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Contant geld opnemen
met de geldautomaat

Habobank tr)

Corltanl. geld opnernen van uw Betaalrekening
kan nu sneller, veiliger en eenvoudiger.
Dank zij degeldautornaat kunt u geld opnemen
wanneer het u schikt.
24 Uur per dag.
U doet dat met behulp van een Eurocheque-
of Rabobankpas en een geheime code
die u alleen kent.
Koru even langs bij de Rabobank.
Wij vertellen u er graag meer over.

Kantooradressen met geldautomaat :

Dorpsstraat 18O, Scherpenzeel
Dorpsstraat 38, t{oudenberg
Tuindorpweg 23a, Maarn (vanaf februari 1989)

geldcngocdenad
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VerenigÍng "OUD

1e laargang nr. 3

- SCHERPENZEEL''

4073464 - t.n.v. "Oud - Scherpenzeel"

te Scherpenzeel

ín de kelder van het Koetshuis - te bezoeken

na telefonische afspraak met de archivaresse

Mevr. R" Penning.

VAN DE REDACTIE

Hoeveel verhalen zullen ei al níet op een zachte zomer*

avond op een tuinbank in de luwte van Scherpenzeelse boeren*

hoeven en burgerhuizen de ronde hebben gedaan? En hoevelen

zu11en er deze zomer weer bijkomen?

De redactie droomt er de laatste tijd we1 eens van dat al
die linde-, beuke- en eikebomen, die stille getuigen zijn

geweest van die honderden verhalen, het stilzwijgen voor

één keer gaan verbreken. LIij zouden ons de vingers blauw

schrijven, maar díe verhalen optekenen, dat zouden we !

Laten we maar niet verder dromeni die bomen houden dÍe ver-
halen toch voor zích. Maar we gaan het volgende met u af-
spreken: hoort u deze zomer een aardig verhaal over wie of
wat dan ook uiL Scherpenzeel, dan geeft u dat aan de redac-

tie door !

i,{at betreft de naam van het blad zijn nog een aantal reacties
binnengekomen. Eén suggestie sprak ons we1 aan, maar miste

toch net nog iets. Blljft u nog even meedenken, het denk-ei
is bijna uitgebroed.
Het volgende nummer zaL begín oktober verschijnen. Tot 2 sep-

tember hebt u de gelegenheid uw verhalen, een naam voor het

blad - en wie weet wat voor verrassingen u nog meer voor ons

in petto heeft - bij éên van de redactieleden Ínleveren.
Tenslotte willen wij u er nog op wijzen, dat op 29 juni a.s.,
ts avonds om 9 uur op de tv - Ned. 3, een programma over de

NÍeuwe Hollandse waterlinie wordt uitgezonden. Daarin zljn

ook opnames verwerkt van fort Rhijnauhren (waarover u elders
in dit blad meer leest). Zij die er 2O mei j.1. geweest zUn

zullen het met ons eens zijn: zéker de moeite van het bekij-
ken waard ! 3
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VAN DE BESTUURSTAFEL

De ledenvergadering van 11 april j.1. in de "Hertog van
Ge1re" was goed bezocht. De heer polman gaf op die avond
een boeiend overzicht van wat I,/e tijdens de excursie op 20
mei a.s. zoal kunnen zien.

rn de afgelopen maanden hebben verschillende plannen r^/eer
wat vastere vorm aangenomen. De genealogísche werkgroep
heeft van het Riiksarchief te Arnhern toesternrning gekregen,
om het notarieel archief van rB42 tot 1886 op mlcrofiche in
leen te ontvangen en de gegevens daarvan over te nemen. voa
het genealogisch onderzoek zeer belangrljk.

De drie werkjes die wij van Mevr.Jonker te Laren ontvingen
van de scherpenzeelse schilder Jan van Essen zurlen in het
trappehuis van de Dienst Gemeentewerken in het Koetshuis
worden opgehangen, zodat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De heer Blaas heeft aangekondigd te stoppen met de verzor-
ging van de leesportefeuille. Erg jammer, want vele jaren
werd de verzending en de controle op de roulatie uitsLekend
door hem verzorgd. Er wordt naar een vervanger voor hen uit_
gekeken.

De voorzitter heeft er al eens eerder op ger./ezen , .at zich
in onze gemeente geen enkele hooiberg met rieÈen kap neer
bevindt. Onlangs bleek, dat een dergeliike hooiberg in een
naburige gemeente nog we1 te krljgen is,maar ... r4/aar plaat_
sen we deze? Misschien \4/eet een van onze leden een oplossirg?

Tenslotte nog dit: Sinds enige jaren is onze vereniging
L

geabonneerd op ttGens Nostr:atr, het orgaan op genealogisch ge_bied' van de heer osnabrugge hebben wij onlangs enkele oudere
jaargangen vanaf 1981 ontvangen. wie onder de lezers even-
tueel in het bezit mocht ziin van exemplaren van nog oudere
iaargangen, zou de vereniging ttOud Scherpen2eel,, daar een
groot plezier mee doen. Ook voor exemplaren van bijv.
"veluwse Geslachtentt houdt de vereniging zich harteriik aan-
bevolen !

P=B=0=G=R=a=u=u=a

Het bestuur heeft voor de komende Èud de volgendevergaderingen vastgesteld:
0mstreeks oktober lggg - de eerste ledenvergadering in hetnieuwe seizoen. Onderwerp: De jacht in"uro"g"re tijden
- in .onze omgevÍng
Januari/februari 1gg0 _ jaarvergadering met o.a. een spre_ker over de,stad Nijkórk 

"n huu, geschiedenis.Omstreeks maarr 1gg0 : À.r.r"rlijke vergadering met de ver-enigingen uir Leusden, I,,roudeib".g d-R;;;;ude. De avordr_ yoll!^g"organiseerd door Scherpeizu"f.'--'-"'rn mei 1990 - excursi-e naar oua g"rá;i-uii'llut"rk en naarhet centrum van Nijkerk

Hoewel niet door
1i't ^""e 

-;j";;";0";:"J;;:ïf 
: ":rff ïffiffi ï::Íá.i':l ":.H.-dag 9 september 1999. Onze 

=

zusterverenÍging ttOud 
Renswoudettvestigt dan de aandacht op deverdedigingswerken in en iond

Renswoude. Gezien de te verwach_ten belangstelling aout *un 
"unDeroep op steun uit Scherpenzeel.

Het gaar om een halve a.g-À"-"àite voren krijgt men voldoÀnde voor_rlchting. Best leuk om te doen !Belangstellenden voor ra"r.-áná.,rsteunende taakblj één van de" bestuursleden opgeven.
kunnen zich



Johan Lagerwey vertelt
Dialect of Taalgebruik.

"Hei jie ok nog wat van iiinterklaos gekregen"rklonkt het

door de ha1 van Huis in de i,'ieiriuist toen ciEar een actieve
medewerkster langs enkele drukpratencte bewoners heen

stiefelde. "Jazeker we1,êen kruuwagen vol"rwas het heldere

antwoord. Zo dacht iJ<rdat is genoeg on een verhaal over te
schrijven want je kunt zo horen waar deze mensen vanqaan

konen. !e rasechte ;rcherpenzeler ttÍraar die zi jn erg schaa,rs'r ,

spreekt de SCIÍ uit als ;iJ en daaron sjeren ze bij sjinunel

in de sjuur de sjaope dat zund.e en sjaand. is. (bij ichimrneL

in de schuur scheren ze de sclrapen dat zonde en schande is).
rlffc een sjoonen sjorb veur doenrof ,de sjele sjooier sji-et
als een sjeermes.

Telkens wordtrof werd de sch veranderd in sj en aan het

eind van een woord. wordt de n weggelaten.

r.n jongedame di.e uel een kruuwa6en kadootjes kreeg moet rrus

we1 achter lJarne.veld vanoaa.n konen of utekerom of Harskarnp.

I'lant daar op de rand. van de Veluwe zeggên ze "kruuwager" en

in Scherpenzeel "kruiwaoge".
In Veenendaa,l zeggen zer'kweet niet wat jie der van veind

nraar dat keind is niet góed".

Hier zegt nenr"dat kiend. is niet goed".

Lre i wordt daar meerdere rnlen een ei rÍEa,r niet altljo,
tenijl het hier een ie wordt.

In rt Veen zegt menr"de weind. kont uut de regenhoek"e.n bij
onsr"de wiend kont uit de regenhoek".
Itsjaarepezeelsr tt!,ombaargs en Renswours llekt veul op

mekaarrnar kom je iets veerd.er uut d.e buurb oan hoor je
drekt ut verschiL.
6.

In Niekerk zeggen ze ,";ichup die hoend veur ze..n koent".
'Áo zïen we da,t elke streek of sons elk clorp zijn eige".n

taa.l of dialect kent.

"Jan je mot eerst ie neus snuuterdan gao je naor buute de

vensterluuke sluute".
Hier word.t dus d.e ui een uurdat is echt ;jiaa,repezeels.

Lte lange ij wordt hier een ie. Je zegt ookrde bieL is
van iezer en je wordt ook we1 ouwêr nraar niet wlezer.

De korLe eirvan kippeêirde tlende neirJolanda. zeirik
schreef op een leirdat bliift gewoon een eirhieÍ vêr-
and.erb dus niets mee.

Een van de bekend.ste klankveran<leri.ngen vinden we in de

aa want dat wordt in de hele omgeving een ao.

"l(laos bin je klaorrut eten is gaor".

Die ao-klank is al heel oud want in een oude acte uit
derbien een en twintig lezen we de volgende boerd.erij-

namên r1lngelaor, Rumelaor r iiniddelaor , Donkelaor , .rÀetsellnor ,
Itirtillaor en nog veel meer. Natuurlijk hebben we het niet
over het FYies gehad en ook nlet over de taal van onze

Zeeuwen naar dat is ook meer d.an een dialecL. ZLj
hebben een eigen streektaa.l waa,r trouwens ook weeï veel
plaatselijke verschillen in voorkomen.

Voordat het begint te vorrelen omdat het weL een tá41-
1es lijktrstop ik ermee en hoop de voJgende keer een

verhaaltje te schrijven in onze 'rijjaarepezeelse taal".



Oud - Scherpenzeel in oud fort Rijnauwen.

0p zaterdag 20 nei j.l.om 9.00 uur was het verzamelen
geblazen bij de kerk voor eêJt er(cursj.e van de Vere:rj-ging
"Oud Scherpenzêelrt naá,r forb Rijnauwer op het landgoeil
Rhijnauwenrgelegen op het grondgebied van de gemeente
Bunnik.
l'lede dank zij een zomers zonnetje troffen wij bij het
f::aaie toegangshek van het forL 37 deelnemersrdie ont-
vangen werden door de beide gidsen Achterberg en Polrnan.
Van deze buitenste ring met forbwachterswoning komt men
via een b:rug over de buiteng:lacht van naxinaa.l honderdvijf
meter breedte op het binnenfort Rijnauwenrhet grootste
fort van Nederlandrdat 3114 ha grond. onvat en werd gebouwd
in de periode van 1869- lïn,
Rhijnauwen was oorspronkelijk een aparbe geneente met 72
zieLen rnaa,T werd eind vorige eeuw bij de gemeente Bunnik
gevoegd.Het forb naakte deel uit van de Nieuwe Hollandse
l{atc"rlinie en nerri tijderrs de oorlog door de nitsers bezet.
Hie::aan herinne.rt een oorlogsmonunent ter nagedachtenis
van de Belgen en Ned.erlanders onderrneer uit de verzets-
organisatie 4rkensrdie hier in de Iïeede l,Jereldoorlog
werd.en terechtgesteld.Op 4 mei van elk jaar is di.t rnonurnent
voor i.edereel toegankelijk.Dit jaar waren er rond /0
bêzoêkers.
Na bezichtiging van de stoeltjesklok werd het gezelschap
koffie me.t Scheqperzeelse koek aangeboden in de zogeJraande
kantinerzich berrindelde in de bonvrije kazsms..i.loor de
komst rran 16- nraal krachtiger brisantg::anaten kan di.t woord
bomwij nu weI vergeten worden.
Í'len nieuw infornatiecentnrn wordt ingericht i-n een gebouw
met d.e kod.e,naa.m Arwaá,r mr:nitie r^rerd gedemonteerd.uit geboutr
heeft d.ikke muren en raa.r Ítaá,r waar een zinken dak.Bij eerr

eventuefe e.xplosie zou dit dak wel opgeblazen worden ,naa,x
bleverr de mxen muurvast staan.Voor alle zekerheid wordt dit
gebouw nog bescherïnd door ó blitcserafleiders.
Het forb heeft 6 flankbatteriiel ter ve.rdedigjne van d'e

flanken êr de gracht.Drg binneng::acht heeft een lengte van
L57? nefrer.Beide grnachten bevatten puur welwater.r.ocinkwater
is regenwaterrdat in putten wordt opgevangen.
3ove.n aan het stijgerrde 1nd bevindt zich geboult R of wel
rerniseree.n bomvrije schuilplaats voor Seschut.honq het
grasveld' bevind'el zich kleine dijkjesrwelke als schuil--
B.

keLders dienden.In alle gebouwen heerst een konstante
temperatuur van 7 à B g::ad.en.Achtel cle bonrrrije kazemg
vindt me.n nog een ander gebouw genaamd caponnièrerhetgeen
"gemetselde uitbouw voor eê.n verdedigingswerk betekentrnet
zowel links als rechts 4 ka,nonne[rwelke het water bestreken.
tlen bezienswaardigheid is nog de gietijzeren t:nprdaterend
uit 1867.
Het fraaie binnerrterein heet "temeplein"rafgeleÍ.d van het
Franse woord. terrermet rond 200 bonen rZBJ hogere planten-
soortenrnrim 100 soorLen zwatnmen en 50 soorten mossen,
)Je vogelstand kent 57 verschillende soorten broedvogels,
zoals de tore.nvalkrd.e bosuilrde ransuilrde koekoekrde buizerd
en diverse doortrekkelde vogels waaronder de ijsvogel en
roerdomp. ?LlO ov*tinterende vleermuizen vindt men in het
laatste toe.vluchtsoord. "Réduit" genaamd.]Jit gebouw is voor-
zien van het wapen rran koning kiIlem 111.
Na de rondleiding Iiran men víeer bijeen in de kantine voor
een d:cankje.Hier bedankte de heer lá,gerïey d.e beid.e gidsen
voor deze ronèLeiding en overhanèigde hij hun een op het
tenein gevonden oude pijpekopralsnede elk een fles net
i-nhoud.
Het geheel heeft op spreker een èiepe indruk gemaa,kt.
lrlij leven in een vrij land nede dank zij de inzet van verzet-
strijders.Ook de gronci spreekt daarbij een táal.
l)e herdenkingssterren en de luidlclok herinneren ons aa.n de
tientallen Inensenrdie hr.rn leven hebben gegeven voor het
vad.erland.&,t mogen wij nooit vergetenl
Dank zij de ge-weldige uitleg van beide gidsen over de
oudheidkundige werkenrflora en fauna hebben wij een onver-
getelijlce morgêf,l gehad.
0p bepaalde vragen wordt door beid.e gidsen nog geantwoord,
dat r

a,op 2) juni a.s.orn 21.00 uur op nederland 111 een prograluna
worclt uitgezonde-n ovex de Hollandse i.raterliniel
b.op het hek en in de krant verzameldata worden vermeld va.n

rondleid.ingen voor groepen van mj.ninaal 6 à / personen.

trl.Ilngelsnan.

I

I
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Aanwinsten

Uit de nalatenschap van dhr.C.H.Cortus,
Stationsweg 328 ontvangen door bemiddeling

van dhr. J.v.d.Vliert

Van dhr. G. Bakker ("de mulder"),
Molenr*eg.22

Van dhr. J. van Engelenburg, Glashorst 66

Van dhr. A.Diepeveen, Willaerln. 69

Van mevr. Jonker te Laren

Van dhr. G.v.d. Voren,Glashorst 23.

(Secr. CDA-Sch'zee1)

Van dhr. J.Osnabrugge, Eikenlaan 3

Van ROB te Anersfoort
Van Fam. De Lange te Scherpenzeel

Van dhr. G. Bakker te Scherpenzeel

Van dhr. M.vd. Geijs, Spechtlaan 22

Van nevr. E.G. Hefting te Utrecht

Van mevr. J.A. Patljn - Bijl de Vroe

te Bloemendaal

Van dhr. Van Vuuren te Brandwiik

Te leen ontvangen van nevr.Van Karnpen

te Scherpenzeel
1n

- Een gave, originele houten kruiwagen

met zuleren"

- Een handboormachine met slinger.
- Een booromslag met rate1.
- Een Rode Kruis verbandtronnel voor

hulppost langs de weg,gevuld en incl.
instructies voor betreffende hulppost.

- Lantaarn met kaars voor Rode Kruis -
hulppost.

- Een boothaak, oorspronkeliik behorend

aan E. Lokhorst - houthandelaar ên

varkenswaaghouder aan de Dorpsstraat.

- Een gorhaak - diende om een voer hooi

stevig mee op de wagen vast te sjorren.
- Handbljl met spijkerkop,

- Een nog niet nader gedefinieerd Uzeren

blok, 5 kg. Misschien heeft heÈ als
gewicht dienst gedaan.

- 3 schilderstukjes van Jan van Essen.

- Archief van de voormalige kiesver.
ARP en CHU.

- Diverse jaargangen van ttGens Nostrat',

- Fotots onderzoek ttGrafheuvelstt.

- Een grote vljl
- Een puntschop (Voor Eurfsteken ? )

- Een bietengreep

- Een wasbord i een deurgeheng.

- Aantal fotors en docunencen

(De vader van mevr.Hefting was van

1922 - 1930 hoofd aan de Dorpsstr.-
school. )

- Aantal reprodukties van foto's
betreffende het landgoed "Lambalgent'.

- Schilderijtje, voorstellende boerderij
tt t t Vliett'.

- Pentekening met daarop een hleergave

van de voormalige situatie Holevoet-

plein.

- Familiefotots waarvan reprodukties
gemaakt kunnen worden.

9g g!4ygI==II=:gglglIgI4gE!==!IQ

Het reglement op het baarlaken

Meer licht op het begraven in vroeger tijden geeft ons het
reglement op het baarlaken. Vooral artikel 2 vertelt ons
wat meer, zoals u hierna kunt lezen.
Het baarlaken werd geschonken door kerkmeester Herman de
Kruif, nadat hij het nog gebruikt had voor de begrafenis van
zUn zuster Gijsbertje, die 22 juli 1678 overleed.
0p 18 augustus daarop komt de kerkgraad bijeen om het hierna-
volgende reglement op te stellen. -)

art. 1

Dat, die het beste baerlaken sa1 gelieven te gebruljcken,
daer voor sal geven 2 g7. gelUck voor het minder sa1 betaelt
worden 1. 91.

art. 2
Dat nen op 't land, waer van het doode lijck rnet een wagen
na de begraef-plaats gevoert \{ort (indien het beste baer-
laken versocht is) b€ijde de baarlakens sal mede geven, ten
eijnde de kist met het slechtste bedeckt blijve soo lange die
op de wagen ís, ende nieL met het best.e, tt welck in regen
en windt, ende door tt schaven op de wagen merckelick bedor-
ven soude worden; ende dan op de bare geset zijnde, Ínet het
beste. 0p poene (=boeLe) die anders doet, van dubbelt geldt
te sullen geven.

art. 3
Dat men ofte met het halen van tt baerlaken, ofte ten alder-
langhsten met het wederbrengen van tt se1ve, terstont den
diacon in der tUdt (= van dat moment) betalen sa1 moeten,
sonder langer dilaij (= uitstel), op poene van dubbelt.
art. 4
Dat oock die geene, welcke de doode alhier begraven, ende
't baerlaken gebruijckt hebben, dien. selven dagh van de be-
graffenis, het selve su11en gehouden zijn weder te brengen;
maer die op een andere plaets, Ler alderlanghsten daegs daer
aen. 0p poene van een ipdere dagh dat sij het langer houden,
te geven 6 st.
art. 5
Soo door ipmant. andersins eenige schade aen het verhuurde

11



baerlaken geschiet, die sal sulcx behoorlick ter
onpartijdÍge, moeten vergoeden.
(Een onpartijdig persoon moet dus de grootte van
taxeren. )

Doodboeken

Zo noemde men de boeken waarin elke begrafenis werd opge-
schreven. Veel zijn ervan in Scherpenzeel niet bewaard geble-
ven. Het oudste eedeelte is een uittrekel uit het doodboek
van 14 juli 1741"t /^ 14 jul-í 1742. ))
Getrouwde vrouÍ/en en kinderen werden niet bij name genoemd.
Als je arm h/as, dan was een voornaam voldoende.

Den 24 dito(okt.I74l) is de huijsvrouw van Jan Goossens op tt
kerckh. begr .-6-.. (6 stuivers)
Den 21 dito(feb.1742) is een kint van Vlastuijn op het kh.
begr. ..-3-.. (3 stuivers)
Den 19 dito(mei 1742) is Teeuwis van den armen begraven.

De eerst bewaard gebleven doodboeken, ook wel begraafboeken
genoemd, daLeren van 1785.

Laten we de jaren I74I/'42 eens vergelijken met het jaar 1788:

r74r / 42

mannen vrouwen \inderen
4

qrmen

5

kerk I kerkhof

12 | tu-T2 L4

1788 6 9 10 1 l1 t4

Er stierven in 1788 minder volwassenen, maar de kindersterf-
te was veel groter. Ook het aantal armen nam af. Er werd in
beide jaren meer buiten de kerk dan binnen de kerk begraven.
In de vorige eeuw werd het begraven in de kerk steeds minds
en tenslotte werd heL geheel afgeschaft. De jongste graf-
sLeen dateert vap 1890, maar is laLer van buiten de kerk in
de kerk gelegd. ") Tellen we deze niet mee, dan Ís de jong-
ste grafsteen van 1768.

waardije van

de schade

I2 1-1

Tarleven
In 1747/'42 betaalde men voor een graf
vers en op het kerkhof 6 stuivers. Voor
het halve tarief.

in de kerk 12 stui-
kinderen gold

Van 17BB - 1811 betaalde men:

Voor een eÍgen graf ín de kerk

Voor een kerkelí1jk graf in de kerk

Voor een graf op het kerkhof

Not-en:
4. Notulenboek Herv. Gem. van Scherpenzeel' 1619 - 1715"

Kerkarchief Ned' Herv' kerk'

5. Rljksarchief Arnhen' Huis Enghuizen; archlef Westerholt

r;de nunmers, nummer 13, daarvan nr' 32'

6. Graven in de Herv' kerk te Scherpenzeel' 1983

Woudenberg, W' de Greef'

kind
Íl

ï/*
f o,5o

H.M. van l,'/oudenberg

volw.
Í/-
+/,-
J -t

+I

Armen werden gratis begraven

Het kerkhof

Vanouds 1ag het kerkhof rond de kerk, afgescheiden van de
straat door een muur. Waarschijnlljk is het kerkhof groter ge-
weest dan het huldige kerkplein, want bij rioleringswerkzaam-
heden zijn ook graven gevonden bij het poorthuis aan de over-
kant van de Dorpsstraat.
Toen het kerkhof aan het begin van de vorige eeuw vol was 

'zocht men naar andere mogelijkheden. Men vond die in een be-
graafplaats los van de kerk. Over deze begraafplaats aan de
Glashorst en de begraafplaats op Lambalgen wil ik u de vol-
gende keer meer vertellen.

U ziet, er i-s veel te verLellen over het begraven in Scher-
penzeel en nog is lang niet alles verteld. Het zou fljn z!jn,
als een ouder lÍd van onze vereniging eens wil verhalen hoe
het begraven voor de oorlog plaatsvond. Wat was bijvoorbeeld
de ro1 van de buren; wat moest een aanzegger doen; enz..
h/eet u daar iets over te vert.ellen, neem dan contact op met
de redactie.



BOEKENLIJST ( vervolg )

11 Van Hunebed tot Heden, deel f
door: S.van der Werff

Van Hunebed Èot Heden, deel II
door: S.van der Werff

Van Hunebed tot Heden, toegift
door: S.van der Werff

Holland op zljn smalst.
door: Victor de SEuers.

Neerlands Volksleven.
.t) Jaargang, nr. J.

NeerLands Volksleven.
16- jaargang, nr. 1.

Neerlands Volksleven.
17- jaargang, nr. 2.

lrJ urrs vP uc uurL
,^^-. a-^-^ r^ tr-looor: lromp oe vrles.

28. Nederlandse Hiscoriën.
door: " Oud Scherpenzeel".

29. Scherpenzeel in Woord en Beeld.
doorr " Oud Scherpenzeel".

30. Scarpenzell voor en na.
door: M. van der Zvaal.

31, Huize Scherpenzeel.
door: M.A. Príns - Schimmel.

( wordt vervolgd )

,n

)1

18.

lo

22.

23.

24.

25.

Woudenberg in oude ansichten.

Renswoude zoals het vroeger was, deel ff.
door: S. Laansma.

26. Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk
van Renswoude.
door: S. Laansma.

BOEKBESPREKING

Dr. D.Otten, Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe.
Uitg. Gysbers & Van Loon, Arnhem. 1989, 120 bJ-z., f 26,90
rn dit rijk geïllustreerde boekje worden de plaatsnamen van
de ldest-Veluwe behandeld in de gemeenten Nijkerk, Hoevelakeq
Barneveld, Scherpenzeel en Ede. Voor ons is de nieuwe visie
van de heer Otten op de betekenis van de naaÍn Scherpenzeel
van belang.
fn ttGezicht op Scherpenzeel een grensgevaltt probeert Prof.
dr.J.A. Huisman onzedorpsnaam te verklaren net rfhuis van
Skarpott - Skarpo is hier een persoonsnaam.
D. Otten verwerpt deze visie en denkt meer aan de betekenis:tt (groot) huis op een landtongtt. ttScherptt heeft hier dan de
betekenis van spits toelopende verhoging in een laag land-
schap. Dr. Otten stelt echter vast, dat het laatste woord
hierover nog niet gezegd is.
fn het boekje zljn naast de naam Scherpenzeel nog meer dan
60 plaat-s- en buurtschapsnamen beschreven
14 H.M. van I^/.

-

INHOUD

Van de

Van de

redactie

bestuurstafel

Programma volgend seizoen

Johan Lagerwedj vertelt
ttOud Scherpenzeelft in fort Rhijnauwen

Aanwinsten "..
Begraven in Scherpenzeel (fI)

Boekenlljst . . .

Boekbespreking ...... 15

K 0 P I J voor het volgende nummer dient
uiterlijk zaterdag 2 september 1989 bij

één van de redactieleden ingeleverd te ziin !

( hierlangs afknippen)

8

10

11

T4

Handtekening:

Ondergetekende, Dhr . /I{evr .

Straat /nr

Postcode/Woonplaats

geeft zich op a1s lid van

tegen een kontributie van

de verenigi-ng ttOud-Scherpenzeeltt

f 15,-- per jaar.

15


