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KENT U SCHERPENZEEL ?
Ook nu weer hoefde ik niet zelf een onderwerp te zoeken voor
de serie. Dankzij een tip ben ik gaan kijken naar dit mooie hek,
dat ik dikwijls gepasseerd ben, maar eigenlijk nooit goed heb
gezien.

Voor de meesten van u is het geen vraag waar het te vinden is.
Misschien dat het woord "HOOG" u bij het voorbijgaan minder
opviel, want het linker gedeelte stond altijd geheel open en was
dit gedeelte van de naam bijna niet te zien.
Het is dus deze keer voor u eigenlijk niet zozeer de vraag waar
dit hek is te vinden, maar meer hoe men aan deze naam komt.
Een antwoord daarop zult u van mij in de oplossing niet vinden.
Wel kan ik u daar een aantal gedachten geven. U vindt zoals
gebruikelijk oplossing en mijn gedachten elders in dit nummer
C. Boutkan
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In het laatste nummer van dit jaar even een terugblik.
Op 4 februari was onze jaarvergadering. Onder grote belangstelling vertelde de heer Bolwerk ons interessante zaken over
tegels. Veel mensen hadden hun eigen tegels meegenomen
om te laten taxeren.
Op 15 april vertoonden de heren De Groot en Van de Kruit ons
dia's over Amersfoort. Op 31 mei gingen we erheen met de
fiets of met de auto. Een stralend zonnige dag en een enthousiaste groep deelnemers.
Op 10 juni was er een rondwandeling over de schietbaan en op
30 juni een rondwandeling langs de boerderijen De Bruinhorst
en Het Vliet. Deze laatste rondwandeling zal in 1998 herhaald
worden.
Achter de schermen wordt er meegewerkt aan een boek over
100 jaar christelijk onderwijs in Scherpenzeel. Dankzij deze
medewerking zit er een voordeeltje in voor onze leden. Daar
leest u nog wel meer over in een volgend nummer.
Via een ingezonden brief in de Scherpenzeelse Krant protesteerde het bestuur tegen het onder de grond stoppen van het
aspergebed aan de Oude Bameveldseweg. Dit laatste originele
overblijfsel van de Grebbelinie binnen onze dorpsgrenzen is
zonder pardon onder de stenen gestopt. De discussie is nog
volop in gang. Het eerste resultaat is dat de monumentencommissie van de gemeente na anderhalfjaar weer eens
bijeengekomen is.
Zo heeft het bestuur eigenlijk een nieuwe taak erbij gekregen:
in de gaten houden wat onze gemeente met ons historisch erfgoed doet. U begrijpt dat het langzaam wegrotten van het
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Poortgebouw ons een doorn in het oog is. Er bestaat een plan
bij de gemeente om ons mooie gemeentehuis te verkopen. Het
bestuur is van plan om daartegen ook actie te ondernemen.
Het kan toch niet zo zijn dat Huis Scherpenzeel verkocht wordt.
We hebben er eeuwenlang over gedaan om het in gemeenschappelijk bezit te krijgen en dat recht zouden we nu al na 25
jaar verspelen!
Het documentatiecentrum wordt nog steeds goed bezocht. Veel
mensen stellen schriftelijke vragen, maar veel vinden het
aardiger om zelf te komen zoeken. Nog steeds is men bezig
met het verwerken van de vele foto's.
Mogen wij u er nog even op attenderen dat ons blad haar 9e
jaargang beleeft! Volgend jaar al het tiende jaar en dat onder
dezelfde redactie. Tot volle tevredenheid van het bestuur. Het
is een goede zaak dat steeds meer mensen iets vertellen over
de historie van ons dorp. Uw kopij blijft welkom.
Op de aanstaande jaarvergadering zal Joh. Lagerweij vertellen
over schaapskooien en de schapenhouderij in onze omgeving.
Dat belooft een interessante avond te worden. Een uitnodiging
staat in dit blad. Bij de bestuursverkiezing zijn mevr. R. Penning en de heren G. van de Peut en H.M. van Woudenberg
aftredend en herkiesbaar. Namen van andere kandidaten
kunnen voor 31 december 1997 schriftelijk ingediend worden
bij de secretaresse, ondertekend door vijf leden.
Een fijne jaarwisseling en wij hopen u op 27 januari te begroeten.
Het bestuur.
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HET STIERENGEVECHT
Gedurende de oorlogsjaren stond er op het veld tegenover ons
huis de noodboerderij van Job van Ekris. Hij woonde met zijn
vrouw vlak bij in een "burgerhuis". Tijdens de mei-oorlog in
1940 was zijn hotel-café-bedrijf aan de markt totaal verwoest.
Ook de daarbij behorende stallen.
Van Ekris had in die stal ruimte voor zes koeien, een paard en
een paar varkens, voor die tijd een redelijk boerenbedrijf.
Als jongen van veertien, vijftien jaar ging ik hem daar vaak
helpen. Stal schoonmaken, koeien voeren of helpen bij het
melken. Dit helpen beperkte zich tot het opbinden van de
staarten (in de stal) en het leeggieten van de emmers in de
zeef van de melkbus. Zelf mocht ik nooit melken want, zei Van
Ekris, dan trekt de koe zijn melk terug. Hij zag er blijkbaar geen
brood in me de melkkunst goed aan te leren, bovendien deed
hij dat zelf veel te graag. Ik herinner me nog goed dat eens,
toen hij zat te melken, hoofd met pet in de lies van de koe
gesteund, schuin naar me opkeek en zei: "Gerrit, za'k je vertellen dat a'k een paor uur achter mijn vrouw gelege heb, ik blij
ben da'k weer onder een koe zit"?
Andere anekdotes laten zich beter vertellen dan opschrijven.
Leuk ook was het paard optuigen en dan met de kar bieten of
knollen ophalen. Leuker dan het uitrijden van mest.
Maar eigenlijk is dit alles een inleiding tot het volgende gebeurtenis die toch wel heel veel indruk op me maakte.
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Toen ik op een dag weer naar Van Ekris ging stond hij net klaar
om met een spullekse (=tochtige, bronstige) koe naar de stier
te gaan. We liepen naar Herman van Ginkel op Oud - Willaer
maar toen we daar aankwamen was Van Ginkel zelf niet of nog
niet thuis en dus zetten we de koe op het erf bij de stal vast.
Van Ekris zag er na enig wachten geen been in de dekking dan
maar zelf te begeleiden. Hij ging met een halster de stierenstal
in, maar de stier die de koe al geroken had, "wier kastig" en
voordat Van Ekris hem de halter om had kunnen doen, nam hij
de oude man op de hoorns en smeet hem in de hoek, waarop
hij meteen aanviel. Van Ekris kon geen kant meer op.
Ik pakte een dichtbij staande schop, kroop snel door de reupels
(verticale palen, waardoor het vee uit de ruif eet) en sloeg de
stier daarmee zo hard mogelijk op de kop en nek. Maar daar
gaf hij niets om. Gelukkig zag ik de greep staan, pakte die en
stak de stier daarmee zo hard ik durfde in de nek. Dat vond hij
toch wel onplezierig want hij viel even niet meer aan en Van
Ekris kroop snel de stal uit en ik maakte ook dat ik weg kwam.
Gelukkig had hij van dit angstige avontuur geen nadelige
gevolgen ondervonden maar we vonden het wel zo verstandig
om de begeleiding van de dekking verder aan Van Ginkel over
te laten en gingen zonder koe naar huis. Later zal Van Ekris
haar zelf wel opgehaald hebben. Daar was ik niet meer bij.
Job Van Ekris is heel oud geworden: 100 jaar en drie dagen!
Zijn laatste dagen heeft hij afgeteld en toen hij een eeuw oud
was, kon hij tevreden sterven.
G.H.Stotijn, Elsloo, oktober 1997
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GENEALOGISCHE CONTACTDAG
Op zaterdag 21 maart 1998 zal de vierde genealogische contactdag Midden-Nederland worden gehouden.
Deze dag wordt georganiseerd door de afd. Amersfoort e.o.,
Gooi en Eemland en Utrecht in de Scholengemeenschap Laar
en Berg, Langsakker 4 in Laren.
Openingstijd 10 tot 16 uur, entree ƒ6.- incl. programmablad.
Zoals gebruikelijk zullen er op de contactdag veel instellingen
aanwezig zijn zoals diverse archiefdiensten en een aantal
historische verenigingen uit Midden-Nederland. Ook landelijke
groepen zijn uitgenodigd evenals enige familie-verenigingen.
Men kan ook rekenen op uitgebreide informatie over computergenealogie en de verzamelingen van de N.G.V.
Verder is er een speciale stand waar beginnende genealogen
informatie en advies kunnen krijgen over de aanpak van hun
onderzoek. Tevens zal een meeting-point worden ingericht
waar mensen met gelijkgerichte belangstelling elkaar kunnen
treffen.
De heer Hoogendijk uit Leusden zal een lezing met dia's geven
over familie - en gemeentewapens in de provincie Utrecht.
De interesse om meer achtergrondinformatie over het leven
van onze voorouders te krijgen is sterk groeiende. "Andere"
bronnen worden steeds meer toegankelijk gemaakt. Daarom
zullen de deelnemende instellingen en groepen dit keer veel
nieuwe informatie daarover mee kunnen brengen.
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Vanaf 1-1-1998 is het mogelijk op de home page van de Genealogische Contactdag Midden-Nederland na te kijken welke
groepen, verenigingen en andere instellingen deelnemen aan
de dag.
Het internetadres daarvan luidt; http;//candl. let.ruu.nl/ngv/.
Overige informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de
Stuurgroep Genealogische Contactdag Midden-Nederland:
K.D. Reneman, Bangkokdreef 129, 3564 SJ Utrecht tel. 0302610633 en G.H. Moest, Glazenierslaan 32, 3454 GR De
Meern, tel. 030-6622219.

HISTORISCHE VERENIGING OUDHEIDKAMER
RHENEN e.0.
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Historische
Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. heeft men het tijdschrift
in een kleurrijk en fleurig jasje gestoken.
De redactie heeft een zevental auteurs bereid gevonden samen een overzicht te geven van de geschiedenis van de stad
en gemeente.
In 22 artikelen van prehistorie tot de slag in mei 1940 op de
Grebbeberg, laat men zien hoe de inwoners door de eeuwen
heen hebben geleefd.
Belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen door storting van f20.- op giro 1211163 t.n.v. bovenvermelde vereniging
o.v.v. jubileumnummer.
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SCHERPENZEEL CRIMINEEL
Onder de titel 'Scherpenzeel crimineel' zal van nu af aan
telkens een aantal artikelen geplaatst worden in ons blad. De
artikelen zijn door de voorzitter, Henk van Woudenberg, verzameld uit rechterlijke archieven.
I. Aan de kaak gesteld (1549)
In 1558 ontstaat er verwarring over de rechtsmacht in
Scherpenzeel. Willem, Heer van Scherpenzeel is, evenals zijn
vader en grootvader, benoemd tot Drost van de Veluwe. Hij
oefent de rechtsmacht over de Veluwe uit. Ook over Scherpenzeel? Dat is de vraag. Valt Scherpenzeel onder de rechtsmacht
van de Veluwe of heeft Willem als Heer van Scherpenzeel de
rechtsmacht in eigen hand? Eén van de rechten waaraan dat
kan worden vastgesteld is het recht van benoemen van de
schout. Wie benoemde de schout van Scherpenzeel? De oude
Rijck Wulferts, 80 jaar en Lubbert van Ebbenhorst, in 1558 67
jaar, worden daarover gevraagd. Zij verklaren dat zolang als
hen heugt de Heer van Scherpenzeel de schout had benoemd.
'Oick dat daer altijt een kaeck in den dorpe gestaen heeft ind
(en) van die (door de Heer) van Scherpenzel geset is worden.
Ind die misdedigers als sulx gebeurden daer an setten, ind
justitie daer over laeten doen'. De Heer van Scherpenzeel
berechtte dus zelf de misdadigers en stelde ze aan de kaak.
Een kaak is een schandpaal op een verhoging. De misdadiger
werd daar tot zijn grote schande aangebonden. Waar de kaak
stond is niet bekend.
Recht Arch. 10: nr. 8; 1558, nr. 9; 18-08-1559, nr. 12; 1549, nr.
24 z.j.
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II. Boter (1624)
Het boterde al enige tijd niet tussen Willem Cornelissen, de
speelman van Scherpenzeel en zijn zwager Arris Sandersz. Op
een dag beschuldigt Arris zijn zwager ervan boter van hem
gestolen te hebben. Verontwaardigd stapt Willem naar de
rechtbank en klaagt zijn zwager aan wegens smaad. Hij eist dat
zijn zwager 'met luijder stemme' moet verklaren dat de beschuldiging vals is. Arris wordt er bij gehaald maar die blijft bij
zijn uitspraak. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de ware
toedracht. Daaruit blijkt het volgende:
De dag voor vastenavond gaat Arris naar Amersfoort. Onderweg komt hij langs de boerderij 'Groot Romselaar'. Jan Willemsen, de boer, geeft hem een zware aarden pot met boter om in
de stad te verkopen. In Amersfoort aangekomen is het avond
en de Slijkpoort is al gesloten. Het is een onrustige tijd. Het is
de tijd van de Tachtigjarige oorlog en de Spanjaarden dreigen
over de bevroren rivieren de Veluwe op te komen. Arris gaat
naar het molenaarshuis, dat buiten de poort staat en vraagt of
hij de boter daar neer mag zetten. Hij wil nog een keer op en
neer naar Scherpenzeel om andere spullen te halen. Molenaar
Jacob Lubbersz vindt het goed en de pot wordt vlak bij de deur
neergezet. Arris laat ook nog brood, metworst en vier goudstukken achter en vertrekt.
In datzelfde molenaarshuis zit zijn zwager Willem. Hij eet een
stuk brood en metworst van zijn zwager op. Rond middernacht
ontstaat er buiten grote onrust. Mensen schreeuwen dat de
poort open moet. De Spanjaarden hebben Ede in brand gestoken en misschien komen ze ook deze kant op! De Utrechtse
poort gaat open en de mensen vluchten naar binnen. Willem
besluit de boter van zijn zwager in de stad in veiligheid te
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brengen. Als hij de pot wil pakken ziet hij juist twee grote handen er een schep boter uit halen. De dader zegt dat hij het
liever neemt dan dat 'die Spaenjaerds de botter freten souden'.
Samen met de molenaarszoon brengt Willem de zware pot de
stad in. Ze gaan naar Derk Fransz en zijn vrouw Jacobgen
Garritsd. Een betrouwbaar adres want Willem heeft daar nog
meer spullen liggen.
De volgende dag komt Willem terug met zijn zwager om de
boter op te halen. Arris is verbaasd dat Willem de boter zo ver
heeft gedragen. Dat zou hij zelf nooit gedaan hebben, nog voor
geen schelling. Willem reageert boos dat hij het voor niets
heeft gedaan, zoveel heeft hij wel voor zijn zwager over. Het
zou goed zijn als hij de vrouw des huizes een pond boter zou
geven als beloning voor het bewaren! Met zijn mes haalt Arris
een flinke lik boter uit de pot en geeft die aan haar. 'Als het
mijn boter was zou ik u meer gegund hebben', zegt hij. Dan
wordt ontdekt dat er meer boter is verdwenen. Arris gelooft het
verhaal van de twee grote handen niet en beschuldigt zijn
zwager van diefstal.
Sinds die tijd botert het niet tussen die twee. Arris voelt zich
bestolen en Willem heeft stank voor dank gekregen. Omdat
geen van tweeën wil toegeven wordt er geen uitspraak gedaan.
Recht. Arch. 1: 5vo,6vo; 10-05-1624.
8-9; 01 -11 -1624. 9vo; 01-11-1624. 9vo, 10;
05-06-1624. lOvo; 10-05-1624.
11; Na 12-07-1624. 11vo; 22-11-1624.
13; 24-01-1625. 13vo,14; 07-02-1625.
14,15; 07-03-1625. 15vo; 04-04-1625.
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III. Een hard gelag (1635).
Reijer Huijgen is onderschout van Woudenberg. Naast deze
werkzaamheden drijft hij een herberg en verzorgt eten en
drinken voor bijzondere gelegenheden. Op een dag krijgt hij
een mooie opdracht. Hij moet voor Jan Jansz van Beckbargen
voor 30 a 40 mensen het eten en drinken verzorgen. Er komen
er echter maar 24 of 25 opdagen. Een strop voor Reijer, die
met veel eten blijft zitten. Hij klaagt zijn nood bij Jan en die
belooft: 'Als het cooren op sijn schoonst staet, soo sal men 't
lant hier vercoopen'. Hij doelt op het land van Thonis Willemsz
op Voskuilen. De verkoping zal plaatsvinden in de herberg van
Reijer zodat deze door de extra omzet zijn schade weer kan
herstellen. Diverse keren daarna komt Jan met zijn broer en
andere vrienden bij Reijer in de herberg en herhaalt zijn belofte.
Dan wordt het land op Voskuilen verkocht in ... Amersfoort.
Reijer is woedend. Hij kan naar zijn extra gelag fluiten. Een
schadepost van minstens twintig gulden.
Dat is dan ook het bedrag dat hij voor het gerecht van Jan eist
en nog drie of vier gulden onbetaalde verteringen. Het gerecht
veroordeelt Jan tot het betalen van vijf gulden aan Reijer. Over
de schadevergoeding wordt niet meer gesproken. Een hard
gelag voor Reijer.
Recht. Arch. 1: 57vo; 27-07-1635.
2: 32,33; 27-07-1635.
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KENT U SCHERPENZEEL ?
Mocht u zich even niet kunnen herinneren, waar het bewuste
hek van HOOG KOUDIJS te vinden is, het antwoord is snel
gegeven. Het staat aan de Stationsweg nr. 355, vanuit het dorp
gezien aan de rechterkant (zie foto voorpagina). Daar vindt u
een paar fraaie panden die in het boek 'Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval' door mevrouw Prins-Schimmel worden
beschreven. Deze huizen zijn in 1898 gebouw in een, zoals
mevrouw Prins noemt'... typisch chalet-achtige stijl die vooral
rond de eeuwwisseling in deze streek zeer geliefd was...'. Het
zijn inderdaad mooie, schilderachtige panden.
In het linker gedeelte van HOOG KOUDIJS was vroeger het
kantoor van de toenmalige Rotterdamsche Bank gevestigd en
waarvan de bewoner, de heer Keij, beheerder was. In 1939,
toen de heer Zwaan beheerder was, werd het kantoor verplaatst naar de Dorpsstraat.
Hoe is nu de naam HOOG KOUDIJS ontstaan? Bij de heer
Keij, kleinzoon van de opdrachtgever tot de bouw, is niets over
de naamgeving bekend. Ook op oude kaarten vond ik niets,
evenmin als in de Kadastrale Atlas, 1832. De naam KOUDIJS
komt wel voor op een plek aan de andere kant van de Stationsweg, vroeger Woudenbergs (Stichts) gebied. In 'Van Scarpenzele tot Scherpenzeel' heeft de heer ir. Nieuwenhuis over dit
deel van het tegenwoordige Scherpenzeel het een en ander
geschreven. Op bijgaand kaartje (pag. ..) kunt u zien dat er een
boerderij genaamd KOUDIJS gestaan heeft halverwege de
tegenwoordige Nieuwstraat, destijds Molenweg geheten, gelegen nog vóór de Polse Steeg.
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In 1748 woonde daar een zekere Jan Jansen. Families met de
naam Coudijs woonden vooral in de buurt van de Holevoet.

Op de veldnamenkaart die in 1983 door de vereniging 'Oud
Scherpenzeel' is uitgegeven (nog steeds verkrijgbaar) wordt dit
gebied ook aangeduid als KOUDIJS (zie kaartje op volgende
pagina). Over het Scherpenzeels gedeelte waar HOOG KOUDIJS staat, heb ik niets met de naam KOUDIJS kunnen vinden.
Het zou dan toch in de buurt van Glashorst geweest moeten
zijn.
Wie van u kan over de naam HOOG KOUDIJS misschien iets
vertellen? Ik zou zeggen, praat er eens over met andere geboren en getogen Scherpenzelers. Met z'n allen moet er toch iets
te vinden zijn. Met elk berichtje zal de redactie tevreden zijn en
via dit medium doorgeven aan alle geïnteresseerde lezers.
C. Boutkan
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TAALGEBRUIK
ik schreef reeds eerder dat er in het Limburgs taalgebruik en
het oud-Scherpenzeels dialect diverse overeenkomsten te beluisteren zijn. IVIaar soms is het woord wel hetzelfde, doch de
betekenis geheel verschillend.
Een paar voorbeelden:
Bats:

Ga je in Limburg bij een gereedschapszaak een
bats kopen, dan loop je een grote kans dat men je
vragend en argwanend aankijkt. Hier is een bats
een achterwerk, ook wel vod, maar géén platte
schop. Gezien de vorm van deze schop een heel
begrijpelijke benaming.

Scherp:

Als je een gierigaard bedoelt, noem hem dan hier
geen scherpe, want dan verstaat de Limburger
een geilaard, netter gezegd: een wellustige.
Zelfs bij het noemen van de plaatsnaam Scherpenzeel zie je wel eens een Limburgse wenkbrouw omhoog gaan.

G.H. Stotijn, Elsloo, oktober 1997.
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De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk
zaterdag 7 februari 1998 bij één van de redactieleden te zijn ingeleverd.

(hierlangs afknippen)
Ondergetekende, dhr/mevr.
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel"
tegen een contributie van ƒ 20,- per jaar.
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18

3
4
6
8
9
10
14
17

J^estuut en Ji^ednctie
vun de vereniging
"^ud

- ^cberpenxeer

wensen u een voorspoedig 1998

We zijn net zo
huis in
e buurt
alsu
De Rabobank s e^n bank met °en idee Het
idee dat ie sanen ste'k bent De Rabobank
heert als geer ande' een traditie van
Sdtnenweiken en bouv^en aan relaties Het
IS een bank vui men<;en voor menden
Dat nerkt u al ^ne' in het persoon
lijke contact Elke Rabobank
stait midden in de Samcn
leving Daarom zijn we
"
vaak betrokken bij activi
teitcT in hrt b°drijfs
levei vprentgingen en
s hrlen We w^-'en wat

'

tr 'te*"t rok sis het niet
om banktaken gaat Kort
om we ziin een bank die
n"t zo thuis IS in de buurt als u

Rabobank
Maarn

Renswoude

Scherpenzeel

Woudenberg

