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Geschiedenis van Huize Scherpenzeel  
 
De oudste geschiedenis 
In het jaar 998 stichtte  bisschop Ansfried de Benedictijner abdij, een klooster op de Hohorst of 
Heiligeberg bij Leusden. Dankzij dit klooster werden de woeste en moerassige gronden in de 
Gelderse Vallei ontgonnen en in cultuur gebracht. Door de aanleg van dijken en de verbeterde 
afwatering konden er landbouwgronden worden aangelegd en de Gelderse Vallei werd voor de 
machthebbers een interessant gebied. Dit gebied was in de 11e eeuw Stichts grondgebied en 
Henricus, afstammeling van het geslacht van Amersfoort, trad in die tijd als schout op. Gelegen 
op een zandrug, op de grens van het Stichtse en 
Gelderse gebied en vlakbij een voorde, een 
doorwaadbare plek in de Luntersebeek, was het latere 
Scherpenzeel een strategisch belangrijk punt en het is 
dan ook niet verwonderlijk dat op die plek een versterkt 
huis zou komen. Algemeen wordt dan ook aangenomen 
dat de naam Scherpenzeel afkomstig is van de 
benaming van een versterkt huis omgeven door een 
palissade.  Het laatste deel van het woord „zeel" is 
afgeleid van ,,zale" of ,,sale", wat zaal of huis betekend. 
Het eerste deel ‘’scherpen’’ duidt op de aanwezigheid 
van scherpe staketsels (palen) oftewel een palissade. 
Dit is de omschrijving van het prototype van een vroege 
burcht of kasteel in de vroege middeleeuwen. Rond zo’n 
vroege burcht ontstond meestal ook een dorp, het latere 
Scherpenzeel. 
 

        Afbeelding: voorbeeld van een zgn   
        motteburcht, de voorloper van het  
        kasteel. (bron: Wikipedia). 

 
De eerste naamsvermelding 
De eerste vermelding van de naam Scherpenzeel zou moeten stammen uit het jaar 1229. 
Een Jan van Scherpenzeel zou als leenman van de Sint Paulusabdij op een archiefstuk van 
dit klooster vermeld moeten staan. Vermoedelijk wordt met deze ridder Jan van Lockhorst 
bedoeld, afstammeling van het geslacht van Amersfoort. Helaas is deze oorspronkelijke bron 
niet meer terug gevonden. Wel is er een oorkonde uit 22 februari 1254 bekend, 
voorkomende in het Archief van het Huis Lokhorst. In dit archiefstuk wordt gesproken over 
de ‘’iurisdictioni in Scarpenzele" oftewel de gerichten te Scherpenzeel. Ook wordt er gesproken 
over ‘’goederen’’ en een ‘’leen’’ in Scherpenzeel. Dit betekent 
dat er in 1254 al behuizingen en zeer waarschijnlijk ook al 
een versterkt huis moet hebben gestaan. 
In de archieven van de Sint Paulusabdij komen lijsten met 
bezittingen uit o.a. de jaren 1300 en 1318 voor, waarin de 
goederen worden genoemd die de heren van Lockhorst in 
leen hadden van de abdij. Op deze lijsten komt ook de naam 
Scherpenzeel voor. Rond 1300 was Scherpenzeel in handen 
van Adam, de kleinzoon van Adam van Lockhorst, broer van de 
eerder genoemde Jan van Lockhorst (Jan van Scherpenzeel). 
Tot aan de reformatie (2e helft van de 16e eeuw) blijft het 
kerspel Scherpenzeel eigendom en onder het kerkelijk 
gerecht van het aartsbisdom Utrecht. 
 
         Afbeelding: de oorkonde uit het het 

      archief van het Huis Lokhorst. 
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Het ‘’Huys te Scarpenzele’’ 
De eerste omschrijving van een ‘’Huys te Scarpenzele’’ dateert van 13 juni 1370. De Hertog 
van Gelre geeft aan Jan (Johan) van Scherpenzeel het Huis met aangrenzend land in leen.  
Als ridder en man van aanzien noemt Jan zich ‘’Heer van Scherpenzeel’’. Het land was nog 
maar beperkt van omvang. De beschrijving geeft aan: ‘’twee morgen land, ten zuiden van de 
straat’’. Met een morgen werd een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden 
geploegd. Een Gelderse morgen was 0,86 hectare groot. Dit gebied zou later stevig worden 
uitgebreid, vooral door de zoon van Jan: Otto, niet alleen Heer van Scherpenzeel, maar ook 
gerichtsman, raadsman, schepen en zelfs burgemeester van Arnhem.   

Het Huis zelf bestond in die tijd uit een donjon, een 
woontoren. Een donjon was aanvankelijk een 
zelfstandig bouwwerk, in de loop der tijd werden rond 
een donjon andere gebouwen opgetrokken. Zo 
ontwikkelde zich een kasteel. Het was in de 
middeleeuwen zeer gebruikelijk dat de heer niet in zijn 
versterkte huis woonde, maar in een erbij gelegen hof-
stede. Gewoonlijk lag bij een versterkt huis een 
boerderij, stallen en schuren e.d. Dit landbouwbedrijf 
diende als basis voor het dagelijks onderhoud en 
bestaan en was van het allergrootste belang. In tijden 
van nood en oorlog diende het versterkte huis als 
toevluchtsoord voor de heer en zijn familie, maar ook 
voor zijn onderzaten en omwonenden, de dorpelingen. 

Artist impression hoe de donjon er in de 14e eeuw 
uitgezien kan hebben. (door: mevr. Th. Kloosterman) 

 

De eerste afbeelding                
De oudst bekende gelijkende afbeelding van het Huys te Scherpenzeel is te vinden op een 
kaart gedateerd 21 januari 1641 en getekend door de landmeter J. van Diepenem.  
Bijgaande afbeelding is een sterke vergroting van een detail van deze kaart.  
 

In het dorp herkennen we de kerk, de 
Dorpsstraat en de Marktstraat.            
 

 
Te zien is dat het Huis bestaat uit een 
woontoren (de donjon) en een aange-
bouwd zaalhuis (later verlengd met een woonblok). ‘ 
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Vermoedelijk is deze eerste aanbouw aan de donjon tot stand gekomen kort vóór 1560. Uit 
dat jaar is namelijk een archiefstuk bekend waarin de opdracht wordt gegeven tot de bouw 
van een wenteltrap in de oorspronkelijke woontoren. In datzelfde archiefstuk wordt 
gesproken over een zaal waarin een kamer afgetimmerd moest worden. 

Op de afbeelding is verder te zien dat het Huis Scherpenzeel is omgeven door een gracht en 
er staat een boerenhoeve en een soort poortgebouwtje. Zuidelijk van het Huis bevindt zich 
een boomgaard en de weg naar Lambalgen.  

In 1560 was de bewoner Willem van Scherpenzeel, ook wel Palick Gerrits-zoon genoemd.   
Hij was getrouwd met  jonkvrouw Johanna Tenckinck. Na haar overlijden trouwde Willem in 
1551 met jonkvrouw Hadewich (of Heze) van Zuylen van Nyevelt. 

Van Woontoren tot Woonhuis                      
Langzaam aan veranderde de woontoren meer en meer tot een woonhuis. Nadat in 1636 de 
laatste Heer van Scherpenzeel (Willem) was overleden kwam het Huis in handen van het 
geslacht Westerholt. Een halfzuster van Willem: Aleyd, Vrouwe van Scherpenzeel, was 
getrouwd met Hendrik van Westerholt. Tot aan 1793 zou de Heerlijkheid Scherpenzeel 
eigendom van het geslacht Van Westerholt blijven en zij hebben het bezit stevig uitgebreid. 
Niet alleen met grondgebied, waaronder ook grote delen van het dorp, maar ook het Huis 
zelf werd uitgebreid. Verder bezaten de Westerholts (zelf katholiek) het Patronaatsrecht: het 
recht om een dominee naar hun keuze te benoemen. 

 

Op de bekende tekening van Jan de Beijer van 22 september 1749 is te zien dat de oude 
woontoren helemaal is ingebouwd. Op de tekening is in de muurankers het jaartal 1652 te 
zien. In dit jaar hebben Aleyd van Scherpenzeel en Hendrik van Westerholt aan beide zijden 
van de toren woonvleugels laten bouwen. Het middeleeuws aandoende, kasteelachtige 
gebouw veranderde hierdoor geheel van aanzien. Plotseling was er sprake van een deftig 
uitziend landhuis. Het Huis te Scherpenzeel wordt voortaan Huize Scherpenzeel genoemd.  
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Uit de 18e eeuw zijn meer prenten bewaard gebleven van Huize Scherpenzeel, o.a. van 
Cornelis Pronk (1731) en van Paulus van Liender (1749).  

De Prinsen van Oranje                       
Eind april 1787 logeerden de Prinsen 
Frederik en Willem, zonen van Prins 
Willem V, op Huize Scherpenzeel. In 
die tijd was het Huis verhuurd aan de 
Baron van Haaren. Hij werd een ‘’groot 
vriend der Oranjevorsten’’ genoemd. 
Het was een politiek onrustige  tijd, de 
tijd van de woelingen tussen patriotten 
en prinsgezinden. Kort hierna zou het 
eerste treffen tussen de beide 
groeperingen plaatsvinden, op 9 Mei 
1787 bij Utrecht.  De Heer van Haaren 
maakte dus een duidelijk politiek 
statement door de prinsen op Huize 
Scherpenzeel te laten logeren.                  
Als blijvende herinnering werden door de Heer van Haaren de lengtes van de Prinsen 
Frederik en Willem gemeten tegen het deurkozijn (afbeelding).  

Een aantal Scherpenzeelse dorpelingen was zodanig blij dat zij ‘’uit vreugde en ter eere der 
jonge Prinsen’’ de dorpsomroeper dwongen een boodschap rond te kondigen: ‘’Al die 
genegen is voor de Oranjestam, van jong of oud, die kan komen in ’t Oranjehuis, in herberg   
’t Bonte Paard’’.  Men drong de kerktoren binnen, haalde de torenhaan naar beneden en 
plaatsten een vlag met oranje vaandel op de toren. Ook luidde men een uur lang de klokken.  

Aangezien dit alles zonder toestemming geschiedde en de overheid een politiek complot 
vermoedde moesten een aantal dorpelingen voor het gerecht verschijnen: C. de Jong, 
Cornelis van Overeem, Jacob van Essen, Aalbert ten Broek, Dirk Teesseling, C. ter Burg en 
anderen. 

De verbouwing van 1800                                                                                                         
In 1793 zou het landgoed Scherpenzeel voor het eerst worden verkocht: aan Mr. Johannes 
Bastiaan van Naamen. Dat was kort voor de Fransen in 1794 onder generaal Pichegru de 
Republiek der Nederlanden zouden bezetten. Vermoedelijk is er wat achterstallig onderhoud 
geweest: de laatste serieuze verbouwing is dan al meer dan anderhalve eeuw geleden!       
De Heer van Naamen heeft dan ook serieuze verbouwingsplannen en laat een ‘’Opgave der 
Kamers in den Huize Scherpenzeel’’ opmaken. Dit stuk is bewaard gebleven en geeft samen 
met een inventarislijst uit 1771 een goed beeld van hoe het interieur van Huize Scherpenzeel 
er in die tijd moet hebben uitgezien. In de inventarislijsten worden veel leuke details 
genoemd: een bed met een ‘Fries’ (= bont overtrek); een ‘vuijl linnenskist’ (de ‘wasmand’); 
een spinnewiel met haspel en 2190 blaeuwe dakpannen, die opgeslagen lagen op zolder. 
Ook bleek de zolder dienst te doen als graanopslagplaats tijdens de wintermaanden.  

Door de verbouwing van omstreeks 1800 werd het aanzien van het Huis sterk veranderd. 
Voorheen had het Huis nog een riddermatig aanzien, maar door het verwijderen van o.a. de 
arkeltorentjes op de oude Donjon en de strakke bepleistering in classicistische stijl kwam er 
een deftig herenhuis voor in de plaats. Door J.S. van Naamen werd Huize Scherpenzeel in 
1818 geschilderd, waarop deze veranderingen goed te zien zijn.     

http://nl.wikipedia.org/wiki/1794
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Pichegru
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Afbeelding: het schilderij (1818) doorJ.S. van Naamen 

De verbouwing door S.A. van Lunteren                     
In 1854 erft kleindochter Benudina Maria van Naamen het landgoed van J.B. van Naamen. 
Benudina Maria is dan getrouwd met Mr. Herman van Royaards. Zij besluiten wederom tot 
een uitgebreide verbouwing en geven hiertoe opdracht aan de bekende architect Samuel 
Adrianus van Lunteren. Alvorens tot verbouwing over te gaan wordt de bestaande situatie 
door Van Lunteren op schaal opgemeten en ingetekend en ook wordt door hem een nieuw 
ontwerp voor de tuin opgemaakt. Deze tekeningen zijn (grotendeels) bewaard gebleven en 
(nog) in bezit van de Vereniging Oud-Scherpenzeel. Zij geven een goed beeld van Huize 
Scherpenzeel zoals dat na de verbouwing van 1800 eruit zag. De ontwerptekening voor de 
tuin in Engelse Landschapsstijl, een parkachtig landschap waarin doorkijkjes belangrijk zijn,  
is een fraaie tekening geworden. Het is goed te zien dat de tuin sinds deze tijd nagenoeg 
onveranderd is gebleven.  

Huize Scherpenzeel werd verbouwd in Neo-gotische stijl voorzien van decoratieve Neo-
Tudor-elementen. De verbouwing zou maar liefst 50 jaar in beslag nemen! Juist door deze 
verbouwing kreeg het Huis weer een meer kasteelachtig aanzien. Door S.A. van Lunteren 
werden diverse bijgebouwen in het parklandschap ingetekend en gebouwd: het Koetshuis, 
een Oranjerie en iets verderweg : een theehuis, plaatselijk bekend als ‘’het Koepeltje’’.  
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Afbeeldingen: hierboven 
de bouwtekeningen van 
architect Van Lunteren. 

Links: tekening van het 
tuinontwerp.  
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De oudste foto’s                                                                                                
In 1869 is er, in opdracht van Herman Royaards, een kleine serie foto’s gemaakt van kasteel 
en landgoed. Het zijn daarmee de oudst bekende foto’s van niet alleen het Huis, maar ook 
van Scherpenzeel. Op de foto’s is de grandeur van Huize Scherpenzeel en zijn bewoners 
goed te zien. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen: foto hierboven links: het Koetshuis maakte deel uit van het oorspronkelijke 
plan van architect Samuel van Lunteren. Voor het Koetshuis zijn de sinasappelboompjes te 
zien, die ’s winters in de orangerie stonden (afbeeldingen hierboven rechts). De orangerie is 
in de begin jaren ’70 van de 20e eeuw afgebroken. 
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De laatste bewoners                                                                                                            
Anton van Royaards erfde het Huis in 1898 en was met zijn vrouw Margaretha Maria Backer 
de laatste bewoners van Huize Scherpenzeel. Anton werd in 1900 burgemeester van het 
dorp Scherpenzeel. Uit het eerste kwart van de 20e eeuw zijn veel foto’s van Huize 
Scherpenzeel bewaard gebleven. Van het 25-jarig jubileum van Anton Royaards als 
burgemeester is een heel fraaie groepsfoto bekend, genomen voor Huize Scherpenzeel. 
Anton Royaards overlijdt in 1932. Zijn vrouw Margaretha Backer overlijdt in 1956 en daarna 
is het Huis niet meer bewoond geweest. Twee dochters erfden het Huis, maar zij hebben er 
nimmer gewoond. 

Afbeelding: 25-jarig ambtsjubileum van Anton Royaards in 1925.  

In de oorlogsjaren, na de verwoesting van Scherpenzeel (het Huis liep wonderwel maar 
weinig schade op) heeft het Huis ondermeer als vervangende woonruimte gediend, als 
gemeente- huis, postkantoor en als kantoor van de Grebbecommissie en Wederopbouw. In 
1943 wordt het Huis gevorderd door de Duitsers en na de bevrijding hebben respectievelijk 
de Engelsen en de Binnenlandse Strijdkrachten er hun intrek in genomen. Door al deze 
bestemmingen heeft het Huis en de bijgebouwen zwaar te lijden gehad.  
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In de 60-er jaren heeft het Huis enige tijd als jongensinternaat (het ´instituut van Heusden´) 
dienst gedaan. In de beginjaren ´70 werden er enkele klassen van de Lagere School in 
gevestigd. Onderhoud werd er niet meer gepleegd. Het Huis kwam vervolgens leeg te staan 
en vocht, verval en vandalisme namen hun intrek in het Huis...... 

Huize Scherpenzeel wordt Gemeentehuis                                                                                
In 1975 besloot de gemeente Scherpenzeel tot de aankoop van Huize Scherpenzeel.           
Er bestonden plannen voor de restauratie van het Huis, maar dit had met name politiek nogal 
wat voeten in de aarde. Een eerste raming van de kosten (in 1978) bedroeg al fl. 5.791.000,- 

Al met al zou de uitvoering van de plannen nog vijf 
jaar duren en in die tijd stond het Huis leeg, 
waardoor het ten prooi kwam aan vandalisme en 
inbraak. Hierdoor werd de gemeente genoodzaakt 
deur- en vensteropeningen dicht te metselen, 
waardoor vervolgens vocht en schimmels vrij spel 
hadden. Dit had een desastreuze uitwerking op het 
hout- en metselwerk.  

Afbeelding: op deze foto uit 1979 is                        
het verval van het Huis goed te zien. 

 

 

 

Allereerst werd het Koetshuis gerestaureerd. In 
augustus 1979 werd het gerestaureerde 
Koetshuis feestelijk geopend door Prinses 
Beatrix.  

In 1980 begon men met de restauratie van 
Huize Scherpenzeel onder leiding van architect 
Th. Kok. De restauratiewerkzaamheden 
duurden van 1980 tot en met 1983. 

Sinds 1983 is Huize Scherpenzeel in  gebruik 
als gemeentehuis.  Het Huis maakte weer deel 
uit van het sociale leven in Scherpenzeel. Ook 
het Park werd en wordt intensief gebruikt door 
de bevolking voor allerhande festiviteiten.   

 

Afbeelding: tijdens de restauratie 
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De volgende fase in de geschiedenis                                                                            
Medio 2005 besluit de gemeente Scherpenzeel dat Huize Scherpenzeel te klein en te duur is 
om nog langer dienst te kunnen doen als gemeentehuis. Nadat in eerste instantie gedacht 
wordt om Huize Scherpenzeel met het bijbehorende landgoed onder te brengen in een 
stichtingsvorm, is het Rijksmonument Huize Scherpenzeel met bijbehorend park, 
poortgebouw en koetshuis (en met uitzondering van boerderij ’t Dorp) sinds 01 januari 2006 
in erfpacht door de gemeente uitgegeven aan de Stichting Vrienden der Geldersche 
Kasteelen.  

Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen heeft Huize Scherpenzeel een (broodnodige) 
opknapbeurt gegeven en in juli 2007 is het Huis feestelijk heropend. De toekomst van Huize 
Scherpenzeel is veilig gesteld! Huize Scherpenzeel wordt vanaf 2007 verhuurd aan de 
eigenaar van de Hotel-restaurant De Witte Holevoet. Op de 1e verdieping zetelt eerst de 
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, maar deze verdieping wordt vanaf 2020 verhuurd aan 
de Academie voor Psychodynamica.  
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