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Contant geld opnemen
met de geldautomaat
Contant geld opnernen van uw Betaalrekerting
kan nu sneller, veiliger en eenvoudiger.
Darrk zij de geldautomaat kunt u geld opnemen
wanneer het u schikt.
24 Uur per dag.
U doet dat met lrehulp van een Eurochequeof Ilabobankpas en een geheime code
clie u alleen kent.
Konr even langs bij de Rabobank.
Wij vertellen u er graag meer over.
Kantooradressen rnet geldautomaat

Hahobank
geld cn gocde raad

tr)

:

Dorpsstraat L8O, ScherPenzeel
Dorpsstraat 38, Woudenberg
Tuindorpweg 23a, Maarn (vanaf februari fggg)

necember

1e jaargang nr.

19BB

Vereniging
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Sestuur

Voorzitter

3

Joh.Lagerweij

Stationsweg 316

Socretari.s

!

z

32

L

eden

2

z

movTrR.Penning

Akkerwindelaan )
mevr. C.I'ï.Eichel sheim
Schutl aa,n L7

H.

1,,[.

tet.

1BB1

tel.

L325

tel.

L9B5

tel.

4O7B

van';ïoud enbe rg

Leidjeskamp

;Irchief - in

1B3f

teI.3320

5

J. Osnabrugge
Íikenlaan 3

Postgironummer

tel.

IJ.',Yassen

Kamillelaan

:\rchivaresse

L647

C. Soutkan
Beoklaan

Penningmeester

tel.

2

4073464 t.rr.v.

r'0ud.-Scherpenzeol"
te Scherpenzeel

kelder van het Koetshuis - te bezoeken
na telefonische afspraak met de archivaressel
cle

Mevr. R.Penning .
Red.alctio

i{.P. Schuurmarr
Á.Á. Bitter
í.

Koepellaan 1O
Eikenl-aan 99

te1.
teL.

3553
L543

malen

heeft het bestuur van d,o vereniging

"Oud Scherpenaeelrt overwogen een eigen verenigingsorgaan
te gaan uítgeven. Evensovele malen werd d,it planr a.l
rvas het met pijn, toch weer terziide gelegd.. 3e financiële lcantenllcopi jlvrerk - het waïen allemaal aïgumentent
waardoor er toch van afgazien werd.
l'Iij ontdekten evenwelldat de kersverse oudheiclkundige verenigingen in Leusden en Veenendaal clirect na d,e
oprichting met een eigen blad uitkwêfitêDe
Druk van de zijcle van cle leden en de groei van onze
vereniging deden ons besluiten orn thans - 19BB - ter gelegenireid van ons 2O-jarig bestaan dit kwartaalblad uit
te geven. ÁIs bestuur voeLen we ons gesterkt in dit besluitlonrdat op cle Iaatste ledenvergadering een tweetal
leden zich spontaan aanmelilde als redactieleden.
l'rÍe hopen met dit orgi.r,aJl allerlei nieuws of weLlicht
meer oud, nieuws aan u door te gevêrl en uil enthousiasme
op te wekken om onze vereniging te steunen.
Toen

in I97I

een voorwoord werd geschreven

in

onze

uitgave van r'llederlandse llistoriëntr door l{r. C.P.Iloytema
van iionijnenburg, onze toennralige voo.rzitterrbesloot h\j
tlit rnet de vroordenc trle liefd,e voor ons dorp is niet
ied,er aangeborenr maar wellicht dat het lezen van dit
boekje haar oprvekt of versterkt't .
'',ïoI

r dit is nu ook de wens en de hoop van het

bestuur van ulv vereniging

tfOud Scherpenzeelrr .

Joh. Lagervrei j

1

Voorsitter Ver. rroud Scherpenzeelrl

Van de Red.acti-e.

A1 gerr-ririe tijd. speelde het bestuur van onze vereniging net
d.e gedachte voor d.e leclen van "Oud icherpenzeel" een eigen
period-iek uit te geven.
Tijd.ens cie lecienvergadering werd. d.it plan aan de lecien voorgelegd. en werd. gevraa.gd wie aa,n het tot sta.nd. konen hi.e:rran

wilde

meewerken.
Na een aa,nta.! gesprekken is nen nu zo ver Cat een z-hoofd.ige
(zo U wilt een Z-koppige) redactie is gevorrnd'.
Henk SchuurÍÊn en Aart Sitter hebben afgelopen naand. a.eze
eerste uitgave in elkaar gezel'waarbij Her:nan Geijtenbeek
d.e technische kant voor zijn rekeni.ng nan.
De bedoeling van d.e red.actie i-sruite::aard net de med.ewerking
rran..bestuur en ledenrd.i-t blad 4 keer per jaar te laten ver-

schiinen.
Het Èestuur heeft besloten d.at alle leden het g:ratis thuis-

bezorgd. krijgen.
De bedoeLing van de

reoactie is enr naást d'e bestuurlijke
ned.ed.ellngenrvoorvallen c'q.verhalen uit oe historie van

Scherpenzeel te gaan Publiceren.
Zij is er:van overtuigd. dat een aa.ntal leden besctrikt over
deze verhalen.
Kunt U niet zo nool typen'geen probleenrdat doet d.e redactie

voor U.Ztjn er zinnen bij Cie niet zo goed. lopen of er zitten
wat fouten inrgeen p:robleen,d.e red.act5-e past het aan.
Zou U zelfs helenaal niet kunnen of wiIlen sclrrijven maar
heeft U een leuk verhaal van vroeger'Íiaak een afspraa,k net oe
redactie en wij schrijven voor U neer wat U ons vertel-ó.
Tot slot een verzoek aan onze lezers.
lfij als red,actie hebben ons niet het hoofd gebroken over d.e
vnaá,g welke naan moeten wij d.it product geven.

Neerdat leten wij gma.g aan U ovêro
Denkt U een leuke,toelnsselijke naan te weten geef dit d.an
d.oor aan d.e redactie.
)iegene,wiens naam op onze volgend.e uitgave prijktrkan rekenen
op een leuke venassing.

I g Je=celgigg=:99È =:=lgEgtee_ry991:
Op 25 maart 1p68 is de vereniging t'Oud-ScherpenzeeLrl
opgericht al-s voortzetting van d.e al sinds oktober 1966
bestaande vrerlcgroep onder dezeLfde naam.

In de etatuten - het laatst gewijzigcl op 27 maart L}BL wordt het cloeL van de vereniging als voJ-gt omschrevenr
il lÍet wekken van belangstelllng vootl het verbreiden van de kennis van en het stimuleren
valr het onderzoek naar de geschledenis van
Scherpenzeel, het verzamelen van historische
gegevens en voorwerpên, betrekking hebbencl
op fioherpenzeel en het medewerken a&n het behoud van historische monumenten en karakte-

ristieko plaatsen ald,aar 't .
Yocr d.e samenstelling van het huidige bestuur verwijzen
wij u naar paf,r2 van dit blacl.
a -a

-a

-a

-.

=a =a =a =a

Bent u nog geon l-id van de Vereniging ttOud-Scherpenseel?
Geef uw naam en adres dan even door aan
een van de bestuurs}edenldie u ook graag
meer vertellen over de voreniging.
De

kontributie

bedraagt

.,t

L5rOO

per jaarl

Íncl. het verenigingsblatl.

4,
5
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Sinds begin 19BB is or bj-nnen onse vereniging een
werkgroep genealogíe actief. llierin hebben zittingt
nhr.A.Bakker Sr. ; Dhr.C.A.S.Zandi jk;Dhr.I{.J.\ïagonsve1d,.
Áls coórdinator treedt op de heer H.IiI.vanx 1{oudenberg.
Tot voor kort was ook de heer Joh.Overeem 1id van de
werkgroep, maar wegons dru?ike werkzaamhed,en moest hij
helaas bed.anken.
De werl;groep lovam in 1988 vÍerr.raaL bijeen en heeft al

veel

vrerk verzet.

1ïat doet de vrerkgroep?
De rverkgroep

1. ï{et

heeft zich het volgende tot taak gesteldl

verzameLen van genealogieën met Scherpen-

zeelse geslachten.
2. Klappers maken.

l. Genealogische vra,gen beantwoorden.
{.. Publicaties voor ItOud-Schorpenzeelil voorbereid.en.
In korto tíjd is do werkgroep erin gesLaagd, ín samenrverlcing met dhr. Sangers eon groot aantaL genea"logieën
te vergarnelenz en wel r Van Amersfoort/Stoutenburgt
Bakkerl Ten Broek; De Greef ; Van der Hoop; Langelaar;
Van Naamenl Osnabrugge; Van Santen; Van Scherpenzeel;
Valkenburg; 1ïagensveld; Van de T/eerdhof ; 1ïesterholt;

swirkel,
ilÍisschien heeft u nog een genealogle van u\lr familiel of
weet u iemend die een Scherpenzeel_se genealogie heeft?
De rveriigroep houdt zich aanbevolen ! Bel even 4078 !
'iriolf

6

Een l<lapper is een naamlijst
lcunnen huwelijksregisters of
i,verkgroep

zet de

namen

uit vroeger tijd,.

Dat

belastingregisters zijn. I)e
uit die lljsten op elfabetlsohe

volgorde 2 zod.at eventueLe bela^ngstollenden de namen
gemalckelijk lcrrnnen opzoeken. De klappors word.en uitgegoven d,oor ',ï.de Greef te ï'Iouclenberg. MomenteeL wordt er
eon klapper gemaakt van een naamlijst van ingekomen
personen j-n ons dorp in de 1Be eeuw, en een klapper va.u,
een verpondingsregister (= dor?sbelasting) vj-t 1774.
Over de a,:adere activiteiten vertelten wij u graag een
voLgende keer.
En heeft u belangstelling voor 66n of meer van bovengenoemd,e genealogieën da,n kr:nt u cleze tijdens kantooruren raadplegen in kamer 7 van het Koetshuis. Daar
liggen ook de doop- , trouw- €n begraêfboeken van
Scherpenzeel van vó6r 1811. Bovendien kau nen daar ook
de burgorLijke stanct van 181t - Lgte raadpLegeno
Velen ult heel Nederland hebben al ln deze boeken

gesnuffe}d.
Op.roeq

t -

Gevraasd nieuw werkgroegislid

heeft als licl van onz€
vrerlcgroep hobben wij dringend verstêrking nodig. ïIie
belangstelling heeft,kan voor meer informatie 4078
Omdat d.e

hesr

en.
Doen hoor,

Overeem bedankt

bel-L

het is erg leuk en

boei.end werk

!

Htrfvltf
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NIOU"'ÍJAARSCHIETEN
Ëet was rnisschien zo rond de eeuwwisselingldat een
groepje Scherpenzeelse jongens traditiegetrouw girrg nieuwjaarschieten. Nu was dat Ín d,ie tiid heel iets a'nders dan

tegenwoordigl vra^r:,t rotjes en voetzoekers ví&ren ér nog
niet om nog maar niet te sprehen van zevenklappers of
vuurptjlen. Neel nieurvjaarschieten deed men met carbidT
en hoe groter de bus, hoe meer carbid; en hoe harder
de knal vrasl des te meer lol werd er san beleefd.
Een melkbus was icleaal voor d.it jaarlijks weer-

kerende evenement en de bus werd dan ook all-een voor dat
iloel gebruikt. Een probleenn r"Ías echter altiid weèr: hoe
krijg je dat gaatje erin om hern aen te steken? Menigeen
zat dan ook uren met een spijker en een hamer te prutsen
om dat erin te s1aan. 'Ien eindo raad ging men dan soms
maar naa.r d.e smid om er eon gaatje van een halve centimeter in te laten boren. llen voord,eel was; dat melkbussen
zo sterk zijnr dat zeroenmaal tot carbldbus gepromoveord,l
jarenlang als zodanig clÍenst l:onden doen.

Iïet is

jammer

dat ik

de namen

weet van het eerder genoemde

niet

meer

'ur

s=J,-t- l=r-A{q

groepje jongelui. ','Íant eens
hebben ze - vooruitlopend op
de historio - een opmerke1i

Sben hield,en ze allemaal de ad,em 1n .... Zou dat
extra hund,jevol carbid d.at ze in de bus getlaan hatlden
niet teveel zijn geweest ? Zou het allemaal we1 goed
gaan? iloe hoog zou de held het luchtruÍnn ingeschoten
'rvord,en? Á11emaal bange vragen.
Toen rvas dacr plotseling die steelarlam onder aan
de bus r gevoLgd door een oorverd,ovende knal . . . .. ! ! !
De luchtrelzlger vloog net ecn sierl-ijke boog op een
hoogte van ecn paar voet boven de madeliefjes.
Ztjn xuimtevaarderspak was niet geheel aangepast aan
d,e omstandighedenl rvant greep do Luchtridtler niet nó
beide handen naay zLjn zitvlak - althans naar d,e plek
vía&r vroeger ai jn broolc hoorde te zitten?
IIet vras vuel eon d.uurverdiende borrel dÍe hij tator door zijn kotrrruiten lcreeg 6,angebode$r Ma&ï aL met
al had hij er geen spijt van. Ofschoon hij thuis g66n
eremetaerl of andere onderscheiding kreeg aangeboden!

7'o zijn er natuurl i!<
meer ilSapplgett verhalcn clie
waêr gebeurct zijn of wellicht nog gaan gebeureu.

jke prestatie geleverd.

Íoen zij de bus hadden voorzien van de nodige brandstoft
en uo dus hadden omgebouvd

tot een raket (raisschien rnet
een pchuin oogje naar de
fitaan), nam de moedigste on
der hen plaats op de bus
om vervolgens te denken
aan dat ene borreltje dat
hem deze luchtreis zou
gaan ople\reren.

Een beetje wantrouwend keelc
hij naar één van zijn rnakllers
die cle brandende lont aan c1e
bonestaak naar het zuedgat

bracht.

I

l',rie neemt de pen op ea

schrijft het volgode
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l.

Boerderijen en Eoerengeslachten.
door: S. Laansna.
2. Grepen ult de Gêlderse hlstorie. deel I.
3. crepen uit Ce Gelderse hlslorle. deel If.
4. De Utrechtse Geneeneen ln 1815.
5. Mlddelnederlandsch
door: Verdasi.'
6.
7.
f!

q
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ïn 19BB mochten lve d,e voLgendo leden inschrijven:
Uit Scherpenzeel-:
P.C.van Beelc
',ï.v. d..Berg

Hanclvroordenboek.

li.Verhoef
J.N.Vermerrlen

te

te

ScherpenzeeL

Scherpeazeel

De beer

to

E. vaa

te

te

touwsl a€iersgereedscbaP

-

etensstamperl gebrulkt tljdens

Ui$

cle roobilisatie

en dlverseoalcten van
verkoop uit de t9- eeuw

Scherpenzeel

lJloudenberg

-

- fotnrj

Dà Leer G.Esser te Rotterrlan

De heeir C.Boutkan

opbergea van

foto

De heer J.Drgelenburg
Do heer À.Dlepeveen

0.Vinlc
llevr. iÍ. deVri es-Dekker
H.J.ïagensveld
G.de ',/ild

apparatuur voo! verfilming
van outle documenten.

voor
- ladenkast
tg

R.0.8. te á$ersfoort

Uit

vao oude stuld<en uit
- kopieila
bet Rl jksarchief Arrheml alsnede
fotors vao b,et eekschilleu

Vijverlaan 2
IlolevoetpleLn 292
Van Goghlaan 14
It Boschstuk 23
ïIolevoetl aan 27
Stationsweg 361a

Valleilaen 35
Ilolevoetplein

295

Rurvinkeleeveg I
GLashorst @a
Holevoetl- aen 22
Doornboomspark 51
Ákkerrylndelaan 2J
ilolevoetL aan 25
Laan

v Foreel L2

Oosterboelc
i.Íe

Uit

47

Slo.ernendsal

Lievr.J.A.PatÍjn-3ijl de Vroe

- diverse fotors etr diars

Scherpenzeel

ïnl',enhaag

J. J.Iíramor
II.van Oostrnn
P.lJ.0udentlarden
I'I.Valltenburg
i!.Vel thuizen

Oni;naneen van:

-

d.e ''ïeltt

C.Ê.Jongeneel

Videoclip ttEekechilLe[tt - saneggesto]d door Erik Jonker.
De Geltlerse ValleirOeschietlenis in oude kaarter
iloor H.P. Deijs.

Eoevelaken

tÍillaerlaan

G.

=--lggg

te

E.ll.Haagsman

ÏIet rtlluis in

(wordt vervolgd)

Yer.Necl.Geneentea

C.H.v.d.}rook
I'I. Floor

Boslaan 19
Oosteinde 10
Stationsweg 348
Hoveniorslaan 15
Pr.Irenelaan,22

G.Bl aauwendras.d,

.\r:rersfoort - Kesteren, rn veel besorolien spoorli jn
door: G.À. Pusser.
Koree hlstorie van de Eervornde Kerk van P.enswoude.
door: S. Laansr:a .
Ik glng de wijk ln.
door: zr. Sonja.
Geslacht, van Santen, Scherpenzeel.
Geschledenls van drie klloneter spoorlljn te Rensvroud.e.
door: S. Laansna.

g=gJ=g-I.u. g=!=g.u=

en BL0EI

j.8.1Í.Royaards

Stationsweg 46

Rotterd,an

i,Ír.lJ.J.Stqy1ing de Lange

Plaswi.joklaan

Jl

Ltl

"london

d.e Kerk"

rondenterp op eerste ledenvergaderj-ng.

Proerarnma

voor de komence ti.jd
==
==== === ====
=

= = =!í= =======

14 novenber star'fte "íJud [icherpenzeel" haar eerste
ledenvergadering van d.it seizoen.
Deze zeer goed. bezochte vergadering vond plaats in
Café Rest.Boschzicht.
Nad.at voorzitter Joh.Ia,gerweij iedereen van harte welkom had
geheten r'terden een aantal formele zaken afgehand.eld..
Allereerst kwan het bestuursvoorstel tot aanpassing van d.e
Maa,ndag

contributie- regeling ter tafel.
het nog niet nod.ig is tot verhoging over te gaan
zullen binnenkort de kosten stijgen als d.e vereniging een

iïogps$j#

=

10=89

{,aa.rliikse led,envergadering rnet behandeLlng van
de jaarverslagenebestuursverkiezÍng enz.
Vertoning van de video over het eekkloppen en
een nog nader

Hoewel

eigen period.lek gaat uitgêvêrlr
'rlà,t wordt tijd"" a1d.us d,e voorzi.tterrwant we bestaan d.it
jaar a1s vereniging ?0 jaa,r,
Het is de bedoeling dat de speciale contributie van f 10per jaar voor ind"ividuele leden gaat vervallen,de contributie
blijft dus;en nu voor a1le ledenr f 15- per jaar.lJe leden
gingen net d.it bestuursvoorstel unaniem accoord..
De fam.Rooyaarrls heeft toestemming verleend om d.e rlrie
gr:afheuvels aan de Renessersteeg te laten onderzoeken en
hierboe za1 het R.0.B.enige proefsleuven Ít;t,ken.
Verder werd"en d.e led.en geattendeerd. op een aantal nieuwe
aanwj-nsten d-ie de vereniging heeft gekregen.
De jaarlijkse excursie gaat dit keer naa.r het verdeciigingswerk Rheynauwen bij Bunnik.Beheerder Polman zal voorafgaande
aan het beaoek een lezing in Scherpenzeel houden.
Nad.at Henk v.Lloudenberg een overzicht van d.e werkzaanheden
van d.e werkgroep genealogie had. gegeven'draaide na cle pauze
Joh.Ia.gerweij een d.ia- serie van d.e Grote Kerk en ongeving.
Het lidrde heer J.d.Klessêr'gaf hierna een toelichting over
de gevonden stenen bij d.e kerk.
Janmer was het d.at door tijd.sgebrek d.e heer Klesser Seen
lezing neer kon houden over d.e kerkelijke gebmiken voor
de reforrnatierhopelijk is hienroor een and.ere keer tiid".
Met de opmerking,"met zekerheid. weten we erg weinig over
de oud.e tijd."rbesloot d.e voorzitter d.eze leerzame avond.

lljfgbluali

===

Medio

apri]

vast te stellen

ond,erwerp.

19.Q2

Lezing door de beheerder ven Fort RiJnauwen te
llr"uenik t dit met het oog op de excursie naar

d.it fort.
Zater{,qfl 20 mei 1o8o. (onder voorbehoud)
lÈccursie naar Fort Ri jnauwen.
ï,andeli jke monumentend.aglwaaraan ook d,oor onze
verenigíng %& word.en meegewerkt in sA,lïlêlXwêIking met lVoudenberg en Eenswoude.

Kopij voor het volgende nummer dient
uiterlijk
1 februari xg8g bij één
van de redactieleden ingeleverd te zijn

!

tz,
r.3

Ilijn Grootvaders Klok.
Heel stil is het in de kamerrnu ik dit verhaal aa'n het
lnpier toevertrouw.Buiten ritselt de wlnd een handvol
bladeren d.oor de inlit naa.st het huisren tegelijk hoor
ik ganzen overbrekken vanuit het noord.en.
Ze praten met hoge stenrnen tegen elkau.r on zo in fornratie
op hun tocht naar een beter en voedselrijker
gebied. Kolganzen op weg naa,r het zulden.

te blijven

Ile winter is in aa.ntocht.Nog enkele weken en het jaa.r is
weer voorbij."uWaar blijft de tiid" rzeggen we tegen elkaa,r
"en lrat is het Jaar voorbij gevlogêorr.

Zachl tikt mijn grootvaders klok op de schoorsteennantel,
om even laterrmet haar driftige slagenrrnij eraa.n te
herinnerenrdat het ongeveer bedtijd is.
Rond. 1925 kocht o1n lageneij deze klok op een erfhuis,
en deze tikte d.oor toen opa er niet meer was.
Iater stond de klok op moed.ers schoorsteenrnntelren toen
wij 2J jaar getrouwd. warenrgaf moeder de klok weer door
ê.€tÍl 0113.

De

klok tikte door,de tijd gaat verder,en wij worden eLke

dag wat ouder.

Onze oudheidkund.ige vereniging is ook al weer 20 jaar en
inr lie voorbij gegane tijd zijn veel van onze nensen

overleden en nieuwe nensen sloten zich bij ons aan.Zo
vormen zij en wij een bladzijde in de historj-e van
Scherpenzeel.

llisschien is het nu wel het monent on even on ons heen te
zj-en en te beseffenrhoe goed we het hebben.De vrijheid
waarin wa leven mogen en het werkrdat we nogen d.oenrmaken
me dankbaar op d.it late uur.
Inmidclels ging tijdens dit schrijven grootvaders klok
verrl.errmaar als we iets geleerd hebben uit wat achter ons
ligt en van hen;d-ie ons voorgingenrkunnen we nisschien over
de tijd heenzien en vol vemachting uitzien naar wat voor
ons Iigt.
14.

Het bestuur en de redactie
van de vereniging
"Oud-Scherpenzeel"
wenst U een gelukkig

l989

