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VAN DE BESTUURSTAFEL 
In de media heeft u wellicht gelezen over het masterplan dat Landgoed 
Scherpenzeel i.s.m. Geldersch Landschap & Kasteelen heeft ontwikkeld en 
dat door de provincie Gelderland is genomineerd voor de Gelderse prijs 
voor de ruimtelijke kwaliteit. U kunt het masterplan, dat is bedoeld om de 
oorspronkelijke eenheid te herstellen tussen het huispark en het 
aangrenzende parklandschap van het landgoed, lezen op 
www.landgoedscherpenzeel.nl  De prijs wordt eens in de twee jaar 
uitgereikt. Het thema dit jaar is ‘gebieden met passie’. De jury o.l.v. oud-
Commissaris van de Koningin Jan Terlouw beoordeelt welk project de 
vakprijs verdient. Maar er kan ook een publieksprijs van € 10.000,- worden 
gewonnen.  Op de website maakgelderlandmooier.gelderland.nl kunt u uw 
stem uitbrengen. Een link naar deze internetpagina vindt u op 
www.oudscherpenzeel.nl Van harte aanbevolen! 
Na uitvoerig en diepgravend onderzoek kwam Hans van den Ham tot een 
verrassende ontdekking.  Een artikel van zijn hand over wat hij heeft 
ontdekt staat verderop in dit blad. Dat mag u niet missen! 
Als u kortgeleden de oude meander van de Lunterse Beek bij ’t Koepeltje 
hebt gezien, is het u ongetwijfeld opgevallen dat deze is uitgebaggerd en 
weer stroomt zoals dat vroeger het geval was. Over de geschiedenis van dit 
bijzondere deel van Scherpenzeel staat in dit blad een uitgebreid verhaal. 
Ook het tweede deel van legendes en bijgeloof vindt u in dit nummer. 
In het documentatiecentrum gaat het beschrijven van foto’s en oude 
voorwerpen die u ter beschikking van Oud-Scherpenzeel stelt 
onverminderd verder. Dit kan alleen dankzij de hulp van veel vrijwilligers 
die op dinsdagochtend, dinsdagavond en donderdagmorgen in gestaag 
tempo hieraan doorwerken. Dat waarderen we zeer. Mocht u ook een 
bijdrage willen leveren als vrijwilliger dan bent u van harte welkom.  
Voor meerdere activiteiten vindt u in dit blad uitnodigingen: 2 excursies en 
een open dag staan in april en mei op het programma. We stellen het op 
prijs als we u als deelnemer mogen begroeten bij onze activiteiten en 
uiteraard kunt u elke week op dinsdagavond bij ons terecht in het 
documentatiecentrum om informatie te zoeken of gezellig een praatje te 
maken. 

Wim van den Berg, voorzitter. 
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JAARREKENING 2015 
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 266. Het 
volledige verslag staat op onze website www.oudscherpenzeel.nl. U vindt 
daar onder het kopje Financieel verslag alle overzichten die bij de 
jaarrekening 2015 en de begroting 2016 horen. De jaarrekening is in de 
bestuursvergadering van 13 januari goedgekeurd. De kascontrole-
commissie heeft de jaarrekening op 13 januari gecontroleerd en 
goedgekeurd. Op de ledenvergadering van 8 maart zijn de penningmeester 
en de overige bestuursleden op voorspraak van de kascontrolecommissie 
gedechargeerd voor het financieel gevoerde beleid over het boekjaar 
2015.Hieronder een overzicht van de kosten(in euro's) per lid. 

 

AFDELING  WERK.2014 WERK.2015 BEGR.2016 
401: Huisvesting         4,07          4,49                     4,88 
410: Bestuur         3,28          3,65       3,60 
420: Doc. Centrum        0,75          0,39         0,86 
430: Automatisering        1,16          1,66                     1,32 
440: Verenigingsblad        5,57          5,34       5,30 
450: Excursie         1,17          0,97                     1,20 
Digitalisering Scherp. krant      1,82          2,11              
Diversen (jubileum 2018)                             0,90 
          ____ +       ____ +                  ____ + 
Totaalkosten       17,82        18,61    18,06 
 
450: Bijdrage in excursies        1,12                         0,93       1,21 
Div. opbrengsten         0,90                         0,31                     0,26 
Bijdrage adv.en sponsors        1,56                         2,69                     1,78 
         ____ –         ____ –      ____ – 
Netto kosten per lid               14,24                       14,68     14,81 
 
Lidmaatschap                           15,00                       15,00     15,00 
         ____          ____     ____ 
Positief resultaat p.lid              0,76                        0,32                      0,19 
 
Aantal leden                         823                         829                       830 

 

 

http://www.oudscherpenzeel.nl/
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DIGITALISERING SCHERPENZEELSE KRANT: 
Factuur Karmac     €16.489,52 
Bijgedragen door: 
Rabo Coöperatiefonds       €10.000,00 
Gemeente Scherpenzeel    €  3.331,00 
Sponsors      €     750,00 
Ver. Oud Scherpenzeel     €  2.500,00 
       _________ 
Totaal bijgedragen     €16.581,00 
       _________ 
Nog beschikbaar     €       91,48 

Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht, heeft u nog vragen mail me dan 
gerust. 

Henk Beulenkamp 

JAARVERSLAG 2015 
Het jaar 2015  ligt al weer achter ons en het bestuur kan terug zien op een 
prima jaar voor onze vereniging. Het ledenaantal is wederom gestegen en 
bedraagt momenteel 839. 
De Vereniging Oud-Scherpenzeel is een bloeiende vereniging en leeft onder 
de bevolking van ons dorp hetgeen onder meer blijkt uit de vele bezoeken 
die op dinsdagavond  en tijdens de open dagen aan ons documentatie-
centrum worden gebracht. 
Het bestuur heeft zeven maal vergaderd. Ook is er in het voorjaar overleg 
geweest  met enkele leden van het bestuur van Oud Renswoude en Oud 
Woudenberg om elkaar te informeren over activiteiten en plannen. 
Dankzij veel vrijwilligers, actief in diverse werkgroepen, kan al het werk van 
de vereniging voortgang vinden. 
De redactie van ons verenigingsblad heeft veel kopij verwerkt. Zij heeft 4 
mooie uitgaven samengesteld. De redacteur, Mark van den Berg, zijn we 
erkentelijk voor het feit dat hij dit zo voortreffelijk voor ons verzorgt. 
Met dank aan Martin Wigtman wordt onze website goed bijgehouden. 
Velen maken hiervan gebruik.  
De algemene ledenvergadering op 3 maart 2015 werd door ca. 115 leden 
bijgewoond. 
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De bestuursleden Piet Valkenburg en Henk Beulenkamp werden 
herbenoemd en Jan Roelofsen was niet herkiesbaar. Hij werd door de 
voorzitter hartelijk bedankt voor alle werkzaamheden die hij gedurende de 
afgelopen 6 jaar voor de vereniging heeft verricht. De ledenadministratie 
wordt voortaan verzorgd door Ada Brummel. 
Na deze huishoudelijke zaken volgde er een leuke presentatie over de 
geschiedenis van de horeca in Scherpenzeel. 
Onze vereniging heeft zich weer gepresenteerd op de feestmarkt van 28 
mei en de winteravondmarkt op 10 december. 
Ook dit jaar zijn er weer 4 Open Dagen gehouden die elk een ander thema 
hadden: Onze horeca, Bevrijding, Kunst en Ambacht en Groeten uit 
Scherpenzeel. We mochten veel bezoekers verwelkomen. 
Op 29 juni vond de avondfietstocht plaats naar het Douwe Egberts Museum 
en het Melissenpad plaats.  
Op 9 mei was er weer de jaarlijkse excursie. Deze keer  bezochten wij het 
mooie stadje Wijk bij Duurstede en daarna Huize Doorn. 
De Open Monumentendag op 12 september werd dit jaar door 
Woudenberg georganiseerd en had als thema “Kunst en Ambacht” en voor 
onze vereniging was op deze dag een Open Dag met hetzelfde thema.  
De ledenbijeenkomst op 27 oktober werd gehouden in partycentrum 
“Boschzicht” en werd bezocht door ongeveer 115 leden. De heer Peter van 
Beek, archivaris van de Gemeente Scherpenzeel, vertelde boeiend over de 
activiteiten van het archief en het digitaliseren van de oude Scherpenzeelse 
Krant. Na de pauze was er een presentatie over de boerderijen De Pol en 
Wittenberg.  
Op 10 november werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Mandersloot 
Transportbedrijf.  

Cobi Schuur  secretaris. 

ACTIVITEITENKALENDER  
Uitstapje Leerdam    9 april     9.30 – 16.30 uur 
Open dag      7 mei   13.00 – 17.00 uur 
Excursie naar Harderwijk  21 mei     9.30 – 17.30 uur 
Avondwandeling   24 juni   18.30 – 21.30 uur 
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UITSTAPJE NAAR LEERDAM 
Op initiatief van oud-Scherpenzeler Gijs Versteeg organiseren we op 
zaterdag 9 april een uitstapje naar Leerdam. De plaats die bekend is 
vanwege het glasblazen. Minder bekend, maar niet minder interessant is de 
Jukebox Gallery, ook in Leerdam. Bij Jukebox Gallery waant u zich werkelijk 
in de fifties en sixties. Het bedrijf is er in geslaagd één van de grootste 
collecties ter wereld aan originele jukeboxen bijeen te brengen om u te 
verbazen, te verrassen en te verleiden. Naast deze unieke collectie 
jukeboxen treft u ook andere bijzondere items aan, zoals authentieke 
poolbiljarts, Coca-Cola-automaten, slotmachines en zelfs Belgische 
dansorgels. Dat willen we wel eens van dichtbij zien!  
Met eigen ververvoer vertrekken we op 9 april om 9.30 uur vanaf de 
parkeerplaats bij ’t Koetshuis voor een mooie bloesemtocht door de 
Betuwe langs de Linge naar Leerdam waar we met koffie worden ontvangen 
in de Jukebox Gallery. In de fraaie omgeving van Leerdam kunt u rond het 
middaguur genieten van een door ons verzorgde ‘eenvoudige, doch 
voedzame’ picknick.  
’s Middags brengen we een bezoek aan de wereldberoemde Glasblazerij in 
de houtloods aan de Linge in Leerdam. We verwachten omstreeks 16.30 uur 
weer terug te zijn in Scherpenzeel. 
De kosten van deze dag bedragen slechts € 7,50,- exclusief de entree voor 
de glasblazerij die voor eigen rekening is (€ 8,-; met museumkaart GRATIS) 
en dienen op de dag van excursie te worden voldaan.  
U kunt zich voor dit aantrekkelijke uitstapje tot 2 april telefonisch 
aanmelden bij Gijs Versteeg  

EXCURSIE NAAR HARDERWIJK 
Zoals u van ons gewend bent organiseren wij elk jaar een dagexcursie. 
Traditiegetrouw   bieden wij u enkele interessante geschiedkundige 
onderwerpen aan in combinatie met gezelligheid en lekker eten. 
Evenals vorige jaren hebben we gekozen voor een bestemming die we met 
eigen auto gemakkelijk kunnen bereiken.  
We gaan naar het mooie oude stadje Harderwijk.  De datum is 21 mei 2016 
en het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit. 
Zoals gebruikelijk beginnen we met een kopje koffie met gebak en daarna 
bezoeken we de Grote Kerk. 
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Meta Prins-Schimmel, voor vele wel bekend,  zal ons rondleiden in de Grote 
Kerk. Zij heeft een boek over de Grote Kerk geschreven, dus wie zou ons 
daar meer en beter over kunnen vertellen? 
Hierna lopen we naar het restaurant, waar we een uitgebreide lunch gaan 
nuttigen en is er tijd voor een gezellig samenzijn. 
Na de maaltijd volgt nog een wandeling onder leiding van gidsen door het 
oude Harderwijk.  
Wij zullen om 9 uur vertrekken vanaf  De Breehoek en ons programma zal 
duren tot ca. 16.00 uur.   
Na het programma en een laatste drankje kan iedereen de rest van de dag 
natuurlijk naar wens invullen.  
De kosten bedragen €. 25,00 per persoon, dit is inclusief alles. 
Er kunnen maximaal 45 deelnemers mee. U kunt inschrijven met een 
introducé, maar leden van Oud Scherpenzeel gaan voor. 

Aanmelden kunt u bij Cobi Schuur.  

OPEN DAG 7 MEI 
Op zaterdag 7 mei organiseren we van 13.00-17.00 uur een open dag  in het 
Koetshuis aan de Burgemeester Royaardslaan. Daar is een tentoonstelling 
ingericht met als thema ‘De Wederopbouw’. Een expositie die een beeld 
geeft van de wederopbouw zoals deze in de oorlogsjaren heeft 
plaatsgevonden in ons dorp. Daarnaast kunt u in de vele fotoalbums die de 
vereniging rijk is bladeren en met elkaar herinneringen ophalen. We hebben 
een zeer uitgebreide fotocollectie van o.a. personen, bedrijven, scholen, 
verenigingen en oude dorpsgezichten. Ook kunt u op zolder een 
verzameling van meer dan duizend historische voorwerpen bekijken. De 
afgelopen keren was het tijdens de open dag erg gezellig: Scherpenzelers 
en oud-Scherpenzelers ontmoetten elkaar onder het genot van een kopje 
koffie aan de tafel in de bibliotheek.  Als u geïnteresseerd bent in 
genealogisch onderzoek dan kunt u daarvoor deze middag eveneens 
terecht in ’t Koetshuis. 
U bent van harte welkom!  
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DE LUNTERSE BEEK BIJ SCHERPENZEEL. 
Eind 2015 is de oude meander van de Lunterse Beek aan de zuidkant van 
Scherpenzeel uitgebaggerd en hersteld als hoofdloop van de waterweg. 
Daarmee zijn de rollen omgedraaid: de in de jaren vijftig gegraven beekloop 
die vlak naast de meander ligt, heeft nu een bijrol en wordt pas belangrijk 
wanneer er in een natte periode veel water moet worden afgevoerd. Met 
het opengraven van de oude, verzande beekloop is tegelijkertijd het enige 
echte eiland dat Scherpenzeel kent en in de jaren vijftig is ontstaan weer 
duidelijk zichtbaar omringd door de oude en ‘nieuwe’ watergang van de 
Lunterse Beek. De beek is onderdeel van de geschiedenis van Scherpenzeel, 
met name het gedeelte van de beek dat aan de zuidkant van ons dorp 
stroomt tussen de Hopeseweg en het Valleikanaal bij Lambalgen. Dat deel 
vormt daar nu de grens tussen Scherpenzeel en Woudenberg. De oude 
meander en het eiland liggen na de grenswijziging van 1960 op 
Scherpenzeels grondgebied.  

Bij Scherpenzeel was in 
de Lunterse Beek een 
doorwaadbare plaats, 
een foort of voorde. 
Het vormde één van de 
weinige plaatsen waar 
men in vroeger tijden 
van de Veluwe naar de 
Utrechtse Heuvelrug 
en omgekeerd kon 
komen. Het is niet 
verwonderlijk dat er bij 

deze strategische plaats een versterkt huis is gebouwd: Huize Scherpenzeel. 
Bij de doorwaadbare plaats stond de boerderij ́ t Voort. Op grondgebied van 
deze boerderij staat nu het zuidelijke deel van het dorp Scherpenzeel. 
De Lunterse Beek ontspringt ten westen van Lunteren, net in de bebouwde 
kom langs de rondweg, iets noordelijk van de Klomperweg. Ze kabbelt al 
duizenden jaren vanuit Lunteren via Renswoude en op de grens van 
Scherpenzeel en Woudenberg in westelijke richting om bij Lambalgen in het 
Valleikanaal uit te stromen. De oorsprong van de beek ligt op ongeveer 12m 
boven N.A.P. Er komen meerdere beken op de Lunterse Beek uit. De 

Bruggetje over meanderende beek bij ’t Koepeltje. 
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belangrijkste zijn de Overwoudse- en Nederwoudse Beek, de Fliertse Beek 
en de Munnikenbeek. De beek is vanaf het begin tot aan het Valleikanaal 
ongeveer 11 km lang. Het Valleikanaal (gegraven tussen 1935 en 1941) volgt 
vanaf Lambalgen tot aan de Bruinenburgersluis bij Woudenberg het oude 
tracé van de Lunterse Beek. De beek is voor 1935 dus een stuk langer. 
Temeer omdat de waterweg vanaf de Bruinenburgersluis verder stroomt 
richting Leusden Den Treek om daarna zijn weg te vervolgen naar de Eem 
in Amersfoort die verderop in het Eemmeer uitmondt. Het laatste stuk van 
de oorspronkelijk Lunterse Beek heet sinds de aanleg van het Valleikanaal 
de Heiligenbergerbeek. De verbinding tussen het Valleikanaal en de 
Heiligenbergerbeek heet nu de Oude Lunterse Beek.  

De Lunterse Beek is net als andere beken in ons land een laaglandbeek. Een 
laaglandbeek heeft vaak geen duidelijke herkenbare bron. De beek wordt 
gevuld door regen- en kwelwater dat door kleinere beken en door sloten 
uit het stroomgebied wordt aangevoerd. Kenmerkend zijn de vele 
meanders in dit type waterweg. De stroming is wisselend en de 
stroomsnelheid over het algemeen laag. ’s Zomers kan een laaglandbeek 
plaatselijk droogvallen. In de 12e eeuw is een groot moeras rond 
Amersfoort drooggelegd. Door het samenvloeien van de Lunterse Beek 
(Heiligenbergerbeek) en de Barneveldse Beek is toen de Eem ontstaan. 
De functie van de beek is velerlei. Natuurlijk is de Lunterse Beek als afvoer 
van overtollig regen- en kwelwater van groot belang. Uiteraard heeft de 
beek ook een recreatieve functie en is ze als natuurgebied belangrijk. 
Boeren die met hun boerderijen en hun grondpercelen aan de beek zijn 
gelegen, hebben zowel voor- als nadelen van de waterweg. En ook 
ondervinden ze met hun kinderen de gevaren van de beek. Een van de 
kinderen van Thijs van de Lagemaat van boerderij ‘t Vliet kan nog net 
worden gered als ze in de beek valt, niet kan zwemmen en al snel 
stroomafwaarts drijft. Zo ongeveer hetzelfde overkomt de 3 jarige Greet 
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Konijn in 1944 als ze met haar twee jaar oudere broertje Jan melk gaat halen 
bij Van de Lagemaat. De brug is kennelijk kapot, want om op ’t erf te komen 
moet je over een wiebelende plank naar de overzijde lopen. Jan loopt naar 
de overkant en vertelt zijn zusje te wachten totdat hij terug is. Op het erf 
staat Van de Lagemaat met een Duitse soldaat te praten die ineens roept 
dat er een meisje in het water ligt. Greet is toch de plank opgelopen en 
halverwege in de snelstromende Lunterse Beek gevallen. Ze kan zich nog 
net aan de plank vasthouden. De Duitser aarzelt niet en redt Greet uit het 
water.  

Activiteiten in en op de beek 
De beek biedt door de tijden heen talrijke mogelijkheden voor de 
Scherpenzeels bevolking om te recreëren. Hoewel ze voor de meesten niet 
direct naast de deur ligt, weten velen de weg ernaartoe te vinden. Om te 
zwemmen, te schaatsen, te vissen of om erop te varen. Of om er de was in 
te doen. ’t Jagershuis (’t Koepeltje), boerderij ’t Vliet, de Beek en andere 
woningen langs de beek hebben in vroeger dagen een boenstoep. De 
geschiedenis van het zwembad en de ijsbaan gaan terug tot ver in de vorige 
eeuw.  

Schaatsen op de ijsbaan 
De oprichting van de ijsclub Ons Genoegen is in 1919. Arie Kluit van het 
gelijknamige café Kluit (nu de Hertog van Gelre) is de eerste voorzitter. Als 
Burgemeester Royaards zijn medewerking toezegt en de vijver vlakbij 
boerderij Bruinhorst beschikbaar stelt, kan de ijsbaan worden uitgegraven. 
Van Bruggen graaft de baan uit voor 1050 gulden. Hij blijkt de laagste 
inschrijver bij de aanbesteding. Van de uitgegraven grond wordt een aarden 

wal om de baan 
heen gemaakt. De 
ijsclub leent 100 
gulden van de 
plaatselijke VVV. 
Secretaris Ram en 
voorzitter Kluit 
tekenen daarvoor 
een overeenkomst 
met die vereniging. 
Ons Genoegen telt 
in 1919 al 150 leden. IJsbaan, 1930 
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Het ledenaantal groeit tot ongeveer 200, maar daalt vervolgens tot 67 in 
1926. Op maandag 15 december 1919 is de feestelijke opening. Vanaf café 
Kluit wordt onder begeleiding van de muziek naar de nieuwe ijsbaan 
gelopen. Het vriest die dag en het ijs is dik genoeg om er de eerste 
wedstrijden op te kunnen schaatsen. ‘s Middags is er ringrijden voor paren. 
Andere schaatsdisciplines in die tijd zijn hardrijden en schoonrijden. Er zijn 
ook wedstrijden voor schoolkinderen. De ijsbaan ligt vlak naast de Lunterse 
Beek, die nog niet is gekanaliseerd. Water in de ijsbaan komt uit de Lunterse 
Beek. Daarvoor sluit men de beek tijdelijk af d.m.v. een stuw die net voorbij 
’t Koepeltje ligt en is gemaakt van houten balken. Doordat het water wordt 
tegengehouden stijgt het waterpeil. Daardoor stroomt het in een gegraven 
verbindingsslootje tussen de beek en de ijsbaan. De ijsbaan stroomt vol met 
water. Om ervoor te zorgen dat het water niet terugstroomt, kan de sloot 
worden afgesloten met een kleine stuw. Als het hard vriest, bevriest de 
Lunterse Beek ook, zodat veel schaatsers liever op de beek schaatsen dan 
op de ijsbaan. Dat betekent inkomstenderving. Door de stuw bij ’t Koepeltje 
te openen, stroomt het water onder het ijs weg en kan er niet meer op de 
beek geschaatst worden. Het ijs scheurt in de lengterichting van de beek en 
dat maakt een ijzingwekkend lawaai. In 1925 stelt het bestuur van de ijsclub 
voor de baan ’s zomers geschikt te maken als zwemgelegenheid, waardoor 
men ook in die tijd van het jaar inkomsten kan genereren. De verslaggever 
van De Holevoet vraagt zich cynisch af of het gaat om modder- of 
zonnebaden, want 
in de zomer is het 
waterpeil van de 
beek veel te laag. 
Pootjebaden zou 
misschien nog 
gaan, zo schrijft hij. 
Het is er dan ook 
niet van gekomen. 
Door zachte 
winters en door 
kanalisatie van de 
beek sluit de 
ijsbaan begin jaren 
vijftig. IJsbaan, 1947 
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In de tweede helft van de jaren zestig neemt Teun Valkenburg het initiatief 
om de ijsbaan weer nieuw leven in te blazen. Samen met de gebroeders 
Karel, Jan en Bep Methorst (van het toenmalige grondverzetbedrijf), 
aannemer Kees van de Broek en kuikenbroeder Wim van den Berg gaat hij 
aan de slag. Door het verleggen van de beek is de baan U-vormig geworden. 
Een cirkelvormige baan met in het midden een eilandje ontstaat als bomen 
worden gekapt en grond wordt weggegraven. Rond de baan worden acht 
lichtmasten geplaatst. De elektriciteitsmaatschappij verleent medewerking 
en plaatst een meter tussen een kabel die vlakbij de ijsbaan ligt. Naast de 
baan wordt een “keet” geplaatst. Hier verkoopt de heer Roeleveld uit 
Renswoude koek en zopie. De initiatiefnemers betalen de kosten voor de 
aanleg van de ijsbaan uit eigen zak. Er is helaas veel tegenslag. Het water 
dat uit de Lunterse Beek in de ijsbaan is gepompt, blijkt de volgende morgen 
te zijn verdwenen. Door een konijnenhol in de wal tussen de ijsbaan en de 
beek is het water 
teruggestroomd en is er 
een gat van bijna veertig 
meter ontstaan. Die 
winter kan er niet meer 
worden geschaatst. Pas 
in de daarop volgende 
zomer kan het gat 
worden gedicht. Een 
ander probleem is het 
wegzakken van het water 
in de grond, waardoor 
“bomijs” en scheuren ontstaan. Op verschillende plaatsen bestaat de 
bodem van de ijsbaan uit zand dat gemakkelijk water doorlaat, zodat het in 
de grond verdwijnt. Om dit probleem op te lossen wordt er water onder het 
ijs gepompt. Ook laat men zomers paarden op de baan lopen die de grond 
goed aanstampen. Veel bezoekers betalen geen entreegeld. Vooral ’s 
avonds in het donker komen de schaatsers van alle kanten de ijsbaan op, 
maar vaak niet via de ingang. Gemaakte kosten kunnen zo niet worden 
terugverdiend. Aangezien de baan voor een groot deel ligt verscholen 
tussen de bomen en lager ligt dan het land er omheen, duurt het vrij lang 
voordat er betrouwbaar ijs is waarop geschaatst kan worden. Schaatsers 
trekken naar andere ijsbanen die sneller dichtvriezen. Al met al zorgen deze 

IJsbaan met gekanaliseerde beek, 1960 
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problemen ervoor dat de initiatiefnemers er na ongeveer 5 winters begin 
jaren zeventig de brui aan geven. Jammer voor de vele schaatsliefhebbers 
die met veel plezier terugdenken aan de tijd dat ze op ijsbaan de Koepel hun 
baantjes trokken. De voormalige ijsbaan is nu totaal begroeid met bomen 
en struiken. De baan is nog enigszins te herkennen, doordat de begroeiing 
daar lager ligt.  

Zwemmen in de beek 
Hoewel de waterkwaliteit soms te wensen overlaat, heeft menigeen veel 
plezier beleefd aan zwemmen, poedelen en pootje baden in de Lunterse 
Beek. Maar ouderen herinneren zich mogelijk nog het tragische ongeval in 
1941 bij de Ganzenkamp waar de 18-jarige W. Hendriksen uit de Smitssteeg 
vanaf een wat hoger gelegen waterkant de beek in duikt en daarbij zijn nek 
breekt met de dood als gevolg. De Ganzenkamp ligt ten zuidoosten van de 
ijsbaan niet ver van de Hopeseweg. 

Zwembad ’t Schut 
Al in 1919 is er sprake van de oprichting van een zwembad in de Lunterse 
Beek. In de krant staan berichten over personen die zijn verdronken in de 
beek, zodat men aanvankelijk huiverig is daarin een zwembad te maken. 
Tot 1929. Dan richt een comité op 29 juli Vereniging ’t Schut op. Voorzitter 

is Jan Overeem en 
secretaris Ben Kluit (zoon 
van Arie, bestuurslid bij 
ijsclub Ons Genoegen). De 
bevolking is enthousiast. 
Een inzameling levert 
maar liefst 500 gulden op, 
zodat de noodzakelijke 
werken kunnen worden 
uitgevoerd. De beek 
wordt ter plaatse 

uitgegraven en enigszins verbreed, terwijl er ook badhokjes komen te staan. 
Het zwembad ligt in een scherpe meander van de beek schuin tegenover de 
ijsbaan. Dit gedeelte van de beek staat voorheen bekend als het 
Barneveldse Kolkje. Door de lage waterstand is zwemmen soms niet 
mogelijk. Voor zwemmen in ’t Schut moet je entreegeld betalen. Ga je 
echter wat verderop stroomafwaarts richting ‘t Vliet dan kun je daar ook 
prima zwemmen zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Daar maken 

Bep en Jeannette Blanken bij ’t Schut 
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velen dan ook dankbaar gebruik van. De dochters van burgemeester 
Royaards willen uiteraard op een warme zomerdag ook een verkoelende 
duik in de Lunterse Beek nemen. Dat doen ze niet in ’t Schut. Ter hoogte 
waar de scouting haar onderkomen heeft, maakt een van de medewerkers 
van familie Royaards een dag voor de aangekondigde zwempartij de bodem 
van de beek schoon. Aan de overkant van de beek bij ’t Koepeltje is een pad 
dat leidt naar de badplaats. De jachtopziener die in ’t Koepeltje woont, ziet 
erop toe dat pottenkijkers worden geweerd. 

Varen en vissen  
In de beek zijn allerlei soorten vis te vinden. Sportvissers proberen van tijd 
tot tijd een visje te verschalken met een hengel of strik, maar Rijk van Doorn 
uit Veenendaal is broodvisser. Tot 1944 boomt hij zijn oude schuit door de 
Lunterse Beek waarbij hij van fuik naar fuik vaart. Al in 1928  deelt gemeente 
Renswoude mee dat ze het visrecht voor 3 jaar verpacht bij inschrijving. Als 
Van Doorn niet vist, legt hij zijn bootje aan bij boerderij De Beek aan de 
Hopeseweg die dan nog Holleweg heet. De kraamkamers van de vissen 
bevinden zich in uitgeholde meanders in de beek, die soms wel een paar 
meter diep zijn. Bij een zo goed als drooggevallen beek kun je de vissen 
gemakkelijk met een schepnet uit de diepere kolken scheppen. Er zwemt 
o.a. snoek, voorn, baars, schele pos, paling, grondel en kwabaal in de beek. 
Teus Valkenburg (de olieboer; ook wel de Peister genoemd) is een verwoed 
palingvisser. Met een knots met wormen peurt hij de paling uit het water 
om ze vervolgens over een oud tafelzeil in een kuip te laten glijden. Op 
plaatsen waar een sloot in de beek stroomt, wemelt het van de 
stekelbaarsjes. Als Van Doorn er niet is, ‘lenen’ kwajongens de boot nog 
weleens, waarbij ze zich met de stroom laten meedrijven richting t 
Koepeltje. Jongelui kanoën regelmatig van ’t Jagershuis stroomopwaarts via 
‘t Schut, de Ganzenkamp en ’t Zelderse land naar Engelaar in Renswoude en 
een andere keer stroomafwaarts via ’t Vliet naar Lambalgen. De stokken 
waarmee de fuiken zijn vastgemaakt en die boven het wateroppervlak 
uitsteken moeten daarbij zorgvuldig omzeild worden. Als je geen bootje 
hebt, bouw je een vlot waarmee je op de beek vaart. Door het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw verdwijnt in de jaren zeventig veel vis 
uit de beek. In het deel van de Lunterse Beek tussen Renswoude en het 
huidige Valleikanaal is nooit beroepsscheepvaart geweest. Wel hebben 
schuitenvaarders vanaf Veenendaal gebruik gemaakt van het gedeelte van 
de beek dat nu tot het Valleikanaal behoort. In 1924 besluiten 
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Gedeputeerde Staten dat het is verboden zich met een vaartuig op de 
Lunterse Beek voort te bewegen dat op eigen kracht vaart. Met andere 
woorden: verboden voor motorvaartuigen. Tegelijkertijd waarschuwt men 
voor zwemmen in de beek vanwege sterke vervuiling. Ook hier zal het 
hoogstwaarschijnlijk gaan om het huidige Valleikanaal. De vervuiling wordt 
veroorzaakt door de Enka in Ede en fabrieken in Veenendaal. 

Scouting 
Sinds 1966 heeft de plaatselijke scouting enkele verenigingsgebouwen, een 
speelterrein en een kampvuurkuil aan de Lunterse Beek nabij ’t Koepeltje. 
Vanzelfsprekend maken zij regelmatig gebruik van de beek door er op te 
varen of andere activiteiten op en in te organiseren.  

Afwatering 
De voornaamste functie van de Lunterse Beek is de afwatering van 
overtollig water uit de Gelderse Vallei. De geringe stroomsnelheid als gevolg 
van de vele meanders is lange tijd een belemmering voor een vlotte 
afwatering. Grondgebruikers van percelen die aan de beek grenzen zijn 
verplicht de beek en de sloten ter plaatse schoon te houden. Alle 
gehoefslaagden, zoals onderhoudsplichtigen in het verleden werden 
genoemd, staan geregistreerd. Nauwkeurig wordt in zogenaamde leggers 
aangegeven wie voor welk gedeelte verantwoordelijk is. Die plicht geldt 
overigens ook nu nog. Het waterschap controleert met een schouw of de 
gehoefslaagden aan hun verplichtingen hebben voldaan. In leggers vindt de 
juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en 
constructie van wateren of waterkeringen. Ook worden daarin bruggen, 
stuwen en duikers vermeld. De legger is bepalend voor de verplichtingen 
over en weer tussen het waterschap en burgers op het gebied van de 
instandhouding van de waterstaatswerken. Goed onderhoud voorkomt 
dichtslibben en verhoogt de doorstroomsnelheid van het water. Maar goed 
onderhoud alleen is blijkbaar niet genoeg. In 1919 klaagt Renswoude dat 
het veel meer overlast heeft van overstromingen van de beek dan daarvoor 
het geval is en daar ondervinden met name de boeren veel hinder van. 
Doordat treksloten rond Ede zijn rechtgetrokken, bereikt het water de 
Lunterse Beek sneller dan voorheen. De meanderende beek belet echter 
een vlotte waterdoorvoer. Bij de inundatie in 1939 is de geringe 
stroomsnelheid en de daarmee samenhangende hoge waterstand een 
voordeel. Op de hoger gelegen delen naast de beek worden 
verdedigingsstellingen aangelegd. Het verbeteren van de afwatering in de 
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bovenloop heeft effect als het gedeelte van de beek vanaf Lambalgen tot 
Amersfoort ook wordt aangepakt. De mogelijkheid om dat te doen, komt 
echter pas na de afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk in 1932. 
Vanaf dat moment kan men de waterstand op de Eem beter beheersen. 
Daarin speelt de aanleg van het Valleikanaal met verschillende damsluizen 
een belangrijke rol. In 1941 is het kanaal klaar. Vanwege de oorlog duurt 
het vervolgens een aantal jaren, voordat ook plannen voor verruiming van 
de Lunterse Beek worden ontwikkeld.  

Kanalisatie 
In 1947 maakt de Nederlandse Heidemaatschappij in opdracht van de 
Provinciale Waterstaat in Utrecht een begroting van kosten voor 
verbetering van beken en waterleidingen in het op te richten waterschap 
“Luntersche Beek’. Daarin zijn ook de kosten voor verbetering van de 
Lunterse Beek opgenomen die dan een lengte heeft van 12.668 meter. De 
Lunterse Beek is ‘Leiding 1’, de andere beken die vanaf 1949 bij het 
Waterschap Luntersche Beek horen worden ook allemaal aangeduid met 
een leidingnummer. De voornaamste verandering is het kanaliseren van de 
beek ofwel het afsnijden van bochten met als doel te komen tot een betere 
afwatering.  

Kunstwerken 
In het plan zijn nieuw te 
bouwen en aan te leggen 
‘kunstwerken’ opgenomen, 
waarmee men o.a. bruggen, 
stuwen en duikers bedoelt. 
Daartoe behoren een nieuwe 
brug over de beek bij de 
Hopeseweg, een nieuwe 
brug bij boerderij ’t Vliet en 
een klepstuw of damsluis iets 
verder stroomafwaarts 
voorbij ’t Vliet. De oude 
houten brug in de 
Hopeseweg is te smal en 
door de toename van het 
verkeer is een betonnen brug 
met een breedte van 6 meter Houten brug Holleweg, 1939 
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gewenst. De nieuwe brug komt 
ongeveer 25 meter ten zuiden 
van de oude te liggen.  
Bij boerderij ’t Vliet van familie 
Van de Lagemaat komt een brug 
met een breedte van bijna 4 
meter. In die tijd loopt de 
onverharde Vlieterweg over het 
erf van ’t Vliet naar de eveneens 
onverharde Broekerweg. De 
brug in de Hopeseweg en de 
klepstuw maken pas deel uit 
van de Lunterse Beek na 
kanalisatie, ze worden náást de 

oude beekloop gebouwd. Bij de Hopeseweg weg wordt tijdelijk een 
hulpweg aangelegd.  
Bij ’t Vliet komt de nieuwe brug op de plaats van de oude. De oude brug 
wordt verplaatst en doet tijdens de bouw dienst als hulpbrug. Uitvoering 
van deze werken vindt plaats in 1948/1949, voor oprichting van waterschap 
Lunterse Beek in 1949. De kosten bedragen 27.331,43 gulden. Omdat de 
brug bij ’t Vliet te smal is voor grote landbouwmachines, heeft bewoner van 
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de Lagemaat later de stenen brugleuning afgebroken en vervangen door 
een aan de buitenkant van de brug bevestigde leuning, zodat de breedte 
van de rijbaan met meer dan een halve meter is vergroot. Om ervoor te 
zorgen dat de bestaande fiets- en wandelroute intact blijven, moeten een 
fiets- en een voetgangersbrug over de nieuwe beekloop worden gemaakt. 
De fietsbrug komt ter hoogte van de woning van het Jagershuis, zodat 
fietsen richting Veenendaal langs boerderij Bruinhorst van familie 
Westeneng mogelijk blijft en een voetgangersbrug komt wat verder naar 

het oosten te liggen 
daar waar de nieuwe 
loop stroomopwaarts 
begint. Door die brug 
kun je over het oude 
wandelpad dat langs ’t 
Schut naar Bruinhorst 
loopt, blijven wandelen. 
Met name huisarts 
Wensink heeft zich 
ingezet om deze brug te 
realiseren. Sommigen 
spreken dan ook van 

het ‘Wensink bruggetje’. Het werk wordt na aanbesteding op 29 november 
1952 gegund aan de firma Heijting uit Huissen die de twee bruggen voor 
4500 gulden gaat aanleggen. De breedte van de bruggetjes bedraagt 1 
meter, maar omdat men dat voor de fietsbrug later toch te smal vindt, 
wordt deze 25 cm breder. Dat betekent dan wel een meerprijs van 175 
gulden. De bruggen moeten op 13 december 1952 klaar zijn, maar het duurt 
tot ongenoegen van het waterschap tot het voorjaar van 1953 voor het 
zover is. Later is de Vlieterweg ter hoogte van boerderij ’t Vliet met een 
bocht doorgetrokken naar de Broekerweg, zodat de weg een grote boog 
maakt om de boerderij. Toen is een nieuwe brug vlakbij de stuw aangelegd. 
In die tijd zijn de Vlieterweg en de Broekerweg verhard. De houten 
fietsbrug, gemaakt van boomstammetjes en takken, over de meanderende 
beek ligt aanvankelijk vlak naast het Jagershuis. Als de brug vervangen moet 
worden door een andere in de jaren tachtig, besluit het waterschap de brug 
en het fietspad een tiental meters te verleggen, zodat de bewoners van de 
Koepel meer privacy krijgen.  

Thijs v.d. Lagemaat op de brug bij ‘t Vliet 
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Een nieuwe beekloop 

In 1951 keuren Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland het plan 
voor verdere verbetering (kanalisatie) van de beek goed. In delen wordt de 
Lunterse Beek gekanaliseerd, waarbij men stroomafwaarts begint bij 
Lambalgen. Veel ingelanden (dat zijn eigenaren, erfpachters, 
vruchtgebruikers e.d. van grond, water en-of gebouwen binnen het 
waterschap) in de regio Lunteren maken bezwaar tegen het vijfjarenplan, 
omdat een deel van de kosten ten laste van hen zal komen. Het gaat vooral 
om de voorgestelde verbeteringen van de Lunterse Beek vanaf de Slaperdijk 
in Renswoude tot aan Lunteren. Het plan vinden ze te kostbaar en men is 
niet overtuigd van de noodzaak. Ze tekenen bezwaar aan bij de Kroon en 
stemmen een heemraad en twee hoofdingelanden (bestuurders van het 
Waterschap Lunterse Beek) weg bij de eerstvolgende verkiezing. In hun 
plaats worden leden uit de commissie die bezwaar heeft aangetekend 
gekozen. Het bezwaarschrift wordt echter niet ontvankelijk verklaard. 
Hierdoor ontstaat een merkwaardige situatie: het bestuur van het 
waterschap moet een plan uitvoeren waar het  in meerderheid tegen is. 
Desondanks voert men de plannen ongewijzigd uit. Het gedeelte van 
Leiding 1 bij Scherpenzeel wordt in 1952 verder uitgewerkt. De Nederlandse 
Heidemaatschappij maakt een bestek voor het tracé van de Lunterse Beek 
ter hoogte van de klepstuw bij boerderij ’t Vliet tot aan de Groeperkade in 
Renswoude. Kanalisatie vanaf het Valleikanaal bij Lambalgen tot de 
damsluis bij ‘t Vliet is in een eerdere fase al gerealiseerd.  
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Tienduizenden kubieke meters grond moeten worden verzet. Het zand 
gebruikt men ten dele om de meanders te dempen. Naast de meander bij 
’t Koepeltje wordt over een lengte van ongeveer 400 meter een nieuwe 
beekloop gegraven. De oude meander blijft bestaan. De totale kosten van 
het werk worden geraamd op 37.080 gulden. De aanbesteding van het 
project vindt plaats op 
29 augustus 1952 in 
De Dennen in 
Renswoude. Voor het 
verrichten van 
werkzaamheden geeft 
de Dienst Uitvoering 
Werken (D.U.W.) 
toestemming voor 
tewerkstelling van 
geschikte werkloze 
arbeiders uit de 
rayons Amersfoort, 
Veenendaal, Zeist en Doorn. De D.U.W. is na de Tweede Wereldoorlog door 
de overheid opgericht om de ruim honderdduizend werklozen in te kunnen 
zetten in het arbeidsproces. Veertien aannemersbedrijven laten door 
inschrijving weten het werk te willen doen.  

Oude brug bij ’t Vliet, voor 1948 
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Na goedkeuring door het ministerie wordt de uitvoering van het project 
gegund aan de laagste inschrijver. Dat is firma v.h. J.M. Dekker en Zn uit 
Papendrecht die het karwei voor 25.880 gulden gaat klaren en schriftelijk 
bericht ontvangt van watergraaf J.M. Houterman van waterschap Lunterse 
Beek. In het najaar van 1952 start de aannemer de werkzaamheden die in 
1953 worden afgerond. Dan is de kanalisatie van de Lunterse Beek aan de 
zuidkant van ons dorp een feit. Verder stroomopwaarts duurt het daarna 
nog enkele jaren voordat het hele project klaar is.  

Gevolgen van de kanalisatie 
Door de kanalisatie is de afvoercapaciteit van 
de beek aanzienlijk vergroot. In perioden met 
minder wateraanvoer dreigt echter 
verdroging van omliggende gebieden. Om dit 
te voorkomen zijn stuwen gebouwd die het 
water moeten vasthouden met als gevolg dat 
de beek verandert in een waterweg die 
bestaat uit een aaneenschakeling van een 
soort horizontale bakken met van tijd tot tijd 
vrijwel stilstaand water waardoor slib 
achterblijft op de bodem. Dit heeft nadelige 
gevolgen voor de natuurwaarden. De 
visstand loopt terug, mede doordat de diepe 
kraamkamers in de meanders zijn 
verdwenen, en ook verschillende 
plantensoorten gedijen slecht door de veranderde omstandigheden. De 
gekanaliseerde Lunterse Beek loopt dwars door de ijsbaan die daardoor een 
stuk kleiner wordt waarmee het doodvonnis voor de baan is getekend. 
Zwembad ’t Schut blijft voortaan verstoken van de aanvoer van schoon 
beekwater, omdat er door de dode arm geen water meer stroomt. Het 
stilstaande water is zuurstofarm en stinkt. Het betekent dan ook het einde 
van het zwembad. Hiermee zijn twee belangrijke recreatieve functies van 
de beek verloren gegaan. Pogingen om op het eiland tussen de oude 
meander en de nieuw gegraven beekloop een ander zwembad te graven 
lopen op niets uit. Hoewel watergraaf Houterman in eerste instantie 
medewerking toezegt en voor de aanleg al 30.000 gulden is begroot, 
verandert het waterschap van standpunt en komt er geen zwembad op het 
eiland. Het eiland is al snel na de kanalisatie aan de oostzijde van de koepel 

Voetgangersbrug, 1965 
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dicht geplant. De oude monumentale beukenbomen dateren uit een 
eerdere periode en sieren nog altijd weerszijden van het voormalige 
wandelpad net voor de voetgangersbrug. Menig Scherpenzeler heeft zijn 
‘handtekening’ achtergelaten in een van deze beukenbomen. In de jaren 
zestig verschijnt ook op het open terrein ten westen van de Koepel nieuwe 
aanplant. Dit is gebeurd om de terreinen te kunnen doen ‘rangschikken’ 
onder de Natuurschoonwet, waarvoor een bepaald percentage 
houtopstanden vereist is. Door het kanaliseren van de Lunterse Beek zijn 
bestaande percelen doorsneden, terwijl nieuwe zijn ontstaan vanwege 
demping van oude gedeeltes van de beek. Het waterschap brengt alle 
veranderingen nauwkeurig in kaart en is verantwoordelijk voor een 
ruilverkavelingsplan. Hoewel er een nieuwe voetgangersbrug is aangelegd, 
is deze buiten gebruik geraakt, omdat zowel de ijsbaan als het 
oorspronkelijke wandelpad niet meer bestaan. 

Hermeanderen van de beek 
Stromend water maakt 
het leven van vissen, 
waterplanten en ook 
vogels aantrekkelijker. 
Daarom richt Waterschap 
Vallei en Veluwe de ‘oude 
Lunterse Beek’ opnieuw 
in. Bovenstrooms zijn 
verschillende projecten 
gerealiseerd. Om de 
stroming weer in de beek 
te krijgen is in 2014/2015 
naast een gedeelte van de bestaande beek op Landgoed Klein Wolfswinkel 
en Landgoed Engelaar in Renswoude een extra beekloop van 1,8 km 
gegraven. Deze extra watergang gaat om de stuw in de Groeperkade heen, 
waarmee gebruik gemaakt is van het natuurlijk verval van de waterweg. 
Natuurlijke beekprocessen komen hierdoor op gang en vissen kunnen weer 
stroomopwaarts zwemmen. Archeologen hebben op anderhalve meter 
onder het maaiveld pijlpunten gevonden van 6000 jaar oud. Dus zo lang 
geleden zaten in onze omgeving al mensen aan de oever van de Lunterse 
Beek bij een vuurtje, een hengel en pijlen om dieren te vangen. Eind 
november 2015 is het waterschap begonnen met het realiseren van het 

Locatie voormalig zwembad, 2015 
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volgende project. De ruim 600 meter lange meander, grote bocht bij het 
Koepeltje, is in oude glorie hersteld door het bedrijf Van Oostrum 
Westbroek B.V. 
De klepstuw bij ’t Vliet wordt lager ingesteld waardoor vissen meer 
mogelijkheden hebben om van het Valleikanaal door de beek en terug te 
zwemmen. Door het verwijderen van 3000 m3 slib uit de oude meander, 
het aanbrengen van een nieuwe bedding met 2500 m3 schoon zand en 
vaste drempels ontstaat een snellere stroming. Met het slib is een perceel 
bij het voormalige zwembad opgehoogd. De drie drempels zijn elk 8 meter 
breed, ze voorkomen bovendien overmatig uitslijten. Door de V-vorm van 

de drempels in de 
meander blijft het 
water langer stromen, 
ook bij lage afvoeren. 
Het zand komt bij Plan 
Renes vandaan. De 
kosten van het totale 
project bedragen € 
118.580,- inclusief 
BTW. Als gevolg van 
deze maatregelen 
daalt het zomerpeil 
met gemiddeld 20 
centimeter. Doordat 
het water bij lagere 

afvoeren op peil wordt gehouden door vaste drempels en niet door de 
automatische stuw, zal het verloop van het waterpeil in de beek over zomer 
en winter veranderen. De automatische stuw bij ‘t Vliet blijft wel 
gehandhaafd maar op een vast peil dat lager ligt dan de aangebrachte 
drempels. Voor de grondwaterstand en gewasopbrengsten heeft dit 
nauwelijks gevolgen. De afvoer van grote hoeveelheden water blijft 
mogelijk omdat de huidige rechte beekloop die in 1952 is gegraven niet 
wordt gedempt. Om bij grote afvoeren te blijven stromen is in eind 
januari/begin februari 2016 een stuw van 20 meter breed geplaatst door 
Aannemingsmij. Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen. Deze stuw bevindt zich 
net bovenstrooms van het instroompunt van de meander, zodat de 
monumentale bomen langs de Lunterse Beek niet te maken krijgen met een 

Uitbaggeren meander, 2015 
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grote grondwaterstandsdaling. De brugleuning van de voetgangersbrug 
nabij het voormalige zwembad is begin 2015 gerestaureerd, terwijl de 
leuning van de fietsbrug over de gekanaliseerde beek eind 2015 is 
vervangen. Bij ’t Jagershuis is na de baggerwerkzaamheden een ‘nieuwe’ 
brug aangelegd over de oude meander, die daarvoor jaren dienst heeft 
gedaan als voetgangersbrug over de Heiligenbergerbeek boven stuw 
‘Dorrestein’ in Amersfoort. Langs de tuin van ‘t Jagershuis is opnieuw 

beschoeiing aangebracht als taludbescherming. Om het eiland toegankelijk 
te maken voor voertuigen is in de beek een voorde gemaakt van betonnen 
rasterplaten. Door herstel van de meander wordt de totale afvoercapaciteit 
van de Lunterse Beek vergroot. Hierdoor is het minder belangrijk dat de 
beek vrij is van vegetatie. Beheer en onderhoud zal dan ook gericht zijn op 
het instandhouden van een minimaal profiel, waarbij het maaien van de 
watergang tot een minimum wordt beperkt. Door de meander schoon te 
maken geeft Waterschap Vallei en Veluwe invulling aan de regels die de 
Europese Kaderrichtlijn Water stelt: oppervlaktewater en grondwater zijn 
voor 2016 op orde en zorgen voor diversiteit in stroomsnelheid. 
Waterschap en provincie financieren het werk samen.  

Wim van den Berg 

Bronnen: 
- Een vallei vol water, M. Mijnssen-Dutilh, Amersfoort 2013 
- De Holevoet en De Nieuwe Holevoet, diverse edities 
- Waterschap Lunterse beek, archief 1969, Gelders Archief Arnhem 
- Ensemble “Huis Scherpenzeel”, Historisch onderzoek en waardestelling huispark 
en parklandschap, Stichting in Arcadië, 2013 
- Projectplan herstel meander Lunterse beek Scherpenzeel, 2013 Waterschap Vallei 
en Veluwe 
- Informanten: J. Lagerweij, J. v.d. Lagemaat, J. Konijn, H. Siebelink 

 ‘Nieuwe’ brug bij De Koepel, 2016 Voorbereiden plaatsing brug, 2015 
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LEGENDES EN BIJGELOOF IN SCHERPENZEEL. 
In de serie korte verhalen over legendes en bijgeloof in Scherpenzeel volgt 
hier het tweede deel. Het (verzonnen) verhaal “De Legende van Groot 
Wolfswinkel” werd geschreven door Gijs van Ginkel. Gijs van Ginkel was 
jachtopzichter en maakte later deel uit van het velddetachement van de 
Rijkspolitie, beter bekend als de veldpolitie. Hij was een boeiend verteller 
en schreef verhalen, niet alleen over zijn werk als politieman, o.a. in het 
blad “De Nederlandse Jager”, maar ook in de Scherpenzeelse Krant. 
Momenteel worden zijn verhalen ook weer gepubliceerd op de website van 
de Veluwnaar. Hieronder zijn al eerder in 1977 in de Scherpenzeelse Krant 
gepubliceerde verhaal: 

De Legende van Groot Wolfswinkel 
Tussen Scherpenzeel en Renswoude ligt, verscholen tussen de bossen, de 
boerderij Groot Wolfswinkel. Dat deze boerderij er niet van vandaag of 
gisteren is gelegen blijkt wel uit de oude papieren, omdat er reeds in 1321 
gesproken en geschreven werd over deze boerderij die toen werd 
aangeduid als „Wolffwynckell". Echter de legende van Groot Wolfswinkel is 
van veel latere datum, namelijk uit het begin van 1800. 
Ons land werd overheerst en onderdrukt door de ijzeren vuist van de Franse 
Keizer Napoleon de 1e. Toen deze in zijn machtswaanzin het in zijn hoofd 
haalde om het onmetelijke Rusland binnen te vallen, had hij veel soldaten 
nodig. Deze werden bij loting gerekruteerd ook uit de jonge en onderdrukte 
Hollanders.  
En zo gebeurde het dat de bijna twintig jarige Otto van Wolfswinkel, nadat 
hij eerder in Arnhem bij de loting er zogenaamd was ingeloot, bij de 
geweldige legioenen van Keizer Napoleon werd ingelijfd. 
Alvorens Otto van de boerderij Groot Wolfswinkel vertrok ging zijn vader 
nog éénmaal met hem het gehele bezit rond. Tijdens deze laatste ronde 
vertelde de vader zijn zoon dat hij een groot bedrag aan geld en goud in een 
ijzeren kist had begraven op het heiveld achter de boerderij. Mocht de 
vader komen te sterven en de zoon kwam terug uit het leger dan moest hij 
dit geld in de ijzeren kist opgraven en mocht het als zijn eigendom 
beschouwen. Om de plaats terug te vinden waar het familiekapitaal was 
begraven plantten zij op deze plaats drie jeneverbesbomen. 
In alle vroegte vertrok de volgende morgen Otto te voet van zijn 
geboorteplaats naar de legerplaats Arnhem. Bij de grote palen welke aan 
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het begin van de oprijlaan naast Groot Wolfswinkel stonden, keek hij nog 
éénmaal achterom naar het prachtige bezit waarvan hij de enige erfgenaam 
was en ging toen met jeugdige overmoed en flinke passen het avontuur 
tegemoet.  
In Arnhem werd Otto van Wolfswinkel ingelijfd bij een batterij artillerie. 
Immers had keizer Napoleon gezegd: „Met de Franse infanterie, de Duitse 
cavalerie en de Hollandse artillerie overwin ik de gehele wereld". 
Na een korte opleiding trok 
Otto van Wolfswinkel met 
de Franse legerscharen mee 
naar Rusland, waar 
overwinning op overwinning 
werd behaald. Maar al 
spoedig kwam de tegenstag. 
De winterkwartieren van het 
Franse leger werden door de 
Russen in brand gestoken en 
een chaotische terugtocht begon. Op 26 november 1812 stonden de Franse 
legers voor de Berezina, een rivier van meer dan vijfhonderd kilometer lang. 
Onvermoeid en dag en nacht doorwerkend sloegen de Hollandse 
pontonniers een brug over deze grote rivier. Het was niet hun schuld dat 
duizenden soldaten verdronken in de golven van deze rivier bij de 
terugtocht. Ook Otto van Wolfswinkel verdronk bij de overtocht van de 
Berezina, toen zijn batterij veldgeschut van de smalle brug in de woest 
stromende rivier stortte. Intussen was de oude boer van Groot Wolfswinkel 
overleden, het geheim van de begraven schat op het heiveld had hij 
meegenomen in zijn graf. 
Hij was er vast van overtuigd dat zijn zoon Otto naar de oude boerderij zou 
terugkeren na de oorlog. 
Deze keerde echter nimmer weer, wel zijn geest, die zoekende naar de 
schat over het heiveld van Groot Wolfswinkel heen zocht. Vooral bij 
maanlichte nachten, als de nevels opstegen uit de veenplas op het heiveld, 
hebben meerdere mensen de geest van Otto zoekend over het heiveld zien 
gaan. Als 's nachts maanzieke honden huilend hun stem verhieven, 
fluisterden de boeren vroeger die in de omgeving woonden: “Otto is weer 
bezig te zoeken naar zijn begraven schat op het heiveld". Er was één boer 
die ervan overtuigd was dat hij de zoekende geest van Otto van Wolfswinkel 

Plaatje uit de krant 
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op het heiveld heeft gezien en dat was Bart Wolfswinkel van Kolfschoten. 
Vele oudere Scherpenzelers zullen hem nog zeker herinneren. Op de 
boerderij Kolfschoten woonde ook een familie Wolfswinkel. Het was 
algemeen bekend dat deze familie verzot was op het zogenaamde 
dominospel. Nu, Bart van Kolfschoten - iedere boer had in die dagen achter 
zijn voornaam de naam van zijn boerderij als toegift erbij - zou een avond 
gaan dominoën bij de boer van Breeschoten. AI vroeg ging hij van huis. 
Omdat het aardedonker was op deze winteravond had hij de stormlamp 
meegenomen.  
Straatverlichting was er niet. De wegen waren 
niet verhard, zelfs de weg tussen Barneveld en 
Scherpenzeel niet. Dwars door de bossen liep 
Bart in de richting van Breeschoten. In de buurt 
van Gooswilligen dat toen nog bos, heide en 
veld was, raakte hij de richting kwijt. Tot 
overmaat van ramp raakte na enige tijd ook 
nog de kaars in zijn stormlamp uit door een 
windvlaag. In het aardedonker trachtte hij de 
weg te vinden naar Breeschoten maar raakte 
steeds meer verdwaald. Zoekend en dwalend 
liep hij door de duistere bossen en velden. Om 
ongeveer drie uur in de nacht kwam de maan 
op en kon Bart wat meer zien. Tot zijn grote 
schrik ontdekte hij dat hij op het heiveld van 
Groot Wolfswinkel liep. Toen hij zich vlug wilde 
verwijderen zag hij van de kant van de Veenplas, dat in de volksmond het 
„Zwarte Water" heette, een spookachtige gedaante zoekend over het 
heiveld trekken. Bevend en geheel overstuur vluchtte Bart weg en kwam 's 
morgens bij het licht worden op Kolfschoten aan. Pas veel later durfde hij 
te vertellen de geest van Otto van Groot Wolfswinkel te hebben gezien. 
De drie jeneverbesbomen, waartussen de schat zou zijn begraven. hebben 
altijd op het heiveld achter de boerderij Groot Wolfswinkel gestaan. Toen 
enige jaren geleden één van deze jeneverbesbomen was doodgegaan, heeft 
de eigenaresse van Groot Wolfswinkel, Freule E.A.J. van Citters, direct een 
andere jeneverbesboom op dezelfde plaats laten planten, om de zoekende 
geest van Otto van Wolfswinkel niet te misleiden en de legende in ere te 
houden. 

Legende van Groot 
Wolfswinkel schrijver G. van 
Ginkel d.d. 18 mei 1977 
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GENEALOGIE, SPORT, KONINGEN EN KEIZERS  
Deel I: de familie Van Setten 
De vorige winter heb ik een stamboom gemaakt van mijn voorouders. Ik 
kwam tot 255 en deed verrassende ontdekkingen. Veel Van Ginkels, 
Kolfschotens en Wol(f)swinkels kwam ik tegen met uiteindelijk allemaal 
dezelfde (voetbal)voorouder en hele hordes nog steeds voetballende 
nazaten. Hieronder een paar hele goede, zoals Marco van Ginkel en Rick 
Wolfswinkel. In de uitgave van maart 2015 heb ik hierover verslag gedaan 
in ‘Oud-Scherpenzeel’. Hierop heb ik een aantal (leuke) reacties gehad. Eén 
daarvan kwam uit de ‘Van Setten’ hoek. 
Zoals bekend ook een talrijk voorkomend en gerenommeerd geslacht in het 
Scherpenzeelse. De strekking was: prachtig allemaal, leuk verhaal, veel 
waardering  enz. enz. (aan de loftuitingen kwam bijna geen einde). Maar 
dan komt het: ‘dat hebben wij ook allemaal en daar komt bovenop dat wij 
van adel zijn en van de Schotse koning afstammen!’ Ja, ja denk je dan, je 
zult de edelsmid (de voorouders van de Van Settens waren namelijk smid) 
en de edelen wel door elkaar halen. Paarden zijn edele dieren maar daarom 
is elke hoefsmid nog geen edelman. Aan mijn hoela. Niet gezegd natuurlijk 
maar het zet je toch aan het denken en vervolgens duik je erin en ga je het 
uitzoeken. Hieronder de resultaten van een wintertje speurwerk. 

Gerenommeerde voetbalfamilie 
Kan niet ontkend worden. Uit mijn hoofd 
schieten me diverse namen te binnen. Om het 
maar weer bij het eerste elftal van Valleivogels 
te houden, op leeftijd: 
60+ Jan van Setten; 50+ Henk van Setten, Gert 
van Setten, Dirk Schoonderbeek (moeder van 
Setten); 40+ (?) Remco van Setten, Gert Jan 
van Setten. 
Daarnaast ook nu nog vele hele en halve (van 
moeders) Van Settens  in senioren en 
jeugdelftallen. Ik zal geen namen noemen, 
want dan vergeet ik er toch teveel. Eén 
uitzondering maak ik voor Caya Veenendaal (oma Van Setten), 
speelster(keepster) in de D-pupillen. Zij maakt deel uit van het KNVB-
jeugdplan voor veelbelovende talenten! Dus ook voor deze familie is de 

Caya Veenendaal, 2016 
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voetbaltoekomst verzekerd. Dan nog 
even een zijsprongetje. Behalve 
voetbal zit ook dammen in de genen 
van deze familie. Ook sport tenslotte. 
In de Scherpenzeelse krant van 28 
april 2015 stond het volgende 
berichtje. 
Zover mijn geheugen reikt, en dat is al 
best lang,  staat een dergelijk artikel 
jaarlijks in de Scherpenzeelse krant en daarvoor volgens mij ook al in 
Holevoet. Je vraagt je af hoe oud deze damkampioen al wel niet moet zijn, 
maar dit terzijde. Het betekent ook dat in deze familie diep wordt 
nagedacht dus ik begin angstige vermoedens te krijgen over dat adellijke 
voorgeslacht. Het zal toch niet waar zijn... 

Koninklijke afstamming 
Dit leek me een moeilijke klus om na te gaan maar met hulp van Oud-
Scherpenzeel viel dat reuze mee. Of tegen, het is maar hoe je het bekijkt. 
Wat blijkt: het klopt. In november 2000 heeft dhr. Van Maren hierover een 
lezing gegeven voor de Nederlandse Genealogische vereniging en Oud 
Scherpenzeel. Dat leverde de volgende kop op in de Scherpenzeelse krant 
van 21 november 2000. 

‘Jan van Setten verre nazaat van Schotse koning’ 
De lezing had de volgende inhoud: 
Bij mijn stamboekonderzoek heb ik (=dhr. Van Maren) de Scherpenzeelse 
smid Jan van Setten die leefde van 1818-1880 als uitgangspunt genomen. Ik 
volgde bij mijn onderzoek naar de voorouders geen rechte lijn omdat men 
in het algemeen dan al snel vastloopt. Ik volgde een slingerlijn dat wil 
zeggen dat als ik in een bepaalde tak niet verder kon, ik de tak nam van de 
echtgenoot of echtgenote als dat me verder bracht. 
De familie van Setten heeft dan vooral in de vrouwelijke lijn adellijke 
voorouders vanaf de 17e eeuw. Na de geslachten Isendoorn en Vijgh loopt 
de afstamming via een Hertog van Gelre, graven van Holland, een keizer van 
Duitsland, het Engelse koningshuis tenslotte naar een lange reeks Schotse 
koningen. 
Uiteindelijk komt men uit bij Fergus Mor, die meer dan 1500 jaar geleden 
vanuit Ierland naar Schotland voer en daar koning van Dalradia werd. 
Fergus had een steen bij zich die later bekend werd als de ‘Stone of Scone’ 
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Van deze steen werd aangenomen dat het de 
bijbelse steen van Bethel was, die aartsvader 
Jacob eens gebruikte als hoofdkussen. Dit feit, 
samen met een letterlijke interpretatie van 
bepaalde Bijbelteksten, is later voor sommige 
mensen aanleiding geweest om aan te nemen 
dat de Britse volkeren afstammen van de tien 
verloren stammen van Israël.  
Het verslag eindigt met:  de afstamming die 
spreker ons voorschotelde mag betrouwbaar 
genoemd worden tot Fergus Mor. Wat daarna 
komt nemen we voor alle zekerheid met een 
korreltje zout. 
Als je dat op je laat inwerken raak je diep onder de indruk. Niet alleen één 
Schotse koning maar een hele reeks. En ook nog een hertog van Gelre, 
graven van Holland, een keizer van Duitsland en het Engelse koningshuis. 
Toe maar het kan niet op. De rest van het verhaal neem ik voor het gemak 
maar met een schep zout. Het is al mooi genoeg zo. 

Hoe ging dat in zijn werk 
Op de website van Oud-Scherpenzeel (genealogie Van Setten) is te vinden 
dat in 1839 Jan van Setten  uit Doorn een huis koopt voor zijn zoon Jan in 
Scherpenzeel.  

In 1839 verkoopt Jan Heinen, 
fabrikant in wol te Scherpenzeel 
aan Jan van Setten, smid te Doorn, 
namens zijn mi.j. zoon Jan van 
Setten Janszoon, een huis nr. 43, 
erf en tuin op de Hooge Land aan 
de Holevoet onder Scherpenzeel, 
sectie D 245,246, voor f 320,=  
(Not. Scherpenzeel 1212, nr. 6;  
14-02-1839).  

Het huis wordt afgebroken en er 
wordt een nieuwe smederij op 

gebouwd. Dit is het begin van de familie Van Setten in Scherpenzeel. 
Opvallend is dat de banden met Doorn nog heel lang zijn gebleven. Er werd 
getrouwd door bruiden en bruidegoms uit de twee dorpen. Men kwam in 

Jan van Setten, 1818-1880 
(collectie J.W. van Maren) 

Jan van Setten in de smederij 
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Scherpenzeel wonen of men keerde terug naar Doorn. Deze Jan van Setten 
(de stamvader van alle Van Settens in Scherpenzeel) is gedoopt in 
Driebergen op 15-09-1793, beroep smid en overleden in Langbroek  op 22-
09-1851. Hij is getrouwd met Willemijntje Beerschoten, ged. De Vuursche 
21-11-1791, ov. Doorn 15-04-1862, dr. van Jan Woutersen Beerschoten en 
Willemijntje Evertsen Woudenberg. 
De voorouders van deze stamvader waren: 
-Wessel van Setten (geb.1762  ov 1837) getr. met Gerrigje van Tintelen 
-Johanna Jacoba van Thuyl  geb. 1731 getr. met Jan van Setten 
-Jacoba van Zoudenbalch  geb. 1690 getr. met Aart van Tuyl 

De adellijke afstamming is dus begonnen met ene Aart van Tuyl  die 
trouwde met Jacoba van Zoudenbalch. Zijn dochter trouwde vervolgens 
met een van de vele Jan van Settens. 

De Zoudenbalchs 
Van de familie Zoudenbalchs en hun voorouders is dankzij dhr. J.W. van 
Maren heel veel bekend. Een korte bloemlezing. 
Inleiding 
Het geslacht Zoudenbalch (soms als Soudenbalch geschreven) heeft 
eeuwenlang belangrijke functies vervuld in de stad en provincie Utrecht. De 
stad is de Zoudenbalchs niet vergeten want in 2001 is nog een sportcomplex 
naar hen genoemd. Een opvallend laatmiddeleeuws bouwwerk in de 
Donkerstraat in Utrecht herinnert eveneens aan de 
familie en draagt hun naam. Het grote huis is gebouwd in opdracht van 
Evert Zoudenbalch, één van de belangrijkste leden van het geslacht. Hij was 
kanunnik en thesaurier van de Dom. Het voorgeslacht van Evert bekleedde 
al lange tijd functies als schepen en burgemeester van Utrecht. Ook in de 
volgende generaties komen we Zoudenbalchs in diversebestuursfuncties 
tegen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw leefden er nog vele 
Zoudenbalchs. Ze werden nog altijd aangeduid met de titel jonker, waaruit 
hun status als edelman blijkt, maar de vroegere rijkdom en invloed waren 
grotendeels verdwenen. Enkelen van hen kregen nog kinderen en 
kleinkinderen, maar omstreeks 1758 is de laatste Zoudenbalch 
overleden.Het geslacht Zoudenbalch is actief betrokken geweest bij de 
staatsvormingsprocessen van de vijftiende en zestiende eeuw. Hierbij 
hebben Zoudenbalchs zowel letterlijk als figuurlijk tegenover personen als 
Maximiliaan van Oostenrijk, Karel V en Philips II gestaan. 
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Kort na 1276 liet een Zoudenbalch, waarschijnlijk Frederik I, aan de 
Oudegracht een huis bouwen van het type dat we nu stadskasteel noemen. 
Eeuwenlang heeft het huis de omgeving gedomineerd en ook nu steekt het 
nog boven de omliggende panden uit. Aanvankelijk werd het stadskasteel 
het Huis Zoudenbalch genoemd, maar tegenwoordig staat het bekend als 
Oudaen.  

- Bron: J.W. van Maren, Zoudenbalch, een Utrechtse familie 

Als we vervolgens de stamboom van de Zoudenbalchs  volgen terug in de 
tijd (en dat is ook allemaal door dezelfde bron uitgezocht) komen we 
inderdaad uit bij die al die koningen, graven, hertogen enz. 

Conclusies 
Al komt het er moeilijk uit, we moeten dus concluderen dat het  verhaal 
klopt. Het is niet anders. Vanaf heden zal ik er rekening mee houden. 
Respect, eerbied en hoed afnemen. Daarnaast kan het geen toeval zijn dat 
het trainingscomplex van de FC Utrecht sportpark Zoudenbalch heet.   
FC Utrecht traint in feite op het landgoed van de Van Settens zal ik maar 
zeggen. En ook als rustende fietser op het terras (met koffie en appelgebak) 
van het ook nu nog  zeer bekende Stadskasteel/restaurant  Oudaen aan de 
Oudegracht  ben je eigenlijk bij hen te gast. 

Deel II Een wintertje puzzelen 
Op scherp gezet door de Van Setten-resultaten heb ik ook de eigen familie 
stamboom weer uit de kast gehaald en ben op zoek gegaan naar nog meer 
voorouders. Het zal u misschien niet verbazen dat ik begonnen ben met 
zoeken naar voorouders met de naam Van Setten of nog mooier 
Zoudenbalch. Wie wil er tenslotte niet koninklijk zijn of tenminste een 
beetje, desnoods via een bastaardtak. Zoeken, zoeken, zoeken en 
uiteindelijk één gevonden. Ene Neeltje van Setten geboren in 1700 in 
Veenendaal. Een mager resultaat en geen enkel verder verband te vinden, 
laat staan met de Zoudenbalchs. Vervolgens via vrouwelijke lijnen gezocht. 
Lang gezocht maar tot op heden nada, niks gevonden. Vervolgens maar 
gewoon aan de gang  gegaan met de VandenHammen. Die blijken te komen 
uit Scherpenzeel, daarvoor uit Renswoude, daarvoor uit  Barneveld, 
daarvoor uit Nijkerk en daarvoor waarschijnlijk uit Den Ham. Nee, niet wat 
ik dacht Den Ham in het  Oosten van het land  (in de buurt van Lemele en 
Vroomshoop waarvan ik het plaatsnaambordje –naar nu dus blijkt  voor 
lauw Loenen- al diverse malen heb gefotografeerd) maar Den Ham in 
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Hoogland. Den Ham was een 
buurtschap in de vroegere 
gemeente Hoogland, nu 
gemeente Amersfoort. De 
Hamseweg tegenover het 
nieuwe Meanderziekenhuis  
herinnert daar nog aan. Als 
beroepen van deze Hammen 
heb ik gevonden kantoor-
houder PTT, postbode/ 
kantoorhouder PTT, 

timmerman/postbode, kleermaker en nog een kleermaker. Voorwaar 
eerzame beroepen maar geen edelman of vrouw te zien.  
Opgeven is geen optie, dus diverse andere vrouwelijke lijnen gevolgd met 
weinig resultaat. Maar gelukkig: als de nood hoog is, is de redding nabij. 
Op een gegeven moment ben ik aangeland bij  Henderikus van den Ham, 
mijn betovergrootvader (1816-1894). Hij is getrouwd met Jannetje van 
Brummelen (1816-1889). En wat blijkt: over de Van Brummelens is heel veel 
bekend en heel veel uitgezocht. 
De stamboom van de Nederlandse Van Brummelens begint omstreeks 1600 
in Ravenswaaij. Dirck  Jansz Bramhall (Van Brummelen) is oorspronkelijk een 
Engelsman, die zich omstreeks 1600 in Ravenswaay in de Betuwe aan de 
noordzijde van de rivier Lek vestigde en daar een steenbakkerij begon. Hij 
overleed in 1650 of 1651, in Ravenswaay.  
Zijn oorspronkelijke Engelse naam is Richard Bramhall (ook wel Brumley), en 
hij kwam uit Pontefract, een oud een plaatsje in de buurt van Leeds. Hij 
trouwde een meisje de Cock. Deze stamvader 
doneerde in 1644 een raam voor het kerkje in 
Ravenswaay  met een familiewapen. Al in 1786 
ziet dhr. d'Yvoy in de kerk  dit wapen en tekent 
het nauwkeurig na (tekening is bewaard 
gebleven). Onder het raam staat het opschrift: 
Dirck Jansen Engelsman  
Steenbakker van Brumley 
Ao 1644 
Uitgezocht/bevestigd door dr. A Bosschaert  
(www.meertens.knaw.nl) 

Jan van den Ham, postkantoorhouder 1948-1978 
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Op zich vind ik dit al een mooi verhaal maar het gaat verder. Ook aan de 
Engelse kant is er van alles uitgezocht en gepubliceerd. De vader van Dirck 
van Brummelen (Brumley/Bramhall) was John Bramhall, the Alderman 
(=schepen/wethouder) van Pontefract  in de buurt van Leeds. Hij was 
welgesteld en stamt af van de ‘ancient family, descended from the 
Bramhalls of Bramhall, in Cheshire.’ Dat klinkt tenminste. Ook van deze 
familie is de stamboom uitgezocht en schrik niet, die gaat terug tot 894 en 
begint daar met Ademar de Bourbon. 

Wie was Ademar de Bourbon  
U begrijpt dat ik Ademar meteen opgezocht heb op Wikipedia en daar staat: 
Ademar of Aymar, geboren in 894, overleden ca. 953 (soms ook Adhemar 
genoemd), sire of Souvigny is de oudst bekende stamvader van het Huis 
Bourbon. Het huis Bourbon is een uit Frankrijk afkomstig vorstenhuis. Mettertijd 
werd het huis een van de belangrijkste Europese dynastieën en werden de leden 
ervan monarchen van Navarra, Frankrijk, Spanje, de Beide Siciliën en Parma.  

Vriend  Ademar had de volgende titels: 
Koning van Frankrijk, Koning van Navarra, Koning van Spanje, Koning der Beide 
Siciliën, Groothertog van Luxemburg, Hertog van Orléans, Hertog van Bourbon, 
Hertog van Vendôme, Hertog van Parma, Hertog van Sevilla 

Kijk daar kun je mee thuis komen. 
Als we de stamboom verder bekijken naar het heden (dat heet een 
parenteel hebben ze me geleerd) dan leidt deze onder andere langs  Robert 
de Duivel van Normandië en Willem de Veroveraar (afstammend van 
Deense en Noorse Viking-koningen). Vervolgens een rijtje Dukes 
(hertogen), baronnen en viscounts (burggraven) en een hele stoet anderen 
om uiteindelijk bij Richard (Dirck) Bramhall/Brumly uit te komen. Deze 
steekt over naar Nederland en uiteindelijk komen we dan bij Jannetje van 
Brummelen getrouwd met Henderikus van den Ham, waarschijnlijk 
kleermaker. Prachtig toch, ik kan weer rustig slapen en ik hoop dat ik de Van 
Settens weer gewoon met jij en jou mag aanspreken. 
De bewijsstukken zijn zoals dat heet op verzoek en op afspraak in te zien bij 
de secretaris van de vereniging. In dit geval ben ik dat zelf. 

Andere lessen en conclusies 
Wielrenners 
Bij het grasduinen in de rijtjes voorouders kwam ik ook de namen Vlastuin, 
De Koning en Ter Maten tegen. Uit deze families komen de bekende 
wielrenners als Jan Vlastuin, Matthijs de Koning en Ab ter Maten. 
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Alle drie hebben ze de Tour de Junior gewonnen en Matthijs reed zelfs de 
Tour de France. Zelf rijdend als wielertoerist bij het Scherpewoud word je 
dan nieuwsgierig en ja hoor, bij alle drie heb ik een gemeenschappelijke 
voorouder gevonden. Leuk om te weten, alleen snap je dan weer niet 
waarom je zelf niet harder kunt fietsen. Mijn specialisatie blijft gewoon de 
koffiestop. 
Neanderthalers en grote getallen 
Het is me opgevallen dat je al heel gauw in de grote getallen komt. Je begint 
met 2 ouders, 4 ouders  8 grootouders, 16 overgrootouders, 32 
betovergrootouders, 64 oud-betovergrootouders enz. enz. Als je dat 10 
keer doet (=generatie 10) dan kom je op 2048 voorouders. Bij 20 keer kom 
je al op 2.097.152 en bij 30 keer op 2.147.483.648 (ruim 2 miljard). Laat 
staan als je dat 35, 40 of 50 keer doet. Ik zoek nog een genealoog 
/wiskundige die me dat een keer uitlegt. Want ik snap het niet. 
Allemaal dubbele? Zelf denk ik dat de Hammenlijn al vrij snel uit komt bij de 
Neanderthalers. Waarom ik dat denk? Ik las het volgende artikeltje: 

Moderne allergieën zoals astma en hooikoorts ontstonden mogelijk door 
seksueel contact tussen mensen en Neanderthalers.  
Het is al langer bekend dat het DNA van veel moderne mensen voor 1 tot 6 
procent bestaat uit genen die zijn overgedragen bij seks met Neanderthalers 
of Denisovamensen. De nieuwe bevindingen wijzen erop dat het menselijk 
afweersysteem tegen ziektes in de loop van evolutie heeft geprofiteerd van 
dit vreemde DNA. "Het bewijs suggereert dat deze genen nog steeds 
bijdragen aan het immuunsysteem van moderne mensen", verklaart 
onderzoeker Michael Dannemann op BBC News. 
De wetenschappers vermoeden echter ook dat de genen van 
Neanderthalers het menselijk immuunsysteem soms overactief maken, 
bijvoorbeeld bij contact met stuifmeel of grassen. Kortom: mogelijk hebben 
de seksuele avontuurtjes met de oermensen bijgedragen aan het ontstaan 
van allergieën zoals hooikoorts en allergisch astma. 
Aangezien ik zelf nogal overgevoelig ben voor stuifmeel en grassen (hatsjie, 
hatsjie) kan het haast niet anders dan dat ik zeker zo’n 6 % Neanderthaler-
genen bezit. Maar wellicht is dat voor sommigen onder u niks nieuws. Altijd 
al gedacht. 
 
Met een hartelijke groet en misschien tot volgend jaar. 
Hans van den Ham 
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NIEUWE LEDEN 2015 
Uit Scherpenzeel: 
  V.J.M. van Arkel 
  A. van Bennekom 
  Dhr. J. Boerkamp 
  Dhr. J. v.d. Bovenkamp 
  E.C.J.W. ter Burg 
  Mevr. L. Davelaar-van Dijk 
  J.T. Donkelaar 
  Dhr. P.J. van Elst 
  R.A. Gersen 
  Dhr. M.J. Heijting 
  Dhr. B. Leppers 
  C. van Middendorp 

  J. Reemst 
  S.P. Reijneker 
  T. Robbertsen 
  Fam. B. van Roekel 
  H. Smeulders 
  Mevr. I. Toering 
  Mevr. W. van der  Veer 
  Mevr. M. Visser 
  W. Vlastuin 
  A.M.M. van de Weert 
  Mevr. C. Willems 
  Dhr. C. Wolswinkel

Van elders: 
 Dhr. J.W. van Schaik, Amsterdam 
 Mevr. J. Veenvliet-Werner, Bergen op Zoom 
 Mevr. Van  Hunnik-van Elst, Dieren 
 Mevr. H.C. Sengers-Stotijn, Malden 
 Mevr. D.  Lagerweij-van der Waals, Renswoude 
 Dhr. & Mevr. G. Vermeulen, Veenendaal 
 Mevr. M. Valkenburg, Veenendaal 
 Dhr. & Mevr. N. Wortman-van der Have, Veenendaal 
 Mevr. M. Aantjes-Pul, Woudenberg 
 D. van  Voorthuizen, Woudenberg 
 Mevr. R. Schenkel, Zandvoort 

--------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende, Dhr./ Mevr.:            

Straat en huisnummer:            

Postcode + woonplaats:                

E-mailadres:          

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen een 
contributie van € 15,00 per jaar. 

 
Handtekening:                         
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