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VAN DE REDACTIE
lVeinig ruimte over voor de redactie dit keer.
!Íij volstaan onze fezers prettige vacantie te
wensen en een behouden thuiskornst.

KENT U SCHERPENZEEL?

ik onlangs mijn auto in het centrum van ons
dorp moest lnrkeren,viel mij plotseling dat paaltje
op,waarvan hierbij de afbeel-ding staat.
Toen

Hè,dacht ik,waarom heb ik dit nooit eerder gezt-en?
En ik heb nooit geweten,dat hier de "Goudenboom"
staat.Bovendien:volgens het plaatje moet de boom,
die erbij hoort, al- zo'n 7 jaar geleden geplant zrln,
Vragen genoeg.Maar weet U de antwoorden?
Ik heb sterke vermoedens,dat de meeste lezers niet
weten,waar dit paaltje (en natuurliik de erbij
behorende boom) staat.Het paaltje is nular ongeveer
4O cm hoog en 20 cm in het vierkan't.

Pilnig eerst eens Uw hersens,en kijk
dit blad voor het antwoord.

t.n. v "Oud-Scherpenzeel"
te Scheroenzeel
De jaarlijkse contributie bedraagt f 2A,Docunentatiecentrum (in het koetshuis)
Burg.Royaardslaan 5. Te bezoeken na Èe1e-
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VAN DE BESÏUURSTAFEL

Naamgeving

Zo vlak voor de zomer mogen we terugkijken op een succesvol jaar. Juist in het jaar van het- Z5-jarig jubileum van
onze vereniging mochten we het 250- lid, de heer J.de Wolf,
begroeten. De belangstelling voor de ledenvergadering was
erg groot met als uitschieter de avond over tttt Vliettt.
l,le mochten hreer veel waardevolle schenkingen ontvangen.
Daarvoor onze haretlijke dank.
fn het dorp wordt inrniddels hard gewerkt aan de centrumroute. Veel bewoners aan de Dorpsstraat dragen bij aan het
nieuwe aanzicht van het dorp door de voorgevel van hun huis
op te knappen. Zo is daar bijv. Dorpsstraat 129-131 van de
fam. Van Hasselaar en mevr. Hilhorst, tegenover de fa. Mandersloot. De klompenwinkel van J.D. Boom op nr. I43 en ieLs
verderop op nr. 163 Randstad Uitzendbureau, voorheen bewoond
door T. Valkenburg. Ook de voormalige winkel van Silfhout op
nr. 178 ondergaat een ware metamorfose evenals dat gebeurde'
m€t het voormalige pand waarin de Rabobank was gevestigd. En
heeft u gezien dat het huis van dokter Slappedel, nr L92,
een naam heeft: ttHuys der Heelmeesterstt. Heel toepasselijk.
Dan is bij de Holevoet pand nr. 276, 't 01de Sporthuus, opgeknapt. Fantastisch deze aandacht voor het dorpsgezicht.
Na de vakantie hopen v/e een film over ons dorp te vertonen
díe 30 jaar oud is en aansluitend een video van ons 25-jarig
jubileum. 0p de jaarvergadering hoopt dhr. G.van de Peut te
vertellen over de geschiedenis van de Eierhal. Verder staat
50 jaar bevrijding centraal in onze activiteiten rond mei
1995. In verband met deze activiteiten de volgende vragen:
1. Heeft u nog foto's m.b.t. de Eierhal? Bijvoorbeeld van

STRAATNAMEN HEBBEN H/STOR/SCHE WAARDE

toneel, bazar, sport, trouwerij,mobilisatie, Flora1ia, carnaval, vrijbankvlees enz..Ook verhalen zijn welkom.
2. Llie weet waar de film is gebleven,gemaakt 1n mei 1940ren

! 1966 vertoond op een avond van de VVV in de Hertog van
Gelre?
3. Heeft u nog fotots of verhalen over de Tweede Wereldoor1og? Hoe eenvoudig misschien de verhalen ook zijn en hoe
onbelangrijk ze ook lijken, alles is welkom. Het is een van
de laatste kansen om deze gegevens voor het nageslacht vast
te leggen. Bij voldoende materiaal wordt het misschien samengebracht in een herdenkingsboek.
Neemt u gerust contact op met een van de bestuursleden.sls
u antwoord heeft op een van deze vragen.
De voorzitter
tt

in Scherpcnzeel :
....

de jaren na de grote volksverhuizingen.Dit is gemakkelijk
te zien aan de naam die van oud-Gernnanse oorsprong is.
De uitgang "zeel" (seef) betekent niet anders dan
"vesting". In het Frankische gebied treffen we tal van
plaatsen aan met de uitgang "zeel" (bilv.Woensel =
!,lodanzeel,Brussel = Broekzeel,Steenokkerzeel nabij Brussef).Zo zouden tal van plaatsnamen genoemd kunnen worden.
Het merkwaardige is nog wel,dat tijdens die volksverhujzingen de Franken Noordwaarts zijn getrokken,terwijl de
Saksers Oostelijk van de Veluwe gingen.De Franken kwamen
nog tot een eind in Friesfand. (Bedenk dat het lJsselmeer
toen nog gevormd moest worden).
Zo ziln ze dus in een gedeelte van Friesland gekomen
dat nu tot de Provincie Friesland behoort maar waar de
naJnen van de dorpen en gehuchten niet van Friese oorsprong

zi1n.
De hoofdmacht van de Franken ging de Maas over en trok

verder in Zuidelirke richtinq.
Merkwaardlg was ook hoe

men

in die tijd

een nieuwe plaats

(boerderij ) bouwde.Men zette nl.het. gebouw precies op de
\^rêd
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zien in het verfooo van de Dorosstraat.Het voordeef was
dat men op betrekkelijke groLe afstand vriend of vijand
kon zien nader komen
_,

Deze wij

ze vall bouw is nog waarneernbaar bij

sommige

boerderij en.
Let eens op de ligging van de boerderij "Groot Donkelaar" aan de Voskuilerdijk.De boerderij "Selder" is op
dezelfde manier gelegen geweest.De boerderij "De Grote
Fliert" was voordat het oude gebouw afbrandde (naar ik
meen in 1927) op dezelfde manier gelegen.Daarna heeft
men echter de grote bocht rechtgetrokken.
In het dorp Scherpenzeel,dat nu grote-stads aflures
begint te krijgen is nog iets merkwaardigs.Men vindt
er een bomenkwartier nagenoeg zonder bomen.Daardoor
zijn de"lanen" geen echte fanen maar gewone straten.
Het woord "steeg" dat men vroeger veel gebruikte is
bijna geheel verdwenen.
Iets wezenlijks ouds is er toch nog wel te vinden.
Eén steegje is tot nog toe gebleven en dat is volgens
de oude benaming de "Monrnersteeg".Deze naam heeft het
gekregen toen Pastoor Mom er \,voonde. Deze Pastoor Incm
werd later de eerste Hervormde predikant in Scherpenzeel.
De naam Mornrnersteeg is sinds kort in het nieuws gekomen
omdat het de naam is van één van de P.v.d.A.Staatssecre-

tarissen.In Scherpenzeel raakte de naam Monnnersteeg
in gebruik.Later kwam op de betreffende hoek een Joods
gezin te wonen.Toen werd de naam het "joden steegje"
ingevoerd.Ook deze mensen zijn naar elders vertrokken
en later heeft er nog een famili-e Den Uyl gewoond en
werd de naam van het steegje "het Uylensteegje".
In het begin van deze eeuvr woonde daar de laatste
vrouwelijke telg,die gehuwd was met een onderwijzer,
rt=sruv! Veldhuizen. u'n'stotiln
meester
de voor vele bekende
sr'
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EXCURSIE NAAR

DE

ALBLASSERWAARD

het feit dat de weergoden aanvankelijk niet van plan
leken ons aangenaam te begeleiden, is de excursie ook dit
jaar weer een succes geworden. Zoals gepland zijn we zaterdag 4 juni om 9 uur uit Scherpenzeel vertrokken. Via de
autosnelweg ri. Gorinchem, hraar bij de afslag Noordeloos
Arie (rfAaitt) Boers, een geboren en getogen Oud Alblasser,
Ondanks

ons a1s reisbegeleider opwachtte en ons meenam de Alblasserwaard in. 0p enthousiaste wijze en met grote kennis van zaken leidde hij ons door het prachtige polderland. lllat de
Valleibewoner a1 direct opvalt is de waterrijke sLructuur
van dit Zuidhollandse landschap: veel sloten, brede wete-

ringen en zompige weilanden. Soms worden de koeien over een
betonpad naar de melkstal geleid, omdat het drassige land
anders wel erg kapotgelopen wordL. 0m de boerderijen en kerken tegen het hoge water te beschermen zijn ze op sommige
plaatsen op een terp gebouwd.
l^le passeerden Goudriaan met langs het gelijknamige riviertje
een aantal prachtige boerderijen, een enkele nog met een
zgn. vloeddeur om bij een eventuele overstroming toch nog
met droge voeten het huis binnen te komen. fn Ottoland valt
het oog direct op het oude kerkje door de idyllische schoonheid. fn Brandwijk liggend in de huidige gemeente Graafstroom, het groene hart van de Alblasserwaardr legden we aan
voor een kop koffie bij de al uit 1890 daterende herberg
ttBoerenklaastt. I{e vervolgden onze weg langs kronkelende
stromen en kwamen in het dorp hlijngaarden, oftewel tthlingerden" zoals de lokale bevolking het noemt. In dit typische

dorpje, dat slechts
700 inwoners telt, zie je
bij een aantal boerderijen

L/aardse

ingemetselde merkstenen
r,\raarop

is

aangegeven

tot

hoe hoog het water soms bij
overstromingen is gestegen.

Wij bezochten het ín IgBl/82
gerestaureerde N.H. kerkje.
De daarvoor benodigde gelden
zijn grotendeels door de
eigen bevolking bij elkaar gebracht. Het heeft nog een zeer
authentiek interieur met aan de wanden een in oud handschrift
uitgevoerd Tien-Gebodenbord en een bord met de "de XIf Artikelen des Christelijken Geloofsrt. fn de vloer van oude
esterikken lagen een aantal grafstenen. Eén treffend exem-

f)

Café Boerenklaas

)

plaar vermeldde:
Jan Aerriens Boumans
schout van l,Jijngaerden
Hij starff op den 23
maert oudt synde 55
jaer anno 1693
fn de vlak naast de kerk gelegen oudheidkamer was een rijkelijk gesorteerde hoeveelheid gebruiksvoorwerpen, kleding,
huisraad e.d. uit de vorige en begin deze eeuw te zien.
Heel wat keren was te horen: ttDat hadden wiej tuus oktt
Na deze bezoekjes werden we in dorpshuis ttHavelingtr (= stuk
laag land) gastvrij ontvangen en hebben h/e van een voortreffelijke lunch kunnen genieten.
via Bleskensgraaf, rdaar in de oorlog de nodige geschiedenis
werd gemaakt, kwamen we in het schilderachtige dorp Oud
B

lnterieur N.H. Kerk te Wijngaarden

)
)

Alblas. Het is één van de oudste dorpen van de l^laard; het
wordt al genoemd in documenten uit de tijd van de Romeinen.
In dit dorp aan het riviertje de Alblas staan een groot
aantal oude gebouwen die onder monunent.enzorg vallen.
Via Alblasserdam en langs de Noord, waar de scheepsbouw
nog altijd een behoorlijk stuk werkgelegenheid biedt, kwamen
we op een oerhollands plekje: Kinderdijk. In totaal staan
hier 19 molens, die tot taak hadden het water van dit laagst.e gedeelt.e van de Alblasserwaard over te pompen naar de

1| meter hoger gelegen boezems van de Over- en Nederwaard.
Thans is deze taak overgenomen door een groot, modern die9
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selgemaal dat met drie enorme vijzels 1500 mr water per
minuut kan verplaatsen. Eén en ander werd ons uitgelegd in
de Expohal, waar een permanente expositie is ingericht over

de functie en werking van de molens en gemalen.
Er was gelegenheid één van de nog in werking zijnde watermolens van tttop tot teentt te bezichtigen. Bijzonder interessant, en men krijgt hier een goede indruk van een bijzonder
staaltje vakmanschap van onze voorvaderen. De molens stammen uit de eerste helft van de l8e eeuw en zijn van het
type bovenkruier. De ronde molens in de Nederwaard zijn opgetrokken uit steen, in de Overwaard zijn ze overtrokken
met een rietbedekking.
Over de Lekdijk zijn we via Nieuw-Lekkerland, Streefkerk en
Groot Ammers weer richting Noordeloos gereden. Evenals op
het eerste gedeelte van de tocht wees Arie Boers ons ook
hier op bijzonderheden en bezienswaardigheden van dit noordelijke stukje Alblasserwaard. Hier en daar keek in het landschap een ooievaars-paartje vanaf de ttpaalwoning"wat verbaasd op ons neer. l4/ij op onze
beurt keken vanaf de kronkelende dljk neer
op de huizen en boerderljen aan de dijkvoet.
Mede door de boeiende uitleg van de heer
Boers kunnen we terugzien op een geslaagde
excursie, waarbij we ook bepaald werden bij
de strijd van de Hollanders tegen het water.
Een strijd die nog steeds actueel is, gezien
de voortdurende dijkverzwaringen. Het keren
van het water za1 ook in de toekomst bepalend zijn voor het voortbestaan van ons zo mooi-e vaderland.
10
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"Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930 door
K.Roodenburg. Uitgave: Vefuws Museum Harderwijk/CÊmeente Nunspeet - oktober 1,992.
Bovengenoemd boek

besfaat zo'n

2OO

lngina's en daarin

worden ruim 50 kunstenaars besproken,die hebben geleefd

tussen 1880-1930 en ziln uitgezwermd over de Noordwest
Veluwe.Zij hebben zich voor kortere of langere tijd
opgehouden in de omgeving van Elspeet en Nunspeet.
De door de schrijver behandefde schil-ders/tekenaars
die ook in Scherpenzeel hebben gewoond en aldaar hebben
gewerkt zL)n,:
- \,/ill-em (Wilm)Steelink jr.
4 trngina's tekst met o.a.zi3n levensgeschiedenis +
afbeelding in kleur van "Herder met schapen in landschap";
- Johannes Cornelis (Jan) van Essen
6 pagina's tekst met o.a.een korte l-evensbeschrijving,
zijn jachtongeluk,trrortretten en genrestukken, landschappen, stadsgezichten, Artis, zij n Scherpenzeelse perioden + 4 afbeeldingen in zwarlfwit en 1 in kleur van
"Fazanten in de sneeuw"I
è
4
I

-

Johan Cop

3 pagina's tekst + afbeelding in kleur van "Veredeld
C.elders paard";
- Gerhard (Gerrit) Christiaan Haverkamp
4 trngina's tekst met o.a.l-even en werk (als qraficus)+
? :fl^roalÁinnar
*..Y_')

van etsen;

- Edzard td1}lem Koninq
11

ziin broer Arnofd 6 pagina's tekst +
zwart/wit afbeeldingen en 3 in kleur van olieverf

samen met

cn}- iIdor-iion.

Van vier bovengenoemde kunstenaars zijn trrcrtretten
rfnahaol

d

Tn rli I zccrr rritqevoerde boekwerk bevinden zich in

totaal- 32 afbeeldingen in kleur en meer dan lOO in
zwartlwit.
Het boek is helaas ni-et meer verkrijgbaar.
Bij belangstel-ting efke dinsdagochtend in te zien in
de archiefruimte van de Vereniging Oud-Scherpenzeel op
afspraak met de archivaris.
Met name de hoofdstukken betreffende de kunstenaars
Steetink en Van Essen zijn mede tot stand gekomen
door bijdrage van de Vereniging Oud-Scherpenzeel.
lvhrtin

Wassen

KENT U SCHERPENZEEL?

Het is niet vreemd,al-s U de "Goudenboom" niet direct
kon vinden.Hij staat nl.niet meer op de pJ,ek,waar hij
oorspronkelijk geplant is.

is hij

met enig ceremonieel
geplant aan de rand van het marktterrein,aan de kant
van de Marktstraat,waar de fietsenrekken stonden.
Maar tengevolge van het her-inrichting van het centrum,
Op Kononginnedag 1987

is de boom verpfaatst naar de parkeerplaats aan de
Mark'bstraat bij de Rabo-bank.Dit is zonder ceremonieel
gebeurd,vandaar dat U het misschien niet wist.
Bi
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Krant,waarin over de feestelijkheden van 30 april 1987
werd geschreven,eenvoudig te vinden,en hier volgt dan
di-t versfaq:
GOUDEN HUWELIJKSBOOM

Tentoonstelling in het Veluws
Van 26 mei

Museum.

t/m 17 september:

ScherPenzeel.

jaren zal herinneren aan het gouden huwelijksjubileum van Prinses
Juliana en Prins Bernhard.
De heer Van de Brake dankte het
6;emeentebestuur voor dit initiatief. Dat voor een es gekozen is,
kan worden gezien als symbool

van

marktterrein

tentoonstelling is geschikt voor iedereen.
Kinderen kunnen er hun ogen uitkijken,bij ouderen

tebestuur genomen

zul-len de nostalgische gevoelens overheersen.
Maar ook liefhebbers van architectuur,vervoer etc.
zullen onder de indruk zijn van de schoonheid en
veelzijdigheid van het basismateriaal :karton.
Openingstijden: ma t/m vr
10.00 - 17.00 uur
za
13.00 - 16.00 uur
Hef rnr rser rm i s oeveqf i crrl i n de Donkers t raat 4
Harderwii k, te1 . 03410- l 446A.

burgemeester De Korte de boonr,
een fraaie es, een voorspoedige
groei toe, zodat hij lot in lengte van

Dit initiatief was door het gemeen-

Kartonnen Kreaties,de grenzefoze wereLd van lrsrs'v,rnleion
Deze

L2

Een bijzonder gebeuren was het
planten van een herinneringsboom
voor het gouden bruidsPaar oP het

in

samenwerking nret de Oranje Vereniging,
vandaar dat zowel burgemeester
De Korte als de heer Van de Brake

aan de schop stonden, toen de
boom door een kraan van de fa.
Rooseboom op zijn plaats van bestemming was neergezet en de heren Zonrer, Barten en Klomp, van
de dienst gemeentewerken, het

voorbereidende werk hadden gedaan. Nadat de boorrr, op aanwijzingen van de ku'eker, de juiste
verzorging had gekregen, wenste

voor de verbondenlreid van

ons

volk en het Oranjehuis. Die is heel
sterk en dat is een es ook. De boom
is geplant op een historische plaats
in het hart van de gemeente Scher-

penzeel, historisch, omdat er nog

nooit eerder op die plaats

een

boom stond maar ook, omdat de
boom altijd zal worden verbonden
C.
aan de datum 30 april 1987.
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Cassettebandje met cl-ubfied W S'zee1
Cassettebandje met S'zeels dialect door C.Valkenburg

Van de

3

Kent U Scherpenzeel ?
Van de Bestuurstafel

op intiatief G.Stotijn.
3 Foto's
Fam.v.Egdom
2 Foto's
G.Esser
Diverse akten Klein Koffschoten I774-I9I5
door C.lío]swinkel- fzn
Diverse nunrners "Wij en het Huis in de Víei". A.Bakker
Foto's van mevr.ten Broek-Cortus
Boekjes Oranje Huis van dhr.Wassen,A'foort
Ontv. van Lanrnert Stutvoet, bushaltebord, trrompboor, kloofbeitel
De volgende dingen zijn geschonken door T.Valkenburg
uit de nal-atenschap van zijn oom:trouwbijbel,liederenbundel, trouwtekst op hout,diplonn alg.handefskennis.
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BOEKENLIJST

in S'zeel .H.M.v.Woudenberg
Van grafheuvel tot coh:mbarium (begraven in Leusden)H.Bos.
De gesch.v.d.Grote Kerk

Hominus Novi door G.J.Mentink e.a.

Gelegenheidsgedichten betr . Renswoude, door S . Laansma .
Inv. 39 RA.Utrecht familie !Íofleswinkel-.
Het ontstaan van het gerecht R'woude en En'rminkhuizen

beide door

lvlr . E.

J. Wolleswinkef

.

Straat en huisnumer
Postcode + Woonplaats

Handtekening:
Druivenkamp 24

Mevr.J.Bergsma Valeriaanlaan

21

Hr.T.v.d.Boogaard Ben Goerioenplein
1L

Ondergetekende, Dhr. /Mevr.

geeft zich op als lid van de Vereniging tt0ud-Scherpenzeeltt
tegen een contributie van f 20,- per jaar.
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