
De intocht van burgemeester Hoytema van Konijnenburg 
Toespraken, bloemen en het Wilhelmus 

Vandaag de honderdste en laatste aflevering in deze rubriek. Acht jaar lang heeft Oud 

Scherpenzeel op deze plaats verteld over de geschiedenis van ons dorp. Daar komt voorlopig met 

dit verhaal een eind aan. In deze aflevering een terugblik op de intocht van burgemeester Hoytema 

van Konijnenburg in 1936.  

Op 15 december is onze nieuwe burgemeester Marieke Teunissen geïnstalleerd. In de geest van deze 

tijd was dat een mooie en feestelijke gebeurtenis. Geen intocht met landauer, maar thuis opgehaald 

door de brandweer, politie en BOA´s met daarna een warm onthaal bij De Breehoek waar velen de 

nieuwe burgemeester verwelkomden. Hoe ging dat in 1936 toen burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg zijn opwachting maakte in Scherpenzeel? Aan de westelijke grens van Scherpenzeel zijn 

op 19 mei dat jaar ’s middags om half twee verschillende verenigingen aangetreden om het echtpaar 

Hoytema in te halen. Bij binnenkomst in ons dorp om kwart over twee speelt Caecilia het Wilhelmus 

en spreekt de heer Valkenburg als voorzitter van de Oranjevereniging een welkomstwoord. Van 

meerdere verenigingen ontvangt mevrouw Hoytema bloemen. 

INTOCHT 

Het aanstaande burgemeestersechtpaar neemt vervolgens plaats in een met vier paarden bespannen 

rijtuig voor de intocht in Scherpenzeel. Een stoet die wordt aangevoerd door Jan Renes gevolgd door 

drie ruiters met de Scherpenzeelse vlag, het gemeentevaandel en de Oranjevlag, loopt voor de 

landauer, net als Caecilia, de wethouders en het ruiterkorps van de Valleiruiters. Achter het rijtuig 

van familie Hoytema van Konijnenburg volgen vertegenwoordigers van achttien verenigingen, van 

Oranjevereniging tot geitenfokvereniging.  



De stoet komt via de Stationsweg bij de Holevoetschool aan waar het Hoofd der School een 

toespraak houdt en de leerlingen die langs de weg staan opgesteld twee coupletten van het Volkslied 

zingen. Iets verderop staan de kinderen van de Glashorstschool en voert bovenmeester Klei het 

woord. Ook zij zingen een welkomstlied en bieden bloemen aan. Voor het gemeentehuis aan de 

Dorpsstraat hebben de kleuters van de Bewaarschool (kleuterschool) zich verzameld, samen met 

jongens en meisjes van de Openbare Lagere School. Weer een toespraak, het Wilhelmus en bloemen 

die worden aangeboden door Henny Wesselink. Bij de Vrijheidsboom op het Oosteinde keert de 

stoet, om vervolgens via de Marktstraat en de Dorpsstraat, waar inmiddels alle leerlingen van de vier 

scholen staan te zingen voor een versierd gemeentehuis, verder te lopen naar de Holevoet. Via de 

Achterstraat (Vlieterweg) en de Groote Steeg (Burg. Royaardslaan) eindigt de optocht bij het 

gemeentehuis waar de Valleiruiters een erewacht vormen, de Burgerwacht het geweer presenteert 

en Caecilia vrolijke muziek speelt. Mondaccordeonvereniging Bravo brengt een mars ten gehore en 

de zangvereniging zingt een lied. 

LEVE SCHERPENZEEL 

 Voordat de installatie in het gemeentehuis plaatsvindt, spreekt de bijna-burgemeester de volgende 

woorden: ‘U hebt mij en mijn vrouw vandaag hartelijk ontvangen. Ik wenste dat die ontvangst 

eenvoudig zou zijn, doch ik ben verbaasd en getroffen door de zeer hartelijke wijze waarop dit is 

geschied.’ Hoytema sluit zijn woorden af met ‘Leve Scherpenzeel!’ Na een ruim twee uur durende 

intocht vindt aansluitend de installatie plaats in het gemeentehuis. Carel Paulus Hoytema van 

Konijnenburg is bijna 33 jaar Scherpenzeels eerste burger.  

In 1969 is Jan Heij zijn opvolger. Ook hij wordt met een landauer binnengehaald net als 

burgemeester Hans de Korte in 1985. Later verloopt het inhalen van burgemeester Colijn-de Raat in 

1997 niet helemaal vlekkeloos. Afgesproken is dat de burgemeester en haar gezin bij de 

gemeentegrens worden opgewacht om door een politie-escorte te worden begeleid naar De 

Heijhorst. Helaas was men vergeten af te spreken bij welke gemeentegrens. Terwijl de familie Colijn 

Scherpenzeel binnenkwam via de grens met Barneveld, stond de politie-escorte klaar bij de 

gemeentegrens met Renswoude. Ben Visser maakte in 2013 een rondrit met een boot door het dorp, 

een verwijzing naar Urk waar hij vandaan kwam. 

OUD SCHERPENZEEL  

Zoals gezegd stoppen we met deze rubriek. Dat betekent niet dat u vanaf nu verstoken blijft van 

verhalen over de historie van Scherpenzeel. De maandelijkse pagina's VROGGER in deze krant, 

waarin we aan de hand van foto's uit een bepaald kalenderjaar terugkijken op gebeurtenissen uit 

Scherpenzeels verleden, blijven wel bestaan. Daarnaast kunt u in het verenigingsblad van Oud 

Scherpenzeel, dat vier keer per jaar verschijnt, uw hart ophalen aan mooie verhalen. Alle 

afleveringen van deze rubriek die de afgelopen jaren in de Scherpenzeelse Krant zijn verschenen, 

kunt u terugvinden op de website oudscherpenzeel.nl. Op die website is nog veel meer informatie 

beschikbaar. En natuurlijk blijven we op de facebookpagina ‘Je bent een Scherpenzeler als' foto's 

plaatsen.  
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