tt

:
-fÊr

A

N

F.

àa

A
*
f{
Àr

àrrá
!-4

H

. r^.

\rra\
t

Ê
f{
rt
áï\
\/-J

3

,"Í
=i

gnz

z2í
>6

6

Contant geld opnemen
met de geldautomaat
Contant geld opnemen van uw Betaalrekerting
kan nu sneller, veiliger en eellvoudiger.
Darrk zij de geldautomaat kunt u geld opnemen
wanneer het u schikt.
24 Uur per dag.
U doet dat mel. behulp van een Eurochequeof Ilabobankpas en een geheinre code
die u alleen kent.
Konr even langs bij de Rabobauk.
Wij vertellen u er graag meer over.
Kantooradressen rnet geldautomaat :
Dorpsstraat 18O, Scherpenzeel

Hahobank
geld cn gocde raad

tr)

Dorpsstraat 38,

lloudenberg
Tuindorpweg 23a, Maarn (vanaf

februari f9gg)

Maart

le

1989

Vereniging

"OUD

-

Saargang

nr.

2

Secretaris

Joh. Lagerweij
Stationsweg 316
A.G.14/.

re1.

1647

te1.

2932

Asschert

Kamillelaan

7

Penningmeester

M.

te1.

3320

Archivaresse

Kamillelaan 5
Mevr. R. Penníng
Akkerwindelaan

tel.

1881

Leden

Wassen

9

Eikenlaan

77

3

H.M. van l^ioudenberg
Leidjeskamp 2
4073464

- t.n.v.

"Oud

tel.

L325

tel.

1985

teI.
-

4078

Scherpenzeeltt

de kelder van het Koetshuis

- te

bezoeken

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

H.P. Schuurman
Koepellaan 10
A.A. Bítter

tel.

3553

Eikenlaan

tel.

1543

99

gnag

bedanken voor de l-euke

gfra4 wat meer "oude verhalen'r van U willen hebben rzodal
de inhoud. van ons periodiek wat gevarieerder wordt.
Tenslotte nog even iets over een naá,n.Tot dusver heeft de
redactie slechts 1 naam doorgekregen en ciat is natuurlijk
te weinig on een keuze te maken.
Ook onze pogi-ng op de $arrergadering nislukte.
Ledenrlaat ons niet in de steek.

Voor de konende rna,nden zijn de volgende progranurn,punten
opgesteld..
plgËgÊg ]l_gpgil:pe heer A.Polnan,beheerder van Forb

in Bunnikrkont vertellen over alIes wat in en
rond dat fort te zien 1s aan gebounen'natuur enz.tjit aLs
voorberei"d.ing voor onze excursire naa,r llhynauwen in nei.
Rhlmauwen

te Scherpenzeel-

in

U

--Elgezuu3:-

J.Osnabrugge

Redaktie

willen

Mevr. C.M. Eichelsheim

Schutlaan

Postgironummer

ij

reacties die
wij hebben gekregen bij d.e uitgave van ons eerste nunmer..
Ook over copy hebben wij niet te klagenralleen zouden wij
U

SCHERPENZEEL'I

Bestuur

Voorzitter

Van de redactie

[gggggg_?C*pfi}CezaneliJke versaderins net

d.e oudheld-

kundlge verenigingen van Leusd.enrl'loud.enberg en Renswoud.e,
georganiseerd. d.oor laatstgenoende vereniging.In zaal
Rehoboth in Renswoude kont de heer d.r.Leijs ult lihenen
vertellen over "Ue strijd om het water tussen Gelderland
en Utreeht"rnet prachtige dia,rs van oude kaarten.
Z*!gfg*g_?O_ggl.n cursie naêr Fort Rh;mauwen te Bunnik.
jke open nonument endag . In
33! g3|gg_2 _s_.nlgn!gl. Iandel i
onze regio valt het accent op d.e nog bestaande verdedigingswerkenrschAnsen ê.d..,vêêlal in Henslíoude en ongevlng gelegen.

2

3.

Van de bestuurstafel

Mededelingen

Kort verslag van de ledenvergadering, d.d. 15 februari j1..

half acht kon de voorzitter veel bezoekers begroeten.
Erg leuk was dat er zofn 15 jeugdige Scherpenzelers te gast
waren. Aangespoord door hun onderwljzer kwamen zij kijken naar
de aangekondigde videovertoning van het eekkloppen.
0m

JaarrerslagJan de secretaris over

19BB:

A1le leden hadden dit met de uitnodiging voor de vergadering
thuis ontvangen. Er waren geen vragen of opmerkingen.
Jàarverslag van de penningmeester over

19BB:

Uit het kasverslag mocht vastgesteld worden, dat het kassaldo gestegen was tot f 3497,-. De voorziLter moest hierbij

echter opmerken dat de kosten over 1989 wel wat hoger zouden
uitvallen in verband met de verschijning van het verenigingsorgaan.
De kascommissie rapporteerde bij monde van de heer trrl.Engelsman dat de administratie uitstekend in orde was.
Al-s nieuw lid in de kascommissie werd als vervangster voor
de heer Engelsman mevrouh/ T.Seijdell-Valkenburg gekozen. ZIj
zal samen rnet de heer G.v.d.Voren over 1989 de penningen

controleren.

Bestuursverkiezing
Aftredend waren: mevr. R.Penning(herkiesbaar), dhr. H. van
ldoudenberg(herkiesbaar) en dhr. C. Boutkan(niet herkiesbaar).
Eerstgenoemden werden met volledige instemming van de verga:
dering herkozen. 0p voorsLel van het bestuur werd in de
plaats van de heer Boutkan de heer A.G.I^/. Asschert gekozen.
De voorzitter heette de heer Asschert van harte welkom in è
gelederen van het bestuur.
De heer Boutkan werd door de voorzÍtter bedankt voor het
vele werk dat hij in zijn bestuursperíode had verricht. HU
liet zijn woorden vergezeld gaan van een boekwerk als herinneri-ng aan deze periode. Mevrouw Boutkan kreeg bloemen aangeboden.
4

De

voorzitter

wees op de

op de apparatuur

\4/aarmee

uitgestalde nieuwe aanwinsten en
micro-opnamen vergroot weergegeven

kunnen worden.
De archivaresse, mevr. Penning, wees op het leuke werk dat
er te doen valt i.v.m. de documentatie van foto- en tekstmateriaal. Zlj deed een oproep om zich a1s vrljwilliger/ster
te melden.
De video-opnamen werden door
gevolgd.

jong en oud met grote

aandacht

de pauze was het woord aan mevr. W. Horward-Vonk. Ztlvertelde op een zeer boeiende wijze over haar hobby: poppen
Ín de originele klederdracht,beter streekdracht, maken.

N-a

De meegpbrachte poppen dienden a1s uitgangspunt voor
haar uitleg. Tevens was er een prijsvraag aan verbonden. De
beschikbaar gestelde pop in de Scherpenzeelse dracht werd
gewonnen door mevr. C. Eichelsheim.

Voor een dankbaar publiek kon de

sluiten.

NIEUWE

voorzitter de avond be-

LEDEN

Na de verschijning van ons vorige nummer konden wlj de volgende leden inschrijven:
148 G.J. Hoolwerf, Hertespoor 62 , Barneveld.
149 Dr. H. Idensink, Park Arenberg 57 , De Bi1t.
150 D.S. van Eek, De Voorposten 6, Scherpenzeel.
151 S. Laansma, Schubertstraat 3, Zutphen.
152 Openb. Bibliotheek, Hovenierslaan 9, Scherpenzeel
153 Mevr.N.Lagerweij-de Leeuw, Huis in de ldei 10, Srzeel.

heten de nieuwe leden hartelijk welkom .
lJ ziret dat we een soort mljlpaal zijn gepasseerd; de heer Van Eek is ons 150"1id.Hoewel onze vereniging al in 1968 werd opgerícht, heeft het nog tot 1980 geduurd voor
we 100 leden hadden. Pas na 1986 is het sneller gegaan en hopen we met een eigen orgaan
snel het aantal van 200 leden te bereiken.
I,{e

I4TERKcROEP GENEALOGIE ( vervolg)

De vorÍge keer vertelde

ik iets over het verzamelen
van klappers. Inmiddels is de

van genealogiën en het maken
verzameling uitgebreid met de genealogie van de familie
Veldhuizen.
Ook wi1 de werkgroep binnenkort starten met het ordenen van
de namen die in de Rechterlijke Archieven van Scherpenzeel

heeft de vereniging besteld bij
de Mormonen in Salt Lake City (USA) en staan op microfilm.
Via een beeldscherm kunnen zij uitvergroot worden. Hiermee
beschikt de vereniging over een rljke bron van historisch
materiaal uit de 17e en 1Be eeuw.
voorkomen. Deze archj-even

is het beantwoorden
van vragen op genealogisch gebied. Ltij hebben al veel mensen
verder kunnen helpen met hun stamboom. Als tegenprestatie
vragen wij t.z.t. ons een compleLe genealogie toe te sturen.

Iiegyg_E]a"rne"
Van de Vereniging Ned. Gemeenten kregen wij apparatuur om
archiefmateriaal op microfilm te zetten. hlij willen beginnen de doop-, trouw- en begraafboeken van 1811-1900 op
film over te nemen. Dat kost veel tijd. Daarom vragen wij,
of één van de leden bereid is om dit werk op zich te nemen.
Het is werk, dat iedereen kan. Bovendien krijgt u deskundige begeleiding van de heer Chr.Sangers.
Wie belangstelling heeft voor dit bijzonder nuttige werk
voor onze vereniging, kan zich bij de heer Sangers of blj
ondergetekende aanmelden.

Een andere taak van de werkgroep

En zo wordt onze verzameling weer uiLgebreid.
De heer A.Bakker

bereidt een publicatie voor waarin

hij een overzicht van ons dorp geefL rond 1910 - compleet
met straat en huisnummer. Een enorm karwei, daL inmiddels
bijna voltooid is.

fn het vorige

nunmer

van

Oud Scherpenzeel vroegen wij

versterking van onze werkgroep. Dat is gelukt! De heer
J.C. Klesser is bereid gevonden onze gelederen te komen verom

sterken.

H.M. van hloudenberg
++++++++++++++++++++++++#++++++++++++++++++++++++++++++++f

* Zoals u uit het verslag van de laatste ledenvergadering *
* heeft kunnen lezen, heb ik gemeend mij niet weer voor esr *
* periode van 3 jaar herkiesbaar te moeten stellen.
+
+Het werk was echt wel boeiend, de samenwerking met de +
* andere bestuursleden geweldig en er was veel int.eressants*
* Le horen over Scherpenzeel en ziin vroegere bewoners. +
* Maar er was ook dikr+'ijls wat spanning om bepaalde werk- +
* zaamheden op een zeker Èlidstip klaar te hebben. Daarom +
+dacht ik, dat het goed was om dit werk, na biina tien
+
+jaar, aan een ander over te dragen.
+

++

* Een hartelijke groet aan collega-bestuursleden en mijn +
+ dank voor het prachtige boek ttlangs het Tuinpad van mijn *
* Vaderentt.
+

+ Van míjn

kant ook een welkom aan mijn opvolger, de heer

* Asschert.

r

C. Boutkan

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6

+
+
+
+

I{*re!:
ik

geleerd op de gracht rran het
kasteel.lliJn vad.er heeft ne de eerste beginselen bijgebracht van deze sporb.Ik had friese doorlopersrnet van
die bred.e o:ranJe gestreepte bandjes.Die werden altijd
heel lrard. als je aI een tiJdJe tr,ad geschaatst van alle
sneeuÏí die er tussen tr<wan.llet koud.e handen moest je dan
voor de zoveelste keer Je bandjes vastxnaken.hant als ze
los zaten kon je flink konen te vallen.
In de v$fde klas van de lagene school kreeg ik kunstschaatsen.l{u nÍet neer recht toe recht aan schaatsen,
nnar rondjee rljdenrzwieren en oB één been voorult een
achtje maken.Dat kostte heel wat vallen en opstaan.l,'lant
d.ie schaa,tsen gingen altijd and.ers dan ik wilde I Yr,ar
aa,n het eind. van de vorstperiod.e kon ik al aarrli.g een
rondje rijd.en.
In die tiJd glngen wa op de Koepel schaatsen.I;àêr lías een
"echte" ijsbaa.n.Het was een stuk weiland dat was uitgegm.ven met ln het nidden een eiland.Het had een binnenbaan en een buitenbaan.Op de binnenbaa,n reden kinderen,
mensen die het nog niet zo goed kond.en en mensen met kunstsctlaatsen,I)at waren neestál de neidjes.Op de buitenba^an
reden de jongens met norên en ijshockeyschaatsen.l'Íaar on
op d.e binnenbaan te konen moest je eerst over de buitenbaan net die hard,riJders.Ib.t was dan ook goed uitkijken
net overstekenrwant voordat je rt wist werd ie onver
gereden.Er werd. dan ook heel wat afgescholden en gevloekt
Sctra,atsenrijd.en heb

ka,ar+,

I

net een touwtje on Je nekrgingen wij dan

schaatsen.
schaá,tsen kon onblnden.

Er was een"kleedhok" waá,r je je
Het stonk er altijd. naar zweetvoeten.Er er stond. een
kachel waar je je aan kon wa::nen.Verrier kan ik rne herinneren dat er ook llrnonade en chocoladenelk werd verkocht.
fk Heb er heel wat rondjes gered.en op de ijsbaan.ilEa^:lom
vind. ik het ook zorn gek gezíchtrals je zoners op de
Koepel looptrdat er dan koeien lopen op de ijsbaan.

fl

Gerlna lagenreij.

I
t

d.oor de heren.
l,leesta1 kregen líe van vader een abonnement.Het een oranje

8.

9.

Aanwinsten
Ontvangen van

!99!4IgI==I_U==!9!!E!!IZlg=L==!D

:

De heer W. Geuze

te Scherpenzeel

De heer H,M. van lrtoudenberg

.

te Scherpenzeel

- Brief d.d. 2-7-L941 uiu den Haag over
de arrestaÈie van oudminister Co1Un.
- Fotocopleën van een dingtaal van
Scherpenzeel (1419): Ver. EoE uÍtgaaf
der bronnen van het Oud-Vaderlandsche
Rechc. Verslagen en mededelingen 6e
reeks

Á. Weinmann Èe S'zeel
À. Diepeveen te Stzeel
Fam. Prins - via de Gem.S'zeel
De heer
De heer

De heer G- van Galen t.e S'zee1

Te leen van de heer

te

J.

Treels

Scherpenzeel

B0EKENLIJST
tl

? -'q-Cravpnhroc

IQ]I

- FotocopÍeën van een Register op de
leenakten van het vorstendom Gelre en
Graafschap Zutphen. Kwartier van Veluwe (Arnhem), J.J.S. S1oet, e.a,I924
Betreft:'t Huys to Scherpenseel, Groc.
0r1e en Breeschocen.
- Krui.wagenzeel (hu1pzeel)
- Voordeurrooster
- Jaarboekjes van "Oud-Utrecht" ,1943 tln
1969 en enkele jrg. van "Ltesterheemt'.
- Twee helmen - M 15 (model 1915) en
M 34 (verbeterde versie 1934).
- Reprodukties van fotots, mei 1940 te
Scherpenzeel gemaakt met boxcamera.

Lambalgen geopend. Een aardige gelegenheid om eens te vertd-*
1en hoe het begraven in vroeger eeuwen plaatsvond in Scherpenzeel

tijd voor de Reformatie
Uit deze tijd zljn maar enkele gegevens bekend. De oudste vonÈ
is een grafsteen van rode zandsteen, die in de N.H. kerk ligL
bij de ingang van het koor naar.,de dooptuin. Men schat deze
steen uit de 12" of 13" eeuw. ')
De afbeelding, een kruis met een cirkel, duidt op een priestergraf. Het oudste graf met een jaartal stamt uit 1584 en
is van...bert $loris van Langel... , gesierd met het hrapen
van Langelaar. ')
Verder is bekend, dat er twee vicaríën gefundeerd waren in
de kerk, n1. van St.Anna en St.Barbara. Dit wi1 zeggen, dat
De

rijke inwoners van ons dorp een bedrag en/of goederen aan de
kerk schonken. Uit de rente had de pastoor dan zijn inkornstsr.
Als tegenprestatie moest op de naamdag van de betreffende
heilige gebeden worden en werd er een mis opgedragen voor

het zieleheil van de gestorvenen. Met de komst van de Reformatie werd dit afgeschaft.

(vervotg)

l.{id<leleeuvrse geschledenls

door: Dr.

nr-

u hebt kunnen lezen in de ttScherpenzeelse kranttt wodt
begin dit jaar de vernieuwde en uitgebreide begraafplaats q
ZoaLs

I{. P . H. Jansen.

EG8ÊF,T FLOR I35EI{
rArI [.ANO€,LATR,

der NederlanCen.

Ilandleidlng voor de beoefening van de Lokale
Reglonale geschiedenis.

A

en

Van Stichtse Stan.
Coor: tl11len de Greef.
14

IsEÍ

De crebbellnle.
door: J.C.T. Blorunestein.
Ult Í,ioudenbergs Verleden.

Geschledenls van tleCerlar,.1 , deel I.
hl .ll . Staveman.

door:
10

(wordt vervolgd

)

priestergraf

oudste graf met

jaartal
11

Na de Reformatie

Er veranderde weinig na de Reformatj-e. Het branden van kaasen voor het zieleheíl van de overledene was voortaan verbden. Misschien werd - net als ín andere gemeenten - het rord
de kerk dragen van de overledenen verboden.
Men bleef de doden in en buiten de kerk begraven. I,r/as de
overledene rijk, dan begroef men deze in het koor van de kei<.
Echter alleen indien toesLemming uras verkregen van de Heer

van Scherpenzeel.
arm, dan werd de overledene gratis begraven op het
kerkhof. Naar men zegt, i-n de noordoost-hoek, zover mogelijk van het koor vandaan.
Het reglement op het begraven
0p 7 mei 1660 wordt er een reglement opgesteld om het begraven goed te laten verlopen en om de diverse tarieven vastte
Idas men

stellen. -)

De administratie was een taak voor de kerkmeest.ers - de
kerkvoogdij zouden we nu zeggen. De doodgraver was heel vaak
de koster-schoolmeester van Scherpenzeel.

Het reglement luidt a1s volgt:

art. 1.
Geen grafstede inde kerck sall mogen vercoft worden onder
acht gulden, maer men sal1 tt meeste daer voor ten proffijte
vande kerck soecken.
(Hoe meer, hoe liever dus !)
art.

2.

Een yder sa1 gehouden zijn, sUn graffstede binnen de tijt

van drie maenden mit dríe sarcken te beleggen off sal den
eijgendome van deselve aende karcke vervallen zÍfn.
(Een grafsteen was 70 x 65 cm - een graf was dus 0,70x1,95m)

art.3.

Voor yder inlaege in een kerckegraffslede welck de kerck
eijgen is en b1{ft, sall betaelt worden aende kerck vljer
gu11. , voor een kint halff galt.
(Er is verschil tussen een graf van de kerk en een eigen
graf; beide kwamen in de kerk voor.)

art.

4.

Voor tt openen van een eijgen graffstede soo de doode boven
twaelff jaer out is, twee gulden; een jonger dode halff
IZ

gelt. 0p't kerckhoff eene gulden; een jonger dode nae advenant.
(Men werd a1s volwassen beschouwd als men ouder dan twaalf
jaar was ! )
art.

5.

art.

6.

art.

7.

Indien ijmants graff door het breecken van een kist off anders insackten, sal1 een igellcken gehouden sijn het selve
weder optehoogen en toe te leggen, het welcke, soo h/anneer
ijmant binnen den tljt van veertíg dagen nae dat hem sulckx
vande kerckmeester sa1 aengeseljt sijn, niet en dede, sa1 de
kerckmr. sulckx laten doen op haere costen en sullen sL3
voor dese ophoginge aende kerckmr. betaelen ses stuljver.
Voor het overluijden van een dode die hier niet begraven
wort, sa1 de kerck hebben eene gulden; de coster de gerech'
tÍcheheijt hier onder gespecificeert:

voor het luijden indien het een dode boven twaelff jaeren
out ís, en inde kerck begraven wort, sal de koster hebben
eene gulden vier stuver; op het kerckhoff achtien stuver;
een jonger doode half gelt. Ten v/aere dat ijmant over een
jonger doode driemaal wilde geposet hebben, in welcken vall
voor een jonger dode soo veel sa1 gegeven worden als voor
een oude.
(geposet zou kunnen betekenen:drie pauzes tussen

art.

het luidc)

8.

het eersLe graffdiepte dat voor een dode boven twaelff
jaar out inde kerck gegraven wort, sa1 den dootgraver ontfangen eene gull. vier st. van elcker diepte vervolgens halff
gelt. Ten waere datter in het diepen een kiste van een dode
boven twaelff jaer out te verstetten was, in welcke va1 hij
van die diepLe soo veel sa1 ontfangen a1s vande eerste. Buii
ten de kerck halff gelt.
Van

art. 9.
Van een dode die Índe kerck begraven wort en onder twaelff
jaeren is, sa1 hii ontfangen van het eerste graffdiepte twae1ff
stuver, van elcker diepte vervolgens ses stuver, op ft. kerdc
hoff van elcker diepte ses stuver.
l3

ftr

art.10.

fndien hU op 't kerckhoff bijll off houweel gebru{jcken moet,
sal hij vande eerste diepte hebben dubbelt gelt, vande andere

a1s boven.

art.

I

1

De dootgraver sa1 gehouden sijn de dootsbeenderen die in 't
openen van tt graff opgegraven worden, in hetselve graff weder te laten sincken. Al1e graven inde kerck voorden sondadr
toe te màecken en beleggen. Als oock indien een dode op het
kerckhoff begraven was, de baar binnen 24 uren inde kerck E
brengen. Blj aldien den dootgraver in een van dtgeen in gebreecke blijft, sal niemant gehouden zljn wegens hem syn ge-

rechtigheit te betalen.
(Dat laatste duidt er m.i. op, dat de doodgraver
krijgt als hij niet aan dit artikel voldoet.)
arr. 12.

geen geld

Een yder sa1 gehouden sijn binnen ses wecken naede begraeffenis de gerechticheijt aende kerck,coster,dootgraver te vol-

rnnouct
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doen.

art.13.

Wannerder met steenen off andersints inde glasen vande ked<
geliorpen off eenige steenen vande kerckmuijr gebroocken h/orden, su11en de ouders voor haere kinderen instaen an de gedaene schade te betalen gehouden sijn, en sa1 de kerckmr. de
geledene schade terstont. laten repareren, en de costen vandien van de ouders; indien se onwillich sljn, doorden offi-

cier(:schout) uit excecutie ínnen. (Dit art. heeft niets

begraven te maken,maar
reglement opgenomen. )

art.

is waarschijnlijk uit

14.
De armen wordt van al1es

noodzaak

in

mÉ

het

vrij gekent.

H.M. van l,/oudenberg
Noten:

Ned.Herv.Kerk van Scherpenzeel, ltl.Meulenkarng

Sticht.Kerkel{jk Kunsrbezit in Nederland.
2. Graven in de Herv. kerk te Scherpenzeel, 1983.
L4

( hierlangs afknippen)
Ondergetekende, Dhr . /Ylevr.

op 12 mei 1660 wordt het reglement bekrachtigd door Borchad
It/illem van Westerholt, Heer van Scherpenzeel.

1. fnventaris

K 0 P I J voor het volgende nummer dient
uiterl!jk vrij dag 2B april 1989 bij één van
redactieleden ingeleverd te zijn !

1984

Straat/nr
Postcode/h/oonplaats

geeft zich op a1s lid
tegen een kontributie

van de
van

ft

vereniging ttOud-Scherpenzeeltt
5,-- per jaar.
Handtekening:

Idoudenberg , W. de Greef
Rfjksarch. Arnhem. Huis Enghuj-zen; arch.Westerholt 252 -2a,

nr.

o
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