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Contant geld opnemen
met de geldautomaat

Babohnnk fl

Corltant geld opnernen van uw Betaalrekening
kan nu sneller, veiliger en eenvoudiger.
Dank z4 de geldautonraat kunt u geld opnemen
wanneer het u schikt.
24 Uur per dag.
U doet clat met behulp van een Eurocheque-
of Rabobankpas en een geheime code
die u alleen kent.
Kom even langs bij de Rabobank.
Wij vertellen u er graag meer over.

Kantooradressen met geldautomaat:

Dorpsstraat 18O' Scherpenzeel
Dorpsstraat 38, lloudenberg
Tuindorpweg 23a, Maarn (vanaf februari 1989),/

geld cn gocde raad
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te Scherpenzeel

in de kelder van het Koetshuis - te bezoeken

na telefonische afspraak met de archivaresse

Mevr. R. Penning.

1e laargang nr. 4

''OUD _ SCHERPENZEEL''

VAN DE REDACTIE

C.esterkt door de prachtige zomer die inmiddels aI weer

achter ons ligt, zí1n wí3 al-s redactie vo1 goede moed met

het nieuwe seizoen gestart.Op dit moment vormt de kopij
geen enkel probleem,we hebben nog genoeg liggen.Waar we

echter wel behoefte aan hebben zijn korte verhalen c.q.
voorvall-en uit de geschiedenis van Schertrrenzeel.!Íij bedoel-

en stukjes die qua grootte in één nummer kunnen worden ge-

plaatst.Wij doen hiervoor vooral een beroep op de ouderen

onder onze J..ezers.Zil hebben ongetwijfeld in het verleden

wel eens iets specifieks meegemaakt wat het publiceren
waard is.tt4ede daardoor zouden wij in staat zijn de inhoud

van ons blad wat geva::ieerder te nnken.

Wij rekenen op U.

Hce goed kent U Scherpenzeel?

Er zijn in ons dorp nog verscheidene plekjes en versierin-
gen,die rnisschien wat minder in het oog vallen,maar waar-

van het toch goed is ze eens onder de aandacht te brengen.

Het is de bedoeling regelnntig een afbeelding te plaatsen.

Aan U dan de vraag: "Waar is dit ook al weer?"

Kunt U er niet opkomen,geen nood! De oplossing vindt U

elders in dit nuntrner.Hier is de eerste otr4íave:

tel. 1647

tel. 2932

tel. 3320

tel. 1BB1

tel. 1325

te1. 1985

tel. 4078

tel. 3553

tel.1543

Redaktie

3.



Van de bestuurstaÍel

Ledenvergadering

De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op woens-

dag 1 november a.s.. Het bestuur heeft een spreker bereid

gevonden die een inleiding za1 houden over de "Heerlijke jacht

en de eerlljke stroperlj in de Gelderse Va11ei". fn de loop ran

oktober onLvangen de leden een uitnodiging.

Lgesportefeuille
Het bestuur heeft de heer De Jong bereid gevonden de

verzorging van de leesportefeuille over Le nemen van de heer

Blaas - zij het voor enkele jaren.

Reeds nu, voordat de overdracht een feit is, komt de heer

Blaas onze welgemeende dank toe.

Kadastrale atlas
Eén van de onderdelen van de uit te geven ttKadastrale

atlas van Scherpenzeeltt is het op schaal 1 : 1 overtekenen Q

calque van de eerste minuuLs (= originele stukken;red.) van

de kadastrale gemeente Scherpenzeel, daterend uit de eerste

helft van de vorige eeur/. Voor deze tijdrovende klus is een

vrijwilliger gevonden.

Notarieel archief
Het notarieel archief, betrekking hebbend op Scherpen-

zeel (1842 - 1895) en in het bezit van het Rijksarchief te

Arnhem, wordL door enkele vrijwilligers op micro-film gezeL.

Het overbrengen van dit archiefmateriaal naar Scherpenzeel

kon gebeuren dank zij een garantieverklarÍng Len aanzien van

de tljdelijke bewaring afgegeven door de gemeente Scherpenzeel.

4.

Ergens in Nederland

0p donderdag 31 augusLus j.1. vond de presentatÍe plads

van het boek tt Ergens ín Nederland tt, samengesteld door de

heren M. Brink en C. Cramer

Het boek i-s geschreven naar aanleiding van de herdenking

" 50 Saar mobilisatie in de Gelderse Vallei, 1939 - 1989 tt .

Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar.

Excursie - mei 1990

Zoals reeds eerder is gemeld zal de jaarlijkse excursie

dit seizoen gaan naar het stadje Nijkerk. We zullen echter

niet een bezoek kunnen brengen aan het oude gemaal, maar an

tet Ebktriciteitsrmsqlm - gevolgd door een rondleiding door

het stadje.

NIEUWE LEDEN

Mevr. J. van Asperen Willaerlaan 59, Scherpenzeêl
De heer en mevrouw Wassen De Graafdreef 19, Amersfoort
De heer en mevrouw R.R. Mulder Burg.Roëlllaan 14,Srzeel
De heer N. van 0senbruggen Postbus !29O, 1400 BG Bussum

I^/ij heten de nieuwe leden harteliik welkom !

Foto voorpagina

Deze foLo van een jachttableau dateert van 11 oktober 1951.

Geschoten z{jn toenz 7 hazen, l konljn,27 f.azanten,2 duivei,
1 patrijs.
De drie jagers r. op de foLo zijn de gebr. Van de hletering.
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DE FOOÏ

?t Is aI ruum veertig jaor geleeje dak mit men maots Bart
Daotselaor en Henk Bakker aareges an de Spoorlreg een tuun-
schutting recht, mos zetten. We hadde der neie paole bij gezet.
en geliek de hele zaok weer in ft lood gebrocht.
An de onderkaant spiekerden we der ok een neie plank an
en hebbe Henk Bakker en ik de schulting ok nog in de karbeleum
gezeí, want Barl was alweer naar de waarkplaols.
Krek toen Lre klaor waoren staple de huuseigenaor ut hofpad op
en keek mit een goedkeurende blik naar de opgekalifaoterde
schutting. Het mit een puntige sik uutgedofte hoofd knikte
een paar maol driflig op en neer en langsaom verdween zun
deurzichtige haand in zun broekzak. Bijna geJ-lek kwam ut
tere herehaandje weer te veurschien meb een mooi bruun
portemeneetje. Langsaom ging de ouwe knip ope en heeroom
rornmelde wat onderin de geldbuul. rrJul,iie hebbe best wat
ekstraas verdiendrr, sprak ul ,sinds minseheugenis aI witte
meneertje en stopte men maot wat in zun haand.
Ik was mar krullejong mar: kreeg zoLraor ok iets van de ouwe
riekaord inf vuusje gedrukt.
Saome laoide Henk en ik ut gereedschub op de kaar en douwde
de handkaar naor de straot. Henk zee niks en ik ok nie.
Waor vroeger rrDe Heldertr stond kon Henk Bakker ut nie meer
houwe en keek rne een bi,etje tri.eslig an en vroeg; ilZeg r^rat
hè jie van die keerl gekregen?,' MiÈ een raor géveu1 fn men
maog grabbelde ik éên kwartje, êên stuuver en órie cente
onder uut mien broekzak, tiKiek Hendriktt, zee ik, r'drieën-
daartig centen fooi en twj.entig karbeleumvlekke in men
overall das aI1es wak vandaog ekstra bie mien loon het
gekregen,rr rr0rr,,zee Henk, "ik het twee kwartjes, êên dubbelbje
een stuuver en een cent gehad , das saome zesen zestig cent.
Henk en ik hadde dus saome negenennegentig centen fooi ge-
kregen omdal we zo goed ons best hadde gedaon,
Itt k Doch dat ut an mien lagtt , zee Henk. trlk doch dat ut an
mien lagrr, zee ik, "maar eigeluk hadde we daor ni.et veur hoeve
!e bedankerr, zêie we tege nekaor.
Toe we in de waarkplaots kwame en ons verhaol an Bart Daotselaor
verbel,de, zee dieltt Ondaonk is 's wereLds loon, wiste julIie
dat nog ni.e?'r
Laoter hevut ter nog gedurÍg over gehad en.. der smaokeluk om
gelache en medeunk ok nog ul meesL over nagedocht.

Begraven met burenplicht in ScherpenzeeL.

In de vorige nunrners vertelde de hr.H.v.Woudenberg over

begraven in de kerk en op 't kerkhof bij de kerk.Daarin

ook zijn verzoek,zou één van de oudere Leden iets willen
vertellen over het begraven voor de oorlog I94O.

Als een van de oudste leden (wat betreft leeftijd 82) wi1

ik aan dit verzoek proberen te voldoen en ook iets te ver*

tell-en over de toen bestaande burenplicht bij het begraven

in Scherpenzeel-.Het begraven geschiedde vroeger in de kerk

en bij de kerk op het kerkhof.Toen de overgrootmoeder van

mijn grootvader Derekje van 't Willaer huisvrouw van Jan

Bakker overfeed,werd zij 19 jan.L78g (dus nu 2OO jaar gele-

den)in een kerkeliSk graf begraven in Scherpenzeel.Kosten

4 grulden.Haar nan,die 3 juli 1812 overleed,werd bgraven op

het kerkhof bij de kerk.Na begin 1800 nrocht er niet meer in
de kerk begraven worden.

Vroeger bestond er de burenplicht.
Was er vroeger een zeer ernstige zíeke,vterd er op de straat,

die toen nog uit stenen bestond,een dikke laag wit zand

gestrooid,voor geluidshinder.Uit mijn jeugd is dit me bijge-
bleven.In 1918 heerste de Strnanse griep,waar hier ook ver-

schil-lende mensen aan overleden zijn.Dit strooien is toen

ook gebeurd in de dorpsstraat bij de fam.Ví.M.van Setten.Hun

zoon was ernstig ziek.Al-bertus is toen op 26 jarige leeftijd
in october 1918 overl-eden.Dit heeft erge indruk op me ge-

Ínaakt.Was er ienrand overl-eden,dan bestond de burenplicht

hierin,dat eerst de buren gewaarschuwd werden.Deze kwamen

de overledene "afl-eggen".Het doodshend werd aangetrokken'

Het gebeurde ook wel,dat het lijk "ingespeld" werd in een
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laken.Soms werd de spiegel omgedraaid en de staartkfok
stilgezet.Vervolgens werden de luiken van het huis gesJ-oten.

Waren er geen luiken dan werden de gordÍjnen weggenomen

en vervangen door een laken.De "aanspreker" werd gewaar-

schuwd.Deze ging de overledene op het gemeentehuis aangeven.

De koster van de kerk werd ervan in kennis gesteld.Deze

moest de dode "overl-uiden",dan konden de bewoners horen,

dat er iernand overleden was.De timmerman werd gewaarschuwd.

Deze kwam de maat van de kist nemen.Al-s deze kl-aar was

werd de dode "gekist".
Vroeger rnras er geen Aula en werd de dode opgebaard in huis.
Was er een groot gezin,werden de kinderen bij familie of
kennissen ondergebracht.Bij kleine behuizing gaf dit pro-

bfemen.ÀIs in het sterfhuis affes geregeld was,kreeg de

aanzegger" een briefje waarop tekst van overlijden,leeftijd
en begraven.Ook uitnodiging voor verdere familie en kennis-

sen.Hij deed dit met een lange zwarte jas aan en hoge hoed

op.Bij familie werd dan één luik gesloten,ten teken van

rouw.Ook werd er bij rouw een zwarte band of klein ruitje
om de arm gedragen en werd gouden sieraden verwisseld

door zilver.(Herenhorloge met zwarte ketting op een vest).
Het "afleggen" hebben mijn vrouw en ik,saJnen met de over-

buren Àalbers als burenplicht moeten verrichten.We woonden

bij de Pothbrug en de buren op de liniedijk.Onze oude buur-
vrouw overleed in I942.De familie verzochten ons,de dode

in 2 lakens te spelden.Voor mijn vrouw en mij was dit een

hel-e beleving,maar de buren hadden het al eens eerder mee-

gennakt.

Bij de boerenbevolking hadden de buren ieder een eigen

taak.Er gingen er de dode "afl-eggen",anderen gaven bericht
8.

van overl-ijden.!'/eer anderen gingen familie en kennissen

uitnodigen en bespreken voor het rijden_ van de begrafenis
naar het kerkhof.Nadat er thuis een rouwdienst was gehouden,

daar er toen nog geen aula bestond,werd de lijkkist op

een wagen gezel en afgedekt met een baarlaken.De trnarden

hadden soms zwarte kl-eden over de rug.Vervolgens gingen

enkele vrouwelijke familieleden,met zwarte doek over het

hoofd,bij de kist op de wagen zitten.Deze vrouwen werden

"klaag of huilvrouwen" genoend.Daarachter volgen de rij-
tuigen van famil-ie en kennissen.Al-s de begrafenisstoet
naar het kerkhof reed,ging dit onder getui van de dorpsklok.
De koster kon vanaf de toren zien wanneer de stoet het dorp

naderde.Dit heb ik zelf de laatste keer gezíen,toen de

hr.Teunus Gaasbeek die op de "Leeuwerikkentrrcf" in de Holle-
weg (thans Hopeseweg) overleed.Dat was in dec.l925.Zi-3n
vrouw zat toen bij de fijkkist op de wagen toen hij begra-
ven werd.

Bij de dorpsbewoners werd ook de rouwdienst in huis gehou-

den met de naaste familie.In de dorpskom werd de lijkkist,
afgedekt met een baarl-aken,op een baar gezet.Deze baar

bestond uit 2 bomen voor,2 bomen achter en aan iedere kant
één boom.Deze werd door 6 of 8 buren gedragen.Deze dragers

hadden vroeger "keepen" om en hoge hoeden op;sommige groen

van ouderdom.Voorop ging "de aanspreker" met lange zwarte

3as aan,hoge hoed op waaraan een lange zwarte sluier.De
"keetr)en" werden gehuurd van de diaconie Ned.Herv.Kerk.Bij
lange afstand werd er sofils een trnar keer gerust.Alles
geschiedde onder klokgelui.
In 1898 besfoot de kerkraad van de Geref.Kerk laken te
lopen voor het maken van één baarlaken en 10 keepen.

9.
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Dames ten Broek,die woonden toen in de Molenweg,thans

Vlieterweg,gaven toen een bedrag voor de aanschaf van

't laken.De aansprekers rdaren vroeger de hr.E.Steinnrann sr
en Steinrnann jr en de hr Sterk en later v.d.Ham.

ZeIf heb ik deze br:renplicht van dragen vervuld voor de

hr Jan v.Ginkel.Ik was toen 19 jaar.v.Ginkel woonde op de

hoek van de Smitssteeg,thans Willaerlaan.@ de andere hoek

thans sigarenwinkel v.d.Woerd woonde toen de oude veld-
wachter A.C. Smits,die 12-08-1926 overleed.v.Ginkel kon

niet en ik kwam toen veel bij hun "aan huis".

Q> de begraafplaats Glashorsterdijk werd vroeger bij @ra-
ven gecollecteerd voor de armen van de Ned.Herv.Kerk.Er

stond een trna1 bij de uitgang waaraan een busje gehangen

werd.In nraart 1898 besloot de kerkraad van de Geref.Kerk

zelf een busje voor hun armen aan te schaffen.Dit busje

waarop stond "voor de arrnen" toen de oude kerk verlaten
werd,weggegooid en werd door mij meegenomen.Dit busje heb

ik weggegeven aan ienand,die het nog in bezit heeft.Dit
collecteren is later vervangen door een coll-ectezak.

Zelf heb ik als diaken in.1938 moeten col]ecteren.Ik vond

dat zo verschrikkelijk,om bij de familie enz.bij het verla-
ten van het kerkhof de zak voor te houden.Ik heb toen voor-

'gesteld dit gebruik af te schaffen,wat toen ook besloten

is.Wanneer dit bij de Herv.kerk afgeschaft is weet ik niet.
Cefijdetijk is alles veranderd.De burenplicht bestaat niet
meer.Het "afleggen" iebeurd thans meestal door een zuster

(wijk).Tegenwoordig kennen de buren elkaar soms niet meer.

De overledenen worden neestal in de Aula opgebaard,daar de

rneeste huizen zich daarvoor niet'meer lenen.De begrafenis-

10.

ondernemer regelt alles.De "keepen" zijn al heel vroeg

afgeschaft.De baar is vervangen door een rijwagentje.De

boerenwagen wordt niet meer gebruikt en is vervangen door'

1i jkkoets en J-i jkauto.Vroeger'waren er eigen en huur en

vrije graven.Van graven op de begraafplaats zijn van

1860-1940 niet veef graven meer over.Toen mijn overgroot-

moeder in 1887 begraven werd, is in 1940 dit graf vrijge-
geven en zijn er anderen in begraven.

Scherpenzeel, 3O augustus 1989.

Arend Bakker.

Oglossing van 1n9.3:
Deze mooie smeedijzeren lantaren vindt U op de poort

naast het oude gemeentehuis.Hij was een 1rcosje verdwenen

maar is gelukkig weer terug. r i
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Begraafplaats GlashorsÈ

Het kerkhof rond de kerk raakte vor en het gemeentebestuur van Scherpenzeel
zocht naar een oplossing. Men wilde graag een begraafplaats buiten de bebouwde kon.
Maar Èot dan toe was het begraven een zaak van de kerkvoogdii van de Ned.Herv,kerk.
Daarorn .belegde het gemeentebesluur een vergadering met de kerkvoogd{i. 0p 14 februari*7*1828 kwaoen zij bueen en naakten de volgende afspraken:
- 0mdat in scherpenzeel net iets neer dan 1000 mensen woonden, schatte men dat de

begraafplaats ninstens 35 ellen buiten de bebouwde kom moest liggen. Deze kwan dan
voorlopig door uitbreidingen niet tussen de huizen Èe liggen.

- Men dachÈ dat een oppervlakÈe van 2g roeden groot genoeg was.
- Er moest een gracht ornheen gegraven worden en op de dan bli de ingang moes. een

hek geplaatst worden.0m de begraafplaats moest een haag worden geplant.
- Men begrootte de kosÈen op Í 5OO,-

- De mensen die een graf in de kerk bezaÈen, mochten diL niet meer gebruíken. zu ont-
vingen geen schadevergoeding. Irlel wilde men ze tegenoetkomen door hun een graf aan
te bieden voor f 3,- i.p.v. í 10,-

- Begraven was voor de kerkvoogdij een bron van inkonsten. Daaron besloot men ook in
he' vervolg de inkonsten ui! begrafenissen aan de kerkvoogdii af Ee dragen.

Reglement op het begraven

uiÈ heÈ reglement daL vervolgens werd opgesterd bleek, dat nen vier ragen diep
vilde begraven. Hoe dieper de kist werd gepraatst, hoe meer men voor het uitgraven
moest becalen. Moest men ts winÈers een houweel gebruiken dan betaalde men een toe-
srag' Armen werden gratis begraven en kinderen beneden 12 jaat half gerd.

Kostên

Duurste begrafenis:

Aankoop eigen graf t lO,-
Begraven op vierde verdieping , 2,4O
Gebruik houweel , l,ZO
Inleggeld , 2,-
Klokluiden , l,2O
Toesteming plaaÈsen van steen , 2,-

Totaal f 18,g0

Goedkoopste begrafenis :

(Geen eigen graf en geen steen)
Begraven op eerste verdieping f l,-

Inleggeld
Klokluiden

?

, 1,20

Totaal f 6,20

Gedeouteerde Staten van Gelderland
Zomaar een nieuwe begraafplaat.s aanreggen dat ging niet. Men had daarvoor de

toestenming nodig van Gedeputeerde staten van Gelderland (verder aangeduid met GS).
Tijdens de jaren 1828 en 1829 vond er een briefwisseling pl"ats *7*

I2

De GS verlangen, alvorens zU toesterming verlenen, een kostenbegroting. Het toe-
zicht op de begraafplaats hoorde blj het gemeentebestuur en nÍet bij de kerkvoogdij.

Bovendien moesEen de inkonsten van het begraven ten goede konen aan de gemeentekas,è

gemeente kon dan onderling met de kerkvoogdlj wel een schadevergoeding regelen. Men

mocht al wel vast overgaan Èot heE aankopen van grond.

fn de raadsvergadering van 25 junÍ 1828 werd de brief van GS behandeld. Men

schatte nu dat de grootte van de begraafplaats 42 roeden moest zljn. Bij de graven moet

een paaltje met een nurDrner worden geplaatst. De geraande kosten bleven echter f 500,-.
A1s schadevergoeding za1 jaarlijks f 50.- aan de kerkvoogdlj worden betaald, daar zij
geen inkomsÈen uit het begraven meer ontvangen. Het toezicht r.rerd aan de koster opge-

dragen.

Er werd vervolgens een nieuw reglernent opgesteld waarin naast de reeds bestaanè
afspraken deze nieuwe afspraken werden opgenomen.

GedepuEeerde Staten hadden maar twee aanmerkingen op het herziene reglement:
a. Het klokluiden dÍende niet verplicht te zljn.
b. Het gemeenEebestuur diende zelf een doodgraver aan te stellen.

( Men had er geen moeite mee, indien dit de koster zou zijn.)

fn haar vergadering van 6 oktober 1828 nam de gemeenLeraad de aanbevelingen over,
maar besloot Eegelijkertud de Larieven van het begraven Ee verhogen.
Het aangepasEe reglement werd wederom opgestuurd naar GS, die het ditmaal goedkeur-
den.

Er kon naar een geschikt perceel voor de begraafplaacs gezocht worden.

De aankoop

0p 12 januari 1829 werd de koop gesloten: Jan Homoet, renteníer, verkocht voor
f 25O,- een perceel gr:ond, gelegen aan de Glashorsterv/eg en genaand het " Aard-
appelenlandtr - groot 42 roeden, 57 ellen en 90 palnen.

De aanleg

rn het geneentearchief bevÍnden zich nog de rekeningen van de aanleg van de
*a,t

begraafplaats.
Jan van Kolfschoten, Jakob van Schaik en Aart Reijers hebben de gracht rond het kerk-
hof gegraven. Voor de haag werden 800 beukenheesters geplant.
W.de Jong, meestertiÍmernan, naakte de muren met het hek.
B.Blanken, ook meestertimnerman, leverde de paaltjes voor de grafnumers.
Dirk Sterk, meesterschilder, verfde het hek en de paaLtjes.
P.E. (uljt leverde nog twee treurwilgen.

Kosten: gracht f7O,7S; haag J 32,- ; muur en hek f 71,-; paaltjes I 43, -
schilderwerkfls,5l ; treurwilgen f 2,4O.
Opgeteld kornen we dan Eot een bedrag van f 234, 66 
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De doodgraver

In 1829 maakÈen GS nog bezwaar tegen het funcÈionerên van de doodgraver. 0p de

gemeentebegroting hadden zlj een paar posten gemist. Dar klopte ook, want heL vas de

gewoonte dat de doodgraver bepaalde begrafeniskosten rechtstreeks in eigen zak moctt

steken bij vUze van salaris. Bij GS wi.lde men graag weÈen hoeveel dat wasi boven-

dien werd bepaald dar het in het vervolg op de gemeentebegroting kwam te staan.

Verder verklaarde men dat de onheining rond de begraafplaaÈs aan de eisen voldeed,

ondanks heÈ feiE dat het een stenen muur had moeten zljn.

Tot zover het ontsÈaan van de begraafplaats GlashorsÈ. Ter aanvulling echter

nog het volgende: in de raadsvergaderíng van 13 juli 1836 kwam de schadevergoeding

aan de kerkvoogdij Èer sprake. Men besloot deze te verlagen van f 50,- naar f 25,-.

H.M. van Woudenberg

Noten:
*7'r Gemeentearchief Scherpenzeel - Notulen van de raad
*8* GemeenÈearchief Scherpenzeel - Rekeningen van de raad

Jan van Essen
(verz. "Oud Scherpenzeel,,)
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INHOUD

Van de redactie

Hoe goed kent u Scherpenzeel

Van de bestuurstafel

Johan Lagerweij vertelt

Begraven met burenplicht in Scherpenzeel .....

Begraven in Scherpenzeel (III)

K 0 P I J voor het- volgende nummer dient

uiterlijk woensdag 15 november a. s. bij één

van de redactieleden ingeleverd te zi:n !

I2

( hierlangs afknippen)

Handtekening:

Ondergetekende, Dhr . /Ylevr.

Straat/nr

Postcode/Woonplaats

geeft zich op als lid
tegen een kontributie

van de vereniging rtOud-Scherpenzeeltt

van f 15,-- per jaar.
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