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Omslag:
De boerderij van familie Van de Vliert ca. 1950. Kolfschoterdijk 14. De
Kolfschoterdijk is nog een zandweg (zie artikel Scherpenzeelse boerderijen en hun
bewoners, pag. 7 e.v.)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In het vorige verenigingsblad moedigden we u aan uw stem in het kader van
de verkiezing van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit uit te brengen
op Landgoed Scherpenzeel om zo een poging te doen de publieksprijs in de
wacht te slepen. Dank aan allen die dat hebben gedaan. De publieksprijs is
uiteindelijk naar het dorpje Bredevoort gegaan en de juryprijs viel ten deel
aan IJsselstein, een gebied langs de IJssel bij Hattem. De publiciteit rondom
de verkiezing heeft er zeker voor gezorgd dat het masterplan van Landgoed
Scherpenzeel onder de aandacht van een breed publiek is gekomen. Het is
ongetwijfeld een stap in de goede richting om het plan gefaseerd uit te
kunnen voeren.
Op 29 april is het Educatief Centrum Grebbelinie WoudenbergScherpenzeel aan de Brinkkanterweg officieel geopend door gedeputeerde
Mariëtte Pennarts-Pouw. We feliciteren de Stichting Grebbelinie in het
Vizier van harte met hun fraaie museum. Na een ingrijpende verbouwing
van de voormalige veeschuur naast Hoeve de Beek, is het educatief
centrum elke dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.30 uur tot
15.00 uur geopend. Vrijwilligers van de stichting ontvangen bezoekers in
het centrum en onder leiding van een gids kunt u door een
gereconstrueerde loopgraaf op de Grebbelinie wandelen. Een ‘must’ voor
iedereen die geïnteresseerd is in de lokale en regionale geschiedenis.
Kortgeleden was onze vereniging weer vertegenwoordigd op de jaarlijkse
feestmarkt. Tijdens die activiteit blijkt elke keer weer dat de belangstelling
voor de plaatselijke geschiedenis groot is. Daarvan getuigt natuurlijk ook
ons ledenaantal dat de 830 is overstegen!
In het vorige verenigingsblad heeft u een artikel over de geschiedenis van
de Lunterse Beek kunnen lezen. De avondwandeling van 24 juni voert ons
naar de fraai meanderende beek. Een uitnodiging hiervoor vindt u in dit
blad. Voor de eerstvolgende open dag op 10 september wordt u ook van
harte uitgenodigd.
In de serie verhalen over Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners
staat deze keer de Kolfschoterdijk centraal.
Chris Gijtenbeek, een van onze leden, heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de plaats waar zijn voorouders vandaan komen. Zijn bevindingen
zullen in twee delen in het verenigingsblad worden gepubliceerd.
Wim van den Berg, voorzitter
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VERSLAG JAARVERGADERING 8 MAART 2016
Opening en mededelingen
In partycentrum Boschzicht woonden 125 leden de jaarvergadering bij.
De voorzitter Wim van den Berg heette iedereen van harte welkom, met
name de leden die van ver buiten Scherpenzeel zijn gekomen.
Tevens roept hij iedereen op om te stemmen op “Landgoed Scherpenzeel”.
Meta Daniels licht het project toe. Het park is genomineerd en kan
€10.000,- subsidie ontvangen voor onderhoud en verbetering als er
voldoende stemmen op worden uitgebracht.
Hij bedankte de sponsoren die het mogelijk maken onze activiteiten te
blijven verrichten zonder de contributie te verhogen.
Vaststellen notulen ledenvergadering 3 maart 2015.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze worden
goedgekeurd.
Jaarverslag activiteiten
Wim van den Berg vertoont leuke beelden van de activiteiten die in 2015
hebben plaatsgevonden, zoals de open dagen, de feestmarkt, de fietstocht,
de excursie, het bedrijfsbezoek en de winteravondmarkt.
Jaarverslag penningmeester
De penningmeester Henk Beulenkamp gaf een toelichting op het financiële
overzicht dat bij binnenkomst was verstrekt.
Verslag kascommissie
Wim Schimmel deed verslag van de bevindingen van de kascommissie en
bracht de complimenten over aan de penningmeester. Het bestuur werd
decharge verleend.
Benoeming kascommissie 2016
Jan Aarsen treedt af, Wim Schimmel blijft en Willem van Maren wordt als
nieuw lid benoemd.
Bestuursverkiezing
Er waren geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden en de aftredende
bestuursleden Wim van den Berg, Mirjam de Wijs en Henk van der Hoeff
werden herkozen.
Activiteiten
Wim van den Berg vertelde dat er dit jaar weer veel activiteiten op het
programma staan.
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12-03: Open Dag
09-04: Uitstapje Leerdam
07-05: Open Dag
21-05: Excursie naar Harderwijk
24-06: Avondwandeling rondom de Lunterse Beek.
24-10: Najaarsbijeenkomst. Martin Wigtman zal ons dan een presentatie
geven over de inval van de Duitsers in Scherpenzeel.
Rondvraag
Geen vragen.
Pauze
In de pauze konden weer fotoboeken worden bekeken en werden er leuke
oude beelden vertoond.
Presentatie
Hierna volgde een interessante, leuke quiz “Kent u de geschiedenis van
Scherpenzeel”. Er werden 4 koppels van 2 personen gevormd en de jury
bestond uit 3 oud-voorzitters van Oud Scherpenzeel, t.w. Willem van
Maren, Henk van Woudenberg en Wim Schimmel.
Een pittige quiz met 20 heel diverse vragen over de geschiedenis van
Scherpenzeel. Piet Valkenburg had een leuke, gevarieerde
serie
samengesteld.
Naast de 4 koppels kon iedereen in de zaal natuurlijk meedoen en daarvoor
werden formulieren uitgereikt. Hieraan werd enthousiast gehoor gegeven.
Van de koppels waren er 2 gelijk geëindigd, maar na een paar aanvullende
vragen werden de winnaars Gerard Bakker en Martin van Dusschoten.
Zij ontvingen uit handen van de juryvoorzitter een dinerbon van “De
Kromme Hoek”en de andere deelnemers een fles wijn.
Zo werd iedereen betrokken bij de quiz en dit was echt een succes.
De voorzitter sloot de vergadering en nodigde iedereen uit om naar de
Open Dag op 12 maart te komen en deel te nemen aan het uitstapje naar
Leerdam en de jaarlijkse excursie naar Harderwijk.

ACTIVITEITENKALENDER
Activiteit:
- Avondwandeling
- Open dag
- Najaarsvergadering

Wanneer:
24 juni
10 september
25 oktober

18.30 - 21.30 uur
13.00 - 17.00 uur
19.30 - 22.00 uur
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AVONDWANDELING 24 JUNI
Op vrijdagavond 24 juni maken we een mooie avondwandeling in de directe
omgeving. Zoals u weet is de oude, oorspronkelijke loop van de Lunterse
Beek afgelopen winter weer in ere hersteld. Het heldere water wordt over
nieuw aangelegde stuwen in de meanderende beek afgevoerd naar het
Valleikanaal. De Lunterse Beek heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
voormalige ijsbaan en zwembad ’t Schut. We gaan kijken waar dat precies
was en hoe het er daar op dit moment uitziet. We wandelen vanaf ’t
Koetshuis en komen uiteraard ook langs theehuis ’t Koepeltje, het
scoutingterrein en boerderij ’t Vliet. Onderweg vertellen we over de
geschiedenis van de ijsbaan, het zwembad, de scouting, ’t Koepeltje en
natuurlijk de Lunterse Beek. We hebben uiteraard ook oog voor het fraaie
natuurschoon dat in dit gebied is te bewonderen en natuurlijk drinken we
‘ergens’ koffie of thee…
De wandeling waaraan maximaal vijftig leden kunnen deelnemen, begint
om 18.30 uur bij het Koetshuis. Daar verwachten we rond 21.30 uur weer
terug te zijn. U kunt zich voor deze wandeling aanmelden bij Wim van den
Berg. Dat kan telefonisch (033-2772183) of per e-mail:

OPEN DAG 10 SEPTEMBER
Op zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Van 13.00-17.00
uur kunt u dan terecht in het Koetshuis aan de Burgemeester Royaardslaan.
Daar is een tentoonstelling ingericht met als thema ‘Iconen & Symbolen’,
dat sluit aan bij het landelijke thema van Open Monumentendag dit jaar.
Daarnaast kunnen bezoekers naar hartenlust in de vele fotoalbums
bladeren en met elkaar herinneringen ophalen. We hebben zo
langzamerhand een zeer uitgebreide fotocollectie van personen, bedrijven,
scholen, verenigingen en oude dorpsgezichten. Ook is er een verzameling
van meer dan duizend historische voorwerpen op de zolder van ’t
Koetshuis te 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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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN
BEWONERS
In deze rubriek hebben we tot nu toe telkens één boerderij centraal gesteld
en de geschiedenis ervan beschreven. Deze keer wijken we van die
gewoonte af en komen er boerderijen en woonhuizen aan de
Kolfschoterdijk ter sprake. Tenminste, voor zover die op Scherpenzeels
grondgebied liggen. Wat ook anders is, is dat de historie van deze panden
niet zover teruggaat als we meestal gewend zijn.
Drie boerderijen aan de Kolfschoterdijk
Dominee R.J.W. Rudolph (1862-1914) koopt in
1911 landbouwgrond in de gemeente
Barneveld, waar hij het jeugddorp De Glind
vestigt. In dit dorp worden kinderen
opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen.
Rudolphs visie 'als kinderen in de samenleving
buiten de boot vallen, moeten we een
samenleving creëren waar zij wel welkom zijn'
ligt ten grondslag aan het jeugddorp. De
werkzaamheden worden ondergebracht bij “De
Glindhorst.”
De Vereeniging tot duurzame Verzorging van
Minderjarigen “De Glindhorst” gaat in augustus
1927 failliet1 . Op 29 november wordt alles bij Veilingboekje behorende
inzet verkocht. De veiling wordt gehouden bij H. bij de verkoop van De
van Zandbrink, in het vergaderlokaal van de Glindhorst, 1927.
Boerenleenbank in Achterveld. Er zijn maar liefst 250 belangstellenden. De
toeloop is zo groot dat er buiten ook nog mensen staan. Op 13 december is
er gelegenheid om er nog overheen te bieden, de zogenaamde toeslag. Hier
worden de drie percelen verkocht waarover dit verhaal gaat2:
1. Perceel 4: een boerenhofstede met 2.93.40 ha, bewoond door Chr.
Verijzer. (nu Kolfschoterdijk 14)
2. Perceel 5: een boerenhofstede genaamd “De Withoek” met 7.92.60 ha,
bewoond door D. Rozendal sr. (nu Kolfschoterdijk 8 en 10)
3. Perceel 6: een perceel bouw- en weiland, groot 5.52.50 ha, verhuurd
aan J. van Ravenhorst en G. Stoffelse (nu Kolfschoterdijk 4)
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In 1927 wordt de Rudolphstichting opgericht waarin de werkzaamheden
van “De Glindhorst” worden ondergebracht. De gereformeerde kerken
schieten te hulp, zodat het werk van ds. Rudolph kan worden voortgezet.
Kolfschoterdijk 14

Albertus (Bart) van de Vliert, geboren op Strubbelenburg, koopt voor 7000
gulden perceel nr. 4 met een boerderij met drie hectare grond van De
Glindhorst. In dit huis woont Chr. Verijzer. Het huis is ingericht om
ontspoorde of ouderloze kinderen op te vangen. Beneden zijn drie kamers.
Boven zijn drie slaapkamers, één voor de jongens, één voor de meisjes en
in het midden de slaapkamer van de ouders. In deze slaapkamer zitten twee
luikjes. Als het ’s avonds te rumoerig is kan Verijzer een luikje openen en zo
de kinderen toespreken. Verder is er een deel met plaats voor vier koeien,
paardenstal en twee varkenshokken. Een schuur, tuin en boomgaard.
Kort na de koop trouwt Bart met Jannigje Jansen uit Lunteren. Ze gaan op
de boerderij wonen. Zolang zij er wonen verbouwen zij niets aan het huis.
Om het huis staan een aantal hokken en schuren. Bart start met ongeveer
vier koeien, een hokje varkens en kippen. Dat is onvoldoende om van te
leven. Daarom gaat hij er ook bij werken. Eerst werkt hij enkele jaren op de
boerderij ’t Scham in Stoutenburg en later de rest van zijn leven op Groot
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Moorst, eerst bij Willem Wolswinkel en later bij zijn zoon Gerrit. Jannigje
werkt als kaasmaakster bij buurman Rik van Ee op Groot Dashorst. Bart en
Jannigje krijgen zeven kinderen, waarvan Gertje op 12-jarige leeftijd
overlijdt aan jeugdkanker.
In oktober 1953 koopt Bart drie hectare land van Henk Vermeulen van
Groot Kolfschoten3.
Henk was in 1950 met zijn gezin geëmigreerd naar Canada en laat de
verkoop regelen door zijn broer Bram Vermeulen. Het land ligt aan de
overkant van de Kolfschoterdijk.
Tot 1963 wordt er regelmatig een petroleummotor, die op de deel staat,
opgestart. Die levert stroom aan een grote accu en zo is er spaarzaam
stroom in het huis. In 1963 komt er elektriciteit.
Als Bart ouder wordt gaat zijn gezondheid achteruit. Twee zoons, Joop en
Dik helpen mee op de boerderij. Als hij in 1969 op zijn 65e met pensioen
gaat, nemen zij de boerderij over4.

Bart van de Vliert en Jannigje van de Vliert-Jansen 25 jaar getrouwd, 1953. Boven
v.l.n.r. Gijsje en haar man Jan Boshuis, Jan van Ginkel en zijn vrouw Jannie, Bep
van Dronkelaar en haar man Ab. Voor v.l.n.r. Tinie, Jennie en Kees van Ginkel,
Connie Bosh
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Bart en Jannigje verhuizen naar de noodwoning die op de plaats van het
verbrande Groot Kolfschoten illegaal door Evert (Eef) van de Glind was
gebouwd. Eef was een kameraad van Bart. Hij komt uit Overberg en had de
15 hectare en de resterende gebouwen van Groot Kolfschoten gekocht van
Henk Vermeulen. In de nieuwe noodwoning gaan Bart en Jannigje wonen.
Bart huurt daar al jaren de bergschuur en houdt er varkens. Nu woont hij
vlakbij zijn vee. Zoon Dik verhuist mee naar de noodwoning. Jannigje
overlijdt in 1976, dan Dik in 1978. Bart verhuist naar Huis in de Wei en
overlijdt in 1980.
Terug naar de Kolfschoterdijk. Dik maakt bij zijn ouderlijk huis eind jaren
vijftig een klein hok geschikt voor de opfok van kalveren. Hij begint met 14
stuks. Later breidt hij dat uit met een andere schuur. Hiermee begint een
bedrijfstak die steeds meer uit zal breiden.
Hij bouwt in 1971 een schuur op één hectare bij Groot Kolfschoten en gaat
daar ook kalveren mesten. Joop neemt de kalveren van zijn broer bij het
ouderlijk huis over en twee van de drie hectare die zijn vader eertijds van
Groot Kolfschoten had gekocht.
Joop trouwt in 1969 met Geertje
Schimmel. Het huis wordt een
klein beetje verbouwd, nu met
waterleiding en elektriciteit. Hij
melkt 16 koeien, heeft 250
varkens en 250 kippen, allemaal
verspreid over veel hokken.
Daar is geen waterleiding. Het
water wordt opgepompt en
moet naar alle verspreide
hokken worden gebracht. Veel
werk, vooral als het heeft
gevroren. Twee jaar na zijn De boerderij ca. 1981. Het nieuwe huis is net
trouwen besluit Joop dat hij gebouwd.
genoeg heeft gesjouwd en doet
de kippen er uit.
In 1994 stopt hij met melken. Van de verkoop van het melkquotum kan hij
grotendeels een nieuwe kalverenschuur financieren. Daarna wordt er ook
gestopt met de varkens.
Joop en Geertje krijgen drie kinderen: Bert, Jaap en Anita.
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Het woonhuis wordt zo slecht dat
opknappen veel geld zal kosten. De
boomgaard was in 1971 met
subsidie gerooid en daar wordt in
1981 een nieuwe comfortabele
woning gebouwd.
In 2004 wordt er een maatschap
opgericht tussen de ouders en zoon
Bert. Zo kan de boerderij soepel naar
de volgende generatie worden
overgeheveld. In 2006 trouwt Bert
met Karin van Vuuren. Zij hebben
twee kinderen: Job en Elise.
Het gezin in 1985. V.l.n.r. Geertje van
de Vliert-Schimmel, Jaap, Joop van de
Vliert, Anita en Bert.

Joop en Geertje gaan in 2010 in
Scherpenzeel aan de Prinsenlaan
wonen. Als Joop 65 jaar is doet hij de
boerderij definitief over aan zijn zoon
Bert.
Ondertussen
zijn
alle
resterende schuren afgebroken en
vervangen door één grote schuur. Het gezin 2013. Bert van de Vliert met
Samen met de schuur uit 2000 biedt Elise op schoot, Job en Karin van de
dit plaats aan 1400 mestkalveren. Zo Vliert-van Vuuren.
groeit een bedrijf met 14 kalveren in
1969 uit tot een bedrijf met 100 keer
zoveel in 2016.
Boerderij De Withoek: Kolfschoterdijk 6, 8 en 10
De Withoek dankt haar naam aan de witte stenen waaruit het huis is
opgetrokken. Tot het faillissement in 1927 heeft landbouwer Rozendal op
de Withoek naast zijn agrarische bedrijf ook de zorg voor een aantal
kinderen van De Glindhorst. Rozendal huurt de woning voor nog geen 200
gulden per jaar. In 1927 koopt Reindert van Maanen het pand voor 7600
gulden. Het huis heeft beneden twee kamers, een serre en een keuken.
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Boven zijn zes slaapkamers. Een grote schuur
biedt plaats aan 8 koeien, terwijl er ook
varkenshokken zijn. De oppervlakte
bedraagt ongeveer 7 ha, bestaande uit
weiland en bouwland.
Reindert van Maanen (1894-1979) woont
daarvoor met
De Withoek jaren vijftig
zijn echtgenote
Dirkje van Dijk (1898-1956) op boerderij De Hut
aan de Voskuilerdijk. Hij is wel geïnteresseerd
in de Withoek, maar niet zozeer in de opvang
van kinderen van De Glindhorst. Zodra hij de
nieuwe eigenaar wordt, stopt de kinderopvang
op de Withoek dan ook. Reindert houdt
kippen, koeien en varkens. Het grote woonhuis
staat los van de deel waar het vee zich bevindt.
Reindert en Dirkje krijgen drie kinderen. Henk
is in 1926 geboren in De Hut, dochter Dirkje en
de jongste zoon Rein zijn op de Withoek
Reindert en Dirkje van
geboren, Dirkje in 1930 en Rein in 1935.
Maanen
Eén huis, twee gezinnen
Rein trouwt in 1956 met Maasje van Kempen van de Ginkelseweg in
Leersum. Maasje is daar in 1937 geboren. Het jonge echtpaar gaat bij
Reindert en Dirkje inwonen. Broer Henk van Maanen is nog niet getrouwd
en woont ook op de
Withoek. Kort nadat Rein
en Maasje zijn getrouwd,
overlijdt moeder Dirkje in
1956. Niet veel later, in
1957, trouwt Henk van
Maanen met Bep van
Kempen. Bep is de twee
jaar oudere zuster van
Maasje. De Withoek is
groot genoeg om ook
Henk
en
Bep
te
Boven Henk en Rein, onder Bep, Dirkje en Maasje
herbergen.
De
twee
van Maanen, 1981
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broers werken samen op de boerderij, ondersteund door Bep en Maasje.
De beide zusters kunnen het goed met elkaar vinden. Hun moeder is al op
jonge leeftijd overleden, zodat zij al van kinds af aan veel met elkaar
optrekken. Er is een goede taakverdeling op de Withoek. Zo zorgt Henk voor
de koeien en Bep voor de mestkalveren. De Van Maanens melken ruim 20
koeien en mesten ongeveer 150 kalveren in de jaren zestig. De fokzeugen
heeft men er later uitgedaan vanwege strengere regelgeving. Rein haalt de
eieren uit en is degene die in- en verkoopt. Maasje zorgt voor de varkens.
Er is grasland en bouwland waarop mais wordt verbouwd.
Gezinsuitbreiding
Op de Withoek wonen de
gezinnen van Henk en Rein aan
de ene kant van het woonhuis en
vader Reindert van Maanen aan
de andere kant. Daar heeft hij
beneden ook een slaapkamer.
Achter de woonkamer is een
serre en daarachter een keuken.
Ook na gezinsuitbreiding biedt de
woning voldoende ruimte voor Boven Bert, Cees en Dicky, onder Rein,
iedereen.
Beide
echtparen Maasje en Ep van Kempen (vader van Bep
krijgen drie kinderen. Henk en en Maasje), 1981

Boven Rik, Ep, Els, Rein, Bep, Henk, Dirkje en Hella; onder
Cees, Rein, Bep, Ep van Kempen, dick Dorrestijn, Dick en
Bert van Maanen, 1981

Bep drie jongens:
Rein, Ep en Rik. Rein
en Maasje hebben
een dochter en twee
zoons: Dicky , Bert
en Cees. Omdat het
woonhuis niet is
gescheiden in twee
gedeeltes
loopt
iedereen bij elkaar
over de vloer en
realiseren
de
kinderen zich niet
eens dat sommigen
broer en zus zijn en
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anderen neef en nicht. Dat geldt ook voor de buitenwereld die soms niet
weet wie bij wie hoort. Er wordt samen gekookt en gegeten. Alle uitgaven
worden uit één portemonnee betaald. De inkomsten uit het agrarische
bedrijf komen in diezelfde portemonnee terecht. De kinderen hebben
eigenlijk twee moeders en twee vaders. Midden jaren zestig gaat Reindert
van Maanen samen met zijn huishoudster in een noodwoning op het erf van
de Withoek wonen. Hij blijft daar tot aan zijn overlijden in 1979 wonen. Het
gedeelte waar Reindert woonde, wordt daarna betrokken door het gezin
van Henk en Bep. Alle kinderen gaan naar lagere school De Glashorst. Henk,
Dirkje en Rein zitten in hun jonge jaren op de Openbare School in
Scherpenzeel.
De Withoek verbouwd
De oorspronkelijke woning die aan het begin van de 20e eeuw is gebouwd,
is tot de jaren zeventig niet noemenswaardig veranderd. De tuindeuren aan
de voorkant van het huis zijn wel vervangen door een raam. Rond 1970
moet de Withoek gezien de staat van de woning ingrijpend worden
gerenoveerd. Van de oorspronkelijke woning blijven slechts de
buitenmuren staan. Tegen die buitenmuren worden nieuwe gevels
gemetseld. De dakkapellen verdwijnen, omdat de muren hoger worden
opgetrokken. Het dak wordt vernieuwd, net als alle kozijnen. Op de eerste
verdieping komen nieuwe ramen. Binnen is de indeling ook drastisch
gewijzigd. Twee woongedeeltes zijn gescheiden door een brandmuur,
waarin nog wel een tussendeur is. Achter de woonkeuken is een hal van 4
bij 6 meter. De verbouwing is gerealiseerd door aannemer Rein van Elst.
Tijdens de verbouwing wonen beide gezinnen gezamenlijk op de deel. Na
de verbouwing is het voor iedereen wel even wennen, want sindsdien eten
beide
gezinnen
afzonderlijk en is er meer
sprake van twee aparte
gezinnen dan voorheen.
Op het dak van de woning
is geen bliksemafleider
aangebracht. Tot twee
keer toe treft een
blikseminslag
de
Withoek. Een vuurbal
slaat de eerste keer een
De Withoek na 1970
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gat in de muur en de volgende keer
vindt de bliksem een weg via de
pomp. Beide keren loopt het goed af.
Mogelijk dat de bovengrondse
telefoonpaal de bliksem heeft
aangetrokken.
Nadien is de deel gemoderniseerd.
Ook bouwen de Van Maanens een
nieuwe
varkensschuur
en
verbouwen ze de stal van de Noodwoning
kalveren. In de loop der jaren zijn er nog verschillende schuren bijgebouwd.
Als melkrijder heeft Bartus Werkman de melk van de Withoek naar De
Vooruitgang in Woudenberg gereden. Naast het werk op de boerderij heeft
Rein bij de firma Van Helsdingen in Amersfoort gewerkt. Een bedrijf in
kantoorinrichting. Iets soortgelijks doet Henk, maar dan bij kuikenbroederij
Verkuil in Maarsbergen.
Henk van Maanen is in 1981 op 54-jarige leeftijd overleden. Zoon Rik komt
in hetzelfde jaar bij een auto-ongeluk om het leven. Hij is dan pas 19 jaar.
De kinderen hebben geen van allen de ambitie het bedrijf voort te zetten
en kiezen een andere maatschappelijke carrière. In 1990 verkoopt de
familie de Withoek aan Antonie de Heus uit Barneveld. Rein en Maasje
kopen een huis aan de Holevoetlaan en Bep koopt een bungalow aan de
Marijkelaan waar ze tot op de dag van vandaag woont. Rein van Maanen is
in 2008 op 73-jarige leeftijd overleden. Maasje van Maanen woont nu in het
Huis in de Wei.
Nieuwe bewoners, andere bedrijfsvoering
Antonie de Heus gaat zelf niet op de Withoek wonen, maar hij verhuurt de
woonruimtes. De schuren gebruikt De Heus voor de varkenshouderij. De
westkant van het woonhuis is dienstwoning van werknemers van het
varkensbedrijf. Wegens wisselend succes volgen zetbazen elkaar in rap
tempo op. De oostkant van het huis verhuurt De Heus sinds het midden van
de jaren 90 aan de familie Overtoom. Ron Overtoom woont daar nog
steeds. In de noodwoning verblijft de familie Schuit, ook al ongeveer twintig
jaar. Mede door ondeskundig handelen van verschillende zetbazen is er
veel diersterfte op het bedrijf. Daarom besluit De Heus een punt achter de
varkenshouderij te zetten en verhuurt hij de bedrijfsruimtes aan Dick Geurts
die op Kolfschoten een varkensfokbedrijf heeft en de stallen goed kan
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gebruiken. De achterste stallen worden net als vroeger weer bevolkt door
mestkalveren. De oude deel wordt door buurman Van Duinkerken voor zijn
hobbyvee gebruikt. Geurts doet veel zaken met varkenshandelaar Evert van
de Brink uit Kootwijkerbroek. Van de Brink koopt zich in bij De Heus en is
dan mede-eigenaar van de Withoek. Zijn aandeel in de percelen en
opstallen vergroot hij gaandeweg, zodat hij na verloop van tijd alleen
eigenaar is.
In 2000 huren Irene Hamaker en Job Voorburg uit Woudenberg de westkant
van het woongedeelte van de Withoek met daarbij de voortuin en een
schuur. Ze ruilen van woning met de toenmalige bewoners. Irene en Job
ambiëren wonen in het buitengebied. Als ze op de Kolfschoterdijk komen,
verzetten ze veel werk om het huis weer in goede staat te brengen. Er is
veel achterstallig onderhoud. Er komt een nieuwe keuken, een andere vloer
en ook de plafonds worden vervangen. Irene en Job wonen op de Withoek,
maar hun werkkring is elders. Op het erf is veel bedrijvigheid vanwege het
boerenbedrijf dat tenslotte ook op de Withoek is gevestigd. Nu, jaren later,
staan de stallen leeg en is er geen agrarisch bedrijf meer op de Withoek.
Energie
Hoewel het huis begin jaren zeventig in tweeën is gesplitst, geldt dat niet
voor de elektriciteitsvoorziening en verwarming. In de Withoek is één
meterkast en één olie gestookte ketel die de beide woningen verwarmt.
Zodra de elektriciteit bij een van de drie woonhuizen (ook de noodwoning)
uitvalt, moet de elektriciteitsstop in de woning van Irene en Job vervangen
worden. Dat is de reden dat alle belanghebbenden een sleutel van hun
woonhuis hebben, zodat
bij hun afwezigheid de
storing toch verholpen kan
worden. Maar ook de
elektriciteitsvoorziening in
de stallen is aangesloten
op dezelfde meterkast.
Daarom
hebben
ook
degenen die bij het
agrarische
bedrijf
betrokken zijn toegang tot
de woning. Als familie
De Withoek met daarnaast de opstallen van Van
Overtoom het koud heeft,
de Vliert
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moet de thermostaat in het huis van Irene en Job hoger worden gezet,
waardoor het in hun huis vaak weer veel te warm wordt. Het
stroomverbruik is zo hoog dat De Heus veronderstelt dat de bewoners er
een wietplantage op na houden. Dat is niet het geval. Na onderzoek blijkt
lekstroom in een verdeelkast in een niet meer gebruikte stal de oorzaak te
zijn. Gas uit de gastank op het erf wordt gebruikt voor het verkrijgen van
warm water. Een levensgevaarlijke situatie ontstaat als een stapel rommel
in de brand vliegt en het vuur de gastank bijna bereikt. De brandweer
voorkomt erger. Een oude nortonput levert drinkwater voor mens en dier.
Als er geen water meer uit de kraan stroomt, weet niemand waar de put
zich bevindt. Rein van Maanen wordt opgetrommeld en ondanks het feit
dat de situatie rond de Withoek in de loop der jaren nogal is veranderd,
weet hij na even te hebben rondgekeken feilloos aan te geven waar de
nortonput is, zodat het euvel kan worden verholpen.
Hoewel Irene en Job van het buitenleven genieten, besluiten ze in 2011 toch
met hun twee kinderen te verhuizen naar Woudenberg. De staat van de
Withoek is belabberd en als huurders investeren vinden ze onverstandig.
Hun voormalige woonhuis is nu een onderkomen voor werknemers van Van
den Broek (VDB).
Kolfschoterdijk 4
In 1959 kopen Johan van Ginkel en Geurtje van de Hee een boerderijtje aan
Kolfschoterdijk 4 van Job van de Vliert. Johan is in 1927 in Ederveen
geboren aan de Krommeweg; Geurtje komt van de Moorsterweg in
Woudenberg waar ze in
1925 ter wereld is
gekomen. Ze trouwen in
1951 en gaan op de
Asschatterweg in Leusden
in
een
noodwoning
wonen. Johan begint een
eigen
bedrijf
in
gewasbescherming. Het is
de
tijd
dat
bestrijdingsmiddelen
in
opkomst
zijn.
De
activiteiten van het bedrijf
Woning van familie Van Ginkel, 1963
bestaan
voor
een
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belangrijk deel uit het bespuiten van vruchtbomen in de boomgaarden. Op
de Asschatterweg worden de drie oudste kinderen, Kees, Bert en Tineke
geboren. In 1959 verhuist het gezin naar de Kolfschoterdijk. Er is geen
elektriciteit, geen waterleiding en ook geen telefoon. Een petroleumlamp
en een gaslamp zorgen voor verlichting. Aardgas is er overigens ook nu nog
niet. De woning verkeert in slechte staat, maar Johan wil er graag wonen,
omdat hij er meer ruimte heeft, zodat hij wat vee kan houden. De kinderen
Joke en John worden aan de Kolfschoterdijk geboren. Samen met de buren
Werkman en Dorrestein besluit Van Ginkel grond te ruilen. Daardoor krijgen
alle betrokken hun landbouwgrond dichter bij huis. Het boerderijtje heeft
een deel waarop enkele koeien kunnen staan. Rond 1962 vindt een
grondige verbouwing plaats. Het huis krijgt dan een spouwmuur door aan
de binnenkant van de woning een extra muur te metselen. De deel trekt
men bij de woonruimte. Later komt de voorgevel twee meter voren te
staan om de woonkamer te vergroten. Voor het vee bouwt Van Ginkel
nieuwe schuren op het terrein. Eerst een koeienstal, daarna de hooitas, een
kippenhok en een varkensschuur. Johan is vanwege zijn werk veel weg,
zodat het werk in en om het huis ook door moeder Geurtje wordt gedaan.

Familie Van Ginkel 2011. Boven vlnr Tineke, Geurtje, Johan en Joke. onder John,
Kees en Bert.
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Huis op Kolfschoterdijk 3

De kinderen gaan naar lagere school De Glashorst. In 1993 verhuizen
Geurtje en Johan naar de Marktstraat. Zoon Kees blijft in het ouderlijk huis
wonen en woont daar nog steeds met zijn partner en hun zoon en
schoondochter. Johan van Ginkel is in 2013 overleden. Zoon Bert van Ginkel
heeft het loonspuitbedrijf van zijn vader voortgezet. Op Kolfschoterdijk 3
bouwt hij in 1984 een huis met bedrijfsruimte waar hij met echtgenote
Hennie woont. Het is de plek waar Dik van de Vliert in 1971 een
kalverschuur neerzet op een stuk grond van voormalig Groot Kolfschoten.
Inmiddels zijn de bedrijfsruimtes drastisch uitgebreid. Bert en Hennie
hebben drie dochters en een zoon die in het bedrijf van zijn vader werkt.
Henk van Woudenberg
Wim van den Berg
1

Uitgebreid verhaald in: Dick Veldhuizen; De Glind, gewonnen uit weerspannig
woud, hoofdstuk 10, blz. 175 ev. Schaffelaarreeks nr. 42. Barneveld 2007.
2

Archief Eemland. Notaris J. Knoppers te Amersfoort; 13-03-1928. Kadaster 1825121.
3

Not. B. van Drimmelen te Apeldoorn; 30-10-1953. Kadaster 2650-77.

4

Not. G.J. Holsheimer te Woudenberg; 28-07-1969.
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HET ERF GEIJTENBEEK (DEEL1)
Inleiding
In het najaar van 2016 verhuizen de bewoners van het Huis in de Wei
voor ongeveer een jaar naar een tijdelijke locatie op de hoek van de
Nieuwstraat en de Koepellaan. Op het daar gelegen weiland verrijst een
semipermanent gebouw waarin zij gehuisvest zullen worden. Van de
oorspronkelijke bebouwing op die plek is in ieder geval bovengronds
niets meer te zien. Maar het is niet ondenkbeeldig dat er onder de grond
nog restanten van het voormalige ‘Erf Geijtenbeeck’ aan de Cnaepstraat
(Nieuwstraat) zijn terug te vinden. Nu (april 2016) is nog niet bekend of
archeologisch onderzoek in opdracht van gemeente Scherpenzeel
fundamenten of ander historisch interessant materiaal bij ‘Erf
Geijtenbeeck’ heeft blootgelegd. Eén van de nazaten van de bewoners
van de hofstede, Chris Gijtenbeek uit Soest, heeft diepgravend en
veelzijdig onderzoek gedaan naar het erf en zijn bewoners. Hierdoor
heeft hij met medewerking van Johan Lagerweij een reconstructie van
de geschiedenis van ‘Erf Geijtenbeeck’ kunnen samenstellen. De
Cnaepstraat speelt daarin een belangrijke rol. Jammer, dat die
straatnaam ooit is gewijzigd in Nieuwstraat en nu alleen nog op oude
ansichten is terug te vinden. Het zou mooi zijn als in Scherpenzeel, en
het liefst in dat gebied, die naam weer terugkomt. Dat geldt ook voor
Geijtenbeeck. Chris heeft zijn bevindingen beschikbaar gesteld aan onze
vereniging om deze te publiceren in het verenigingsblad. Dat doen we in
twee delen. In dit nummer deel 1 en in het najaar het tweede deel.
Wanneer u in de nabije toekomst in het zorgcentrum gebouwd op ‘Erf
Geijtenbeeck’ bent, bedenkt u dan dat u zich bevindt op een historisch
belangrijke plek in ons dorp. De afbeeldingen bij de tekst kunnen door
het formaat van ons blad helaas niet groot worden weergegeven. Als u
het (complete) artikel in groot formaat en in kleur wilt ontvangen, dan
is dat tegen een geringe vergoeding mogelijk. Neemt u daarvoor contact
op met ondergetekende.
Wim van den Berg

Het erf Geijtenbeeck
op de Caerte van de
Ambachtsheerlickheijd
van Woudenberg. De
Cnaep-straet is de
verticale lijn, die onder
de
(Scherpenzeelse)
molen
begint
en
onderaan de foto links
verdwijnt. De boerderij
met een verlengstuk
eraan heeft twee
hooibergen. Dat betekent
een
grote
boerderij.
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Vijfhonderd jaar geleden
Tussen 1415 en 1419 vinden er allerlei verwikkelingen plaats omtrent
het erf Geijtenbeeck. Dat is een periode 500 jaar geleden! Maar de
naam van dat erf gaat nog verder terug. In 1387 is al sprake van
“Gheijtenbeke”, waarmee de bewoning en bewerking van dit gebied al
op 629 jaar uitkomt. En al gaat het inderdaad om een oeroude periode,
we weten er bij Oud-Scherpenzeel veel van. Zo’n lange geschiedenis van
meer dan 600 jaar, met in het centrum de naam Geijtenbeeck moet
verteld worden. In het bijzonder nu en in Scherpenzeel, omdat ten
zuiden van de Koepellaan de gemeente het voornemen heeft te gaan
bouwen: Op het voormalige erf Geijtenbeeck.
We gaan terug naar het jaar 1419. Er verschijnt dan op 6 mei een
oorkonde of charter. Oorkonde zal een benaming zijn die bekend
voorkomt. Dat is een passende benaming, omdat er “oor” in zit en “
konde” van verkondigen. En het document, de oorkonde of het charter
waarover we spreken begint in de openingszin met luisteren en
verkondigen. “Allen den ghenen die desen brief sellen zien of horen lesen
doe wi verstaen ….”
Als u zelf deze zin hardop leest, doet u precies wat vroeger ook
gebeurde. Vergeet niet dat de meeste mensen niet konden lezen, dus
konden ze tenminste “horen lesen”. Maar ook diegenen die dat wel
konden waren gewoon dat hardop te doen. Want die oude taal, het
Middelnederlands, was per slot van rekening een fonetische taal1.
Jammer genoeg is het woord “oorkonde”‘oorkonde’ niet gebruikelijk in
historische kringen. In die tijd heette een document als waarover we
spreken een “charter”.‘charter’. Dat is een synoniem voor oorkonde en
betekent volgens de Van Dale (woordenboek der Nederlandse taal)
letterlijk ‘een (historisch) geschreven stuk, de een of andere verklaring
of overeenkomst bevattende’.
Na dit talige uitstapje zullen we dit document in dit artikel gewoon
Charter noemen. Want het is nu eenmaal de geijkte term.

1

Een fonetische taal kenmerkt zich door het schrift op de klanken te baseren.
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Het charter van 6 mei 1419 hertaald2
Voor Dirc van Damasch, als schout van Gaesbeeck, Gherijt ottensoon van
Wolfswijnkel, Guedert van Scaijc Tijmanssoen, Aernt van Scaffelaer en Evert
van Davelaer, schepen van Woudenberg, zijn verschenen de broers
Ghijsbrecht en Jacob van Scadewijc. Zij toonden een gezegelde brief van de
deken en het kapittel van Sint Pieter te Utrecht, die luidde aldus:
Wij deken en kapittel van de kerk van Sint Pieter te Utrecht laten weten dat
we verhuurd hebben Ghijsbrecht van Scadewijc en Jacob zijn broer, zonen
van Arnt van Scadewijc, de tienden van het erf te Geijtenbeeck en een deel
van Lambalghen, zoals Aernt van Scadewijc placht te gebruiken, in het
karspel van Amerongen, zolang zij leven, in te gaan met pasen 1421 (=23
maart) Ghijsbrecht van Scadewijc zal de tienden gebruiken en bezitten zo
lang hij leeft en na zijn overlijden zullen ze overgaan op zijn broer Jacob van
Scadewijc (mocht die nog leven). Na hun beider overlijden zullen de tienden
weer aan het kapittel toekomen. Voor de tienden zullen de bezitters jaarlijks
aan de kerk betalen vier Utrechtse lood (= 4* 14,65 = 58,6 gram) fijn zilver
of de waarde daarvan in goed geld (waarmee dit zilver te kopen is). Dit
bedrag zal jaarlijks aan de kameraar (= penningmeester) worden betaald op
Sint Peter ad cathedram (= 22 februari) of binnen de maand daarop volgend
(levering op kosten van de gebroeders Scadewijc). Voorts zullen ze voor
schout schepenen en gerecht van Woudenberg verschijnen met deze
pachtbrief om die te laten registreren, met de bepaling dat ze de tienden
mogen vervreemden zonder goedkeuring van het kapittel.
Mochten Ghijsbrecht of Jacob de jaarlijkse pacht niet betalen of en van de
andere voorwaarden niet nakomen, dan vervallen de tienden weer aan het
kapittel met de vrijheid aan het kapittel om er verder mee te doen wat het
goeddunkt.
Aldus opgemaakt en bezegeld op Sinte Marcus 1419 (= 25 april).
Daarmee hebben Ghijsbrecht en Jacob van Scadewijc de tienden in huur
ontvangen van de deken en het kapittel van Sint Pieter.
Schout en schepenen van Woudenberg hebben van de brief van het kapittel
akte genomen en deze bezegeld zaterdag na heijlighen cruus dach invencio
1419 (= 6 mei).
Hertaling Charter in modern Nederlands. Ter beschikking gesteld door C.
Gijtenbeek.
2

Een historisch document omzetten naar het huidige Nederlands heet “hertalen”.
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Opmerkingen bij de hertaling
Wat direct opvalt in de professionele vertaling in vergelijking met het
oorspronkelijke Charter is het ontbreken van die mooie middeleeuwse zin,
waar we mee begonnen: “Allen den ghenen die desen brief sellen zien of
horen lesen doe wi verstaen ..”
De hertaler volstaat deze zin weg te laten. De hertaling luidt op een andere
plek heel zakelijk ‘laten weten’. Wat de kern van de boodschap is laat geen
twijfel over. Dit Charter gaat om Geijtenbeeck en een deel van Lambalghen.
En niet over Lambalghen, zoals we eerder bij Oud-Scherpenzeel ten
onrechte hebben verondersteld. Maar dat is hiermee recht gezet en we
richten ons op het oorspronkelijke charter. De eerste afbeelding betreft het
erf Geijtenbeeck en een deel van Lambalghen. De tweede laat de hierboven
geciteerde openingszin van het document zien.

Detail uit het Charter van 6 mei 1419. Over het erf Geijtenbeeck.

U heeft een blik op perkament en in een handschrift van een document dat
alle Scherpenzelers aangaat. Omdat het sinds de jaren zestig in de vorige
eeuw Scherpenzeels gebied is. Maar de vele eeuwen daarvoor was het Het
Sticht. Voelt u zich gerust aangesproken door een stem uit een ver verleden.
Uw verleden!

Detail uit het Charter van 6 mei 1419. Openingszin.

Over “van”‘van’ en andere taallessen
In de familienamen van het Charter valt het voortdurend terugkerende
woordje “van”‘van’ op. Dirc van Damasch, Gherijt ottersoen van
Wolfswijnkel, Geudert van Scaijc Tijmanssoen, Aernt van Scaffelaer en Evert
van Davelaer en de broers Van Scadewijc. Er is hier sprake van zogenaamde
“adresnamen”‘adresnamen’ naar grotere of kleinere geografische
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eenheden. In het laatste geval moeten we denken aan huizen, boerderijen,
velden, waterlopen, straten3. Herkomstnamen verwijzen in principe naar de
voormalige woonplaats van de eerste naamdrager, adresnamen naar de
woonplaats op het moment dat de naam werd gevormd4. Het zogenaamde
tussenvoegsel “van”‘van’ speelt daarbij een belangrijke rol.
Veel namen hebben kenmerken van deze categorieën. Wel zo gemakkelijk.
Waar Dirc van Davelaer vandaan komt, is in onze regio daarmee ook
duidelijk en naar het gebied waar de zoon van Otten vandaan komt hoeft
men niet te raden. Wolfswijnkel is ongetwijfeld Wolfswinkel, maar hoe zit
dat met .. “wijnkel”‘wijnkel’ in die naam? Dat zit als volgt. Een “j”‘j’ achter
een “i”‘i’ betekent dat de “i”‘i’ lang uitgesproken moet worden. Voorheen
had een dubbele “ii”‘ii’ die betekenis, maar door mogelijke misverstanden
is de tweede “i”‘i’ gaandeweg vervangen door een “j”.‘j’. Het begin van de
op den duur overbodige lange “ij”.‘ij’. Maar volgens Cruyff met zo’n mooie
“y” ‘y’ in de naam, ‘heb dat ook een voordeelvoordeel’. Als je in menig
dialect een “ie”‘ie’ klank hoort en je aarzelt tussen de spelling van een korte
of lange “ei”,‘ei’, gok dan maar op de lange “ij”.‘ij’.
Geijtenbeeck tussen 1419 en 1717
Niet alle details van de familie zijn interessant, maar een paar zaken zijn in
dit verband zeker het vermelden waard. Toen de naam de familienaam
Scadewijc eenmaal in Geijtenbeeck was overgegaan, bleef het erf nog vele
jaren, zelfs eeuwen in de familie Geijtenbeeck. Anders gezegd, vanaf 1470
valt de naam van de bewoners van het erf samen met de naam van het erf.
Dat begint bij Aernt van Geijtenbeek, die in het jaar daarvoor de pacht nog
betaalde onder de naam Aernt van Scadewijc5. Geheel in lijn met de
ontwikkeling van herkomst- en adresnamen in de regio, was daarmee de
naam familienaam geboren. Van deze familie was Frederick van
Geijtenbeeck de laatste bewoner van het erf. In de laatste jaren ontving hij
nog hulp van aangetrouwde neven Coudijs, maar toen dat niets werd, werd
de boerderij uiteindelijk aan derden verpacht. De nieuwe pachter en
3

Geijtenbeek is zo’n naam. In de nuchterheid van die dagen naar ‘gijt’ en ‘beek’ vernoemd.

4

Netwerk Naamkunde. Internet.

5

Van Nieuwenhuis in Van Scarpenzele tot Scherpenzeel. De hofstede van de familie van
Geitenbeek. De vergissing in de schrijfwijze van de naam, notabene zij hem vergeven,
vanwege zijn grote verdiensten. Maar het was ook in die tijd gewoon Van Geijtenbeek.
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bewoner werd Jan Jansz. van Doorn in het jaar 1736. In 1744 overleed
Frederick, waarmee een einde kwam aan 250 jaar onafgebroken bewoning
van het erf door de familie Geijtenbeek. Rekenen de familie met de naam
Scadewijc mee dan is de eindstand 317 jaar. Gedenkwaardig!
De familienaam bleef uiteraard voortduren. Maar ook de naam van het erf
bleef bestaan. Die was daar in Woudenberg vast verankerd. En na de
provinciale herverdeling in 1960 eveneens in Scherpenzeel. Wat de
familienaam betreft is er in de spelling van de naam in deze drie eeuwen
veel veranderd. De ‘eij’ klank ontwikkelde zich tot een geschreven ‘ei’, ‘ij’
en ‘ey’. Het voorvoegsel ‘van’ verdween, evenals de nog oudere ‘h’ na de
‘G’ en de ‘c’ aan het eind. In alle variaties treffen we de naam inmiddels aan.
In Scherpenzeel wordt de naam trouwens vaker met een korte ‘ei’
geschreven, terwijl in Woudenberg de naam relatief vaak de oorspronkelijk
‘eij’ schrijfwijze kent. En wat de uitspraak betreft: In de oorspronkelijke taal
die klank voor ons een moeilijk uit te spreken klank zijn. Temeer omdat de
uitspraak van regio tot regio verschilde. Er waren er in Het Sticht toentertijd
tientallen, tot veertig aan toe.
Wat het gebrek aan vastheid in de schrijfwijze van namen in een fonetische
taal betreft, het volgende. We kwamen de naam Van Scadewijc al tegen in
het Charter. Maar uit het oog van spelling versus uitspraak is een brief van
5 mei (de dag ervoor)belangwekkend. In deze brief, waarin de vader van de
broers Van Scadewijc, Aernt van Scadewijc, zich richt tot het gezag en zijn
tienden teruggeeft, heet hij ‘Aernt van Scawijc’! De dag daarop wordt even
officieel geschreven over Aernt van Scadewijc! Hier hebben we een
voorbeeld van een andere schrijfwijze van de een op de andere dag. Voor
de familieleden, die aan genealogie doen een hels karwei om nog verder
terug te gaan in de tijd. Zoeken in schriftelijke bronnen dan naar ‘Van
Scawijc’ of ‘Van Scadewijc’? Maar dat is genealogie en dit onderwerp
kunnen we hier verder laten rusten.
Vergeleken met de schrijfwijze van de naam zou het met veranderingen van
de omvang en ligging van de stukken land wel meevallen, zou je kunnen
denken. Maar ook het erf was aan verandering onderhevig en minder
stabiel dan vaak gedacht. Reden voor de verpachter alles goed bij te houden
en daar waren ze zelfs al in die dagen goed in. Gelukkig maar anders wisten
we het niet van de genoemde naamsverandering van Van Scadewiic in Van
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Geijtenbeeck. Bezit was en is belangrijk en huur moet je betalen, ook onder
de naam ‘tiend’ of ‘tijns’. Hoe je ook heet of genoemd wordt. Maar de
pachters zelf konden de grond door- of onderverhuren, zoals we in het
Charter al kunnen lezen. De tienden konden in zekere zin naar hartenlust
worden gebruikt en niet alleen door de Geijtenbeecken. Zoals we verderop
zullen zien bestaat het erf in 1717 uit een lappendeken van stukken grond,
waaronder een deel van het oude Geijtenbeeck. Maar een lappendeken
betekent ook dat we te maken hebben met oorspronkelijk de oudste
ontginningen in de regio. En we weten al dat het zo is, het erf is oud. Evenals
de naam.
1717: De Caerte van de Ambachtsheerlickheijd6 van Woudenberg
Een zoeker naar het verleden kan een tijdlang tevreden zijn met de
geboorteplek van zijn familienaam. Op den duur blijkt dat toch
onbevredigend te zijn. De zoektocht ging verder naar concrete en meer
tastbare herinneringen.
Gelukkig is het niet zo dat vanaf 1419 er geen tastbare of concrete
informatie bestond over de familie Van Scadewijc - Geijtenbeeck. Er is de
nodige (formele) documentatie en genealogie. Er is informatie uit kerkelijke
bronnen uiteraard beschikbaar. De (licht)kronen van de kerk in
Scherpenzeel, waar de familie als kerkleden ‘van buiten’ bekend stonden,
want hun woongebied bevond zich aan de andere kant van de grens tussen
Gelre en het Sticht. En er was de 80-jarige oorlog, die ook niet geheel aan
Scherpenzeel voorbij ging. Er was pastoor Mom en bepaald niet
bereidwillige gelovigen, die laten we zeggen, geen haast hadden zich
zomaar tot het nieuw geloof te bekeren.
Maar ook behoorde hun woongebied tot wat (gedeeltelijk) het ‘wout’ werd
genoemd. Al waren de landen rond Scherpenzeel al deels ontgonnen of er
werd gewerkt aan verdere ontginning. De tijd van de doorwaadbare plek in

6

Een ambachtsheerlijkheid is een middeleeuwse bestuursvorm onder een
ambachtsheer of –vrouwe. Anders dan bij een hoge heerlijkheid had de
ambachtsheer geen jurisdictie in zogenaamde halszaken (misdrijven). Wel had de
heer uiteraard recht op allerlei heffingen. De uitoefening van bevoegdheden
werd meestal aan de schout en schepenen overgelaten. Hendrick van
Geijtenbeeck, neef van Hendrick van Geijtenbeeck van “onze” boerderij, was
toen de schout in uitvoering, zeg maar. (Naar Wikipedia).
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de Lunterse Beek. en plek met de naam ‘voorde’7, die ons doet denken aan
de mogelijke ligging van de boerderij “Het Voort”. Herinneringen ook aan
de Cnaepen in het Wout en een mogelijke relatie met de Cnaepstraat, als
we nog verder in de tijd teruggaan.
Dientengevolge vragen genoeg, maar hoe zat het concreet met het erf
Geijtenbeeck? En ook hier hielp de herinnering van de mensen zelf, van
Scherpenzelers met historisch besef en herinneringen die door ervaring of
overlevering tot in onze tijd voortduren. Historisch onderzoek, zeker in
kleiner verband doet er goed aan met deze herinneringen rekening te
houden. Dergelijke geruchten hielpen ons op weg naar de kaart. Ja, er zou
een kaart zijn, zo vingen we op. Ene Johan Lagerweij wist waar en andere
leden van de Vereniging Oud-Scherpenzeel kende dit deel van hun verleden
ook. En zo kwam langzamerhand de kaart van de ‘Ambachtsheerlickheijd’
van Woudenberg volop in het vizier.
Met het verhaal van die kaart zit het zo! De Staten van Utrecht, hadden in
de achttiende eeuw grote financiële tekorten. In 1714 werden
ambachtsheerlijkeden, zoals die van Woudenberg, in de verkoop gezet. Om
geld te genereren. Ene Abmaa, kanunnik8 van St.Marie, kende de situatie
uit dien hoofde erg goed. Hij was wereldlijk geestelijke van die stichting,
zouden wij zeggen. Een Stichting, die in het Woudenbergse en elders veel
bezittingen had verworven in de loop der eeuwen. Abmaa had
dientengevolge de kennis en het geld en kocht ‘Woudenbergh’ voor
tienduizend gulden.
Hij woonde op De Lichtenberg en kon zich door zijn aankoop kronen tot
Ambtsheer van Woudenberg. Zomaar van burger, tot Ambachtsheer. Een
titel en functie voordien toe behouden aan de edelen. De ongetwijfeld
trotse man liet ter gelegenheid van zijn aankoop een kaart maken. Een
prachtige kaart, dat is zeker. Lezen we er de beschrijving van Deys9 op na:
“Het is een op papier getekende, op linnen geplakte kaart, geheel ingekleurd
7

Een voorde is een doorwaadbare plaats in dit geval door de Lunterse Beek. Bij Amersfoort
moeten we denken aan doorwaadbare plaats door de Amer (oude benaming van de Eem).
8 In dit verband voert het te ver dieper op deze titel in te gaan. De omschrijving: “Lid van
het kapittel of bestuurscollege van een kathedraal of klooster”, geeft voldoende duiding
om te begrijpen dat Abmaa zoals gebleken is, voldoende bestuurlijke (voor)kennis en geld
moest hebben om zich Woudenberg aan te schaffen en ook nog een schitterende kaart te
laten maken door een cartograaf van naam.
9

Dr. H.P. Deijs, De Gelderse Vallei, Geschiedenis in oude kaarten, Utrecht 1988.
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en op enkele punten, zoals de kompasroos en de passer bij de schaalstok
onderaan, met goud opgehoogd, een luxe die slechts in zeldzame gevallen
werd toegepast”.

Abmaa, Geijtenbeek en Broekhuijsen gebroederlijk in het cartouche met de datum
october 1717. De titulatuur liegt er niet om. Respectievelijk: Heer van Woudenberg,
geadmitteerde Landmeters Van Broekhuijsen en dus ook Mgr. (Monseigneur) H.
Van Geijtenbeek. En ja, dan bezit je ook geen erf, maar is er sprake van landerijen.

En op deze kaart prijkt naast vele andere erven, ook het erf
Geijtenbeeck. Van neef boer Hendrick wel te verstaan, niet van de
schout Hendrick. En wie de kaart gezien heeft, begrijpt waarom in het
grensgebied met het toenmalige Gelre, in het ontginningsgebied rond
de Lunterse Beek, een boerderij is getekend met liefst twee hooibergen.
Het aantal hooibergen gold toen als een aanduiding van de grootte van
de boerderij en daar was in ieder geval Hendrick van Geijtenbeek zeer
trots op. Dit komt onder meer ook tot uiting in het verbaal, behorende
bij de kaart.
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We geven eerst hier het cartouche10 weer van de kaart van de
Ambachtsheerlickheijd van Woudenberg. Daarna komt het zogenaamde
verbaal van de kaart aan de beurt.

Het verbaal bij de kaart
Bij een officiële kaart hoort een verbaal11. We hebben er geen fotoafdruk
maar een kopie van in bezit, overigens met toestemming van de particuliere
eigenaar. En jawel hoor, hier zien we het bewijs. Het erf Geijtenbeeck of
zoals we ook in teksten aantroffen: den erve tot Geijtenbeeck is
voortdurend geëvolueerd. Geüpdatet zouden we kunnen zeggen. In 1717
laat Hendrick van Geijtenbeek het bezit niet als ‘erf’ vastleggen, maar als
‘de landerije vande knaap-straat tot den Doorn-boom’. Dat is in onze opinie
inderdaad andere koek dan zomaar een erf, want dat klinkt toch wat
minder. In alle statuur van die dagen is de term ‘landerij’ toch het minste

10

Wikipedia, Een cartouche is (oorspronkelijk) een ovale omcirkeling van de naam van
Egyptische koningen en koninginnen in hiërogliefen.
11 Het is geen proces-verbaal, waar we tegenwoordig al snel de politie mee in verband
brengen. Hoewel de meest passende betekenis: “een ondertekend (officieel) verslag
van/voor een rechterlijke instantie”, er dichtbij in de buurt komt. Het gaat hier om een
officiële vastlegging van de gronden en boerderijen en bezittingen van de hele
Ambachtsheerlijkheid.
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om mee te doen met titels als ‘Heere van Woudenberg en geadmitteerde
Landmeter van sHoofs van Utrecht’!
Detail van het verbaal bij de Caerte van de Ambachtsheerlickheijd. Het
Geijtenbeeck is de eenvoud van een erf ontstegen en wordt hier
omgedoopt tot Landerij. Dat heeft toch een heel andere statuur dan het
voormalige “erf”.
Toch heeft Hendrick een punt, het zij gezegd. Door alle familiecomplicaties
en verdelingen van het erf op zichzelf al, zal er aan het oorspronkelijke bezit
intussen het nodige zijn veranderd, zeker ook toegevoegd.
We tellen anno 1717 in ieder geval 52 genummerde stukken grond bemeten
in de maten ‘morgen, hont of hond en roeden’5. Bij benadering gaat het om
een totale oppervlakte van 66 hectare. Inderdaad niet mis, zeker als je
daarbij in ogenschouw neemt dat zus Evertgen twee derde van
Geijtenbeeck door erfenis en afspraken in pacht had verkregen.
Chris Gijtenbeek (Scadewijc van Geijtenbeeck).
Johan Lagerweij, kenner van het historische landschap
5

Deze oude maten gebruikend komt het totaal oppervlak van “De landerije….” uit op 73
morgen, 1 hont en 88 roeden. Dat is in de huidige oppervlaktematen bij benadering: 73x
0,90 ha + 1 x 0,13 ha + 88 x 14, 19 m2 = 65,95 ha.

JEUGDHERINNERINGEN VAN TANTE ZUS VINK
(mevrouw Van Altena-Vink)
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Het begon allemaal op donderdag 10 december 2015. Vereniging OudScherpenzeel was met een kraam aanwezig op Winteravond op Plein 1940.
We spraken veel belangstellenden en daaronder was ook Margriet VinkHuizing. Ze vertelde dat de tante van haar man Cees Vink in Scherpenzeel is
geboren, maar al meer dan zeventig jaar in
Hoevelaken woont. ‘Tante Zus is 94 jaar en nog
heel helder van geest en ze weet veel over haar
jeugd in Scherpenzeel te vertellen.’ Of we eens
met haar zouden kunnen gaan praten. Dat was
een uitstekend idee. Na de feestdagen belde ik
in januari Gerard Vink uit Woudenberg. Hij is
een broer van Cees Vink en dus ook een neef
van tante Zus. Een afspraak is snel gemaakt en
op maandagmiddag 1 februari rijden we samen
met Gert Vink, een andere broer van Cees,
naar Hoevelaken waar tante Zus in de
Zus Vink
Westerdorpsstraat boven de Jumbo woont.
We worden ontvangen door
mevrouw Gerda Bos die al 52 jaar
twee dagen per week bij tante
Zus in de huishouding werkt. In
de kamer ontmoeten we tante.
Tot mijn verrassing is daar ook
oud-Scherpenzeler Wim de Jong.
Wim is een oud-buurjongen van
tante Zus. Beiden groeiden op
aan de Oude Barneveldseweg,
schuin tegenover elkaar. Wim
was de zoon van timmerman Jan
de Jong. Hij woonde in het
Wim de Jong
tweede huis aan de linkerkant
komend vanaf de Druivenkamp. Vanuit de woning keek je op de
doorgaande weg waar ook de bus van Co ten Broek op gezette tijden langs
kwam. Wim vertelt: ‘Toen de bus langs kwam op het moment dat we voor
het eten zaten te bidden zei ik: ‘Here zegen, daar gaat ’t busje van Co ten
Broek, deze spijze amen.’ Wim is nu 90 jaar en woont tegenwoordig in
Veenendaal. Zijn echtgenote, Fie Verkerk, dochter van meester Huib
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Verkerk van de Holevoetschool, is helaas overleden. Wim heeft in het
onderwijs gewerkt op Valkenheide en heeft lange tijd in Maarsbergen
gewoond. Het contact met zijn ‘buurmeisje’ is altijd in stand gebleven. Dat
is niet zo verwonderlijk, want in de oorlog toen Wim in 1943 werd
opgeroepen voor de Arbeidsdienst, dook hij onder bij de toekomstige
schoonvader van tante Zus, die een kruidenierszaak in Hoevelaken had. Met
hem kwam hij in contact toen hun zoon (de vriend van Zus Vink) zei: ’Jij gaat
toch zeker niet naar die Arbeidsdienst.’ ‘Kan ik dan bij jullie komen?’, vroeg
Wim. En dat kon. Wim hielp in de kruidenierszaak van de familie Van Altena
en bracht bestellingen rond. Op zijn valse persoonsbewijs stond dat hij in
1927 is geboren i.p.v. in 1925. Dat betekende dat hij nog geen 18 jaar was
in 1943 en geen gevaar liep te worden opgepakt in Hoevelaken voor de
Arbeidsdienst. Op de fiets bracht Wim bestellingen weg. Later had hij ook
zijn eigen klanten. Tussen Terschuur en Zwartebroek at Wim tussen de
middag altijd bij een goede klant en zodoende hoefde hij daarvoor niet
terug naar Hoevelaken te fietsen. Na de oorlog werd Wim in 1947 als
dienstplichtig militair uitgezonden naar Indië waar hij mijn vader
ontmoette, met wie hij in zijn jonge jaren samen naar de ambachtsschool
in Amersfoort fietste. Terug naar tante Zus, die van jongs af aan ‘zus’ wordt
genoemd, omdat ze de jongste in het gezin van drie kinderen is. Eigenlijk
heet ze Alie, maar dat weet bijna niemand. Haar zuster Jo is in 1912 geboren
en haar broer Gerrit in 1914. Gerrit Vink is de vader van Gerard, Gert en
Cees Vink. Bijzonder is dat Gerrit Vink later trouwt met Jo van Altena, een
zuster van Gerrit van Altena, de echtgenoot van tante Zus. Het gezin Vink
woont in een boerderijtje op de Oude Barneveldseweg nummer A362 (nu
huisnummer 6). Vader Geert komt oorspronkelijk uit Renswoude en is met
zijn echtgenote Neeltje de Man uit Overberg naar Scherpenzeel gekomen.
Geert Vink melkt met een enigszins gehandicapte hand, die hij heeft
overgehouden na een medische ingreep, zes koeien. Dat doet hij altijd
buiten, weer of geen weer. Er is voldoende ruimte om op een overdekte
plaats te melken, maar dat doe je niet, want Geert is bang dat de mensen
hem dan een luie boer vinden. Moeder zei weleens: ‘Zet die deren toch aan
’t werk, laat haar melken. Maar ik (Zus) was verwend en van mijn vader
hoefde ik dat niet te doen. Wel sneed ik de bieten elke middag om vijf uur
die de koeien daarna te eten kregen. We hadden ook een paar varkens en
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wat kippen. Voor de winter slachtten we een varken dat dan aan de leer
werd gehangen.’ Geert Vink heeft ook een kreupel paard voor het werk op
het land. Een eigenwijs beest. Bij thuiskomst blijft het dier altijd stokstijf bij
de achterdeur staan, om pas weer in beweging te komen als het een brokje
van Neeltje heeft gekregen. Geert pacht ongeveer 3 bunder waar hij wat op
verbouwt. De inkomsten uit het boerenbedrijfje zijn onvoldoende om een
gezin te onderhouden.

Cor Methorst en Zus Vink

Geert werkt daarom ook als
boerenknecht. ‘Op een dag
komt vader thuis met het
verhaal dat hij een stuk
land, De Bree, heeft
gekocht. Bij het bieden had
hij het ineens aan zijn broek
hangen. Daar was moeder
niet blij mee, want we
hadden geen geld. Even
later komt de ‘rooie Siem’
Neeltje en Geert Vink
(Siem Valkenburg) langs. ‘Ik
heb gehoord dat je De Bree hebt gekocht. Zal ik dat maar van je
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overnemen?’ Zo gezegd, zo gedaan. Ik denk wel voor minder geld dan vader
moest betalen. Zo ging dat. Vlakbij ons huis was een vuilnisbelt. Daar ging
ik vaak ‘scheumen’. Ik vond daar oude schoenen die er nog mooi uitzagen.
Zo heb ik daar veel spullen vandaan gehaald die nog goed waren te
gebruiken.’ Zus Vink gaat naar de openbare lagere school in Scherpenzeel.
‘Dat was dichtbij. We kwamen bijna nooit aan de andere kant van het dorp.
Meester Klee was niet mis. Van hem kreeg je een draai om de oren en met
een liniaal sloeg hij de knokkels van je handen kapot als je volgens hem straf
verdiende’, aldus tante Zus. ‘Na de lagere school heb ik drie jaar les gehad
op de naaischool in Leusden. Op de fiets ging ik daar met vriendinnen drie
dagen in de week naartoe. Met de melk die we thuis van onze koeien
hadden, ging ik verschillende klanten langs. De opbrengst ging naar mijn
vader. Ik had iets van twintig klanten door ’t hele dorp. Zo’n beetje van De
Kaap tot aan ’t Zelder. Met de fiets ging ik met twee busjes melk van 2 en 3
liter op pad. Een liter kostte 5 cent. Bij één klant moest ik ’s morgens een
halve liter brengen en ’s middags weer. Dat vond ik niet zo leuk. Mijn
moeder zei op een keer tegen mijn vader dat een van de koeien bijna geen
melk gaf als ze in ’t land liep. ‘Dat kan niet’, zei mijn vader. Toch is het zo.
Mijn broer Gerrit en mijn echtgenoot, die ook Gerrit heette, zijn toen op
wacht gaan zitten in het weiland bij de Druivenkamp waar de koeien liepen.
En ja hoor, ’s morgens om 4 uur verschijnt de dief. Hij lokt de koe en melkt
haar. Je hoort wel eens dat iemand zich doodschrikt. Nou, dat was met die
dief ook bijna gebeurd toen de wachtlopers naar hem toe slopen en hem
lieten schrikken. Hij heeft het nooit meer gedaan. In de tijd dat de melk op
de bon was, zeurden de mensen altijd of ze meer konden krijgen. Maar dat
was er niet. Ik heb toen een keer een scheut water bij de melk gedaan om
de klanten tevreden te stellen. Dat was niet zo mooi. Toen er een controleur
kwam, was ik erbij en moest ik een boete betalen en zelfs voorkomen. Ik
heb altijd ontkend dat ik het heb gedaan. Later, toen ik al getrouwd was en
in Hoevelaken woonde, kwam diezelfde controleur bij onze winkel langs
toen ik de winkelramen aan het zemen was. De controleur ging de winkel in
en zei tegen mijn schoonvader: ‘Voor haar moet je oppassen!’ Weer
ontkende ik dat ik water bij de melk had gedaan. Ik heb er nog altijd last van
dat ik dat toen heb gedaan.’ Zus Vink weet nog dat ze in haar jeugd op de
ijsbaan bij de Koepel schaatste met Barend van de Brink, de latere
gemeentesecretaris. ‘Mijn vriendinnen waren Cor van Zanten, Corrie Pol
van de sigarenzaak en Ted Methorst, de dochter van bode Willem Methorst.
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Stiekem gingen we naar het zwembad. Dat vonden mijn ouders eigenlijk
niet goed. Pootje baden mocht ik wel. Ik weet nog dat Jantje de Duvel, een
schooier, zo af en toe door Scherpenzeel kwam lopen met een zak op z’n
rug. Moeder gaf hem vaak wat te eten. Veel mensen waren bang voor hem.
Meneer Smits verkocht in Scherpenzeel kleding en ook hoeden en petten.
‘Dat paatje (petje) staat je chic’, zei hij dan. Volgens mij was hij een
kleinzoon van Koning Willem 3. Brood kochten we bij bakker Wolswinkel en
als mijn vader een greep of zoiets nodig had, ging hij naar Kroon (later
Werner). Boodschappen betaalden we pas later, want alles werd door de
winkeliers opgeschreven in een boekje. Ook bij kruidenier Goldstein en de
Coöperatie. Mijn zuster Jo had een werkhuis bij dominee Van Loon die aan
de Stationsweg woonde. Het gezin van de dominee at in de woonkamer. Als
mijn zuster ziek was of niet kon werken, dan viel ik vaak voor haar in. Op
een keer gebeurde er iets wat ik nooit zal vergeten. Dominee Van Loon
voelde zich niet zo lekker.
Op een gegeven moment
tijdens het eten, belt de
dominee en dat betekent
dat het toetje opgediend
kan worden. Een dienstmeid
eet in de keuken en wacht
daar tot er wordt gebeld.
Even later hoor ik de
dominee kokhalzen. Heeft
hij zijn gebit uitgespuugd in
de
poepdoos. Met de
Geboortehuis van Zus
soeplepel vis ik het gebit uit
de troep. Even afspoelen en het
is weer klaar voor gebruik. Van
Loon was een lieve man. ’Bij het
Bijbellezen zat de dienstmeid
altijd op een stoel in een hoekje
van de kamer. Dan vroeg de
dominee na de Bijbellezing: ’En
Zus wat vind jij ervan?’ Ik heb het
niet zo goed gehoord dominee,
Jantje de Duvel met zijn vrouw
antwoordde ik dan. ‘O, dat geeft
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niet hoor, dan lees ik het nog een keer.’ Net als de andere bewoners van
Scherpenzeel is ook de familie Vink aan het begin van de oorlog
geëvacueerd. ‘We zijn lopend naar het station gegaan in Woudenberg. In
Winkel sliepen we de eerste nacht in een stal bij een herenboer. Maar hij
zag dat we nette mensen waren, zodat we de volgende dag in huis mochten
slapen. Toen we naderhand terugkwamen in Scherpenzeel, was ons huis
niet beschadigd. Aan het eind van de oorlog zijn we met paard en wagen
naar Barneveld gegaan, dat toen al was bevrijd.’ Zus trouwt in 1945 op 24jarige leeftijd met Gerrit van Altena, met wie ze in de oorlog verkering heeft
gekregen. Burgemeester Hoytema van Konijnenburg voltrekt het huwelijk.
In het ouderlijk huis op de Oude Barneveldseweg staat het gebak klaar voor
de bruiloftsgasten, maar dat wordt gestolen. De dief wordt zelfs voor de
rechter gesleept en Wim de Jong, die de dader betrapt, treedt op als getuige
bij de rechtbank. Als Zus de dag na het huwelijk in Scherpenzeel loopt, roept
de burgemeester haar na: ‘Jij hoort hier niet meer.’ Zus gaat in Hoevelaken
wonen. Haar man Gerrit werkt bij zijn vader in de kruidenierszaak, die hij
later samen met zijn broer Henk overneemt. Zo net na de oorlog verkoopt
Van Altena naast kruidenierswaren ook manufacturen. Zus heeft haar
handen vol aan de zeven kinderen die ze samen met Gerrit krijgt. Vier
meisjes en drie jongens. In 1996 komt haar schoonzus Jo Vink-van Altena,
die met Gerrit Vink was getrouwd, bij haar in huis wonen. Daarvoor heeft
ze 55 jaar op de Laagerfseweg in Woudenberg gewoond. Gerrit Vink is al in
1979 overleden. Elke morgen stond Jo om zes uur op om het ontbijt klaar
te maken voor tante Zus en de thuiswonende tweeling. Bovendien bereidde
ze dagelijks voor hen een smakelijke maaltijd. Hoewel ze naast de woning
van tante Zus een eigen appartement had,
kwam ze daar alleen tijdens speciale
gelegenheden zoals haar verjaardag. Zus en Jo
Vink deden alles samen. Alleen de laatste drie
maanden van haar leven heeft ze in het
appartement doorgebracht in 2009. Zus Vink
woont tot op de dag van vandaag nog steeds
zelfstandig op de plaats waar ze in 1945 is
gekomen, samen met twee ongetrouwde zoons
die allebei tot voorkort een eigen winkel hadden
vlak naast het ouderlijk huis. De één een slijterij,
waarmee hij omdat hij vijfenzestig is geworden
Zus Vink, 2014
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kortgeleden is gestopt; de ander een drogisterij daarnaast. De
kruidenierszaak is later een VIVO geworden en daarna een Super De Boer.
De winkel is nu uitgegroeid tot een grote Jumbo-supermarkt en wordt nog
steeds geleid door een familielid, Cees van Altena. Een zoon van zwager
Henk
van
Altena,
compagnon
van
Gerrit
van
Altena.
Aan het eind van de middag bekijken we nog oude foto’s waarvan er enkele
in dit verhaal zijn terechtgekomen. Tante Zus wil zelf niet op de foto, maar
dankzij een in 2014 op haar verjaardag gemaakte foto is het toch gelukt een
recente afbeelding van haar bij dit verhaal te plaatsen.
Wim van den Berg

LEGENDES EN BIJGELOOF
In de serie korte verhalen over legendes en bijgeloof in Scherpenzeel een
verhaal wat eerder werd gepubliceerd in “Verhalen uit het Spoekenbos”
(Sagen en legenden uit de Gelderse Vallei).
De versteende monsterhond
Net op de grens tussen Barneveld en Scherpenzeel staat een grote steen.
Nu wordt hij gebruikt om de grens tussen beiden dorpen aan te geven.
Volgens de een stamt de steen nog uit verre oude tijden, toen grote
delen van de Veluwe en de Gelderse vallei door een dikke laag ijs bedekt
was. Maar er is ook een ander verhaal. Lang geleden werd het dorp
Scherpenzeel en de aangrenzende boerderijen geregeerd door Ridder
Rudolf. Een vreselijke man, die met hulp van een bende schavuiten
vanuit zijn burcht, waar nu Huize Scherpenzeel staat, de omgeving
terroriseerde. Zo bang waren de mensen voor Ridder Rudolf, dat ze
zeiden dat hij de duivel in eigen persoon was. Op een avond kwam
Ridder Rudolf terug van een succesvolle rooftocht in Amersfoort. Vlak
bij Scherpenzeel had een groep zigeuners een kamp opgeslagen.
Nieuwsgierig geworden naderde Rudolf het kamp en zag toen hij
Zigeuner meisje Dorothea, met lang zwart haar en mooie donkere ogen.
Rudolf was op slag verliefd. Dorothea, die al verloofd was, wilde echter
niets van hem weten. Om toch zijn zin te kunnen krijgen, liet hij
Dorothea nachts ontvoeren en opsluiten in een kerker. Hij zou haar daar
zo lang vast houden tot ze met hem wilde trouwen.
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Het meisje slaagde er echter in te
ontsnappen. Woedend liet Rudolf de
achtervolging op haar inzetten. In paniek
dook Dorothea in een rivier en verdronk. Haar
groot moeder een machtige Heks werd
kwaad en sprak een vloek uit over Ridder
Rudolf en Scherpenzeel. "Als een hond hebt u
haar opgejaagd, en door een hond zult u
sterven". Ridder Rudolf lachte alleen maar en
zei " maak dat ie wegkomt, jij ouwe heks of ik
laat ie ophangen". Echter een week later
verdween Ridder Rudolf. Zijn knechten
vonden hem terug, dood en gruwelijk
verminkt. Om hen heen klonk gehuil als van
een grote hond. In paniek vluchten de knechten weg. Vanaf dat moment
werden Scherpenzeel en de naaste omgeving bezocht door iets
vreselijks. De een sprak over een heel roedel zwarte honden met rode
donkere ogen, de ander had over een bruine hond zo goot als een beer,
met slagtanden en grote klauwen. Iedereen die zich na zonsondergang
nog buiten durfde te wagen, werd verscheurd. Pogingen om het
vreselijke monster te doden of te vangen liepen op niets uit. Vuur noch
pijlen richten iets tegen het beest uit. Zodat de boeren en burgers
avonds hun woningen en boerderijen stevig vergrendelden en angstig in
elkaar kropen als er buiten gehuil klonk. Toen verscheen er op een dag
een priester, Scherpenzeel was toen nog grotendeels Rooms Katholiek,
in het dorp. Broeder Bartlomeus zo heette hij, was door de Bisschop van
Utrecht gestuurd om de getergde Scherpenzelers te komen helpen.
Met alleen maar een Bijbel en een kruis in de hand. De dorpsbewoners
lachten Bartlomeus uit. "Wat kan u alleen doen tegen zo'n monster?"
Zeiden zij. "Met hulp van God kan alles" antwoordde de Priester. Toen
iedereen vroeg naar binnen ging, bleef de Priester alleen achter bij de
dorps put. De zon ging onder en de maan kwam op. Tegen middernacht
klonk er een bloedstollend gehuil. En verscheen de Monsterhond. Het
beest snoof een paar keer en zag toen de priester die rustig op hem
wachtte. Het beest nam een lange aanloop en stortte zich op
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Bartlomeus. Hij kon net op tijd kon wegspringen. Het monster wilde nog
een keer toe slaan, toen de Priester het kruis naar hem ophield.
Het monster kon zich niet meer voort bewegen. Bartlomeus bad tot God
en het beest begon langzaam aan te verstenen. Tot hij helemaal in een
grote massieve steen klomp was veranderd. Met al zijn krachten sleepte
de jonge priester de steen richting de grens tussen de dorpen
Scherpenzeel en Barneveld. De volgende ochtend ontdekten de
dorpsbewoners dat de monster hond voorgoed onschadelijk was
gemaakt. De dankbare Scherpenzelers bedolven Broeder Bartlomeus
onder de geschenken. Maar de bescheiden jonge priester wilde ze
echter niet aannemen. Uitgewuifd door heel Scherpenzeel ging hij weer
terug naar Utrecht om daar verslag te doen van zijn uitdrijving. De
Bisschop was zo opgetogen dat hij Bartlomeus bij het Vaticaan
voordroeg voor een hoge functie. Nog lange tijd liepen de
streekbewoners met een boog om de grens steen. Volgens hen zou het
aanraken ervan ongeluk brengen en wilde er in wijde omgeving lange
tijd gras noch bloemen groeien.
Piet Valkenburg

JAARLIJKSE EXCURSIE NAAR HARDERWIJK
Onder stralende weersomstandigheden vertrokken 43 leden om 9 uur
naar het oude Hanzestadje. Eerst een kopje koffie met heerlijk gebak
bij Baars, een oud gerenommeerd hotel-restaurant op het kerkplein.
Daarna werd een bezoek gebracht aan de GROTE of ONZE LIEVE
VROUWEKERK.
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Meta Prins Schimmel heeft een boek over deze monumentale kerk
geschreven en zij heeft ons op boeiende wijze verteld over de historie
en de muurschilderingen van deze kerk. Gelukkig zijn deze schilderingen
bij restauratie onder 13 lagen pleister weer terug gehaald en zij vertellen
ons de inhoud van de vier evangeliën uit de Bijbel.

Meta Prins Schimmel geeft tekst en uitleg. (foto H.v.d. Hoeff)

Een indrukwekkende kerk ontstaan uit een Mariakapel in de veertiende
eeuw. Het was er goed toeven onder de uitstekende leiding van Meta,
geboren en getogen in Scherpenzeel.
Na een heerlijke lunch, ook altijd een hoogtepunt van de excursiedag,
hebben gidsen van stichting Rondeel ons meegenomen voor een
cultuurhistorische rondleiding in de oude veste van Harderwijk. In 1231
kreeg Harderwijk al stadsrechten. Dat bevorderde de ontwikkeling van
de stad. Er kwamen vestingmuren met poorten, kerken en kloosters, een
universiteit, dus welvaart. Later werd het ook garnizoensstad. Natuurlijk
waren er ook armere perioden en zeker de aanleg van de afsluitdijk in
1932 waardoor de zilte Zuiderzee IJsselmeer werd, is van betekenis
geweest, in het bijzonder voor de visserij. Gelukkig is momenteel het
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toerisme van economisch belang. Er wordt een nieuw Waterfront
gebouwd wat over 2 jaar klaar moet zijn. Dit zal de stad een nieuwe elan
geven. Na een afsluitend drankje in de zon keerde iedereen huiswaarts.
Het was een zinvolle dag waarbij historie en cultuur een rol speelde,
maar niet minder de gezelligheid!
Bep Schimmel
---------------------------------------------------------------------
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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