
t\'-\

VERENIGIN G

."rr"o"%ï.....

(ssst
\vry/\W/\y

"(Duil-Sr\vrppn zttL"Contantgeld?
Dat haalje makke$k
uit de geldautomaat
vandeRabobank

Contant geld haalt u uit de geldautomaal Heel
gewoon, met een pas plus PIN-code. Op hei
moment dat het u uitkomt. Bij alle Rabobank
geldautomaten overal in Nederland.
Heeft u nog geen pas? Of PIN-code? Kom even

langs, dan is dat zo geregeld.

BabobanH El
Meerbankvoorje geld
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''OUD - SCHERPENZEEL'I

Joh. Lagerweij

Stationsweg 316

A.G.l^/. Asschert

Kamille1aan 7

M. Llassen

Kamillelaan 5

Mevr. R. Penning

Akkerwindelaan 9

H. Blees

Valeriaanlaan 22

J. Osnabrugge

Eikenlaan 3

H.M. van Lloudenberg

Leidjeskamp 2 teL. 4078

4073464 - L.n.v. '!Oud - Scherpenzeel"

te Scherpenzeel

in de kelder van het Koetshuis - te bezoeken

na telefonische afspraak rnet de archivaresse
Mevr. R. Penning.

VAN DE REDACTIE

Dat ons blad in qeheel ons fand en daarnaast ook critisch
wordt gelezen,bláek ook nu weer.
De vrouw van Jan/Jan uit Oosterbeek maakte ons erop attent
dat in het artikef "Een oude ansichtkaart" op pag.B van
ons vorige numrner vermeld werd dat er B kinderen waren.
Dit blijkt echter niet juist te ziln.Er waren 9 kinderen
want Theus werd vergeten.
Een lezer uit Woerden wij st ons erop dat op pag. 3 Clara
Golstein foutief werd geschr:even.Het moet zijn Goldstein.
Q> paS.7 dient vermeld te worden dat na mei 1940 het post-
kantoor eerst was gevestigd in het huis van Job v.Ebbing-
horst,daarna in het kasteel en tensl-otte op het Plein 1940.
Dank voor Uw reacties en bliif ons bfad critisch l-ezen.

KE]IT U SCHERPEIIZEEt ?

"Dit keer geen moeilijke otr)gave",
denkt U. Want natuurlijk weet U
waar dit monument staat:nabi-i de
dokterspraktijk hoek Vijverláan/
Molenlaan.
Maar de vraag is heel_ anders:
lt7eet U,welke dichtregels op
het ijzeren hekje achter
dit beeld staan ?
Geen gennkkelijke vraaq;
wel de moeite waard eens
te gaan kijken.
U vindt het antwoord elders
in dit blad.

Bestuur

Voorzítter

Secretaris

Penningmeester :

Archivaresse

Leden

Postgironummer

Archief

Redaktie

tel. 1647

reI. 2932

te1. 3320

teI. 1881

tel. 4360

tel. 1985

tel. 3553

tel. 1543

H.P. Schuurman

Koepellaan 10

A.A. Bitter
Eikenlaan 99



VAN DE BESTUURSTAFEL

0p 25 oktober j.1. hadden wij onze eerste ledenver-
gadering van dit winterseizoen en meteen merkt.en we daL er

groei in onze Oudheidkundige Vereniging zít. De zaal was

namelijk te klein om alle belangstellenden te bergen en

enkele leden keerden teleurgesteld huiswaarLs.

Het bestuur biedt zijn verontschuldigingen aan voor dit
stukje beleid en hoopt in het vervolg voldoende ruinte ter
beschikking te kunnen stellen.

Dr. F.Keverling Buisman hield een boeiende lezing over

de geschiedenis van het kadaster en mocht heel wat vragen

van de aanwezigen beantwoorden.

Na de pauze hebben we gekeken naar de ruim 25 jaar

oude film over Scherpenzelers anno 1963.

Zoals reeds opgemerkt groeit de vereniging nog steeds

en hebben L'e op dit moment bijna 220 1eden. Dit stelt aan

het bestuur de nodige eisen. h/ant behalve het huren van vol-
doende zaalruimte hebben we nog te maken met administratÍ-e,
innen van contributie, verzending van het verenigingsblad,
enz.. Het bestuur is daarom van mening dat het goed zou zijn
wat extra hulp van enkele leden in te roepen om bepaalde

taken wat te verlichten - bijv. te helpen bij het verzend-

klaar maken van ons blad.

Henk van Lloudenberg heeft veel werk verricht in verband

met het laten verschijnen van de Kadastrale Atlas en nu de

Arnro-bank haar financiële medewerking heeft toegezegd, zíjn

4.

we over het rrzeer doentt heen en zien we de atlas met belàng-
stelling tegemoet.

0p 5 februari 1991 hopen we onze jaarvergadering te hou-

den en dan een nieuwe voorzitter alsmede een nieuwe secreta-
ris te kiezen. Een forse bestuurlijke ingreep, die straks
rreer een nieuw en jong gezicht aan onze vereniging kan geven.

fnmiddels groeien we ook uit onze behuizing in de kel-
der van het Koetshuis. Allerlei oude spullen en gereedschap-

pen hebben we daar opgeslagen. Ook de fotoverzameling, waar-

aan Ria Penning samen met de dames B.0tter en N.de Lange a1

zoveel dagen gewerkt hebben, groeit nog steeds.

Door de diverse activiteiten van de Vereniging "Oud

Scherpenzeel" is haar bekendheid in de omgeving verder uit-
gegroeid en behoort ze zo tot de meest werkzame in de omge-

v1ng.

UITNODIGING
voor de jaarvergadering van de

Vereniging ttOud Scherpenzeel"

Dinsdag 5 februarÍ 1991 in Café Rest. I'Boschzichtr

Aanvang 20.00

20.30

21.00

uur

uur

uur

: Huishoudelijk gedeelte

: Pauze en koffie
: Dialezing door Joh. Lagerweij,

ftBoerderijen in Nederland"
tl
tl
tl
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Zoals u wellicht al gehoord of elders hebt gelezen, Ís
het archief van de familie Van Leersum door dhr. H.E. Kroon
ui-t Renswoude 1n bruikleen afgestaan aan onze vereniging.
Het archief loopt van 1695 tot 1911 en het gaat om vier map-
pen, een kasboek van 1835 - 1B9B en een pachtboek waarin de
verhuur van de diverse percelen bijgehouden werd.
fn de vier mappen zitten met name stukken die betrekking
hebben op ttHet Erf tuintt en de boerderij ttDe Haartt. En er
zitten nog een groot aantal familiesLukken in.

Het kasboek is erg
interessant voor diegene
die zich wi1 verdiepen
in de wolkammerij van
Scherpenzeel in de vorige
eeuÍ/.

fn het pachtboek
komen talJ-oze Scherpen-
zelers voor, die een
perceeltje grond - met
name voor volkstuintjes -
huurden van Gerrit van
Leersum of van één van
zijn nakomelingen.

De eigenaar van heL
familiearchief heeft het
vooral in bruikleen afge-
staan, om veel geïnteres-
seerden in de gelegenheid
te stellen, kennis te
nenen van het we1 en wee
van een 19e eeuwse fami-
lie die een groot stempel
op ons dorp heeft gedrukt.

Lrij zijn natuurlijk
erg blij rnet dit archief
en het in ons gestelde
vertrouwen.

hlie de stukken wil Ínzien, kan contact opnemen met
onze archivaresse mevrou!/ R. Penning.

6.

Heeft u nog historische papieren thuis die interessant
zijn, dan houden wij ons aanbevolen.
Mocht u de originelen niet kunnen of willen afstaan dan
mogen wij ze misschÍen wel kopiëren. Dit geldt eveneens
voor familiefotots en overige fotots.

Onze belangstelling gaat vooral uit naar familÍe-
papieren en fotots van voor de oorlog.

0p het hekje
slachtoffers
regels:
'' SLECHTS WIE

ttKent U Scherpenzeel ?'l

achter het monument voor
uit Scherpenzeel staan de

DE VRIJHEID MISSEN MOEST

WEET HOEVEEL I,{AARD ZTJ IS I'

Een paar prachtige regels die nooit verve-
1en en die ook nooit vergeten mogen hrorden.

Janmer e j-gen1i j k dat de namen van de
slachtoffers op het monument zo slecht
leesbaar zijn.
Zou daar iets aan te doen zíjn ? I

OPLOSSING
==== === === == =====

de

Hendrika van Leersum,
in de volksmond "Tante Riek'f.

Zij was onderwijzeres in
Ederveen en Scherpenzeel.

7.
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Mij is gevraagd iets te schrijven hoe wij in onze kinder-
jaren kerstfeest vierden.Ik wil hieraan vofdoen ofschoon
het moeíIijk is om mijn gedachten wat terug te draaien.
Wij woonden van 1908 - 1912 in de Dorpsstraat waar nu
de winkef van mevr.Brigitte Espeet is,tegenover drogisterij
Westerduin.Vroeger was dat huis een boerenbehuizing en
is later verbouwd.In de winkel is nog een balk blijven
zitten van voor de verbouwing.Ook het kozijn en de voor-
deur met raam aan de oostkant.Aan de westkant zaten
vroeger drie ramen en is verbouwd tot winkel (vroeger
dames v.Goor).
In I9I2 toen ik 4 jaar was,ging ik naar de bewaarschool,
welke iets verderop stond.Naast de school oostwaarts
stond het oude qemeentehuis en werd later bewoond door
de dierenartsen v.Daaf en Stotijn,bekende doktoren.
Het huis westzijde was van de familie v.Namen (kasteel-
bewoners) en werd begin van deze eeuw bewoond door de
secretaris Feyting van Walsum.Het stond aan de Grote
Steeg,thans Burg.Royaardslaan.Aan de overkant stond een
groot huis dat bewoond is geweest door burgemeester Pool,
overfeden in jan.1900.
Later door de dames Cruyff en de fam.Zwaan in de vestiging
van de Amro Bank

De Dorpsstraar omsrrccks 1900. Het gebouw rechts stond op de.hoek van de Grote Steeg, -nu Burg. Roijaardslaan en was tocn- burgcmeesrcrswoning._ 2e h_uis rechts het zgn. Van
Namenli'uis, omdat daar familieledcn van d-c kasteelbewonei Van Namen woonden.

Bij de bewaarschoof woonden de dames Kreuger; een was er
juffrouw en de andere huishoudster.
Toen ik naar school ging was mej.M.v.d.Ffiert,die woonde
in de Renessersteeg,daar als hulp in de school.!íij nochten
in de zandbak spefen,matjes vlechten,versjes leren en
spellet-ies doen.Een van die liedjes is in mijn geheugen
qàUl"rr"Á: in de kersentijd.De fam.Rooyaards tracteerde
op kersen.Wij deden er twee aan de oren en zongen:
Kersen plukken wat plezier-haal de fadder vlug eens hier
l^l^^- .,^^--i^lr+ia l.rn,rÁ ia nnaÁ-urêr6 7ê neder in mi-in hoed.wee5 vuuLZ-LUlrLlg IIUUU Je 9UEu wsLlJ ac rruuu

Met kerstfeest hebben we toen een echt 19e eeuws kerst-
versje geleerd:
sterren blonken l_ief en zacht-en die stille heilige nacht
toen de lieve Heer verscheen-als een kindje teer en kfeen.
We kregen vertefl-ingen van mej.Kreuger en mej'v'Leersum'
Zij woánde in het huis in de Dorpsstraat waarrflu het
Chinees Restaurant is.Zij is overleden 31-12-1962 op
90-jarige leeftijd.
tn igtZ-verhuisden wi1 naar de Knopstraat nu Nieuwstraaf.

Gemeentehuis in 1920, maar al vanaf
dorpsomroeper Bart v. d. \íeerd' Het

1887 als zodanig in gebruik. Daarvoor de bekende
huis echcer de iij pa-"ltjes is de oude Bewaarschool



Daar kreeg ik vrienden en één ervan was Jan v.d.Lagemaat.
Ik ging met hem naar de Zondagsschool-.Hoewef mijn ouders
gereformeerd waren en ik naar de Chr.school ging mocht
ik wel- met hem mee naar deze school.Deze stond onder
leiding van mej.Harthoorn,dochter van ds.Harthoorn voor
meisjes.
De jongens van de heer Jan Bakker (Mofenaar) later door
zijn dochter mevr.Osnabrugge-Bakker en de heer M.Veld-
huizen (meester),deze woonde bij het Jodensteeg;e (nu
Ben Goerion plein).Later door de heer B.Valkenburg,T,zn.
We l-eerden daar psalmen,gezangen en andere versjes.Met
Kerstfeest leerden we Stilfe Nacht-Vof van pracht en
ook Ere zij God.Met Kerstfeest stond er in het fokaal
achter de Ned.Herv.Kerk een kerstboom en ook in de kerk.
Er werd het kerstverhaaf verteld en er werd getracteerd
op chocolademelk, sinaasappefs en andere verrassingen,
ook wel koekjes.Eén van de liedjes herinner ik mij nog:
Jessica's eerste gebed.
De bewaarschool,oude gemeentehuis en een aantaf huizen
zijn in mei 1940 verwoest,tijdens de beschieting door
de Duitsers.
Voor het oude gemeentehuis kwam in 193O een nieuw gebouw,
dit is tijdens de oorlogsdagen in mei 1940 weer verwoest.
Later is er weer een nieuw C,eneentehuis gebou\,rd wat nu
het oude gemeentehuis genoemd wordt.
Het tegenwoordige "Huize Scherpenzeel-" werd op 27 nei
1983 in gebruik genomen en biedt in de gemeente een
mooie aanblik.

Huis in de Wei 28-11-1990
A.Bakker. kamer 3.

i0.
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HET LEDENBESTAND

In het verenigingsblad van october 1990 werd vanaf de
Bestuurstafel gemeld,dat binnenkort het 2OO ste lid
verwelkomd zou kunnen worden.
Het is haast niet te geloven,Ínaar in een zeer korte
tijd zijn er zoveel nieuwe leden bijgekomen,dat het
niet mogetijk is gebleken uit te zoeken wie nu juist
dat 2OO ste l-id is.
Wij kunnen U tot onze vreugde berichten,dat onze
vereníging op 31 october 1990 niet minder dan 212
Ieden telt.Het is werkel-ijk fantastisch!
U zult het naar wij hopen,ook begrijpen,dat het niet
nrogetijk is ieder nieuw lid persoonlijk te verwelkomen.
Plaatsruimte in dit blad maakt het onmogelijk iedereen
met name te noemen
Daarom heten wij iedereen die de laatste maanden zich
al-s nieuw 1id aangemeld heeft van harte welkom.Wij
hopen en vertrouwen,dat U in onze vereniging zLc}: thuis
zult voelen en vele aktiviteiten met ons zal- meemaken.
Een kl-ein overzicht van de groei van onze vereniging
geven wij U hierbij;
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Í1 zial' ar iq

wij hopen van
zetten.

12 nieuwe leden
- 

.t

f

9
-a1zt

2I
42 (tellinq tot 1 november)

dus duidelijk groeÍ in de vereniging en
harte dat deze zich nog lang mag voort-

H. Blees

Op de omslag:

foto van het hek Park'
ingang verbindingslaan

Huize Scherpenzeel-.
Koepel Laan/ Boslaan



DRINGM{DE OPROEP ! !

Onze vereniging groeit en bloeit ! Het ledental- stijqt
flink en wij ontvangen regelmatig voorwerpen die het
waard zijn om bewaard te worden.
Maar ..... dit laatste punt geeft ons zorgen.Wij
ontvangen zoveel,dat we niet meer weten waar ze te
bergen.Dikwijls zijn er ook grote stukken bij,zoals
kruiwagens e.d.die veel ruimte innemen.
De kel-der van Gemeentewerken,ons welwillend door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld,ligt aI vo1.
Een gedeelte hebben wij al- in de loods van onze voor-
zitLer,de Hr. Joh. l,agerweij,noeten opslaan.
Dat gaat zo niet langer.We hebben dringend een ruimte
nodig waar \,\7e all-es behoorlijk kunnen opbergen en
sorteren,zodat we kunnen terugvinden als we iets nodig
hebben en de artikelen aan U,onze leden,en onze gasten
kunnen laten zien.
Wie helpt ? lrlie weet iets ?? Wie geeft een tip ?
AIle bestuursfeden wachten met smart op Uw bericht,
en vooral- de archivaris:

Ria Penning
Akkerwindelaan 9 tel.18Bl

AANWINSTEN

mw.ten Hoven,
Barnevel-d

dhr.Blaas,
Scherpenzeel
Áhr Krannvlr!.1\lvvrr'

Renswoude

A.Diepenveen,
Scherpenzeel

Joh. Lagerweij

mw.Eichelsheim

Nreuve-P99Eql.

'-' 5i. Maat- werk

een schriftje van de meisjes zondag-
school,foto's e.d.

enige militaire boekjes betreffende
voorschriften inrichten stellingen
Fam.archief "van Leersum"

gedeelte uit de kuip van een
karnmachine

Oude schoolfoto 1907

enige kerkbodes

Genealogie van de fam.ter Maten

-

13.

Bronnenpublicaties van Woudènberg en Scherpenzeel

Eén van onze leden, dhr. W.de Greef, is al jaren bezig net
van líoudênberg en Scherpenzeel. 0n onzebronnen pu b1 i ca t i es

leden hierover te inforoeren volgt hier een overzicht van de

verschenen publicatiês.

IN DÉ SERIE .FTSToRISCHE 
ToEGANGEN VAN DE GepEnsE VALLET.

ZI.l-l TOT l.ltJ TOE DE VOLGEÀDE DELEN VERSCFENEN:

.I.DoopneGISTER 
GEREF.GEM. SCERPEI.IZEEL 1610-1619

(KLAPPER) r.10,-

z.BEGRAAFREGISTER GEREF.GEM. Wot.DEIIIÊERG 1765-1811
hLFAEIETISCI€ TRANSCR]PT]E) F.17,5O

S.GRAFREGISTER GÊREF.GEM. WoI,DENBERG 1765-1810
(TRAIISCRIPTIP F. 7,fi

4.HI},ELI.KSREGISTER GEREF.GEM. ScrrEnpEIeEE- 1610-1619
(TRA^ISCRIPTId F. 7,50

S.Dopen GEREF.GEI.,I. Wor-DENtsERG 1686-1702
KLAPFEn) F.IO,_

6.LrOmerEmrEcISTER GEREF.GBY. SCFERPE}gFEL 1610-1636
(TRANSCRIPTIg F.N,N

T.Gnepsrerql rN DE KERK vAN h,ouDEltsERG 1979
GNVEÀTTARISAÍÉ) F. 7.50

8.I.T'ISGEZD.[.IEN GÊRECI{T IJoTJDEI.EERG 1248
(TRANSCRIPTIp F.N,_-

g.HttJsGÊLD GEREcI{T blouoErrsERe 1525
(TRANSCRIPT]E MET AAI.ÍTEKENINGEM F,15,_

lo.ouorrsATrE EN CoNSUF,TPTTEGELD G€RECHT líor-DEtBsÈG 1614
(TRAI{SCRTPTIE I€T AANTEKEMNGEN) F.15,_

]l.ruISGÊZIr{À€N GEREo{T trlor-oEheERs 1675
(TRAI\ScRIPTIE i€T AAÀITEKENINGBO F.17,5O

VERKRI\,@AAR BI*,:
Bm;eu vooR FAMrr rE-i{rsroRrE, LAAN lg+S-1945 m. 26,
5931 CS hJorrDÊr€ERGr TEL. 03498-4i70.
Pen gRIEFKaART, BRIEF oF TE-EFoMSo.{ DooR EENVoLDIG DË coDE
'H.T.* Í€r DE M"TFIERS vAN DÊ GÊ-tíEr.rsrE DELEÀr op -TE GEVEN.



INHOUD

Van de redactie
Kent U Scherpenzeel ?

Van de bestuurstafel .

Familiearchief Van Leersum ..
December in vroegere jaren

Het ledenbestand

3

a

4

6

8

11

L2Dringende oproep !

Nieuwe aanwinsten

Bronnenpublicaties ;;;;;;;.;;";; ";;;;;; :: ::

De K0PIJ
dienL uiterlij k

bij één van de

ingeleverd !

voor het volgende nummer

woensdag 6 februari 1991

redactieleden Le zíjn

( hierlangs afknippen)

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr

Postcode/Woonplaats

geeft zich op a1s lid
tegen een kontributie

van de vereniging ttOud-Scherpenzeeltt

van f 15,-- per jaar.

Handtekening:

t4

Het bestuur van de vereniging
"Oud-Sc herpenzeel"

wenst U een gelukkig l99l


