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Vereniging

ttOud

VAN DE REDACTIE
achter de
van ons verenigings-

Nu voor cle meesten onder ons de vacanties

- Scherpenzeeltt

rug zí1n, Iigt het volgende nummer
blad voor U.
Ook voor deze uitgave hadden wij weer vofdoende
copy,maar toch...
Wij doen voor komend seizoen een beroep op onze
l-eden en fezers de trren eens ter hand te nemen ten
bate van ons blad,vooral- aan korte verhafen heeft
de redactie behoefte.
Wij rekenen op U.
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foto misschien niet zo duidelijk is,eerst
een toel-ichting.Het trnaltje is fel rood gekleurd,
met daarop in wit een nummer.Het staat bij een
met nogal typisch gevormde bl-aderen.
Bij het wandelen in het bos bij Huize Scherpenzeel
heeft U dergeJ-ijke paaltjes zeker wel meer gezien.
Maar waar dienen ze eigenlijk voor? En waar staat
pa.altje 15 ? En wat is er voor bijzonders aan deze
Or.dat de

boom ?

Wat een vragen

H.P. Schuurman
Koepellaan 10
A.A. Bitter

3925

Eikenlaan

3925 VJ

99

KENT U SCHERPENZEEL'1.

EA

tel.

3553

te1.

1543

niet

tocht! Als

U

het antwoord toevallig

in dit btad wordt Uw
opgefrist en l-eest U er meer over.

weet,geen nood.Op paS.12

geheugen

VAN DE BESTUURSTAFEL
Na de vakantie beginnen

wij

weer met

'idopên
]rorrnalda
vel4uruv

zin

aan ons

nieuwe seizoen.Er is in de afgelopen maanden veel
positiefs gebeurd.Al-lereerst kregen wij een gift
van .f 150,- van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond.
Zij bestemmen de opbrengst van de verkoop van handwerkjes

in de NCVB-stand tijdens de feestmarkt 1993 voor ons
documentatiecentrum.Het geld wordt jaarlijks besteed
aan een vereniging of instelling die iets trrcsitiefs
doet voor de Scherpenzeelse samenfeving.En deze keer
is dat onze vereniging.Fijn dat ons werk zo gewaardeerd
wordt en hartelijk dank voor de gift.
Dan heeft u mj-sschien ook wel gezien dat het pa.nd Dorps-

straat 180 is opgeknapt.Vastgoed Beheer Scherpenzeel
kocht dit gebouw.waarin de Rabobank was gevestigd en
knapte het op.Het ziet er r,rreer bijzonder mooi uit en
heeft de oude naam,'t Heerenhuys,weer in ere hersteld.
Aan de gevel van het voormalige trrclitiebureau hangt
een nieuw uithangbord: 't Hooge Huys. Hanna Rovers
opende daar een kapsalon en koos de historische naam
van het lnnd a1s officiële naam voor haar zaak.
En het Kerstavondpad is weer begaanbaar gemaakt.Na
dagenlange arbeid van de buurtbewoners is één van de
weinige kerketrnden in de omgeving herstel-d.In ons vol-gende nunmer hierover meer.Al-s bestuur zijn wij blij
met deze initiatieven.Het blijkt dat er ook buiten
onze vereniging een groeiende befangstelling is voor
het Scherpenzeelse verleden.
Hier wil ik graag een verzoek aan vastknotrren.lvtrcht u
L

on het oebied van het behoud
van de Scherpenzeel-se historie dan horen wij die graag.
Wellicht kan de vereniging u helpen een stukje geschiedenj-s in ons dorp te doen herleven.
hcl^rl^ren

Als u dit feest is onze eerste activiteit al voorbij.
Zaterdag 1l september jl.was het Monumentendag.Ons
documentatiecentrum was geopend en er \{as een kleine
tentoonstelling.De dag ervoor bezochten de hoogste
klassen van de basisschofen ons nieuwe onderkomen.
Ondertussen zí1n we vol-op bezig geweest on een mooi
programna samen te stell-en voor het nieuwe seizoen.
We zoeken het dit jaar zoveel mogelijk in de buurt.
Behalve de excursie dan.Daarvoor bestaat af een idee,
wat nu verder wordt uitgewerkt.
We beginnen dit seizoen op 12 october met mevr.Vermeufen
uit Renswoude.Zij vertelt over de kl-ederdrachten uit
onze omgeving.Elders in dit blad vindt u een uitnodiging.
In januari, op de jaarvergadering,houdt ondergetekende
een lezing over de rijke geschiedenis van de Grote Kerk
in Scherpenzeel.In nraart hopen we iemand gevonden te
hebben die ons meer over de excursie in mei kan verte]len.In april staat de boerderij 't Vliet centràal.
ZoaLs u wellicht weet is deze boerderij afgebrand.Johan
Lagerwey heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om
historisch onderzoek te doen.Daarbij zijn vele interessante dingen gevonden,waarvan hij verslag hoopt te doen.

aantrekkelijk programma dachten wij.Wij hopen u dan
ook op vele van onze l-edenvergaderingen te mogen begroeten.
Een

H. M.

v.Woudenberg.

UITNODIGING

Het bestuur van de ver.Oud Scherpenzeel nodigt
haar leden uit tot het bijwonen van de Ledenvergadering
op dinsdag 12 october in Café Restaurant Boschzicht.
Vanaf L9.45 uur wordt U ontvangen met koffie,aangeboden door de vereni_ging.
Na de opening door H.M.v.Woudenberg en het huishoudelijk

deel geven wij het woord aan mevr.Vermeulen uit
Renswoude.Zil gaal- ons vertel-len over \^rat er voor
mutsen en hoeden gedragen werden

in

deze omgeving

tussen 1850 en 1950.
Ook zal zij met haar dochters deze hoeden en mutsen
showen.

In

de pauze worden foto's van deze mutsen getoond.
Ook is men in de gelegenheid vragen te stel_len over
hoeden en mutsen die men zelf bezit.

-9grys::gl.

Het Gelders Oudheidkundig Contact biedt in het seizoen
L993/L994 een aantal cursussen aan over diverse onderwerpen als genealogie, presentatietechnieken, archeologie,
historische geograf ie, etc.
lvber informatie treft U aan in het Cursus overzicht
dat gratis verkrijgbaar is bij het Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 4O4O,7200 BA Zutphen.tel.0575OILA26.Ook bij het bestuur ligt voor belangstellenden
een Cursusoverzicht ter inzage.
6

HET ONAFHANKELIJKHEIDSFEEST 1913
0p 30 november 1813 landde Prins Willem Frederik' de toekomstige Koning Wi1lem f, bij Scheveningen. Eindelijk was
Nederland van het Franse juk bevrijd. De inhuldiging van de
erfpri-ns a1s Soevereine Vorst vond plaats op 2

december

in Ansterdam.
Dit feit werd honderd jaar later, in 1913, in het gehele
land feestelijk herdacht. Ook Scherpenzeel vierde feest.
1813

Begin 1913 werd een commissie gevormd voor volksfeesten tot
viering van het lO0-jarige bestaan van Neerlands 0nafhankelijkheid. De conmissie kwam regelmatig bijeen ín Hotel I'De
Prins". fn de maand apríl richtte zij een verzoek aan de gemeente voor subsidie. De gemeente willigde het in en verleende de feestcomrnissie f 50,- subsidie. Dit geld zou besÈemd worden om de schoolkinderen feestelijk te onthalen.
Door de commissie werd ook het idee geopperd om in de toren
van de N.H. kerk een gedenksteen te plaatsen. Aan de gemeente werd een verzoek tot plaatsing íngediend. Het antwoord
van de gemeente daarop heb ik nog niet kunnen achterhalen
Thans bevindt
in het archief. Er is we1 een steen geplaatst.
deze zi'ch in het depot van de vereniging ttOud-Scherpenzeeltt.
Het genoemde onafhankelijkheidsfeest werd in Scherpenzeel
gevierd op woensdag 9 en donderdag 10 juli 1913. En dat de
inwoners van Scherpenzeel feesten kunnen organiseren, weten
we. Denken v/e maar even terug aan het jaar 1979 toen Scherpenzeel haar 750-jarig besLaan vierde.
Tijdens het feest in 1913 werd ongeveer op de plaats waar
nu cafet.aria tt f t Hoekjett is gevestigd een vrijheidsboom
geplant. De gemeenLe verwachtte daarbij een zo grote toeloop dat zij rijksveldwachter A. van der Zíjde inschakelde
om op een ordelijk verloop toe te zien.
De boom is in later jaren aan het toenemende gemotoriseerde
verkeer opgeofferd. Maar in 1979 is op bijna dezelfde plek
opnieuw een vrijheidsboom geplant.

fotors die onze vereniging van dit feest in haar bezit heeft, geven een goed beeld van de feestvreugde. 0p de
omslag van dit blad ziet U een foLo afgebeeld van een klas

De vele

schoolkinderen op weg naar de feestelijkheden. Voorop loopt
onderwij zer de heer Essen en r,íal meer naar achteren mej . De
Jong (later mevrouw Heine).

0p de foto die op deze pagina is afgebeeld ziet U prins
willem Frederik ( c. valkenburg) landen bij de pothbrug.
Hij wordt ontvangen door de heren Van Límburg Stirum
(S._Valkenburg), Van der Duyn van Maasdam (air. Reemst)
en Gijsbert Karel van Hogendorp (J. van Eeden).
De gezagvoerder was G. Huiting en de bootslieden: C. van
Raay, D. van Set.t.en en W. ten Broek.
I
I

0p woensdag 9
gehouden in de N.H.

kerk. De Gereformeerde Kerk hield zich
landelijk vastgestelde dag, namelijk 16 november.
21 november verschijnt er een proclamatie van Koningin Llilhelmina. Hierin herdenkt zij de woorden van de heren Van

liever

aan

de

der Duyn van Maasdam en Van Hogendorp. Deze heren hadden
namelijk op 21 november 1813 het voorlopig besLuur over Nederlaná op zich genomen tot de komst van de "Heere Prinse
van Oranjett. Alle gemeenten in Nederland werden verzochL
deze proclamatie op te hangen op het gemeentelijke publicatiebord. Zo konden a1le ingezetenen van Nederland kennis
nemen van de woorden van de koningin. De originele proclamatie wordt nog steeds bewaard in het gemeentearchief van
Scherpenzeel.

0p de foto op de pagina hiernaast ziet men prachtig geklede
meisjes op versierde karren afgebeeld, bij Huize ScherpenzeeI. Hier was ook de ontvangst. Heel toepasselijk, want
Koning Liillem I heeft namelijk a1s kind ín L7B7 op Huize
Scherpenzeel gelogeerd. Het werd in die Lijd namelijk eehuurd door de heer van Haren, een groeL vriend van stadhouder Willem V, de vader van Prins l^/i11em Frederik ofte
wel van Koning Willem I.
8

De algehele feestvreugde werd echter overschaduwd door naderend onheil. Het begon Ín Duitsland toen al flink te rommelen. De wereld stond aan de vooravond van de Eerste l'rlereld-

oorlog.
Ria Penning
Bronnen:

Uit het

gemeentearchief Scherpenzeel: ingekomen stukken en

notulen

1913

BUDDING

Of

BUDDINGH

fn ons vorige nunmer werd in de oplossing van ttKent U

Scherpenzeel?tt de naam van de heer Budding genoemd als één
van de vroegere bewoners van de woning Dorpsstraat 26O.
Het verenigingslid de heer C.L. Treels uit Ede maakte de
redactie eropattent dat dÍe naam verkeerd gespeld was. Hij
dient namelijk te eindigen op een "h". Treels die van moeders zijde van de Buddinghts stamt kon dit illusLreren aan
een stamboom en
de hand van enkele kopieën van doopboeken'ttHet
Boetregt";
een kopie van het boek van D. Buddinghf,
Delft 1863. Dit boek bevat het resultaat van een onderzoek
naar de oorsprong en naamsbetekeni-s van het geslacht Buddinght. De schrijver onderscheidt in de naam drie delen:
BIID, DING en HER : heer = h' .
De betekenis van deze drie delen, zoaLs die in het boek beschreven zj-jn, wordt als volgL verklaard:
ttboetett
BuD stamt uit het oud-Germaans en duidL op ons woord
Het recht van ttboeLett berustte vaak bij een priester of de
oudste in een volksvergadering. Deze kon iemand een boete
opleggen. De te "betalentt boete diende om onderlinge geschillen uit de weg te ruimen, doordat de beledigende partij aan de beledigde partij een boete, vaak in de vorm van
een aantal stuks vee, betaalde.
DING stamt van

het Angelsaksische ttthingtt = rechL, rechts-

zitting.

Ht is een verkorting van "heer", vandaar die apostrof (dat
kormraatje, dat we in de naaml{jsten nergens meer aantroffen).
Deze tthtt treffen we ook aan in namen als De Jongh = Joncheer of in Hartogh = hertog-heer. Dat ttheertt duidde in de

niddeleeuhren op mannen van aanzien.
ttVandaar dat veJ-e Buddinghts zo gesteld waren op dÍe rfhrt rt'
zo vulde de heer Treels aan. t' Bij een geboorte-aangifte
werd die tthtt nogal eens vergeten, hetzij door de genuttigde
drank, hetzij door slordigheid. Bekend is dat enkele Buddingrs die tthtt er weer bij hebben gekocht. Ze voelden zich
dan wellicht meer meer BOET-REGT-HEER ", grapte de heer

Treels.
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Onlangs verschenen een aantal boekjes van de hand van
de Jong over de Budding(h)ts. Daarin wordt o.a.
verwezen naar een mogelijke afleiding van het Noordduitse

dr. A.J.

stadje Biidlingen.
Hoe het ook zíj, de
met

een tthtt gespeld

naam Budding
te worden.

Met dank aan de heer Treels voor

in ons vorige numer dient
zijn correctie.
Red.

BOEKBESPREKING
0udschildgeld Lloudenberg en Geerestein 1536-1775

Ir.

I,/.H.M. Nieuwenhuis.

Historische Toegangen van de Gelderse Vallei, nr. 13
156 pag., 4 kaarten. Prijs f 45,Verkrijgbaar: LI. de Greef, rt Schilt 60, 3931 VH Lloudenberg.

is voor ons geen onbekende. Hij schreef
ttRepertorium op de beleningen
van de hofsteden roná de Holêvoet te Scherpenzeeltt. Een uitgave van onze vereniging in

De heer Nieuwenhuis
1989.
Nu heeft

hij alle leggers van het oudschildgeld van Lloudenberg en GeeresteÍn bewerkt en per boerderij geordend. Het
oudschildgeld was een grondbelasting die in 1536 voor heel
Utrecht werd Íngevoerd. Een aantal van deze leggers is bewaard gebleven: nl. 1536, 1599, 1686, L696, 1706, I7L6,
L7L9, L725, L735,1745 en L775. Steeds wordt de eigenaar en
de gebruiker genoend met het aantal morgen land waarvoor zij
worden aangeslagen. Zo krijgt men een overzicht per.boerderij door de jaren heen, zij het met hiaten.
Een monnikenwerk is voltooid. Onze westerburen hebben er
een nooi historisch naslagwerk bij. Voor ons ook van belang,
omdat het Scherpenzeelse gebied dat v6ór 1960 bij Íloudenberg behoorde ook wordt genoemd. De Holevoet, het Voort,
de Doornboom, Geitenbeek en tt Broek, het staat er allenaal
in. Een bijzondere aanvulling is een overzichtskaart uit
1865 en de kadastrale kaarten van 1832. Een index van persoons- en boerderijnamen ontbreekt niet.
Een prima naslagwerk voor geÏnteresseerden in genealogie
en boerderijen.
H.M. van Woudenberg
r

l1

KENT U SCHERPENZEEL

?

Ja,dat was weer eens wat anders dan een gevelsteen
of een oud gebouw.Een simpel rood paaltje bij een boom.
Deze paaltjes zijn onderdeel van het "natuurtr)ad",bestemd voor de basisscholen i-n ons dorp.Het is al een
aanfal iaren oeleden donr hef oemeentebestuur in
samenwerking met de scholen opgezet.Elk voorjaar gaat
de hoogste klas er een dag op uít langs deze paalt;es,
rlie ziin rri loezl'l hii al lerlo'i rrerschillende bomen en
planten.De -Leerlingen hebben dan een boekje,waarin bij
elk nummer iets wordt vertefd over de betreffende plant,
en zil moeten dan een paar vragen beantwoorden.Het is
een flinke route,lopend van de hoofdingang van het trnrk
Jsr

var

aan de Burg.Royaardslaan,via Huize Scherpenzeel,het
Koetshuis,naar het Koepelbje,en weer terug.In totaal
30 nummers.
Er was ook een route voor het najaar,in het bos bij
de vroegere schietbaan,uiteraard gericht op de herfst,
trraddestoelen enz .Deze wandeling wordt momenteel opnieubr
oggezet,aangezien een deel van dat bos is gekapt.
Af met a-L een goed initiatief,dat
de faatste jaren

door de scholen is overgenomen en voortgezel.Al-s u
er belangstelling voor heeft,ongetwijfeld zal er bij
een basisschoof wel een exemplaar van de route over zijn.
De boom bij paaltje 15 is een Tulpeboom.Nee,géén
Magnolia,die ten onrechte ook we1 zo wordt genoemd.
De echte T\:lpeboom is uit Noord-Amerika geimtrrcrteerd
en was door zijn zeldzaamheid veefat a11een bij landhuizen en kastelen te vinden.Denk aan Kasteel Rosendael,

ook nog in het park bij het vroegere Huize Lambalgen,
en dus hier bij Huíze Scherpenzeel.
U kunt hem vinden als u het toegangshek van boerderij
Het Dorp aan de Vlieterweg ingaat en ca.50 m.rechtdoor
1oopt.

Maar ... tot onze verwondering vonden we er ook een
midden in het dorp: naast de winkel van bakker De Bart,
op de hoek van de Vijverlaan.
In mei/juni bfoeit hij met mooie
bloemen, zachtgroen met licht oranje.
Zij lijken echt wel op tulpen wac
lo.iàrr L.. I
k[.Íc!),
vrn
de vorm betreft.Ook de bl-aderen
nPPi.8êbid.
' MíndcralÁ.
tu lttvaal
zijn van een bijzondere vorm,zoals
rftoe.tig uil
deze schets uit de bekende oude Flora
van Heimans en Thijsse laat zien.
Let er eens op,afs u toch bood'

schappen gaat doen.
C.

Boutkan

Het leden bestand
Nieuwe leden:
dhr.W.G.E.Overeem,

Vijverlaan 38 Scherpenzeel-

dhr.J.de Wolf ,Kamillelaan 89 Scherpenzeel
dhr.en mw.M.A.J.Kattekamp,Vlieterweg 9 Scherpenzeel
dhr.en mw.W.Koorengevel, Dorperhoek 1O Scherpenzeel
'I
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Historische Toegangen van de Gelderse Vallei:

De K 0 P fJ voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 13 november a.s. bij één van de

Ontvangen van:

v.d.

De heer G.

een maatbeker (met keurmerk)
een bikhamer
kopie van een ets van het witte
huis bij de kerk van de hand van
G.C. Haverkamp

Peut

Mevrouw Ran

.

deel

2

- Begraafregister

Geref

deel

3

- Grafregister

Geref. Gem. hloudenberg

deel

5

- Dopen

Geref

deel

7

-

deel

B

Huisgezinnen Gerecht trrloudenberg 1748

deel

9

Huísgeld Gerecht Woudenberg L525

deel

10

Grafstenen

in

Gem. trrroudenberg 1765-1811

.

1763-1810

Gem. I,rloudenberg L686-I702

de Herv.Kerk Woudenbere 1.979

Quotisatie en consumptiegeld Gerecht

3
4
6
7

10
11
1,2

13

redactieleden te zijn ingeleverd.
( hierlangs

afknippen)

Ondergetekende, Dhr./Mevr.

Straat/nr.
Postcode/ldoonplaats
Lloudenberg

L6L4

deel

L1

Huisgezinnen l,Ioudenber

deel

12

Haardstedengeld Gerecht i,/oudenberg 1693

g

3

en Geerestein

L675

:

geeft zich op als lid van de vereniging ttOud-Scherpenzeel"
tegen een kontributie van f 15,*- per jaar.
Handtekening:
15
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