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KENT U SCHERPENZEEL ? 

Het is al weer geruime tijd geleden dat ik iets kon schrijven 
over een gevelsteen. Ditmaal heb ik er weer één. Hoewel, 
eigenlijk is het geen gevelsteen meer, maar is het een 
gedenksteen geworden. Hij zit namelijk niet in een gevel. 

Misschien vindt u dit maar een vreemd begin. Ik zal het u niet 
moeilijker maken dan het al is. 
Als de afbeelding goed overkomt, weet u direct waar het over 
gaat en wanneer de steen geplaatst is. 
Maar... waar zit hij nu precies? 
Ooit had ik mijzelf ook deze vraag gesteld en pas veel later 
vond ik het antwoord. Nu is de beurt aan u om achter de plek 
te komen. Het zal wel weer lukken, dat is tenminste bij de 
meeste lezers zo. Mocht het u niet lukken, dan kijkt u elders in 
dit blad voor het antwoord. 
Veel succes! 

C. Boutkan 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Het is gelukt! In het 30® jaar van ons bestaan mochten we het 
300® lid noteren! Het is de fam. Klumpenaar van Cafe-Rest. 
"Boschzicht". Wij gunnen het hun van harte, want de 
vereniging wordt er altijd zeer gastvrij ontvangen. 
In 1968 begon Oud Scherpenzeel met 20 leden. In 1980 werd 
de 100-leden-grens gehaald. In 1990 waren er 200 leden. Dat 
jaar was een topjaar. Door de verkoop van het boek 
Kadastrale Atlas Scherpenzeel 1832 te koppelen aan een 
lidmaatschap kwamen er 50 leden bij. Sindsdien groeit ons 
ledenaantal voortdurend. In stilte hoopte het bestuur de 300-
leden-grens uitgerekend dit jubileumjaar te halen. En dat is 
gelukt. Vandaar dat we willen tracteren. Op onze eerste 
bijeenkomst in oktober krijgt iedere bezoeker een leuk 
aandenken. 
Maar dit jaar hebben we een dubbel jubileum, want ons blad 
bestaat 10 jaar. Ook daar willen we aandacht aan geven. Eerst 
wilden we geheim houden wat we van plan zijn. Maar we zijn 
zo enthousiast, we kunnen het niet voor ons houden, leder lid 
krijgt bij het kerstnummer een boekje over het Scherpenzeels 
dialect. Dit boekje is geschreven door de ras-Scherpenzeler 
Jan Dorrestijn. We verklappen dit alvast omdat we er een 
kleine ledenwerfactie aan willen verbinden. Iedereen die lid 
wordt vóór het jaar 1999 krijgt het boekje gratis. Wellicht kunt 
u daarmee iemand overhalen om lid te worden. 

Op het gebied van de gemeentelijke huisvesting bij of aan 
Huis Scherpenzeel zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. We 
blijven alert. 

Het bestuur. 
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HERINNERINGEN UIT MIJN KINDERJAREN 

Van mevrouw I. Roelofsen- Wagensveld uit Scherpenzeel ontving de 
redactie onderstaande jeugdherinneringen. 

De gedachten die ik nu op papier zet kwamen wat opborrelen 
tijdens en vooral na de gezellige bijeenkomst van "Oud Scher
penzeel" in de kantine van De Molen's Banket. Op 16 april jl. 
vond de ledenvergadering plaats met niet te vergeten de 
indrukwekkende rondleiding, waaraan vooraf ging een stukje 
historie van hoe het allemaal begon. 
Ik zag daar een dia van het oude pand met op de voorgrond 
o.a. tante Jans Valkenburg en Klazien (oma) van Snippen-
berg. En als ik aan tante Jans denk, dan denk ik ook meteen 
aan mijn tante Teuntje Wagensveld. Ze waren vriendinnen: 
Jans Valkenburg en mijn tante. 

Nu kennen de wat 
oudere inwoners 
ongetwijfeld mijn tante 
nog wel. Ze werkte 
bijna haar hele leven 
in het kruideniers
winkeltje van Mina 
Wittenberg aan het 
Holevoetplein nr. 307. 
Dit pand is verdwenen, 
momenteel is hier een 
kantoor van Kleinveld 

Tante Teuntje en Mina Wittenberg Belastingadviseur. 

5 



Wij woonden aan de Stationsweg, schuin tegenover het kleine 
kruidenierswinkeltje waar mijn tante werkte. Mijn tante was 
ongehuwd en omdat ze alleen woonde, werd ze min of meer 
bij ons gezin betrokken.* 

Voorjaar 1956 - Het gezin Wagensveld zit aan de middagmaaltijd. 
Tante Teuntje zit T van links, 3* van links zit mevr. Wagensveld, de 
moeder van de schrijfster van dit artikel. 

Tante Teuntje woonde naast ons, in de andere helft van de 
dubbele woning. We noemden haar "tante" en ze werd door 
meerdere bekenden zo genoemd. Elke zondag kwam ze bij 
ons eten. Als alles gaar was en de soep werd opgeschept 
werd er op de wand getikt, zodat tante op tijd bij ons kon 
aanschuiven. Ze kwam dan buitenom lopen waar een groot 
terras was achter beide woningen, met daarachter de 
werkplaats van mijn vader. 
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Wij waren thuis met zeven kinderen. De slaapkamer waar ik 
samen met een zusje sliep, was in het huis van mijn tante. 
Mijn vader was aannemer en maakte boven in ons huis een 
verbindingsdeur naar de andere woning. Daar was nog wel 
ruimte voor twee of drie kinderen! Tante vond dat wel gezellig. 
Wij vertelden haar ook over alles wat we beleefden. Ook onze 
nieuwe kleding gingen we vaak als eerste even bij tante laten 
zien. Dat "even bij tante laten zien" was een veel gehoorde 
uitspraak in ons gezin. Ze heeft zich vast nooit echt eenzaam 
gevoeld. Zeker niet omdat ze ook nogal wat vriendinnen had. 

En zo kom ik weer uit bij tante Jans. Ze woonde toen nog in 
het bekende grote huis aan het Holevoetplein. Toen ik net 
naar de lagere school ging, leefde Karel Valkenburg, die bij 
tante Jans inwoonde, ook nog. En oom Karel lag, toen het 
bijna Kerstfeest was, ziek op bed. Op school hadden we al 
diverse kerstliedjes geleerd. Dat was in de eerste klas, bij 
juffrouw Van de Band. We leerden nog meer dan alleen kerst
liederen. De bekende kerstgeschiedenis uit Lucas 2 kenden 
we helemaal uit ons hoofd. En wat deed tante: Ze nam mij mee 
naar het grote huis aan het Holevoetplein, want het zou toch 
wel heel fijn zijn als ik dat mooie gedeelte uit Lucas 2 voor de 
zieke oom Karel zou willen opzeggen. Voor zover ik me kan 
herinneren is het allemaal wel goed verlopen, maar een beetje 
eng vond ik het toch wel. 
Na schooltijd speelden we vaak buiten. We spraken af, mijn 
schoolvriendinnetje Willeke Esser en ik, wat we zouden gaan 
doen. Bij ons achter lag grof en fijn zand opgeslagen (bestemd 
voor bouwwerkzaamheden) waar je heerlijk in kon spelen. 
Verder stond er een handkar (op twee wielen) die we, door er 
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op te lopen, van de ene kant naar de andere kant lieten kie
pen. In de werkplaats van mijn vader kwamen we niet veel, dat 
was veel te gevaarlijk met al die zaagmachines. 
's Zaterdags kregen we 5 cent (later 10 cent) om snoepgoed 
uit te kiezen. Mina Wittenberg had heel wat soorten snoep. 
Maar als je wat verder liep, naar het winkeltje van Celia Har-
tog, kon je voor 10 cent ook plakplaatjes kopen. De bedoeling 
was om deze plaatjes nat te maken en ze dan b.v. op de 
bovenkant van je hand af te drukken. Het was erg spannend 
om als kind iets van je eigen geld te mogen kopen. 

Tante Jans verhuisde later naar een van de bejaardenwonink
jes aan de Willaerlaan. Dat was voor tante wel een stukje 
verder lopen. Maar de vriendschap bleef en toen het lopen wat 
minder werd, was er altijd wel iemand bereid om haar te 
brengen ofte halen. Erg tragisch was het toen tante op oudere 
leeftijd bij het oversteken, van de toen nog erg drukke Stations 
weg, werd aangereden. Enkele dagen na dit ongeval is ze aan 
de daarbij opgelopen verwondingen overleden. 

I. Roelofsen - Wagensveld 

GOOSWILLIGEN 

Op 4 september 1937 kochten vier boeren het "landgoed 
Gooswilligen". Het begin van de ontginning van dit gebied, nu 
zo'n 60 jaar geleden. Een reden om hier eens wat meer 
aandacht aan te besteden. 
Op die bewuste dag kwamen de vier boeren bijeen bij notaris 
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A.J. Bok in Barneveld. Samen kochten ze Gooswilligen van 
Clara Betty von Huntein, weduwe van Eduard Adolph Lehman 
uit Amsterdam, voor f 80.500=. Lehman had het sinds 1919 in 
zijn bezit. 
Gooswilligen bestond toen uit vier landbouwerswoningen, met 
verdere getimmerte, erven en tuinen, gras- en bouwland, 
heidegronden, houtgewassen en weg, groot 124.04.70 ha. 
De vier boeren waren: 
1. Willem Gijsbert van de Fliert Janszoon, pluimveehouder op 

Jagersveld onder Ede en 
2. Willem Gijsbert van de Fliert Franszoon, pluimveehouder op 

Zeldenrust onder Renswoude. 
5. Hendrik Brons Heimenszoon, landbouwer op Gooswilligen 

onder Scherpenzeel. 
4. Wijnand Veldhuizen Wijnandszoon, landbouwer op 

Veenschoten onder Scherpenzeel. 

Er zal een nieuwe weg met sloten van 10 meter breed 
aangelegd worden voor gezamenlijke rekening. De lengte van 
de weg was 1725 meter. 
Groot Gooswilligen was verhuurd aan Hendrik Brons voor 
f 500,= per jaar. Klein Gooswilligen, Donkelaar en de 
Pinkenweide waren verhuurd aan JanTeunissen voor f 550,= 
per jaar. Oud Gooswilligen was verhuurd aan Evert Jan van 
Ginkel voor f 250,= per jaar. De jacht werd verhuurd aan J.H. 
Engelkens voor f 1 ,= per hectare per jaar. 

Op de nieuw ontgonnen grond werden enkele nieuwe 
boerderijen gesticht. J(ob) van de Hoef was één van de 
boeren die op zo' n boerderij kwam (zie luchtopname uit ca. 
1950 op voorpagina). Van de Hoef heeft voor ons blad al 
eerder artikelen verzorgd, o.a. het door hem geschreven 
artikel 'En de boer ploegt voort'. Hem is door het bestuur 
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gevraagd iets te vertellen over Goos-willigen. Hier volgt zijn 
verhaal: 

De buurtschap Gooswilligen is al heel oud. In heel oude 
stukken uit de 13^ en 15® eeuw werd al over Gooswilligen 
(Goitswillige) geschreven. 
In 1937-1938 was het nog overwegend bos, hei en 
waterpoelen. Vier boerderijen, boerderijtjes waren er toen: 
Groot Gooswilligen met de fam. Hendrik Brons; Klein 
Gooswilligen met de fam. J. Teunissen, daarachter een 
boerderijtje op het terrein van Donkelaar en de zogenaamde 
Pinkenwei en aan de andere kant een boerderijtje van E. van 
Ginkel. 
Op de oude kaart (zie pag. 12/13) kun je nog zien dat er een 
pad was vanaf Van Ginkel naar Klein Gooswilligen. Dat vind je 
later soms terug. In 1957, met een hele droge zomer, kon ik 
het pad door het weiland nog terugvinden. 

In 1937-1938 was Gooswilligen eigendom van de fam. 
Lehman uit Amsterdam. Het is toen verkocht voor 80.500 
gulden aan H. Brons, W. Veldhuizen, W.G. van de Fliert uit 
Ede en W.G. van de Fliert uit Renswoude. 
Brons en Veldhuizen verkochten 4 hectare aan Willem van de 
Fliert, later Veelust. Er bleef nog 120 hectare over. De Ned. 
Heidemaatschappij heeft toen middendoor een weg 
geprojecteerd en alles ontgonnen. Evert van de Pol, een 
knecht van Jan Willem v.d. Brink, is daar maanden en 
maanden bezig geweest met tractor met ijzeren wielen en 
ploeg. De Heidemaatschappij heeft later met kipkarren en rails 
de rest gedaan. 
Onderwijl hadden de kopers het verdeeld. Brons en Wijnand 
Veldhuizen kregen de noordzijde en de Van de Flierten de 
zuidzijde. Brons kocht de boerderij Groot Gooswilligen en 
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Wijnand de boerderij van Van Ginkel. Wijnand verkocht er 12 
hectare van aan zijn oom Anton Schimmel. Die kreeg toen het 
boerderijtje van Evert van Ginkel. Dat was oud en klein en 
daarom bouwde hij op het voorste stuk een nieuwe boerderij. 
Wijnand bouwde ook een nieuwe boerderij op 16 hectare; 
Schimmel op 12 hectare. 
Brons hield 32 hectare over, maar na een precieze meting 
moest hij 2 hectare afstaan aan de Van de Flierten. Zo kwam 
medio 1938-1939 vooraan de fam. Brons-Bieshaar, in het 
midden Wijnand Veldhuizen met dochter Maagje Brons en 
achteraan de fam. Schimmel-Van de Günd en was de 
noordkant van Gooswilligen bewoond. 

In de loop der jaren is daar wel enige verandering in gekomen. 
Zoon Jan van H. Brons is eerst getrouwd en er kwam een 
nieuwe boerderij op het perceel tegen Wijnand Veldhuizen, 
groot 8 hectare. Jan trouwde met Gijsje Duinkerken uit 
Hoevelaken. Heimen, oudste zoon van H. Brons, werd 
dominee. Die kwam volgens zijn vader het goedkoopste klaar. 
Zoon Henk trouwde met Berta van Ginkel van Oudenhorst. Zij 
kwamen op een boerderij aan de straatweg, groot 4 hectare. 
Zoon Wim emigreerde naar Amerika en Geurt kwam op de 
oude boerderij. De meisjes Berdien en Jans vonden hun eigen 
weg. Wijnand en Maagje kregen twee dochters: Nelie en 
Evelien. 

Anton Schimmel boerde op de nieuwe plaats en het oude huis 
werd veeschuur. Daar werd later een nieuw huis bijgebouwd 
voor Jan en Jacco van de Hee. Schimmel en de vrouw 
verhuisde naar het dorp en zoon Jacob met Teunie Zandsteeg 
uit het Woud boerden verder. Twee dochters, Geertje en 
Heintje, trouwden en vonden hun eigen weg. Dit is ongeveer 
het reilen en zeilen van de noordzijde van Gooswilligen. 
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DE EERSTE BEWONERS VAN GOOSWILLIGEN IN DE JAREN 1938-1939 

1 Hendrik Brons en Neeltje Bieshaar 

2 Wijnand Veldhuizen en Maagje Brons 

1 Anton Schimmel en Maria van de Glind 

4 Geurt van Kampen en Dien Bouw 

5 Peter van Grootheest en Mina van Steenbergen 

6 Jacob van de Hoef en Gern Fop 

7 GIJP van Bennekom en Ah Veldliuizen 

8 Jacob Rauw en Reina Dikkenberg 

9 Jan Vlastuin en Jans van Bennekom 



De weg was eigen weg en er werden perenbomen gepoot, 
alleen aan de noordkant. Die waren eigendom van diegene, 
zover zijn grond aan de weg lag. Kweker van Eldik uit de 
Betuwe heeft ze geleverd en gepoot. De zandweg is in de 
oorlog verhard met steenpuin van de kapot geschoten huizen 
van Scherpenzeel. Alle boeren hebben met wagen en kar 
dagen gereden. De weg is toen voor de prijs van één gulden 
overgedragen aan de gemeente Scherpenzeel. 

We gaan nu naar de zuidzijde. Daar zijn langs de weg drie 
nieuwe boerderijen gebouwd. In 1937 en 1938 de boerderij 
van Geurt van Kampen en Dien Bouw. Daarnaast aan de 
straat die van Gijp van Bennekom en Alie Veldhuizen. In 1938 
en 1939, langs de weg: de boerderij van Peter van Grootheest 
en Mien van Steenbergen en daarachter Job v.d. Hoef en 
Gerrie Top. Achter Van Bennekom stond de oude boerderij 
van Jacob Rauw en Reina Dikkenberg en daarachter Jan 
Vlastuin en Jans van Bennekom. Dat waren de eerste 
bewoners van Gooswilligen-zuid. 

De Van de Flierten hadden inmiddels een keuze gemaakt. De 
boerderij van Van Kampen en Van de Hoef en Rauw werden 
van Van de Fliert uit Ede en de boerderijen van Van 
Bennekom, Van Grootheest en Vlastuin van Van de Fliert uit 
Renswoude. 

Het grootste gedeelte van Gooswilligen was ontginning van 
bos, heide en poelen. Bij de oude boerderijen was wel 
cultuurgrond. Ontginningsgrond moest eerst wel iets extra 
hebben. Veel kalk, kiseriet en magnesium. Toen ze met de 
laatste boerderij aan het schilderen waren vroeg een 
landloper: "Wat komt hier?" Waarop de schilder zei: "Een paar 
jonge mensen". Zijn antwoord was: "De eerste gaan failliet, de 
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tweede zullen het net halen en de derden worden rijk". Maar 
het was gelukkig een profeet die alleen brood eet en het ook 
niet weet. 

De oorlogsjaren zijn wij allemaal goed doorgekomen met veel 
evacues en onderduikers. 
Alle bedrijven waren gemengde bedrijven met koeien, varkens 
en kippen. Heel veel kippen, vermeerderingsbedrijven en 
bouwland. Gooswilligen was een hechte gemeenschap met, 
als het nodig was, altijd nabuurhulp! 
Wij zijn nu 60 jaar later. Van de pioniers is weinig meer over. 
De eigendommen van de Van de Flierten zijn allemaal in 
andere handen overgegaan. Van de Bronzen is alleen een 
kleinzoon boer. De boerderijen van Van Veldhuizen en 
Schimmel zijn in andere handen overgegaan. Op een bedrijf 
wordt nog gemolken en anders is het jongvee, schapen en 
mais. 
Wat waren dat voor gezinnen, die daar op Gooswilligen 
begonnen te pionieren? De eerste rij: Brons, Veldhuizen en 
Schimmel waren Ned. Herv. Heel meelevende en werkende 
gezinnen voor kerk en school. 
Middenin: Van Kampen, Van Grootheest en Van de Hoef 
waren allen Gereformeerd meelevenden, voor kerk, school en 
gemeente. 
De laatste: Van Bennekom, Rauw en Vlastuin waren allen 
Ned. Herv., ook meelevende gezinnen. 
Allen waren lid van de C.B.T.B. (Christelijke Boeren en 
Tuinders Bond). Dat was een vereiste van de Van de Flierten. 
Graag denken wij nog aan al die buurtvisites. De eerste jaren 
tweemaal per jaar. Eén keer in de zomer. Dan gingen de 
mannen na de koffie altijd even "bouwen" (= zien hoe of het er 
op het land voorstond). En de vrouwen in de tuin. En één keer 
in de winter. Dan werd na de koffie de veestapel bekeken. Als 
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je bij de één was, werd de volgende buurtvislte al besproken. 
Het waren twee groepen. Voor aan de weg deden enkele 
buren over de weg ook mee. Met dorsen en Inkuilen werd 
zoveel mogelijk samengew^rkt. 

Als Ik achterom kijk Is het een heel fijne, gezellige tijd geweest, 
waar wij met plezier over praten en naar terugzien. 
Hierbij ben Ik aan het eind gekomen van mijn memorie over de 
buurtschap Gooswilligen. Ik hoop dat ik hiermee aan het 
verzoek van het bestuur heb voldaan. 

J(ob) van de Hoef. 
Bewoners van Gooswilligen 1938 tot nu. 
Boerderij van Hendrik Brons en Neeltje Bleshaar. 
Henk Brons en Berta van Ginkel 
Jan Brons jr. en Gijsje Duinkerken 
Geurt Brons en Willie Huigenbos 
Nu: Geurt van Ramshorst en Eep Berkhof 

Meted Schukman en Eliza Gorter 
Ben v.d. Maat en Erika Schimmel 
Jan Boom en Derkje Brouwer 
Jan Veldhuizen en Evelien Veldhuizen 
Wed. J. Brons-Duinkerken 
Henk Brons en Maria Dekker 

Boerderij van Wljnand Veldhuizen en Maagje Brons. 
Gradus van Beek en Marie Rozeboom 
Marinus van de Brandhof 
Jaap van de Fllert en Nelle Veldhuizen 
Nu: Jan van de Fllert en Marriëlle Kemp 

Marines van de Brandhof en Reina van de Lagemaat 
Frans Lagenwey en Ellen Osnabrugge 
Wljnand Veldhuizen jr. en Ange Ariens 
Jannie Veldhuizen-Westerhuls 
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Boerderij van Anton Schimmei en Maria v.d. Glind. 
Jacob Schimmel en Teunie Zandsteeg 
Jan Schimmel en Jakko van de Hee 
Nu: Hendrik Heemsbergen en Gerritje Lamberta Otten 

Wed. J. Schimmel-van de Hee 

Boerderii van Geurt van Kampen en Dien Bouw. 
Leo van Kampen en Lammigje te Rietstap 
Nu: Jan van Kampen en Joke van Egdom 

Cees van Huigenbos en Ria van de Bos 

Boerderij van Peter van Grootheest en Mina van Steenbergen. 
Evert van Ramshorst en Cor van de Fliert 
Nu: Wim van Ramshorst en Willie van Egdom 

Wed. E. van Ramshorst-van de Fliert 

Boerderii van Jacob v.d. Hoef en Gerrie Top. 
Alex Jan van de Hoef en Hennie van Egdom 
Gijs van de Peut en Jannie van Oostrum 
Nu: Cees ter Maaten en Anja Haanschoten 

Boerderii van Gijp van Bennekom en Alie Veldhuizen. 
Jan van de Fliert en Martha Doornekamp 
Bart van de Glind en Melisje Zwetselaar 
Diederik Boekhout sr. en Hennie van de Glind 
Nu: Ab Boekhout jr. en Maria Commer 

Boerderij van Jacob Rauw en Reina Dikkenberg. 
Gert Rauw en Evertje van de Glind 
Jan en Cees van de Fliert van Jagersveld: vakantiehuisje, 
later Gorter 
Nu: Evertje Rauw-Van de Glind 

Eliza Gorter en Mitsel Gorter 
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I 

In de hal bij de ingang zag ik bij mijn bezoek een grote bus 
staan met als tekst HELPT ONS HELPEN van de Stichting Het 
Huis in de Wei - Ieders zorg. 

C. Boutkan 

P.S. 
Naar aanleiding van de vraag uit het vorige nummer 
betreffende de naam Flintstone-dorp kreeg ik van de heer 
Deunk de volgende reactie. Tijdens een raadsvergadering in 
de beginjaren 70, waar gesproken werd over de huisjes in het 
betreffende gebied, gaf Jan Schimmel t als reactie "het lijkt 
wel het Flintstone-dorp". Die naam is sinds dat moment door 
de Scherpenzeelse bevolking overgenomen. 
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GENEALOGIE 

Belangrijk nieuws voor de genealogen onder u. Wellicht bent u 
wel bekend met de Eemlandse Klappers. Deze klappers 
bevatten veel informatie voor degenen die stamboom-
onderzoek verrichten in het noordoostelijk deel van de 
provincie Utrecht. Zo werden er ook klappers gemaakt op de 
doop- en trouwboeken van de buurgemeenten Renswoude en 
Woudenberg. 

Er is echter nog een belangrijke bron voor genealogen en dat 
is het lidmatenregister. Dit register vermeldt wanneer mensen 
belijdenis hebben gedaan, wanneer men naar een andere 
gemeente vertrekt en wanneer men zich in een gemeente 
vestigt. 

Het lidmatenregister van Renswoude is nu bewerkt. De 
gegevens zijn samengebracht in een boekwerk van 85 
pagina's op A-4 formaat. Het boekwerk bevat de gegevens van 
de periode 1649 - 1812 en is voorzien van een index op 
persoonsnaam. 

Het boek is te bestellen door ƒ 30,- (incl. portokosten) over te 
maken op girorekening 50.34.147 of bankrekening 
63.64.45.380, t.n.v. J. Hardeman, Nijlandstraat 37, 7462 RG 
Rijssen. 
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LEZEN IN GELDERSE EN OVERIJSSELSE BRONNEN 

Recent verscheen Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen. 
Gids bij oud schrift in Gelderland en Overijssel. Het boek is 
een praktische handleiding bij het lezen van oude 
archiefstukken. Het lezen van oud schrift vergt kennis van 
schriftvormen, maar bovenal oefening. De nieuwe publicatie 
stelt beginnende én meer ervaren lezers van oud schrift in 
staat hun kennis en vaardigheden te vergroten. 

Het werk bevat een vijftigtal bronteksten uit de late 
Middeleeuwen tot het einde van de 18^ eeuw. Alle teksten zijn 
afkomstig uit archieven in Gelderland en Overijssel. Zij geven 
een goed beeld van de zeer gevarieerde inhoud van het 
geschreven erfgoed in deze provincies. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar het /curre/ite-schrift, een 
Duits schrifttype dat van de 15^ tot de, 17^ eeuw in Oost-
Nederland regelmatig werd gebruikt. 

Het boek bevat ook een aantal thematische inleidingen o.a. 
over bestuur, rechtspraak, waterschappen, persoons -
registratie, belastingen en armenzorg. Enige kennis van 
tijdrekenkunde, maten en gewichten en munten is voor een 
goed begrip van teksten onmisbaar. Aan deze onderwerpen 
zijn dan ook aparte hoofdstukken gewijd. 

Het boek ( 216 biz.) kan besteld worden bij: Stichting 
IJsselacademie, Postbus 244, 8260 AE Kampen (tel. 038-
3315235). De prijs bedraagt ƒ 29,95 (excl. verzendkosten). 
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 
zaterdag 5 september 1998 bij één van de redactie
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X K X 

Ondergetekende, dhr./ mevr.: 

Straat en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" 
tegen een contributie van / 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 voor mensen 
Dat merkt u ?i snel in het persoon 
lijke contact Elke Rabobank 
staat midden in de samen 
levinq Daarom ^ijn we 
vaak betrokken bij activi 
teiten in het bedrijfs 
leven verentainqen en 
scholen We vve'en wat 
er leeft cok al": het niet 
om bankzaken gaat Kort 
om we zijn e=n bank die 
net zo thuis is in de buurt als u 
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