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voorstel rond het Poorthuis is in eerste
instantie door de gemeente afgewezen, maar
wij leggen ons hier niet bij neer en hebben
een nleuwe brief geschreven. Ook de politieke
partijen en de pers is op de hoogte gebracht.
Wij wachten gespannen op de resultaten.
Op onze aanstaande jaarvergadering staat de
restauratie van meubels centraal. Daarvan
vindt u elders een uitnodj-ging.
Bij de bestuursverkiezingen ziln de heren
Lagerweij, Wassen en Wigt.man af tredend . Zíj
stellen z:-ch herkiesbaar. Andere kandidaten
kunnen voor 31 december 1995 schriftelijk
ingediend worden bij de secretaresse,
ondertekend door vijf l-eden.
Wij hopen u op 6 februari te ontmoeten.
Ons

VAN DE BESIUURSTAFEL....

Het einde van een jaar is altijd een tijd om terug
te blikken.We werden aan het begin van dit jaar
opqeschrikt door het overlijden van onze drukker
Herman Geijtenbeek.Aad van Veen nam zijn taak
over.Zeer recent,op 12 novernber kregen we bericht
van het overlijden van Arend Bakker,een markante
Scherpenzel-er die veel voor onze vereniging heeft

betekent. Onze jaarvergadering ging

over de Eierhal en de markt, aanstevul-d met.
Scherpenzeels dialecc en werd het l-ied "Mien
voader zee lest teugen mien..'t gezongen.
In april kregen we veel te horen over
Spakenburg, alwaar we in juni met veeldeelnemers naar t.oe gingen op excursie.
Mei was een drukke maand. De tentoonst,elling
over de Tweede WereLdoorlog gaf veel werk en
werd door heel veel- mensen bezocht. We
werkten ook mee aan het boek ttRenswoude,
Scherpenzeel, Woudenberg in de Tweede
Wereldoorlog; het l-even in het. hart. van de

UITNODIGING

Gelderse Vallei 1939 -1-945" . En niet voor
niets. Een tweede druk was nodig en is nu ook
nagenoeg uitverkocht. De vereni-ging bezit. nog
enkele exemplaren voor de verkoop, maar wacht

niet te 1ang.
Na de vakantie was er de avond over de
muziekr4ereniging Caecilia. Veel mensen
hoorden over de interessante geschiedenis,
verteld door Joop Cozijnsen, Ron Versteeg,
Bernd de Bruijn en Henk Schipper. Enkele
mooie muziekstukken werden na de pauze door
het hoornblazerstrio gespeeld.
Eind oktober stond de vereniging met een
kraampje op de jubileumdag van de
genealogische vereniging Veluwse Geslachten
in Barneveld. Daar werden veel mensen naar
onze wekelj-jkse openstelling in het
Koetshuis gelokt om onderzoek te komen doen.
En dan niet te vergeten onze blad, waarvan nu
De
alweer het 7e jaargang is verschenen'
redactie slaagt er steeds weer j-n om een
gevarieerd blad te maken, waarvoor onze
compl j-menten.

De Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag

in Boschzicht,aanvang

2O.OO

6 februari

uur.

Agenda

Opening door de voorzitter.

r

Jaarverslagen secretaris en penningmeester.
Verslag kascommissie-verkiezing nieuw lid.
Bcstuursverkiezing:afEredcnd en herkjesbaar zijn dhr.
Vlartin Wassen,Johan Lagerweij en lvlartin Wigtman.
Verslag van de Werkgroepen en rondvraag.
Hierna zal dhr . D. v . Valkengoed, an biek-restaurateur
een praatje houden over opknappen en onderhouden van
oude meubcls.Na de pauze boont hij dia's over ziln werk.
Heeft U een oude stoef of kastje breng het gerust mee.
De avond za1 worden besloben met het "Scherpenzeels

Volkslied".

te herstellen, besloten Hugo en Neeltje van der Knoop het
huis (: het zgn. doktershuis aan de Dorpsstraat 192, nu
"Huys der Heelmeesters geheten,red.) te huren. De jaarlijkse
huurprijs bedroeg f 275,- .
Eén van de dochters van het gezin Van der Knoop, mijn
moeder Eva Maria (1897-1991), vertelde, wanneer zij om
een of andere reden Scherpenzeel passeerden: "Kijk daar
heb ik vroeger gewoond" en dan wees zij op een fraai huis
tegenover de Ned. Herv. kerk; en "daar speelden wi.i verstoppertje en bikkelden wij op de stenen" en dan wees zij

EEN ZUIDHOLLANDSE FAIVILIE IN GELDERLAND
Scherpenzeel in 1gO3

In 1903 verhuisde het gezin Hugo en Neeltje van der Knoop
van Hekelingen (ligt tussen Spijkenisse en Oud Beijerland,
E.K.) naar Scherpenzeel. De reden voor deze verrhuizing is
niet meer te achterhalen. Verandering van werkkring, de
meest normale reden voor en verhuizing in die tijd, waarin
de mensen nog niet zo mobiel waren als nu, was niet aan
de orde. Hugo van der Knoop (1864- 1936) geeft in zijn levensverhaal dat hij in 1931 opschreef de veel betere onderwijsmogelijkheden voor de kinderen in het centrum van het
fand als hoofdoverweging en dit zal zeker meegespeeld
hebben bij het bereiken van de beslissing. Hugo en Neeltje
van der Knoop hebben inderdaad getoond dat de schoolopleiding van hun kinderen, zes in getal, hen veel waard was.
Bij de keuze voor Scherpenzeel zal waarschijnlijk meegespeeld hebben dat in 1902 het met hen bevriende gezin
Barendrecht zich in die plaats gevestlgd had.
Kerstmis 19O2 was de familie Barendrecht bij de familie van
der Knoop in Hekelingen op bezoek. "lk herinner mij dat wij
een wilde gans in de pot hadden, die ik kocht van een
arbeider van Jan Oosthoek.", schreef Hugo van der Knoop
in 1931. Waarschijnlijk is toen besloten om in Scherpenzeel
en omgeving poolshoogte te nemen. Misschien heeft Barendrecht wel verteld over het grote huis met de mooie oude
tuin dat vrij kwam. ln ieder geval, na bezichtiging en overleg
met de rentmeester, de heer Renes, die beloofde het verwaarloosde en vuile huis grondig te laten schoonmaken en
6

op dezelfde dorpskerk met zijn grote steunberen.
Eva heeft, toen ztj71 jaar oud was, ook haar levensherinneringen opgeschreven. De periode waarin zij als zes- en
zevenjarig meisje in Scherpenzeel woonde, neemt daar
verhoudingsgewijs een belangrijke plaats in. Het huis en de
tuin hebben deze twee jaar op haar een grote, positieve
indruk nagelaten.

I

De levensverhalen van Hugo van der Knoop en zijn dochter
Eva vullen elkaar aan. Bekijkt de een de situatie met de
ogen van een volwassene, Eva bekijkt het met de ogen van
een kind, een zelfde toestand soms geheel anders beziend.
In 19O2 bestond het gezin Van der Knoop uit de ouders
Hugo en Neeltje en, in volgorde van leeftijd, de kinderen
Tine, Pie, Klaas, Eva en Alie. ln het laatste jaar van hun
verblijf in Scherpenzeel, "19O4, werd het laatste kind, Arie,
geboren. ln het navolgende gedeelte laten wij Hugo en Eva
afwisselend aan het woord over zoveel mogelijk gelijke
onderwerpen.

in 1905, enkele maanden na de verhuizing naar
Leusden. Op de Íoto v.l.n.r. Klaas, Arie (in stoeltje), Pie, Neeltje, Hugo'
EeÍ, Tine en Alie.
Familie Van der Knoop

DE VERHUIZING, Hugo van der KnooP

We wonnen inlichtingen in en gingen huizen zien in Ede en
Scherpenzeel. In Scherpenzeel kwam een groot huis te huur
met mooien ouden tuin. Het werd zeer slecht bewoond en
was verwaarloosd en vuil, maar de rentmeester, de Heer
Renes zegde ons toe het huis grondig te laten schoonmaken
en de nodige herstellingen te laten doen.
R

We huurden het huis voor f 275,- per jaar en konden het
begin Mei betrekken. Er was dat voorjaar (19O3) spoorwegstaking en daarom besloten we de verhuizing per schip te
laten doen. De schipper Dirk van der Linden van Piershil zou
ons naar Rhenen brengen en vandaaí zou Blanken van
Scherpenzeel ons per wagen naar onze bestemming brengen. lk had geen gelegenheid gehad naar Scherpenzeel te
gaan om alles voor te bereiden, maar door bemiddeling van
de familie Barendrecht kwam alles vrij goed terecht. Op de
dag der verhuizing werd onze inboedel naar de aanlegplaats
gebracht en werd deze in de motorschuit geladen. Ook de
kippen en een bok gingen mee. Het gehele gezin ging mee
aan boord en het was een mooie reis, daar het heerlijk weer
was. Dien dag kwamen we tot Vreeswijk, waar de schipper
tot mijn teleurstelling het schip voor anker legde. We waren
behalve de bemanning met ons achten aan boord, waaronder Maartje Ouispel, die als dienstbode met ons meeging. Ze
had vroeger reeds drie jaar bij ons gediend en mijn vrouw
had een goede steun aan haar dat eerste jaar onder vreemden. 's Nachts veranderde het weer door een onweder
waarop een koude wind opstak. We kwamen om 1 uur te
Rhenen aan,waar mijn hoed afwoei en in den Rijn verdween.
De toestand werd nu minder aangenaam, daar we niet
konden lossen. lk telegrafeerde onze aankomst aan Barendrecht, maar het duurde nog geruimen tijd voor de voerman
kwam, daar zijn paarden in het land waren. lk was al besloten in een hotel logies voor mijn vrouw en kinderen te
bespreken toen Schimmel met een rijtuig en vrachtwagen
kwam. De kinderen vonden het wachten zeer onaangenaam.
Ali, die toen 3 jaar was, begon te huilen en zei: "Waren we

maar in ons eigen huis gebleven. " Er kon maar één vracht
gelost worden en met het rijtuig met vrouw en meisjes
vetrok dit naar Scherpenzeel. Klaas bleef met mij te Rhenen.
Den volgenden dag werd de inboedel in twee wagens naar
Scherpenzeel vervoerd en het was zoo koud geworden dat
de koetsier Klaas zijn jas afstond. Het was een mooie tocht
door het heuvelachtige en boschrijke
terrein en bij aankomst bleek dat Neeltje en onze dienstbode
Maartje al eenige orde in de chaos gebracht hadden. Toen
ze 's nachts aankwamen had mevrouw Barendrecht gezorgd
voor koffie en bleven Martine en Pie bij haar logeren en de
overigen in het hotel bij Blanken. "
DE VERHUIZING, Eva van der Knoop

"1903. Het is 1903. Er is spoorwegstaking waar Alie en ik
als heel kleine meisjes niets van wisten. Maar het is een feit,
we gaan weg. Alles wordt ingepakt en we gaan met z'n
allen op een boot naar Rhenen, daar er geen treinen reden.
Er gaat een dienstbode mee, Maartje Ouispel, die net als
moeder een prachtige Zuidhollandse muts droeg, met kanten
en gouden spelden. Zij droeg Alie veel. Van de bootreis
weet ik inderdaad nog iets, als het lopen op het dek en het
slapen in smalle houten bedden. In de late avond komen we
in Rhenen aan en vader laat een rijtuig uit Scherpenzeel
komen waar we allemaal ingestopt werden. Vader en Klaas
bleven op de boot tot de volgende dag als alles gelost kon
worden. Een eindeloze moeheid was er in dat rijtuig en Alie
moet gezegd hebben:"Waren we maar in ons eigen huis
gebleven. " Voor het eerst in ons leven sliepen we in een

hotel. In een groot hemelbed met Maartje Ouispel, Alie en ik
en waar je elkaar bijna in verloor. Tine en Pie logeerden bij
mevrouw Barendrecht. Er was een heerlijk ontbijt en ik zie
nog de grote gelagkamer waar dat plaats had. "
HUIS EN TUIN, Hugo van der Knoop
"Onze nieuwe woning was een gÍoot ouderwets huis , met
vele kamers, een open waranda en een grote mooie tuin die
grensde aan de buitenplaats van de familie Royaards. Daar
de grens verborgen was achter struiken en bomen leek de
tuin onbegrensd. Bijna alle inlandsche vogelsoorten nam ik
waar, o.a. groote en kleine houtduif, de boomklever, de
goudmerel en andere lijstersoorten, alle mezensoorten en
zelfs spechten kwamen tot op de waranda. In de tuin stond
o.a. een zeer oude juttepeer, wiens stam een middellijn had
van ongeveer 1 m en die als de vruchten rijp waren door tal
van vogels bezocht werd. Ook waren er appel- , pruime- en
perebomen en aan de muur een moerbei en blauwe en witte
druiven. Achter in de tuin was een mispelboom die laag van
elkaar ging, zodat je er in kon zitten lezen. Van de witte
druif, de vroege "Van der Laar", werden de druiven gewoonlijk rijp.
Vroeger woonde in het huis de dierenschilder Jan van
Essen, die een kamer had ingericht als atelier en twee
hokken had waarin hij o.a. wilde konijnen hield. lk gebruikte
deze hokken voor de kippen en had er ook een paar Guineese biggetjes {= cavia's, red.} en fazanten in en in een
volière hield ik o.a. merels en duiven."
11
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HUfS EN TUIN, Eva van der Knoop
"En dan opeens is er het zijn in een droomhuis. lets heerliiks
met veel licht en een juweel van een tuin. Het huis stond
aan de Dorpsstraat van Scherpenzeel, schuin tegenover de
prachtlge oude kerk uit 1600. Voor het huis een smal straatje dat bij de bijkeukendeur in een klinkerstraatje overging.
Voor de voordeur een arduinen (: blauwgrijze kalksteen,
red.) stoep. De voordeur in het midden en aan weerskanten
twee grote ramen. De voordeur was zwaaÍ en er was een
luid klingelende bel. Als je voor de voordeur stond, had je
links twee mooie grote ramen die van de zitkamer waren:
daar stonden vaders boeken, een encyclopedie, de ideeën
van Multatuli, boeken van Nicolaas Beets, Staring, De
Genestet, Piet Paaltjes en allerlei op literatuurgebied wat
toentertiid belangrijk was. De kamer was gezellig en onder
de ramen hadden we ingebouwde zitbanken. Daar zaten Alie
en ik Zondagmorgens en keken naar de kerkgangers. Rechts
van de deur waren ook twee ramen maar hoger dan die van
de zitkamer, -want er was een kelder onder. Van de ramen
kon je het bovenste deel naar beneden laten zakken. Die
kamer was groot en licht en daar sliepen de vier zusjes, in
het ene bed Tine en Pie en in het andere Alie en ik. Bij het
binnenkomen van de voordeur kwam je in een mooie, brede,
heldere, marmeren gang,die middenin rechts een dwarsgang
had die naar de keuken en de bijkeuken liep. De eerste deur
rechts was de meisjesslaapkamer die een paar traptreden
had voor je binnenkwam. De eerste deur links was de gezellige zitkamer die ik zojuist beschreef. Middenin links was de
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Plattegrond van de tuin, getekend door Eva van der Knoop.
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trap naar boven. Aan het eind van de gang was de huiskamer, die maar één raam had en niet zo licht was. Aan de
overkant rechts was de deur van de salon; mooi groot en
gezellig met het uitzicht op de waranda en de beeldige tuin.
Ook in de salon waren ingebouwde zitbanken onder de
ramen. Er lag een vast kleed, lichtgroem met bloemen, en
stoelen met lichtgroene bekleding. De mooie stoel van
grootmoeder De Bruyn was er en een echt damesfauteuiltje.
In de salon mochten wij kinderen nooit komen. Aan het eind
van de gang was dus links de huiskamer die klein was en
wat somber, omdat er een heel oude juttepeer voor het
raam stond en bloemheesters daaronder. Dan had je aan het
eind van de gang ook nog een glazen deur en rechts daarvan de waranda als verlengstuk van de salon. De waranda
had gedeeltelijk een dak; vanaf de waranda keek je op de
schitterende tuin. Aan de kant die op de tuin uitkeek had je
naast de salon en de waranda de keuken. Achter de meisjesslaapkamer was een bijkeuken met twee grote garagedeuren aan de straatkant.
Boven was een slaapkamer voor vader en moeder, een logeerkamer, een kamer voor Klaas, een kamertje voor Maartje Quispel en een stuk zolder. Vroeger had er een kunstschilder in gewoond en die had in één van de bovenkamers
prachtige grote dakramen laten maken op het Noorden en
gebruikte die kamer als atelier. De regen tikte zo gezellig op
die ramen.
Het was heerlijk om in dit huis te wonen, zo ruim, zo licht
en zo'n prachtige tuin. Na 64 jaar zie ik alles weer voor me
alsof ik er gisteren was. De tuin had links en rechts vanf de
waranda gezien een muur als afscheiding. Links de afscheiI4

dingsmuur met de tuin van de dokter, onze buurman.
Rechts lag achter de muur een steegje, waar o.a. een ouderwetse klompenmaker, Vermeulen, woonde. Aan de kant van
dat steegje was ongeveer ter hoogte van de klompenmaker
een poortje in onze muur met een deur die van boven gebogen was. Af en toe glipte ik door dat poortje en stond dan
vol verwondering naar de klompenmaker en zijn twee
knechts te kijken die daar aan het werk waren. Eerst gaven
ze de vorm van de klomp in 't ruw aan het blok hout om
dan later met een ander instrument de vorm precieser bij te
snijden. Met een guts werden de klompen uitgehold. Eindeloos geduldig werden de klompen (stevig op een standaard
staande) bijgeschaafd en gepolijst tot ie dan eindelijk de
klomp tevoorschijn zag komen. Die heerlijke lucht van dat
hout in die kleine werkplaats met die aardige mannen, de
stapels houtkrullen en spaanders, de rijen afgemaakte klompen aan de muur ... lk kreeg er nooit genoeg van om daarnaar te kijken. Maar het was mij ten strengste verboden
door dat poortje te gaan en toch was het zo heerlijk en
glipte ik er aÍ en toe door.
De tuin was in mijn herinnering diep met aan de achterkant
als afscheiding een gracht, die het buiten van de familie
Royaards begrensde. Aan de kant van het doktershuis
stonden vruchtbomen met o.a. dicht bij het huiskamerraam
een heel hoge, oude iuttepeer. Daarvoor bloeiende heesters
zoals jasmijn, seringen en sneeuwballen tot aan de gracht.
Links achter in de tuin was een schuurtje waar vader varkens hield en waar ook het voer voor de varkens bewaard
werd.
Langs de waranda liep een pad dat langs de heesters en de
15

vruchtbomenborder tot achter in de tuin liep. Voor de gracht
was nog een stuk grond met appel-, pere- en pruimebomen
en ook nog een mispelboom, die laag bij de grond in tweeën
ging. Dat was een uitgezocht plaatsje om te zitten lezen,
wat Tine ook vaak deed.
Recht voor de waranda, achter het pad, was een prachtig
grasveld met een groot perk hoge rhodondendrons. Dat was
iets bijzonders voor mijn zesjarige ogen. Ze waren zo hoog
dat Alie en ik er ons in konden verstoppen.
Naast het grasveld was een moestuin, waar spinazie, sla,
postelein, bonen erwties, snijbonen,peulen en aardbeien
verbouwd werden.
Aan de muur van het keukenraam dat op het Zuiden uitkeek, groeiden een blauwe en een witte druif en er stond
een moerbeiboom. Langs de pilaren van de waranda groeide
blauwe regen.
Die tuin en het leven in die tuin was voor Alie en mij een paradijs, en ik heb er mij die paar jaar stralend gelukkig gevoeld.
HET LEVEN lN SCHERPENZEEL, Hugo van der Knoop

"De kinderen gingen bij Barendrecht op school, behalve Alie
die evenals in Hekelingen veel bij mij was. Ze voerde de
marmotten die erg grappig waren, vooral als ze jongen
hadden. lk liet een vuilnisbak maken, die de tuinman flink in
de creoline zette. Alie was erbij en vroeg na zwaar nadenken of hier schapen waren. lk begreep die vraag niet, maar
de reuk van de creoline herinnerde mij eraan dat zij vroeger
vaak bij mij was als ik de schapen met creoline tegen worm
T6

behandelde.
Als Eva uit school kwam, waren die twee onafscheidelijk,
Tine, Pie en Klaas hadden het ook uitstekend naar de zin,
zoowel in als buiten de school.
Met de familie Barendrecht maakten we vele wandelingen in
dit fraaie gedeelte van de Geldersche Vallei. Zelfs op een
kleine wandeling was de Vallei vol afwisseling met zijn door
houtwallen omgrensde bouw- en weilanden, bosschen,
heide en beken en zijn zeer rijke flora en fauna. Een fraaie
wandeling maakten we bijv. naar de Amerongsche berg met
de familie Barendrecht, Schippers {Hoofd der Woudenbergsche school) en de dames Huiswaard. Daar liep een voetpad
dwars door een dal met laag kreupelhout, omzoomd door
jonge dennen. Barendrecht en ik waren de laatsten en toen
zagen we het fleurige gezelschap eerst naar omlaag en toen
weer omhoog gaan. Boven gekomen, hadden we door de
boomen een prachtig uitzicht op den Rijn en zijn tegenovergestelde oever.
Met ongeveer hetzelfde gezelschap deden we enige dagen
daarna 's avonds eene wandeling in de omgeving van
Scherpenzeel waarop we langs hoeven, akkerland, hei,
dennen- en beukenbosschen kwamen. De volle maan gaf
aan het landschap een teere sfeer en toen de jongelui begonnen te zingen, beleefden we zeer schoone ogenblikken.
Barendrecht was al zeer goed ingeburgerd en genoot een
algemeene achting. Door zijn voorspraak kwamen ook wij
met de inwoners spoedig op goeden voet en vonden op
onze talrijke wandelingen vrijwel overal goedgezinde menschen, bij wie we gastvrij ontvangen werden en konden
uitrusten. lk werd zeer spoedig benoemd tot commissaris
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van de spaarbank, waarvan de familie Royaards de oprichter
en bestuurder was en Barendrecht secretaris-penningmeester.
Verscheidene schilders van naam o.a. Van der Valk, Van
Essen, Van der Meulen, J. van Soest, Wely en andere vertoefden voor kortere of langere tijd in Scherpenzeel en
vervaardigden waardevolle schiderijen in den omgeving.
Naast ons woonden dr. Boekhout en mevrouw, bejaarde
menschen, waarvan we veel vriendschap ondervonden. Ook
de familie ds. Harthoorn bezocht ons vaak, daar de meisjes
van de leeftijd van Martien (Tine! en Pie waren.Ook waren
we bevriend met de familie Renes, de rentmeester, en met
de familie Schippers van het nabije Woudenberg.
Een betrekkelijk korte maar zeer mooie wandeling was die
over het landgoed Lambalgen, dat doorsneden werd door de
Luntersche beek. Een keer kwamen we daar juist toen de
boeren bezig waren met het wasschen van schapen in de
beek. Ze namen een schaap uit de kudde en gingen daarmee de beek.in, waar ze de wol met de handen waschten
tot die hagelwit geworden was.. Daarna werden de schapen
in de schuur gebracht die vooraf van versch stro was voorzien. Als de wol goed droog was, werden de schapen geschoren, waarbij de buren elkaar veelal hielpen. Die tijd was
voor de boeren een hoogtijd, die gevolgd werd door de
hooitijd, de rogge-, boekweit- en haveroogst. Vele boeren
waren ook imkers en in September na de bloei der heide
werd de honing uit de korven verzameld. Onder de boeren
fieerschten nog de oeroude zeden en gewoonten van de
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Veluwe, die vooral bij geboorte, huwelijk en overliiden in
eere werden gehouden. De bewoners van het platteland
waren arbeidzaam, godsdienstig en eerlijk, eenvoudig en
behulpzaam. Onder de streng gereformeerden waren er
echter die stug en eenzelvig waren. In het begin der hervorming was een pastoor van Scherpenzeel met zijn geheele
gemeentê overgegaan tot de hervorming zoodat er slechts
één katholiek gezin was.
Een boer, een kennis van ons, had een koperen tabaksdoos,
waarop het volgende raadsel stond:
"De boer siet allen dag,
Wat God nog nimmeÍ zag,
De koning als 't gebeuren mag."
Er waren niet velen die het antwoord raadden, hoewel de
gedachtengang zuiver was. Het antwoord luidde: "zijns
gelijke".
De meeste boeren waren pachters, daar het grootgrondbezit
overheerschend was. Onder de eigen boeren waren families
die zeer kapitaalkrachtag waren. De mate van welstand
hangt nauw samen met de vruchtbaarheid van het land, die
in deze streken nogal uiteenlopend is.
In iedere gemeente was wel een geslacht dat ver boven de
overigen uitstak, zooals bijv. de familie Royaards in Scherpenzeel, baron Taets van Amerongen in Renswoude, de
familie Beaufort in Woudenberg en Leusden. Deze families
bewoonden prachtige landhuizen of kastelen met vooral in
de naaste omgeving van het heerenhuis ongerepte bosschen
van loof- en naaldhout. Behalve in Renswoude waar terwille
van de jacht veel terrein verboden was, mocht men vrijwel
overal vrij wandelen, wat mede door de aanwezigheid van
I9

vele wilde konijnen, hazen een fazanten een groot genot
was. De bescherming van de jacht had tevens tengevolge
dat de geheele dieren- en plantenwereld daarmede gebaat
WAS.

Door de kippen liet ik eieren van goud- en boschfazanten
uitbroeden en hield die inde volière. Het is mij zelfs eens
gef ukt een jonge Íazanï die zijn pootje gebroken had met
een spalk te genezen en verder groot te brengen.

Het leven was in Scherpenzeel niet duur, daar bijv. de
ambachtslieden voor goed werk 14 à 15 cent per uur rekenden en bij de meeste huizen grond was om groenten en
aardappelen te verbouwen. De boeren en arbeiders huurden
van de familie Royards goed land voor 4 tot 8 cent per
roede.

fn de herfst kocht ik soms voor f 1,25 à f 1,5O een grote
haas van een strooper. Soms kwamen er stroopers tot zelfs
vanuit Hilversum.
Toen we een jaar in Scherpenzeel woonden, lieten we Tine
en Pie naar de meisjesschool in Amersfoort gaan, samen
_met Cor Harthoorn. Ze maakten een goed figuur op school
en toen ze er enige maanden waren, behoorden ze tot de
besten en brachten het zelfs tot nummer 1 en 2 van hun
klas. Ze werden spoorstudent en bleven 's middags bij
mevrouw lperlaan, de weduwe van Barendrechts voorganger.

Den 18e Juni werd Arie geboren, zoodat een Gelderman zijn
intrede in het gezin deed. De bevalling verliep normaal, na
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enige maanden echter kreeg Arie dauwworm, vvaardoor veel
verpleging noodig was. Een zuster kwam hem toen dagelijks
verplegen- Zij is later met den huisschilder H. van Raay uit
Scherpenzeel getrouwd. "
HET LEVEN lN SCHERPENZEEL, Eva van der Knoop

" 's Winters was er 's avonds het spelen in de gang. Eén
van de groten (= Tine, Pie of Klaas, E.K.) stond in de zijgang en wij renden er voorbij, terwijl ze je dan probeerden
te pakken- 's Zomers gingen de groten met de kinderen van
de pastorie, die achter de kerk lag, en de drie jongens van
het hoofd der school, "mijnheer Barendrecht", om de kerk
verstoppertje spelen. Je verstopte ie achter de oude steunberen. lk mocht niet op straat, maar soms kwam Pie me
halen en mocht ik meedoen. lk was een klein, wild meisje
en genoot van dat rennen.
Dan waren er de grote wandelingen met vader en moeder
door Lambalgen of door de velden naar o.a. boer Wolfswinkel of Voskuilen. We waren nog heel klein en onze voetjes
deden al die wandelingen mee. Vader en moeder genoten
van het landschap, en hoe klein we ook waren, ze brachten
dat op ons over, want ik weet me nog heel veel van die
tochten te herinneren. Eens was er iets fantastisch: het was
winter en bitter koud. Alie en ik mochten met vader en
moeder mee uit wandelen. We wisten niet, dat ze schaatsen
meegenomen hadden. Bij een grote plas die stijf bevroren
was en spiegelglad bonden vader en moeder de schaatsen
onder en even later zwierden ze samen over het ijs. Moeder
had de mooie Zuidhollandse kap op. Wij bleven aan de kant
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staan, maar ik weet nog dat ik geweldig trots op ze was. lk
zie ze nog met mijn kinderogen sierlijk over het ijs zwieren!
Hoewel ik heel tenger was en vaak ziek, werden mij, nog
geen zes jaar oud, door vader in een barre winter de
schaatsen ondergebonden en op de gracht van het buiten
van de familie Royaards gezet. Als steun had ik een klein
kinderstoeltje mee en toen maar schaatsen. lk vond het heel
erg koud, maar er hielp niets aan: ik zou en moest het leren.
Later werd ik zonder stoeltje op de vijver gezet, tot ik echt
mee kon doen. lk werd er geen ster in, maar ik heb later
heerlijke uren op het ijs doorgebracht.
Als vader, moeder en de drie grote kinderen naar de kerk
gingen, mochten Alie en ik op de ingebouwde vensterbanken zitten en naar de kerkgangers kijken. Het was iets heel
fijns die stromen mensen, vrouwen met de Gelderse kneepjesmutsen en mannen en vrouwen in de Zondagse kleren.
Als het winter was, bracht onze dienstbode de stoof met
gloeiende kooltjes naar moeders plaats voorin de kerk in een
bankenrij tegenover de banken van de predikant en de
burgemeester. Vader had daar een plaats voor moeder
genomen. lk had al zo vaak de voorbereidingen gezien en de
mensen de kerk in zien gaan, dat ik op een keer tegen
moeder zei: "lk wil mee". Er werd over gedelibereerd en
vader zei tenslotte: "Nou ja, ze is zes jaar en kan wel stil
zitten". Zo mocht ik dan mee naar de kerk. Daar zat ik dan
als kleine hummel in een heel wilde, grote bank. Moeder zat
met haar voeten op de heerlijk warme stoof te luisteren. lk
was inderdaad stil, de plechtigheid maakte een enorme
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indruk op mij. lk zie nog de heel kleine dominee Harthoorn
op de preekstoel. Onbekend was hij niet voor me, deze
kleine vriendelijke man. Alie en ik kwamen wel eens op de
pastorie en speelden met zijn jongste dochter Jo, iets ouder
dan ik. Als hij ons zag, zei hij: "Hê , daar hebben we Adam
gn Eva".
Aan de overkant van onze kerkbank zat de familie van de
dominee, mevrouw statig en groot en dan de acht meisjes
en de twee jongens. Eén meisje was op kostschool.
Het was zo verschrikkelijk koud in de kerk dat moeder me
na een poosje de warme stooÍ toeschoof. lk kreeg ook een
pepermuntje van haar. Dankbaar warmde ik mijn voeten op
de stoof. Alles met alles waren die eerste indrukken zo sterk
en hevig dat ik nog heel vaak aan die eerste kerkgang
terugdenk.
De eerste schooldag kan ik me niet zo gedetailleerd herinneren. Waarschijnlijk ging ik gewoon met de grote zusjes
mee, ik weet het niet meer. Wel weet ik dat ik in een grote
klas zat, temidden van jongens en meisjes. Voor de klas een
onderwijzer, niet jong meer, maar heel levendig en in mijn
ogen geweldig knap: meneer (meester) Veldhuizen. Hij kon
prachtig tekenen. De eerste woorden waarmee ik leerde
lezen, stonden op het bord, groot en duidelijk. leder woord
ging vergezeld van een - in mijn ogen - prachtige tekening.
lk herinner me nog de woorden: aal 1= paling), ei, ui, roos
en raam. Lezen vond ik niet moeilijk, ik leerde het spelenderwijs. Thuis kon ik al heel snel uit leesboekjes lezen die vader
voor ons aanschafte. Rekenen ging niet zo vlot, naar mijn
idee was ik daar matig in. Daar ik netjes van aard was, gaf
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schrijven geen probleem.
Eigenlijk deed de school me niet veel, ik leefde op de uren
thuis, als ik zelf mocht leren en met Alie in onze spelletjes
mijn fantasie mocht uitleven. Altijd, vanaf mijn vroegste
herinnering, was er thuis speelgoed waarmee we vanalles
konden doen en waarmee we volop fantaseerden.
De enige uren op school waarvan ik ademloos genoot,
waren de verteluren. Meester Veldhuizen was een meesterlijke verteller. Nog hoor ik hem een sprookje van Grimm
vertellen.
In de tweede klas kwam ik bij jufÍrouw De Jong te zitten. Ze
liep altijd met een lange aanwijsstok tussen de rijen banken
door; en als je iets deed wat niet goed was, dan kreeg je
met die stok een tik op je vingers, wat flink pijn deedSommige kinderen kregen wel eens een tik met de stok op
hun hoofd. lk voelde de pijn mee en haatte de juf dan diep
in mijn hart.
Zoals ik al zei, de schooljaren deden me niets. Zelfs aan de
koninginnefeesten heb ik geen gelukkige herinneringen
overgehouden. Alie en ik deden eens mee met een optocht.
Twee onderwijzeressen uit Hekelingen die bij mevrouw
Barendrecht logeerden, versierden voor ons twee poppenwagens. In de optocht waren allerlei versierde wagentjes.
We moesten ontzettend lang door het dorp lopen door allerlei zijweggetjes. We kregen wel een 1e en een 2e priis,
maar ik was helemaal niet gelukkig. lk herinner me alleen
nog de enorme moeheid en warmte die overbleef van die
feestdag.
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We gingen niet zo bijzonder mooi gekleed, herinner ik me
nog. Maar in één van de laatste jaren dat we in Scherpenzeel woonden, kregen Alie en ik twee werkelijk schattige
jurkjes. Het was heerlijke wollen stof, schotse ruitjes, die
niet kriebelde. Hele vrolijke kleuren, eenvoudig maar leuk
gemaakt. We mochten nooit op straat, maar toén mochten
we uitgedost in die jurkjes een boodschap doen.
lk was tenger en slank en Alie - hoewel 1Tz jaar jonger heel flink, zodat we ongeveer even groot waren en iedereen
ons voor een tweeling hield. Mevrouw Boekhout, onze buurvrouw de doktersvrouw, zat voor het raam en riep ons
binnen. Het was voor ons of we in een sprookje belandden,
waarin mevrouw Boekhout de goede fee speelde. Eerst was
er die lieve dame die ons koekjes gaf en toen... o wonder,
ging ze naar de kast en haalde er voor elk van ons een
prentenboek uit. Ook kregen we elk een stel bakkels.
Nu (= 1967) zie je de kinderen niet meer bikkelen, maar in
1904 had Scherpenzeel voor elke tijd van het jaar zo zijn
speciale spelen. De ene keer werd er gehoepeld, dan getold,
soms waren de meisjes aan het touwtje springen en als het
niet koud meer was, zag je de meisjes bikkelen. Op de
blauwe stoepzerken van de deftige huizen zag je dan twee
meisjes geknield die aan het bikkelen waren. Je had vier
bikkels in de hand en een harde stuiter. Je gooide de bikkels
uit de holte van je hand, stuitte daarna de stuiter op de
stoep. Tot het moment dat de stuiter weer op de stoep
kwam, maakte je figuren met de bikkels. Kon je het figuur
niet afmaken in die tussentijd. dan was je af.
Mevrouw Boekhout vond zeker dat wij aan bikkelen toe waren en daarom een stel van haar kregen. Hoe stralend van
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geluk we thuis kwamen, kan ik niet zeggen, maar nog
steeds glanst dat bezoek bij de doktersvrouw als een zonnig
plekje in mijn kinderjaren. De bikkels heb ik nog steeds.
Alie en ik werden niet verwend, al werden wij "de kleintjes"
genoemd, en Maarten, Pie en Klaas "de groten". Lekkers
werd thuis zeer spaaízaam uitgedeeld. De schoolkinderen
die bijna allemaal een cent hadden om in de winkel drop of
ander snoepgoed te kopen, waren voor ons rijke kinderen,
al woonden ze dan misschien ook in een arbeidershuisje.
Snoepen was, volgens moeder, nu eenmaal verkeerd, we
kregen dan ook nooit een cent. Moeder zei: "Van snoepen
komt stelen en van stelen komt een mens in de gevangenis. "

Het werd Palmpasen, iets waarvan Alie en ik ons niet bewust waren. De meisjes van ds. Harthoorn vertelden ons
van de palmtakken die de kinderen in Scherpenzeel van hun
ouders kregen. Waarschijnlijk hebben ze Pie en Tine ook
daarover verteld en op die manier ook vader en moeder
zover gekregen dat wij ook een palmtak mochten hebben.
Toen wij die Palmzondag in de huiskamer kwamen, lag er
voor elk van ons een palmtak. In Hekelingen kenden we dit
niet, daarom ook straalden onze ogen van verrukking.
Boven op de top van de palmtak preikte een broodhaantje.
Aan de tak hingen grote gedroogde pruimen, een sinaasappel, aangeregen rozijnen en apenootjes, een zakje met
paaseieren, slingers, opzetterjes (kleine figuurkoekjes),
walnoten en een prachtig paasei (uit de winkel). Wij, die zo
weinig snoep kregen, keken onze ogen uit en waren dol en
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dol gelukkig. Maar thuis was het een wet van Meden en
Perzen dat je niet op mocht snoepen wat je gekregen had.
We mochten alleen maar met onze ogen snoepen. Die
middag op Palmzondag kwam er druk bezoek voor vader en
moeder, waar ze helemaal door in beslag werden genomen.
Ook de grote kinderen, die anders een oogje op ons moesten houden, waren bij dat bezoek. Wij waren toen alleen
met de palmtakken. En u kunt het al wel raden: het snoepen
met de ogen duurde niet lang, de verleiding was voor twee
kleine meisjes, die bijna nooit snoep kregen, te groot. Voorzichtig begonnen we van het lekkers te snoepen en ginger
er mee door tot het bijna allemaal op was. Doch plotseling
de grote schrik! De visite stapte op en daar kwamen vader
en moeder. Nou, we hebben het nodige te horen gekregen.
Dat verwijt om wat we op die bewuste Palmzondag hadden
gedaan, hebben we nog vaak aan moeten horen. Toch is er
nog iets van overgebleven, van dat gebruik van de palmtakken. Elk jaar kregen Alie en ik met Pasen een kleine verrassing.

19O4. Het 7e kind van vader en moeder (één kind was als
peuter overleden, E.K.). lk was zeven jaar en zat in de
eerste klas. Het was juli en warm zomerweer. Thuis was
iets aan de hand. Behalve onze dienstbode was er een dikke
baker, vrouw Inkenhaag, in huis gekomen. Ze droeg een
witte muts zoals meer oudere vrouwen in Scherpenzeel die
wel droegen. Waarom zij in huis kwam, ging absoluut aan
Afie en mij voorbii. Ze was er en zat almaar te naaien en te
verstellen en ze dronk oneindig veel kopjes koffie.
Die 18e juli toen we opstonden en moeder niet in de kamer
27

was. vertelde vader ons dat we een broertje hadden gekregen en dat we straks naar boven mochten. Boven had
vrouw Inkenhaag alles te vertellen. Ze had ons nieuwe
broertje op schoot en deed hem kleertjes aan. Ze stuurde
ons onverbiddelijk weg en zei "dat we straks wel in 't wiegje mochten kijken".
Die morgen op school was voor mij iets heel aparts. Meneer
Veldhuizen liet me voor de klas komen, sloeg zijn arm om
me heen en vroeg naar het kleine kindje dat geboren was. lk
vertelde dat hij Arie Hugo heette. lk vond het een hele
onderscheiding dat er zoveel notitie van ons kleine broertje
werd genomen. Toen ik thuiskwam, was er iets heel bijzonders. Behalve dat de prachtige kristallen vazen met deksels
gevuld waren met roze en witte muisjes en vrouw Inkenhaag voor ons allemaal beschuit met muisjes klaar maakte,
had vader voor alle kinderen een verrassing. Tine en Pie
kregen handwerkdozen, Klaas een handenarbeiddoos, waar
je van lucifersdoosjes huisjes, een school en een kerk van
kon maken en daarmee een dorp kon bouwen. Alie en ik
kregen elk een grote pop met een houten kop en met ouderwets lange rokken. We waren perplex dat we zoiets
kregen, terwijl we niet eens jarig waren. Het was ook geen
Sint Nicolaas. De geboorte van Arie en de daaraan verbonden feestelijkheid is altijd een heerlijke herinnering voor me
gebleven.
Na veel - in onze ogen - bijzonderen dingen als extra koekjes, krentebrood, giften van buren voor moeder en baby,
was moeder al weer vrij vlug op de been en ging alles weer
zijn gewone gang. Vrouw Inkenhaag bleef nog een tijdje bij
ons om moeder wat te helpen.
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Arie zou gedoopt worden en daar zat heel wat aan vast. De
doopkleertjes werden voor de dag gehaald, gewassen en
gestreken. Moeder liet ze Alie en mij zien en vertelde dat het
de doopkleertjes waren die grootmoeder De Bruyn (: de
moeder van Neeltje van der Knoop, E.K.) al voor haar kindertjes gebruikt had. Ook wij, Martien, Pie, Eva Maria (het
zusje dat later is overleden), Alie en ik hadden ze gedragen.
Toen de doop plaats had, mochten Alie en ik niet mee naar
de kerk. We zaten, zoals wel vaker, op de ingebouwde vensterbanken te kijken hoe vader en moeder naar de kerk
gingen. Vrouw Inkenhaag droeg Arie op een kussen. lk
vond moeder heel knap met die kanten muts op en met de
prachtige diamanten en gouden sieraden. Vader liep er
keurig aangekleed naast. Op mij heeft dat een onuitwisbare
indruk gemaakt. Kunt u begrijpen dat van die enkele jaren in
Scherpenzeel er veel voor altajd in mijn leven gegrift is?"
Nawoord
Kort na de geboorte van Arie Hugo verhuisde het gezin Van
der Knoop naar Leusden. De reden waarom is niet bekend.
Het zou mij niet verbazen als de oorzaak gezocht moet
worden in het verlangen naar een eigen huis. In het autobipografische gedeelte heb ik zoveel mogelijk de twee schrijvers aan het woord gelaten over datgene wat op Scherpenzeel in 19O3 en 1904 betrekking heeft. Veranderingen in
taalgebruik of spelling zijn door mij in principe niet aangebracht. Een enkele keer heb ik een situatie verduidelijkt door
een opmerking tussen haakjes met mijn initialen.

E.M.Ch.F. Klijn
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KENT U SCHERPENZEEL?

KAAP KOLONIE
Naar aanleiding van "Kent U Scherpenzeel" in ons vorige nummer van
oktober 1995 ontving de redactie twee reacties: één in de vorm van een
Íoto, aangeleverd door de heer Boutkan zelt. De foto toont ons de in
1902 gebouwde woningen, die in de volksmond De Kaap werden
genoemd.

De andere reactie ontvingen we van onze tíouwelezer de heer Stotijn uit
Elsloo (L). Hij gaat in op de naam Kaap Kolonie en schrijft het volgende
daarover: "Hier in Límburg wordt van een "Kolonie" gesproken, als een
aantal (arbeiders)woningen bewoond wordt door mensen die bij eenzelfde beroepstak of industrie werkzaam zijn. Veelal zijn (waren) deze
woningen bezit van de werkgever en vaak woonden er mensen van
elders die zich in Zuid-Limburg gevestigd hadden. Vandaar de naam
Kolonie (: volksplanting), die hier in Zuid-Limburg op de Franse wijze
met de klemtoon op de laatste lettergreep wordt uitgesproken. Dergelijke
koloniën kennen we o.m. in Geleen en Brunssum, waarbij aan de voormalige staatsmijnen gedacht moet worden, en in Maastricht waar o.m.
de keramiekfabrieken "De Sfinx" er haar werknemers in huisvestte."
Aanvankelijk bestond het vermoeden dat de woningen zijn gebouwd in
opdracht van eigenaren van één der Scherpenzeelse weverijen. Bij
navraag bij de heer O. Schimmel in Scherpenzeel bleek echter dat
iemand uit Barneveld de opdracht tot de bouw heeft gegeven. Wie de
aannemer is geweest, is echter onbekend. Antwoord op deze vraag en
verdere reacties betreffende "Kaap Kolonie" ontvangt de redactie gÍaag.
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Als U de foto herkend heeft,zal het uiteraard in
hoofdzaak gekonen zijn cloor het jaartal 1899.
Aan de gevel is niet direct te herkcnnc:n,clat het
"de boerder:ij van Peut" is. Zo wordt de::c ]:oerderii

aan

de Barnevefdsestraat inmcrs meestal aangeduid.
In de loop der jaren is er nogal wat verandercl aan het
voor-aanzicht,vergeleken met de hierbij opgenomen foto
uit de beginperiode.De dakranden waren nooi uitgezaagd,
de rar,ren zijn veranderd,de bomen zi;n verdvíenen.Zou lret
Saartal 1899 er toen ook a1 op gestaan heben? Jariuner:,

dat dib niet te zien is.
Dab de Lnerderij gcen naarrr hecft,is waarsch-i jnlijk
veroorzaakt doordat deze niet als boertlerij is gebouwd,
naar afs woning voor de jachtopziener v.d.peut.Hij mocht
2 koeicn houden,wat varkens e.d.,naar affeen voor eigen
behoefte,als bijverdienste.Dat zal ook rvel gegolden
hcbben voor zijn toenmalige collega's Minne en lioffswinkel.
De weg vóór de boerderij,toen nog zandwegien Renesser
Steeg geheten,rverd omstreeks 1930 besEraat (het eerste
werk in Scherpenzeel van de firraa Bnril).Met een mooie
bocht werd de weg doorgetrokken naar de zílweg de Klein
Orelsche D,varsdijk.Heb werd de Barneveldsestraat
inderdaad een goede verbinding met Rerneveld.

en

l4aar die bocht,"de bocht van Peut",heeft wer voor ongelukke
gezorgd in de loop der jaren.Vooral toen het nog cen
kfinkerweg was.en in de herfst sons spekglacl.Daar kan

Gcrt v.d.Pcut sr.,de vader van dc tegenwoordigc bewoncr,
eveneens G.v.d.Peut,wel wat over ver[ellen.
Er woonden en víonen dus 4 gcneraties v.d.peut in dcze
3l
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er nog een vcrbinding zi)n met een zekere
Roelofsen uit Terschuur,die in de Franse tíjd zijn
naarn liet veranderen in v.d.Peut ?
In de laatste dagen van de oorlog was deze boerderij
een soort "grensgeval".Dc Canadezen kwamen niet vercler
dan hier; de Duitsers waren nog in het dorp.A1s de toenmalige boer v.d.Peut ging melken,gingen een tr>-ar Canadezen
rnet heh gelveer in de aanslag mee om contact tussen de
beide groepen te voorkomen.
Er is vast nog wat meer over te verteflen.Het beste is
Itaar,dit eens aan ons bestuurslid G.v.d.peut te vragen.
\,voning. Zou

C.

Ontvangen van:

Jeroen v.d Weide - fieLsreflector,verduisteringskap achbcrlicht en voorlicht,mouwschildje blokploeg LB,schouderenblemcn gea I 1 . onderdelen, vcrduisteringszaklamp, gasr.nskcr
Ned,herdenkingsbord mci 1985 nobilisatie grebbelinie,sigarenplankje, zicht rnet pikhaak.
W.de Jong- foto's.
H.Blees - Een verhaal uit een cor,rnandopost ersens in de
Grebbelinie door Henri Hoof.
Via M.Daniels - foto's,krantenkni-psels en album zilveren
ambt jubiteum Burg. Royaards.

Boutkan
BOEKENLUST
Een

tweeling zelfstandig door dr.R.Bisschop.

Oudschildgeld Leusden c. s. 1536-1806
Hamer sve I d-As

schat-Snor renhoe f -Donkelaar

.

Foto voorpagina:
U zieL hier afgebeeld "de boerderij van Peut" met bij het
hek v.l.n.r. de daggelder Van Vlaanderen, opoe van de Peut,
en tante Teunie. (zie verder oplossing ttKent U Scherpenzeel, pag. 31.
Foto pag. 35:
Hier is afgebeeld het doktershuis (iaren t80), thans
geheten "Huys der Heelmeesters. (zíe ook pag. 7)
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Boekenl.ij st

De K 0 P IJ voor het volgende nummer dient
ulterlijk
zaterdag 10 februari 1996 bij één
van de redactieleden te zijn ingeleverd.

( hierlangs afknippen
Ondergetelcende

SIraat en

)

, Dhr. /Mevr.

huisnumrner

Postcode * Woonplaats

geeft zi.ch op als lid
tegen eer) contri.butie
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de Vereniging "Oud-scherpenzeel"
van f '2O,- per jaar.
llaudtekeni nÍr:
van

Bestuur en Redactie
van de vereniging
'Oud Scherpenzeel',
wensen U een voorspoedig 1996

