. 

De Bilt, 5 februari 1996 Hans Wensink 
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OP EN OM DE OUDE BARNEVELDSEWEG (1925-1940) - I 

Al diegenen die nu over de Oude Barnveldseweg wandelen 
of fietsen zien een heel ander beeld dan zo'n zeventig jaar 
geleden. Toen was het een oneffen klmkerweggetje van ± 
2,50 meter breed dat begon bij "De Hoek". 
De linkerkant van de weg was bebouwd vanaf huisnummer 
1 tot en met nummer 45 (volgens de nummering zoals deze 
thans IS), waarna de bebouwing overging in bouw- en 
weiland. 

Rechts begon de bebouwing met een hooiberg, waaronder 
Jan Boom klompen maakte en z'n bomen opgeslagen had 
(dat was tegenover nr. 1). Daarna lag er een klein boom-
gaardje dat zich uitstrekte tot huisnummer 4, het huis waar 
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de familie Vink woonde en dat nu gerenoveerd wordt , met 
vervolgens hun boomgaard evenwijdig aan de weg. Dan 
volgde een vuilnisbelt (ongeveer tegenover nr. 12 - 14) en 
kwam men bij "De Bree" (nu Boekhorst), waarna 50 meter 
verder de familie Minnen woonde. 
Dan hield het klinkerweggetje op en ging over in een zand
weg, met links een fietspaadje - afgescheiden door paaltjes -
dat naar "Ebbenhorst" voerde en uitkwam op de Barneveld-
sestraat. In de laatste bocht voor "Ebbenhorst" lag rechts 
een woonwagenkamp, dat vrij regelmatig bezet was in die 
t i jd. "Kiekkasten" noemden wij de woonwagens vroeger. 
Aan het begin van de weg (= hoek Barneveldseweg/Drui-
venkamp) stond vroeger een houten pomp, een groot afge-
knot piramide-achtig geval met een houten kap en een lange 
stalen zwengel met knop. Deze pomp werd later vervangen 
door een brandput en weer enige tijd later kwam er zelfs 
een lantaarn met gasverlichting. Ook op "De Hoek" stond al 
enige tijd zo'n lantaarn. Vaak liep men hier even naartoe om 
wat bij te praten, het was een echt ontmoetingspunt. Deze 
lantaarns moesten, evenals de lantaarns in het dorp, tegen 
het vallen van de duisternis worden aangestoken en de 
volgende ochtend weer worden gedoofd. Hiervoor kwam de 
heer Van Weezel, directeur en meteropnemer van de gasfa
briek aan de Willaerlaan, op zijn fiets met ladder en lange 
stok met aan het uiteinde een lange haak. Het laatste attri
buut diende om de gastoevoer bij de gaskous af te sluiten, 
waardoor de verlichting doofde. Bij afwezigheid van de heer 
Van Weezel kwam diens vervanger, de heer Van Velsen. 
Vreemd was de nummering van de huizen. Hoe men daar 
vroeger zo toe is gekomen, is een raadsel. Het eerste huis, 
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nu nr. 1, had vroeger 351 en zo nummerde men door met 
352, 353 enz. Begin 1950 werden de nummers gewijzigd 
en werd nr. 351 nr. 15, 352 nr. 17 enz. In die tijd dat de 
nummers gewijzigd werden, kwam een bewoner van deze 
buurt terug uit Indonesië. Op zijn ruimbagage (= bagage die 
te groot van omvang was en nagezonden werd) stond nog 
het oude nummer 352. De vervoerder die de bagage moest 
afleveren reed de Oude Barneveldseweg op en zag op het 
eerste huis nr. 15. Hij dacht, dat hij nog wel een heel stuk 
verder moest zijn. Het gevolg was dat deze beste man zich 
met zijn combinatie muurvast reed en geen kant meer op 
kon. Wat hij later bij de aflevering van de ruimbagage in 
onvervalst Rotterdams heeft gezegd, wordt hier maar niet 
vermeld. 

Tegenover het huis nr. 1 stond zoals al gezegd een hooi
berg. Jan Boom bewerkte daar al machinaal de klompen 
ruw voor, om ze later met de hand na te bewerken. Voor de 
hooiberg lag een voorraad bomen die door twee man met 
een grote trekzaag aan stukken - op klomplengte - werd ge
zaagd. 
Daar houtbewerkingsmachines een hoog toerental moeten 
draaien en daardoor veel decibellen produceren, gaf het 
nogal eens geluidsoverlast in de buurt. Aangezien Jan Boom 
( was ook dorpsomroeper en klokkenluider) een redelijk 
mens was, werd dit probleem onderling tot ieders tevreden
heid opgelost. 

(wordt vervolgd) Een bewoner uit die tijd. 
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SCHERPENZEELS VOLKSLIED 

Waar de dophei en de struikhei schitt'rend bloeit, 
En de rogge en de tarwe weeld'rig groeit, 
Waar de koeien grazen tussen spar en den, 
Scherpenzeel, mijn dorpje, waar 'k geboren ben. 

Waar de beek door slingert als een zilver lint, 
Waar ik werd geboren, speelde als een kind. 
Met zijn oude kerk, en met zijn trots kasteel 
Mijn geboortedorpje, 't Gelders Scherpenzeel. 

Waar nog oude beuken en nog eiken staan. 
Waar nog stoere kerels naar hun werk toe gaan. 
Waar machines razen, de gehele dag, 
Scherpenzeel, mijn dorpje, waar 'k graag wezen mag. 

Met je bloemen en de ijverige bij 
't Mooiste dorpje van de Gelderse Vallei, 
Waar de vogels zingen, boven in de boom, 
Scherpenzeel, mijn dorpje, aan de Veluwzoom. 

Waar de kip geboren wordt in de machien. 
Waar we ook nog grote kwekerijen zien. 
Met zijn hoge toren aan de Veluwrand, 
Mijn geboorteplaatsje, in schoon Gelderland. 

Scherpenzeel, jij met je malse groene wei 
Met je bossen en je bouwland, beek en hei. 
Langs je vele sloten wiegt nog zacht het riet, 
Scherpenzeel, mijn dorpje, jou vergeet ik niet. 
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Ter afsluiting van de jaarvergadering op dinsdag 6 februari 
j l . werd het Scherpenzeels Volkslied gezongen met muzikale 
ondersteuning van Gert Peut met zijn trekzak. 

Van wanneer dateert dit volkslied? 
Volgens bezoekers werd het lied gezongen bij de viering van 
het 30-jarig jubileum van de G.M.v.L.(Gelderse Maatschappij 
V. Landbouw) en ook bij de bevrijding zou het op straat zijn 
gezongen. Hier volgen de reacties die wij kregen n.a.v. een 
oproep in de Scherpenzeelse krant. 

De heer J.C. van Bruggen, wonend aan de Pr.Marijkelaan, 
belde ons op en vertelde het volgende: 
Het Scherpenzeels Volkslied werd voor de eerste keer 
gebracht tijdens het feest 5 jaar bevrijding in 1950. Dit feest 
werd gehouden in de Eierhal en georganiseerd door de 
Oranjevereniging. De muziek is "gestolen" : het is de melo
die van de "Aubade van de Zuiderzee". De tekst is gemaakt 
door drie niet Scherpenzelers. Eén van deze drie mensen 
was hulpprediker in Scherpenzeel en niet getrouwd. Hij was 
in de kost bij bakker Evert Boom die tegenover de koekfa-
briek woonde. Deze drie mensen zaten net als Jan van 
Bruggen in de boerenkapel van Caecilia die na oefenavon
den bijeenkwamen in Tonnetje Boom (het huidige Markt-
zicht). 

J.J.van Snippenberg vertelde eveneens dat het lied voor het 
eerst is gezongen tijdens de bevrijdingsfeesten van 1950. 
Alle schoolkinderen verzamelden zich in de Eierhal en daar 
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werd het gezongen. Begeleiding door enkele muzikanten. De 
kinderen kregen de getypte tekst mee. 

Namen die genoemd werden als makers zijn ds. W.A.S.Lo-
renze, een bondsdominee, die in Scherpenzeel geëvacueerd 
was (in Hedel overleden) en de broer van kapper Van de 
Pol, (de kapper had zijn zaak naast Methorst aan Plein 
1940). Men doelt hier op Piet van de Pol, vertegenwoordi
ger bij Planken Ploeg - olieprodukten. 
De derde persoon is onbekend (Jan v.Bruggen ?). 
Wijs: Aubade van de Zuiderzee. 

Jan v.Snippenberg gaf hierna nog enige informatie. De 
dichter is een man genaamd Van de Weg, een neef van 
kapper Van de Pol. Het werd voor het eerst gezongen op 31 
augustus 1945. Er was 5 jaar geen Koninginnedag gevierd 
dus het werd een uitbundig feest. Er waren 4 muzikanten bij 
en er werd een toneelstukje opgevoerd waarin o.a. Cor 
Treels en Anton Koudijs speelden. Dit alles vond plaats in de 
Eierhal. 

De heer J.Floor uit Woudenberg stuurde de 7 coupletten die 
tijdens een jubileumviering van de G.M.v.L. zijn gezongen: 
het Scherpenzeels Volkslied met wat aanvullingen en wijzi
gingen. 

Wij willen deze 3 mensen bedanken voor hun reacties en 
houden ons voor nadere informatie aanbevolen. 
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REPERTORIUM VAN DE BELENINGEN 
VAN HET HUIS SCHERPENZEEL 1466-1810 

H.M. van Woudenberg. Okt. 1995, eigen uitgave, 209 biz. 

De oorsprong van de eigendom van de leengoederen is 
veelal onbekend. Wellicht is de Heer van Scherpenzeel er 
ooit door de bisschop van Utrecht mee beleend. Sporen 
daarvan zijn nog in het bisschoppelijk archief terug te vin
den. 
Op zijn beurt beleende de Heer van Scherpenzeel weer 
leenmannen met de diverse goederen. Dat werd bijgehouden 
in de leenboeken. 
Als een leen een nieuwe eigenaar kreeg, door vererving of 
verkoop, moest de nieuwe leenman het leen "verheffen" bij 
de leenheer, in dit geval de Heer van Scherpenzeel. Het leen 
werd aan de leenheer opgedragen, waarna de nieuwe leen
man ermee werd beleend. Dat kostte een klein bedrag, een 
heergewaad. Geen vetpot voor de Heer van Scherpenzeel. 
In 1790 bracht het ± f 30,- op. 
De leenboeken van het Huis Scherpenzeel zijn een rijke bron 
voor historisch onderzoek. Boerderij- en familiehistorie gaan 
hand in hand. De geografische ontwikkeling van bijv. Glas
horst of Groot Scherpenzeel is grotendeels te reconstrueren. 
In 1969 maakte ing. J.W. van Maren een "Register op de 
lenen en tinzen van het Huis Scherpenzeel". Dit register was 
niet helemaal volledig en er ontbrak een index. De splitsin 
gen van de beleningen waren soms moeilijk te volgen en 
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belendingen ontbraken. Reden genoeg om een nieuwe 
bewerking te maken. Nu zo volledig mogelijk, met leenhe
ren, leenmannen en een register. 

De Vereniging Oud Scherpenzeel heeft alle leenboeken op 
microfilm. Dit is belangrijk te weten, omdat enkele leenboe
ken door de slechte staat niet meer ter inzage zijn. 

Het gaat om de boerderijen: 
Berckhorst, Besseleneerd (Woudenberg), Butselaer (Lunte-
ren), Colfschoten, Klein Corler (Voorthuizen), Ebbenhorst, 
Geutselaer (Lunteren), Glashorst, Gooswilligen, de Haer, 
Heintjeskamp, Huigenbosch, Middelaer (Stoutenburg), 
Nijburg (Renswoude), Prangelaershoeve (Woudenberg), 
Ruest (Stoutenburg), Ruwinkel, Groot Scherpenzeel, Gelders 
Veenendaal (Middelbuurt), Veenschoten, het Verloren Land 
(Woudenberg), het Willaer, Wittenberg, Wittenoord (Rens-
woude/Scherpenzeel), 
Wolfswinkel (Renswoude/Scherpenzeel) 

Verkrijgbaar door overmaking van f 40,- -l- f 1,- verzend
kosten op rek.nr. 49.12.32.098 ABN/AMRO Scherpenzeel, 
t .n.v. H.M. van Woudenberg, o.v.v. Beleningen Huis Scher
penzeel. 
Eventueel ook af te halen op het adres: Leidjeskamp 2, 
Scherpenzeel. 
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KENT U SCHERPENZEEL ? 

De grens waar ik in het begin over sprak, is het Valleikanaal 
aan het eind van de Nieuwstraat. En vrijwel iedereen weet, 
dat daar de waterzuivering was. Inderdaad - was -, want al 
enige jaren is die niet meer in gebruik. Dat is tegenwoordig 
duidelijk te zien, alles ligt er stil en verwaarloosd bij. 
Vroeger, toen de heer Huisman hier nog werkzaam was, 
was dat anders. Zijn functie was "klaarmeester". Hij zorgde 
ervoor dat de gehele installatie in goede conditie bleef, dat 
het reinigen van het rioolwater goed verliep en dat het 
terrein er steeds netjes bij lag. Op de foto uit de begintijd 
(de foto is van oktober 1966) is dit goed te zien. 
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Het complex was eigendom van de gemeente en werd op 
1 juni 1965 in gebruik gesteld, eerder nog dan bijv. Veenen-
daal en Woudenberg. Woudenberg kreeg begin 1972 haar 
waterzuivering. Vanaf die tijd werd de visstand in het kanaal 
duidelijk beter. 

Op 1 januari 1973 werd alles voor een symbolisch bedrag 
aan het zuiveringsschap overgedragen. Nog tot 1994 werd 
het Scherpenzeels rioolwater hier gezuiverd. In maart van 
dat jaar was het echter afgelopen. 
Er is een forse buis gelegd langs het Valleikanaal tot 
aan de waterzuivering in Woudenberg, waar het afvalwater 
uit ons dorp thans gezuiverd wordt. Op het terrein aan de 
Nieuwstraat zijn pompen geplaatst die als het nodig mocht 
blijken zelfs 620 m^ per uur naar Woudenberg kunnen 
doorpompem. Het nieuwe systeem blijkt uitstekend te 
werken, vandaar dat de oude betonnen bakken, de tanks 
e.d., er nu gedeeltelijk gedemonteerd en nutteloos bijliggen. 
In de tijd toen alles nog volop in bedrijf was, was het bord 
met "levensgevaarlijk" niet overbodig. Het water in de 
betonnen bakken (het "circuit" genoemd) werd met grote 
kracht door de kanalen geslagen en overal was het verschei
dene meters diep. Maar ook nu, met het nieuwe systeem, is 
het terrein niet ongevaarlijk. 

U ziet, weer iets dat tot herinnering is geworden. Misschien 
voor velen ook een herinnering aan een zondagse wande-
leing met de kinderen, waarop dan naar het golvende en 
bruisende water werd gekeken. 

C.B. 
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NIEUWE AANWINSTEN 

* Krant "De Pen Gun" - de heer G. Stotijn 
* Foto en bosbesplukker- mevrouw C. Eichelsheim 
* Ansichtkaart - mevrouw Van Gooswilligen 
* Foto's en dia's - de heer Boutkan 

BOEKENLIJST 

* Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. 
* Mersberch, Proosdij en Kasteel, door Dr, J.C. Klesser. 
* Kadastrale Atlas Renswoude 
* Veranderd Veenendaal 
* Eeuwsprong in de geschiedenis van Leusden, door W.Bos 

DOCUMENTA TIECENTRUM 

Het documentatiecentrum is vanaf 1 mei t /m 16 september 
gesloten. 

AFBEELDING VOORBLAD 

U ziet hier een broertje van de rondvaartboot "Prins Hen
drik" van rederij Wolfrat waarmee u op zaterdag 1 juni a.s. 
een rondvaart kunt maken op de Loosdrechtse plassen. (Zie 
verder het artikel op biz. 5). 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 18 mei 1996 bij één van de redactieleden 
te zijn ingeleverd. 

(hierlangs afknippen) 

Ondergetekende, dhr/mevr. 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" 
tegen een contributie van f 20,- per jaar. 

Handtekening: 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee Het 
idee dat je samen sterk bent De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
IS een bank van mensen vóór mensen 
Dat merkt u al snel in het persoon
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de samen- ,.„"-

leving Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi
teiten in het bedrijfs
leven, verenigingen en 
scholen We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat Kort
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u 

Rabobank 

Maarn Renswoude Scherpenzeel Woudenberg 


