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Het 25-jarig verenigings-jubileum schept voor de redactie
van het verenígingsblad een verplichting: zorgen voor een
uitgave met een ttzilverentt randje.
Het doet ons dan ook genoegen dat we met grote hulp van de
huidlge voorzitter en van drie oud-voorzitters U een terugblik op de eerste 25 jaar van de vereniging mogen aanbieden.
Idij spreken de wens uit dat bij het gouden jubileumhetblad
- nu nog een kleuter van 4 jaar - met hulp van allen die bij
de vereniging betrokken zíjn, is gegroeid tot een volwassen
tijdschríft. En dat in her jaar 2008 het blad ook werkerijk
een gouden randje verdient.

KENT U SCHERPENZEEL

werkgroep genealogie
3925

VAN DE REDACTIE

een huis liep en de afgebeelde gevelik onlangs langstth/aarom
is deze mij niet eerder opgesteen zag, dacht ik:
vallen?". Navraag bij de bewoners gaf al vlug het antwoord:
de struik die ervoor stond, is weggehaald en dè steen is
opnieuw geverfd. \
Als U hem dus niet \
direct herkent,
ligt dat niet
Toen

aan U.
Aan de datum te
zíen, zou het
huis in een oud

gedeelte

Schuurman
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Scherpenzeel
moeten liggen.

Nou, het ligt wel aan een eeuwenoude weg, maar aan de rand
van een tamelijk nieuwe wijk.
Mocht het U niet te bi-nnen schieten,dan kunt U de oplossing
elders in dit blad vinden.

Het verenini,n, j:l-Ï:::^:.'::'
;"".versaderins op
16 januari in Rest.Boschzicht.
Mevr.R.Penning en de heer H.v.Woudenberg werden voor

3 jaar herkozen.
Hierna gaf mevr.Penning een lezing over de vroegere
Standerdmofen te Scherpenzeel.Vervolgens vertoonde de
heer de Vries een videofilm over de restauratie van
de schaapskooi in Renswoude.
Op de ledenvergadering van 17 maart maakt de voorzi-tter
bekend dat de vereniging een eigen ruimte krijgt in
het Koetshuis.De heer Laansma vertelde bijzonderheden
over de plaats Zutphen waar dit jaar de excursie heen
zal gaan.
Op 13 mei werd de 2000 ste foto ingeplakt door mevr.
Penning en de dames Otter en de Lange.
Bij de afbraak van de gem.Eierhal is een stuk van een
oude trrcmp gevonden,dit heeft U in ons verenigingsblad
kunnen l-ezen
De excursie op 16 mei naar Zutphen mag een succes

prachtige weersomstandigheden
vertrok een bus met ong.40 deelnemers.Or:rder leiding van
de heer Laansma ging men eerst docr de stad,daarna
naar Kasteel Hackfoort.
De ledenvergadering op 10 novenber werd zeer goed bezocht.
Op deze avond liet Jchn.Lagerweij een dia-serj-e zien
over de Grebbel-inie.De heer v.d.Pijf uit Rhenen had een
prachtige extrrcsitie ingericht.
A1 met al- een trrcsitief 1992 rnet een }edental van 231'
genoemd worden, onder
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OPEN

DAG
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zaterdag 27 maarL.

Ter gelegenheid van het 25-1aríg bestaan van onze
vereniging wordt een open dag gehouden.
Deze begint om 10.30 uur met een intocht door Jan van
Scherpenzeel en zijn gevolg,daarop aansluitend de
opening van het documentatiecentrum in het Koetshuis.
Hier is tot 15.00 uur een expositie van foto's en
prenLbriefkaarten van Scherpenzeel en een verzameling
van oud speelqoed.
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Deze vergadering wordt gehouden op
Àanvang 20.00 uur.

6 aprir in Boschzicht.

Er is een verslag van de op,gravinq bij de N.H.Kerk
door de Archeologj-sche Werkgroep Ned.,afd.Eemland.
Na de pauze een infeiding op de excursie naar
Rosendael
op 5 juni door J.C.Klesser.

!I]IQ!I!ING_ xgg-_q"""d .
De Regio-avoitd, in samenwerking met Woudenberg, Renswoude
en Scherpenzeel,wordt dit jaar georganiseerd door de
Historische Kring Leusden en wordt gehouden op
dinsdag 20 april in De Korf,de Snidse 1 in Leusden.
Drs . P. C. B. Maarschalkerweerd, gemeentearchivaris van

AmersfoorL,zal_ een lezing houclen over stad en platteland
in de middeleeuwen:Amersfoort en Eernland een twee-eenheid.
De aanvang is om 20.00 uur.(zaa1 open om 19.30 uur).
De toeganq

is vri j .
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25 Jaar Oud Scherpenzeel
Het is begrijpelijk, dat, als er een overzicht van de geschj_edenis van de vereniging moet worden opgesteld, het bestuur rje
voorzitter ermee opzadelt. Deze heeft de opdracht net gemengde
gevoelens aanvaard, die er tijdens het doorworstelen van de
beschÍkbare naterie niet beter op werden. Op de eerste plaats
is het ondoenlijk om in een toch beperkt verslag heel de
activiteit
van eên vereniging weer te geven, zoal_s dat in de
notulen en bijbehorende documenten van circa L20 bestuursvergaderingen is vastgelegd. Verder hebben bestuurs- en anderê
leden zich dikwljls veel moeite gegeven op de meest uiteenlopende terreinen binnen het werkgebied van de vereniging. Het
is ondoenlijk on in dit kort bestek iedereen recht te doen- tlte
hebben ons beperkt tot een overzicht van de ledenvergaderingen
en andere activiteiten van de vereniging als zodanig of namens
haar verricht, sorns gekruid net wat verwikkelingen. De materie
is vrlj droog ên biedt weinig gelegenheid tot historische
ontdekkingen: voor auteur en lezers nj.et de meest opwindende
stof, maar daar is weinig aan te veranderen. Nu, bij de afronding van de bijdrage, menen wij toch, dat deze - ook tussen de
regels door - een vrij goed beeld geeft van de ups ên downs in
de afgelopen 25 jaar en van de toch gestage groei in getal en
activiteit,
welke opgaande lijn, naar wij hopen, zaL 'rrorden
voortgezet in de volgende 25 jaar.
J.

C. K.

Verwachtinq

op 7 maart L964 verscheen er een artikel in trDe Holevoêtrr,
voorganger van de Scherpenzeelse Krant, van de hand van de
haast legendarische di.erenarts G.H.Stotijn, bij gelegenheid.
van de beslissing, dat rrde Weirr, het openlucht-dorpscentrun,
zou verdwijnen. Treurnis cn wat verleden werd naar ook begrip
voor de eisen van de toekonst. De auEeur knoopte er naar
meteen een geschiedenis van Scherpenzeel j_n een notedop aan
vast. Hij betreurde, dat Huize Scherpenzeel (in de vorige
eeuw ) [hêrbouÍrrd is in een st.i j I die de hoge ouderdom van de
veste zel-fs ni,et benadert'r, maar na ziln dringende oproep tot
plantsoenaanleg en aanplant van "liefst opgaand geboornterr zou
hi1 net cns genoten hebben van de nabije rerinrichti-ng van ons
dorp, geheel naar zíjn harc. Tenslotte cesloot hij met een
hartewens: de oprichting van een Vereniging oud Scherpenzeel I
6

zí1n ideeën leefden ook bij anderen. Dezelfde krant bevat in
de volgende rnaandên uitgebreide historische artikelen van
Àd.c-Muller, Adriaan P.de Kleuver en een verslag van een
lezing van burgemeester Hoytena van Konijnenburg over de
geschiedenis van scherpenzeel. En ja hoor: eind novernber L966
verscheen er een oproep van belangstellenden om zich aan te
nelden en hield nen de eerste vergadering van oud scherpenzeel
i.o. (in oprichting), waarbi'j burgeureester Hoytena, het echtpaar Londo, en de heren Muller, van snippenberg en van Ekris
aanwezig waren. De uitvoerige notulen van de daarop volgênde
vergaderingen staan bol van de verslagen Yan ieder van de
leden over hun onderzoekingen en andere werkzaanheden net
betrekking tot de Scherpenzeelse historieGeboorte

25 Uaart 1968 is de datum welke de ontwerpstatuten dragen van
de dan op te richten vereniging nOud Scherpenzeel, GelderIandtt, die zich als rteen voortzetting van eên sinds october
1966 bestaande werkgroeprr beschouwt. trZij heeft tot doeL het
bevorderen en uitvoeren van onderzoeken naar de historie in
uitgebreidste zin van de plaats van vestiging, alslede het
verbreden van de kennis daarontrent en het uekken van belangfstelling daawoor, in het bijzonder onder de insoners van die
dat op 17 juni van hetplaats.' Uit het jaarverslag blijkt,
zelfde jaar nog wijzigingen werden aangebracht, naar in de
sÈatutenwijziging van 27 naart 198L !Íerd Èoch als datum van
oprichting 25 naart 1968 verneld, die we ook voor deze jubileumviering naar aanhouden.
op diezelfde daturn werd ook het "buitenlidr, S.Laansna, voorzitter, ên bleven Dr.J.C.Overeem, penningmêester, en Àd.S.l'Íuiler, secretaris, in functie. op heÈ einde van dat iaar telde
de vereniging 20 1eden.
De notulen van de daarop volgende jaren laten een duideli;k
van Ce 'rwerkgroeprr en de
verschj. I zien tussen de activiteiten
de leden zich steeds
de
eerste
tijd
Legden
in
'rverenigingtr.
in de 'rereniging
toe op cnderzoeken en collectievorning,
raakte Ceze j-ndividuele activiteiten meer op de achtergrond en
stelde nen zich neer in op presentatie naar buiten in di.rerse
vornen. Een en ander schijnt niet geheel zonder strubbelingen
te zijn .rerlopen, naaraan de toen scheidende voorzitter Laansma in de jaarvergadering van 5 maarc L97O refereerde. 3il
acclamati.e werd Mr C.P.i{oytena van Konijnenburg 'uot voorzit-.er
giekozen. In L969 bleek er behalve de jaarvergadering één
iedenvergadering te zijn gehouden, welke frequentie ook 'roor
de volgende laren goid.

Jeugd

Dé gêbeurteni.s van de jaarvergadering van 4 juni iszr, was de
presentatie van de eerste uitgavê over de gesehiedenis van
Scherpenzeel die door de Vereniging in conbinatie net het
Nederlandse i{istoriën, op I decernber van heÈ
Èijdschrift
volgende laar gevolgd door het fotoboekie 'rscherpenzeel in
Woord en Beeld'r. Intussen had de secrecaris vanaf het allereerste begin, de heer Mul-ler, ztjn functie ter beschikking
gesteld. Uit de notulen kornt hij naar voren als de zeer actieve animator van de werkgroep en jonge vereniging. Nog steeds
plukken wij de vruchten van zijn uitgebreide correspondentie
afs secretarj-s maar vooral- ook later nog aIs cnderzoeker i.n
vel-e stukken in de collectie Scherpenzelia van de vereniging.
Hij werd op 15 novenber I97L opgevolgd door de heer G'van
Ekris, die op de iaarvergadering van I aug:tfstus 1973 aftrad en
op ziln beurt opgevolgd werd door de huidige penningrmeester
ItÍ.Wassên. In dat jaar bleef dat de enige bijeenkonst evenals
in het daarop volgende jaar. Pas in 1975 khran nen weer op tnee
vergaderingen, rnaar in het volgende jaar geen enkele, jLn L977
en 1978 hersteld tot één. op dêze laatste vergadering Í/terd Mr
Hoytena van Konijnenburg opgevolgd door de heer lí- van der
ZwaaL, droeg U.Wassen het secretariaat over aan mevroulrt J.À.
Unk-van Vliet en volgde hij Dr J.c.van overeen na twaalf jaar
op áts penningrmeester. De heren c.Boutkan en J-Lagerweij
werden aan het bestuur toegevoegd.
Inrniddels reali-seerde lnen zi-ch, dat het jaar i979 well-i-cht het
jaar zou zi1n, dat Scherpenzeel 75O jaar zou bestaan- Men
baseerde zich op een geheinzinniqe tekst: rrJohan van Scherpenseel-, leenman.ran de abt van St.PauLus te ÍJtrecht, L229(, door
serieuze geschiedschrijvers zonder bron aangehaald. Deze bron
bleef ondanks a1le nasporingen onvindbaar, zodat er stemmen
opgingen, met nane uit de hoek van oud Scherpenzeel, om de
tweede, wel gefundeerde verrnelding van rrscarpenzelerr op 22
februari L254 rnet het jubileurnjaar 2004 aan te lrouden' Dat
deze laatste nening juist was, werd pas bevestigd in een zeer
recente gepublicatie, maar dat gebeurde i4 ;aar na ie '.rercnderstelde jubileurndatun.
Er werd een cornnissie 'ran voorbereiding 'ran de ieestelijkheden

geÍnstalleerd en de voorzitter schreef de lekst voor een
jubileurnuitgave 'tscarpenzell voor en natr. De verwikkelingen
rond deze publicatie ieid.den tot een vertrek van Ce secretaresse, die op 23 november \979 - nen had de frequentie r/an
tluee vergaderingen per jaar weer hersteld - werd cpgevolgd
door de heer c.Boutkan; bij cie geleqenheid werd net cescuur
ook uitgebreid mêt Crie nieuwe leden, ie heren À-K.Bakker,

H.J.Blaas en J.Overeen. De zeey geslaagde viering van het
jubileun had het in de loop der vorige jaren gestaag maar
langzaam groeiend ledenaantal met 16 nieuwe leden op een
totaal van 73 gebracht. Toch leidde de nasleep van jubi_leurnuitgave tot het tussentijds vertrek van de auteur en voorzitter op 20 februari 1980, die bij de jaarvergadering van 2L
aprj-I werd opgevolgd Coor de heer J.W.van Maren.
In het voorgaande jaar werd ook voor het eêrst een excursj_e
georganiseerd: naar de gerestaureerde Juffersluis, pêE fiets,
in 1980 gevolgd door een bezichtiging van het gerestaureerde
kasteel ItDe Schaffelaarrí in Barneveld.
Volwassenheid

De turbulenties van het voorjaar 1980 benroeilijkten inaar
verhinderden niet de voorbereiding op een nieuw jubileun: de
viering van 5 nei 1980, een lustrunjaar: een lesbrief voor de
scholen, een puzzelwedstrijd voor de ouderen, een fietsroute
en een -lentoonstelling trVan Mobilisatie tot Bevrijdingtr voor
alle leeftijden en tenslotte medewerking aan een reÈnie van
oud-militairen.
Ook dit jaar werd hreer het aantal van twee vergaderingen
aangehouden. De nawerking van de activiteit
van het. voorgaande
jaar en 1980 bracht het ledenaantal cp 106.
De eerste vergaderinq op 27 februari d.a.v. stond in het teken
van een concept van statutenwijziging, een aanpassing aan het.
Nieuw Burgerlijk Wetboek en naar aanJ-eiding van de formulering
van de 'rin functie gekozen'r voorzitter, het. enige bestuurslid.
dat in die kwaliteit door de ledenvergadering wordt gêkozen.
De andere bestuursleden treden af volgens opgesteld rooster,
naar kunnen terstond worden herkozen en verderen onderling de
functies- ook het verenigingsdoel werd enigszins anders geformuleerd: trHet wekken van belangstelling voor, het verbreiden
van de kennis van en het sti-nuleren van ond.erzoek naar de
geschiedenis van scherpenzeel, het verzarnelen van historische
gegevens en voorwerpen, die betrekking hebben op scherpenzeer
en het nedeserken aan het behoud van historische nonunenten en
karakteristieke
plaatsen aldaar.r Na goed.keuring door de
vergadering passeerde de akte op 27 naart 1981 bij notari.s
Windhorst te Baarn, f,o9 steeds een van onze leden en grote en
belangeloze steun bij deze Telegenheid.
De bestuursreden À.K.tsakker en J.c-rereem werden cpgevorgd door
de heer .j-csnabrugge ên mevrouw ',{.p.Eichersheirn. Na ce pauze
sprak de heer W.M.van Laar over ,rwijzi_gingen in het Land,schap
en Milieu van de Gelderse r/allei si-nds omstreeks 1900tr.
Er werd tot een zittingsper:-ode rroor d,e bestuursleden ,ran drie
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jaar besloten.* Het is opvallend, dat men voor het eerst in de
geschiedenis van de vereniging een tweede voorjaarsvergadering
belegde op 21 april, met de diaserietrEen Hut on in te wonen'r,
gevolgd door een derde op L7 november, ltaarop de heer J.de
Vries over rDe Grebbelinj-err sprak. Voor de excursie bleef men
dicht bij huis in de vorn van een bezoek aan de restauratie
van Hui-ze Scherpenseel op 3 januari, dat op L2 dêcember nog
eens herhaald werd onder leiding van de archj-tect T.Kok ên
mevrouw Drs M. Prins-Schinrnel.
op dê jaarvergadering van 26 januari L982 sprak Drs M.PrinsSchirnmel over rrDe Restauratie van Huize Scherpenseê1rr Daarop
volgde nog eên tweede ledenvergadering op 23 naart, waarop de
voorzj-tter sprak over [Jan van Schaffelaar en Scherpenzeel[ en
zelfs t!íee najaarsvergaderingen op l3 october rnet mevrouht
C.M.Eichelsheirn over 'rPostwaardestukken en de Geschiedenis van
de Post in Scherpenzeelrr en 29 novembêr met diverse filns
n.b.t.scherpenzeel. Vergeleken bij de vorige jaren waren de
vele activiteiten vooral op de vereniging zelf gericht.
Het jaar 1983 opende met de jaarvergaderinq op 7 februari,
weer gevolgd door een tweede voorjaarsvergadering op 30 maart.
De eerste êxcursie per auto had op L7 mei de binnenstad van
Àmersfoort als doel. Één najaarsvergadering bracht het ook
thans nog gebruikelijke aantal van drie per seizoen.
De jaarvergadering van 15 februari 1984 bracht de sensatie van
een in het land bij de Kolfschoterdijk gevonden stenen bijl,
waarvan de vereniging nog een copie bezit. Drs Blonnesteyn gaf
een uiteenzetting over de zeer belangwekkende opgravingen te
wijk bij Duurstede, r,raaraan tijdens de jaarlijkse excursie op
9 juni een bezoek werd gebracht. op de tweede voorjaarsvêrgadering van 17 april sprak J.Lagerweij over'rBoerderijbouw in
de Gelderse Valleirr en Mej.E.Y.de Gooijer vertoonde een diaserie over het jaar tevoren bezochte Amersfoort. Op de najaarsvergadering sprak i{r E.J.WoIleswinkel, adjunct-directeur van
Gravenhage over rrNederlandse
het lconografisch Bureau te's
Farni I ieportretten rr .
Op de jaarvergadering van 2L februari d.a.v. sprak de heer
in 'le
J. Lagerwei j over 'rBoerderilbouw in de celderse vallei
laatste 350 jaar'! en op de ledenvergadering.vsp 23 april Dr
H.P.Deijs over [Rhenen en zijn Geschi-edenis'r. Dê excursie
voerde ook naar Ceze plaats. De najaarsvergadering cp 26
septenber werd gecombineerd net Cud ',{oudenberg en Cud Renswoude en opgeluist,erd cioor een dialezing van de heer G.de Graaff:
trDe Landgoederen van de Gelderse ïalleitr.
Na het officië1e gedeelte .ran de eerste vergadering van i986
op 26 februari- sprak de heer A.tsruyn van de -Rijksdienst oudheidkundig Bodernonderzoek over rtDe ?ervaardiging en ontwikke-

ling van Míddeleeuws Àardewerkrf' De heer G.J.van Barneveld gaf
op 24 april een inleiding op de excursie van 7 juni naar
Àmerongên. Tijdens de najaarsvergadering van 16 october gaven
de heer en mevrouw Heij een inpressie rnet dia's van hun reis
naar Malawi. Na lange jaren kwan êr weer een publlcatj-e van de
verenigi-ng: de Vel-dnarnenkaart, waaraan door verschj-11ende
leden veel werk Írras besteed en waarvan het resultaat trtas
toegevoegd aan 'rGezicht op Scherpenzeel-. Een Grensgevalrr.
Inrniddels was irnners door een aantal leden van de verenj-ging
het Cornité voor Scherpenzeelse Cahiers opqericht, dat zich
dergelijke hj-storische publicaties ten doel stelde. organisatorisch onafhankelijk, ontstond het uit de interesse voor het
verleden van Scherpenzeel, !Íaartoe de vereniging bijdroeg en
waaraan zij op haar beurt haar huidige bloei- dankt. Dezelfde
interesse leverde in het recente verleden een dertiental door
leden uitgebrachte ui-tgaven op, Í^taarvan acht genealogische
repertoria door medewerkers van de latere werkgroep.
Tijdens de jaarvergadering van I april 1987 bedankte de heer
H.J,BLaas als bestuurslid en werd H.M.van Woudênberg in zí)n
plaats gekozen. De heren F.Verheyen en J.Lagerweij spraken
over de schilderijen van Jan van Essen, eens dorpsgenoot, van
wiens werk ook een tentoonstelling werd gehouden. De beide
andere vergaderingen werden gecombineerd rnet de zust.erverenigingen van !{oudenberq, Leusden en Renswoude- op de eerste te
Woudenberg op 23 februari gehouden, sprak de heer c.J.van
lpenburg over 'rStal-len en Ri jtuigen'r, a1s inleidj-ng op de
excursie van 23 nei naar het rijtuigmuseum te Buren, welk mooi
stadje ook werd bezichtigd. De tweede gecornbineerde vergadering op 19 novenber te Leusden had als onderwerp: 'rHet r./alIeikanaal 50 jaarrr. Scherpenzeel was ook gastheer op de landelijke nonunentendag van L2 septenber, waarop het nol-enmonumentje
werd onthuld. Er werden fotocopieën aangekocht van de doop-,
trouw- en begrafenisboeken van de hervormde kerk.
Op de jaarvergadering van 26 januari 1988 werden de .rerschi_llende werkgroepenvoor Documentatie en Genealogie ingesteld. De
heren J.Lagerweij en J.C.K1essêr verzorgden een avond gewijd
aan heÈ kerkgebouw op L4 novenber. Onder ieiding van de Rijksdienst oudhêidkundig Bodemonderzoek werden door leden van de
vereniging op 1-5 december Ce drie heuvels aan de Renessersteeg
onderzocht, Cie geen grafheuvels bleken +.ê zijn. In dezelfde
maand kwam net eerste nurnmer van het, verenigingsblad uit: eên
initiatief
van H.M van i{oudenberg.
Voor i989 .{rerd de jaarvergadering op L4 februari gehouden en
werd de heer C.tsoutkan als secretari_s cpgevolgd door de heer
À.c.W.Àsschert. Oe l-i april gaf de heer À.À.pohnan een inleiding op de excursiê naar het fort Rijnauwen van 20 mei d.à.v.,

10
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terÍrijf de heer G-van Ginkel op de vergadering van 9 november
sprak over dettHeerli-jke Jacht en eerlijke Stroperij in de
Gelderse Vallei-'r In dat jaar deed de vereniging een belangrijke uitgave het licht zi-en: 'rRepertorium op de Beleningen
van de Hofsteden rond de Holevoet te Scherpenzeelrr van de hand
van Ir w.H.M.Nieuwenhuis.
Na heÈ aftreden van mevrouw Eichelsheim werd op de jaarvergadering van 30 januari 199o de heer H.Blees tot bestuurslid
gekozên en hield de heer J.van de Bêrg een spreekbeurt over
Nijkerk, het doel van de excursie op 26 mei d.a.v. Intussên
Írras Scherpenzeel aan de beurt voor de gecombineerde vergadering van de vier verenigingen en vulde die i-n met een Kunst en
Kitschdag op 31 maart. i{etzelfde was het geval i-v.m. de open
Monumentendag rnet als thema de historische boerderijbouw. De
najaarsvergadering op 25 ocÈober werd gevuld door Dr Keverling
Bui-snan over rrDe Geschiedenis van hêt Kadaster in Nederlandtr.
WanÈ op 27 november kon het eerste exemplaar van het deel
Scherpenzeel van de Kadastrale Àtlas Gelderland 1832 aalrgeboden worden aan burgemeester J.de Korte, Ídaaraan de vereniging
in de persoon van de heer H.M.van woudenberg uitgebreide
medewerking had verleend. Deze zeer spoedig uitverkochte
uitgave betekende een indrukwekkende toename van het aantal
Ieden, die door een aantrekkelijke kortingsregeling van de
sponsor, de Àmrobank, over de drenpel werden geholpen.
Een 'reigentr Huis

op de jaarvergadering van 5 februari nam de heer J.Lagerweij
afscheid als voorzitter en werd opgevolgd door J.C.Klesser. De
eerste gaf een diavoorstelli-ng cver "Boerderi;en in Nederland't. De tweede hiel-d op de vergadering van 27 naart een
spreekbeurt over de Àbdij van Berne, die het hele gebied van
Maarsbergen van 1134 tot i64B beheerde. De heer ts1ees gar' inlichtingen ovêr het tweede deel van Ce excursie, die naar deze
nog steeds ononderbroken bestaande abdijgeneenschap voerde. Na
de iiets- en autotochten '{ras deze cp 25 nei de eerste en zeer
geslaagde excursie per bus, waarbij 's niddags ook een arnbachtelljke bierbrouwerij in i{eumên werd bezocht. De kersverse
voorzitter zette zijn:anden in de ver.ler.ring r/an een'zerenigingscentrurn, dat binnenkort, na twee jaar ./an cp en reergaande ver'"rachting, geopend zal worcien. De nalaarsvergadering
stond in het teken van ie genealogi-e r over -"lelk :hema de heer
J.van Barneveld een l-ezing hield. Op 3 ocEober ïerd ,leeigenomen aan een groÈe Sos-regiomarkt, raarbij :nevrouw Penning en
de voorzitter de vereniging cp Je ,roorbereiciingsbijeenronsten
vertêgen!'roorcii-gden en Ce standbouw en -inrj-chting .rsrrargden.
I2

De jaarvergadering voor 1992 werd op 16 januari gehouden,
waarop mevrouw Penning een lezing hield over 'rDe Standerdmoien
te Scherpenzeel'r, waarna de ireer J.de Vries een .rideof ilrn

vertoonde over de restauratie van de schaapskooi op GrooE
Wolfswj-nkei. Op de tweêde voorjaarsvergadering van L7 maart
qaf de heer S.Laansma een net,lia's veriuchte inleiding op le
excursie naar 3ui-phen. Deze tweede busexcursie naar de vroegere (kwartiers)hoofdstad van Gelre en kasteel Hackfort, het
stamslot van de Van Westerholts, anderhal\.re eeuw lang rrherenrt
van Scherpenzeel-, had plaats op 16 mei en werd begeleid door
een gidsje van de hand van J.C.K- De najaarsvergadering werd
opgeluisterd door een diasvoorstelling over de 25O jaar oude
Grebbelinie door J.Lagerweij" Op verzoek van het bestuur van
het cestuur van KREK werd door de voorzitter een cursus gegeven:rrScherpenzeel en zijn Bewoners in de Loop der Eeuwên'r. In
het najaar hadden opgravingen plaats bij de kerk door de
af deling Ee^nland van de Àrcheologische trJerkgerneenschap NederLand, op rnitiatief
van en georganiseerd door de heer H.M.van
Woudenberg.

I ianuari 1993: het infornatie- en documentatiecentrum wordt
officieel betrokken en de inrichting kan beginnen ter voorbereiding van de feestelijke cpening cp de jubileurnviering van
27 naart a.s..... -

*

Hoewel van toen af aan de bestuursleden om de drie jaar
hun zetel ter beschikking stelden, hrorden zij niet vermeld
tenzij zij aftraden en door anderen opgevolgd.

Rechts op de voorgrond de huidige voorzitter, J.C.Klesser,
bij het bodemonderzoek aan de ttgrafheuvels" nov. 1988.
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Demonstratie eekschillen 23 apríL 19BB door

v.d Vllert.

wijlen

Onthulling van het "Molen-monumenttt, 12 september

de heer

1987

Tumult

om

tumuli (=grafheuvels)

V.1.n.r: M.L/assen, C.P. Eichelsheim, Joh. Lagerweij,
C.Boutkan, J.W. van Maren,

H.J. B1aas, J.Osnabrugge

T7

In verband met het 25-jarig jubileum van onze
\rêrênininn an )J maart 199? heeft de redactie
gesprekken gevoerd met de nog in leven zijnde voorzitters in deze periode.
vv!elrrYfrrY

vy

L

Achtereenvolgens kwamen de heren S.Laansma,J.W.van
Maren en Joh.Lagerweij aan het woord.
S.Laansma (fS6g - 1970).
Het boekje over de geschiedenis van Scherpenzeel,dat
op 3 mei 197f verscheen,was eigenlijk de aanleiding
tot de oprichting van een oudheidkundige vereniging
in Scherpenzeel.
De uit Indonesië afkomstige Ad G.Mulfer kwam in 1962
in Schertrrenzeef wonen en a1 spoedig bleek zijn
interesse voor zi1n nieurve woonplaats.
Vooral voor de historie van Scherpenzeel had hij veel
belangsteJ-ling en hij wil-de ook anderen deelgenoot
maken van wat hij gevonden had.
lli-i

h:d

maar

ÁÁn daol

\/^^r

^nên.aon

l^nol< io nrror

Qnharrcn-

zeel schrijven en hiervoor heeft hij ontzettend veel
gedaan.Bij zijn onderzoeken liepen hem nog wel eens
wat mensen in de weg en hij heeft zich alleen kunnen
handhaven door zijn sterke karakter.Voor mij heeft
hi-i een straat-naam in Schernenz.eel verdiend " aLdus
Laansma.

jaren een werkgroep te hebben geleid,die ten
doel had onderzoek van de historie van Scherpenzeel
werd Ad G.Muller in 1968 een der oprichters van de
vereniginS. Hij werd als secretaris gekozen,S.Laansma
Na enkele

1B

L

werd voorzi-tter en J.C.Overeem trrenningmeester.
Laansma herinnert zich nog goed dat op de diverse
bijeenkomsten vaak discussies werden gevoerd waarbij
het zo fel aan toe ging dat hij de vergadering wel
eens 5 minuten moest schorsen om de l_eden wat te
]aten afkoelen.
fn deze tijd kwamen zo'n 12 leden de bijeenkomsten
bezoeken waaronder de l-atere voorzitters C.P.Hoytema
v.Konijnenburg, J.W.v.Maren en Joh.Lagerweij .Op een
ledenlijst van I februari L969 kwamen o.a.de namen
voor van C.Boutkan en G.Londo.
Wegens drukke werkzaamheden in Renswoude en de aanstelling tot ouderling van de Geref.Kerk in dit dorp
was Laansma in maart 1970 genoodzaakt het voorzitterschap neer te leggen.
l4r.Hoytema v.Konijnenburg was bereid deze functie te
aanvaarden en tíjdens zijn periode verscheen het boek-je
over de dorpshistorie van Scherpenzeel.

Tijdens een korte plechtigheid in de raadszaal van
het Gemeentehuis werd op 3 mei 1971 het. eerste exemplaar
aan burgemeester J.Heij door de oude burgemeester
overhandigd.

4 jaar was er gewerkt aan deze uitgave,door de
initiatiefnemer Ad G.ltful-ler zelfs 5 jaar.
Hoytema.3O jaar lang burgemeester die tevens de oorlog
had meegem,aakt was de uitgeJ-ezen man om de oorlogsgebeurtenissen te schrijven.Laansrrê was de derde aureur.
Inzake historie een man met ervaring,hij schreef reeds
2 historische werkjes over zijn dorp Renswoude.
Ruim
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het hoofdstuk over boerderijen zeer kort
gebleven.Reden:de heer v.Maren werkte in het buitenland.
Hel-aas was

Ver,

DO ud-

Scherp eru ze el"

presenteert fruui boek
oaer clorpshistorie
SCHERPENZEEL

-

De auteurs

-

'*d#

sa-

menstellers van het boekje v.l.n.r.

mr C. P. Hoytema

dhr Sj. Laansma

van Konijnenburg

en dhr. A. G. Muller.

S.Laansma,1968

-

I970

J.l,I.van Maren, 1980-1986

SCHERPENZEEL - Voorzitter mr. C.
P. Hoytema van Konijnenburg overhandigt het boekje aan burgemeester Heij.

g

$

Joh.Lagerweij,l9B6-1991 omringd door een soed

homogeen bestuur.
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J.l^J. van Maren (1980 - 1986)
25 jaar geleden las de heer van Maren in de Barneveldse
Courant dat er in Scherpenzeel een historische vereniging was opgericht. ZeLf was hij toen bezig met een sysÍn
i.tátit.n ónder"oek van de Scherpenzeelse archievenAd'G'
met
op
conLact
nam
Hij
het Rijksarchief te ArnhemMuller,. secretari-s van de vereniging, die zeer verbaasd
was dat er iemand a1 intensief bezig was met historisch
onderzoek. Samen met de heer Snippenberg bezocht Mul1er
de ttvreemdett speurder. Sinds dat bezoek is Van Maren 1id
van de Vereniging Oud-Scherpenzeel'
In 1979 - Van Maien woonde toen net een jaar in Scherpenzeel - kreeg hij bezoek van Joh. Lagerweij die-hem na l4/at
hij voorzitter wilde worden'
koetjes en falf5es' vroeg, of
'tt'De vereniging lag me zeer na
aan.
Hii iram de uitdaging
o.i h"t hart.", Zo verklaart Van Maren'

Desfeerinhetbestuur.typeerthijalsheelplezíerig.De
samenwerking was uitstekend en hij ondervond veel steun
van de toenmalige secretarís, de heer Boutkan en Marten
trr/assink, penningmeester. 0m de band met de leden te versterken werden er regelmatig bijeenkomsten gehouden' Er
is steeds getracht een gevarieerd programma te bieden'
Het ledentál van de vereniging was vrij laag vergeleken
met'de zusterverenigingen in Renswoude en Lloudenberg. Van
Maren víndt het jammer dat híj dat niet echt heeft kunnen
verbeLeren. Hij vermoedt dat dit samenhangt met de wijze
van presenteren in de eerste jaren van de vereniging' Hij
vindl dat zijn mening wordt versterkt door het feit dat

de echte groéi begini t.íjdens het voorzitterschap van Joh.
Lagerweij .
Vai Maren heeft het altijd moeilijk gevonden van te voren
de belangstelling voor een bepaald onderwerp in te schatten. rrHaáden we à"n naar mijn mening geweldig onderwerp'
dan kwam er slechts een handjevol mensen. Soms dacht ik
fhet moet maart ,dan zaE de zaal- stampvol' Een zeer geslaagde avond was bijvóorbeeld de lezing over het geslacht
Van Íolfswinkel door S. Laansma. Het was een gezellige
volle zaaL, maar slechts een klein deel van het publiek
was lid van de vereniging. Voor het overige bestuur reden
om niet meer van dit soort genealogische bijeenkomsten te
orgàni""ten.tt Van Maren vond dat jammer'--tt!l is nog zoveel
Le vertellen over de families Methorst, Kolfschoten,Qvereem, Van Ginkel, Van Setten en nog vele anderen."
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zijn voor Van Maren o.a.

de wijze waarop de
restauratie
Huize
Scherpenzeel
heeft bevan
vereniging de
geleid en de voordrachten van mevrouw Prins-Schimmel en
haar uÍtgebreide toelichtingen tijdens de excursies naar
'die restauratie. Ook het veldnamenproject, een initiatief
van Joh.Lagerweij, en de actieve ondersteuning daarbij
van het 1id Job van de Hoef is één van de hoogtepunten
tijdens het voorzitterschap.
Het topjaar is voor Van Maren echter L982. fn Barneveld
werd het feit herdacht dat Jan van Schaffelaar vijf eeuwen geleden van de toren was gesprongen. Van Maren provoHoogtepunten

ceerde met zijn voordracht ttl^/as Jan van Schaffelaar een
Scherpenzeler?tt uitermate. De Barneveldse gemeente-archivaris schreef in de krant: ttDe ver. tOud-Scherpenzeelt
heeft eer ingelegd met deze avond en getoond een kijkje
over de gemeentegrenzen niet te schuwen.tt Van Maren ontving zowel uit Barneveld en l,{oudenberg uitnodigingen voor
het houden van lezingen over dit thema en werd bestookt
met vragen hieromtrent.
De excursies vormen een onderwerp apart. HeÈ lijkt dat
zoiets een plezierige bezigheid voor een voorzitter is.
Dat kan, hoeft echter ni-et. TÍjdens de excursie naar kasteel Renswoude rolde een deelnemer op de Slaperdijk met
fiets en a1 in de bramen. Tien mínuten later kreeg iemand
een lekke band. Bij het eerste beste huis, bij een bejaard
echtpaar, mocht de fiets van de vrouw des huizes van de
opkamer gehaald worden. Hij stond daar misschien al wel
tien jaar, nu met lege banden. Eindelijk werd een fietspomp gevonden, maar het pompleertje was verdroogd. ttHeL
leek allemaal wel uren te duren.t'En ik was helemaal kierewiet toen we veel te laat bij baron Taets van Amerongen
(meneer Hans) aankwamen.tt,aldus Van Maren. Het weril echter een bijzonder geslaagde excursie. Maar thuisgekomen
verzuchtte Van Maren: ttDat was eens en nooit weer!tt
Maar een jaar later ging de tocht naar Llijk bij Duurstede,
zonder problemen. Tijdens de excursie naar Rhenen in 1985
nam Van Maren, in verband met verhuizing naar Papua Nieuw
Guj-nea

afscheid als voorzitter. De aangeboden aquarel van

zijn huis in

Scherpenzeel heeft na het verblijf in Nieuw
Guinea ook nog enkele jaren in Argentinië gehangen. Ze
herfnnert- hem, ook nu in zijn woning in Coevorden, altijd
met genoegen aan Scherpenzeel en de vereniging ttOud-Scherpenzeeltt.
23

Joh.Lagerweij ( 1986 - 1991 ).
Gndat J.W.v.Maren naar Nieuw Guinea vertrok moest er
een nj-euwe voorzitter komen en zo kwam Joh.Lagerweij
op de voorzittersstoel.
"Gnringd door een uitstekende secretari-s en een goed
homogeen bestuur durfde ik het we} aan" aldus Johan
want ik vond voorzil|uer-zíjn niet zo'n hobby.
In de vele jaren (vanaf het begin) dat hij lid was van
de oudheidkundige vereniging vond hij dat l-id worden
voor veIJ betekenden over een hoge drempel stappen.
Zijn streven was dan ooktzorg ervoor dat die drempel
verlaagd wordt.De vereniging moet voor iedere Scherpenzel.er toegankelijk zijn want de Scherpenzel-ers hebben
de fundering van de vereniging gelegd.
Het is hun geschiedenis,het is hun verleden.
Over hoge geslachten al-s de Heren Royaards met hun
Heerlijkheden is al genoeg geschreven,wij willen juist
het verleden weten van de eenvo,adige mensen (de smid,
de bakker.de agrarier) .
In het verleden lag Scherpenzeel in gen arme streek,
er is door de eeuwen heen hard gewerkt door arbeiders
en boeren.Hun geschiedenis,daar gaat het om.
Erg blij was.hij met de explosive groei in zijn voorzitters-periode,van ongeveer 75 naar 225 leden.
Ook het ontstaan van het eigen verenigingsblad vond
hij erg belangrijk:een betere binding onder de leden.
Ook al bezoek je niet a}le vergaderingen.je blijft
via
het blad op de hoogte.Verder kunnen leden ook hun
woordje doen in het blad.
24

Verzamel je alle bladen dan heb je tevens een goed
naslagwerk."Zo blij ft een stuk Scherpenzeelse geschiedenis
voor het nageslacht bewaard",aldus Johan.
Erg positief vond hij de groei van de excursies,we gaan

steeds verder
De

weg.

tentoonstelling van de schil-der Jan v.Essen vond hij

een hoogtepr:nt

hij de opheffing van de leesportefeuille waarbij hij veel respect had voor de heer
Blaas,die hiervoor vee] heeft gedaan.
Het rumoer over het boekje v.d.Zwaal wil hij zo snel
Een vervelende zaak vond

mogeJ-ijk vegeten

Hij

noemde de goede verstandhouding met

het

Gemeente-

bestuur:we kregen in het Koetshuis een eigen ruimte
in de kel-der.Hierdoor konden a1le spullen,die vroeger
overal verspreid lagen,centraaf worden opgeslagen.
Ria Penning kon met een fotoarchief beginnen waarbij
inmiddels al meer dan 2O0O foto's ziln opgeplakt.
Tenslotte nog ziln stoktrnardje:de drie grafheuvels
gelegen tegenover het beukenbos ten oosten van de weg
naar de Glindhorst en die te boek stonden als monumenten.
Het duurde erg lang voordat een onderzoek plaatsvond
met al-s resultaat:geen grafheuvels maar graafheuvels !
Een voordeel in zijn ambtsperiode vond Johan dat hij
de taal- van de streek spreekt en verstaat,dat maakte
afles wat gemakkelijker.
Wat Johan tijdens het interview onvermeld liet:zijn
eigen bijdragen t.w.de vele lezingen en dia-presentaties
niet alleen in Scherpenzeel maar in het hele land.
25

B,OEKENLIJST
Lidnaten 1610-1811, begraven 1785-1811
door: H.M. van h/oudenberg
Kunstenaars op de Noordoost-Veluwe 1880-1930
door: K. Roodenburg
--------l
I

Mededeling aan onze leden

I
I

Van verschillende nummers van ons blad hebben wij nog i
een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Deze zíjn voorl
onze leden tegen de prijs van f 1,50 per stukte verkrÍj-i
gen. 0p de komende vergaderingen kunt U uit de beschik- Ii
i
bare exemplaren Uw keuze maken
Niet alleen voor hen die hun jaargangen compleet wil1en
maken is dit interessant; ook kunt U er mogelijk familie

of

kennissen

(bijv. in het buitenland)

doen.

een plezier

?

zit ín het huis Nieuwstraat 95, de
vroegere boerderÍj, nu gesíerd met een wit hek en een
witte geve1. De letters geven aan dat Jan van de Lagemaat
(toen nog erg jong) de steen heeft gelegd. Zijn vader die
de boerderij liet bouwen, heette Gerrit. De Lagemaats
stanmen ui-t een oud geslacht, waarvan de naam in e1k geval
teruggaat tot 1750.
Omstreeks 1941 is het pand verkocht aan Job I'rlesterneng,
wiens zoon nu nog dit pand bewoont. Tot ca. 1968 was vrijDe steen

uit

3
3
4
5
5
5
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mee

C. Boutkan

KENT U SCHERPENZEEL

INHOUD
Van de redactie .
Kent U Scherpenzeel ?
Jaarverslag I992
Uitnodiging regio-avond
Uitnodiging open dag
Uitnodiging 1 e d e n v e r g a d e r i n g .
25 jaar Oud Scherpen zeel
0ud-voorzit Lers aan het woord
Boekenlij st
Mededeling aan onze leden ...

1909

wel a1 het land achter de boerderij onbebouwd. 0p enige
afstand stond alleen ttGeytenbeektt, een blok van vier woningen, ongeveer op de kruising van thans de Grebbelaan en
de Valleilaan. Tegenover de boerderij was wel enige bebouwirg, zoals enkele huizen van de Vierzinnen en het huis van
Stuivenberg. Achter de boerderij werd in 19ó6 begonnen met
de bouw van ttPlan Zuíd" .
De Nieuwstraat (vroeger Knaap-/Knopstraat) is al vele eeuwen oud. fn het boek rrscherpenzeel, Poort van Gelderlandtt
kunt U hierover meer vinden.

x Het kranteartikel op de omslag dateert uit maart 1968,
enkele dagen nadat besloten was tot oprichting van een
historische vereniging.
De K 0 P IJ voor het volgende nunmer dient uiterlijk zaterdag 10 april a.s. bij één van de redac-

tieleden te zíjn ingeleverd

!

( hierlangs afknippen)
Ondergetekende, Dhr./Mevr

Straat/nr.
Postcode/l^/oonplaats

:

geeft zich op a1s lid van de vereniging "0ud-Scherpenzeel"
tegen een kontributie van f 15,-- per jaar.
Handtekening:

26

27

