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VAN DE BESTUURSTAFEL 
In dit blad vindt u regelmatig een overzicht van voorwerpen die we hebben 
ontvangen met daarbij de naam van de schenker. Van de directeuren van 
basisschool De Maatjes en De Bruinhorst hebben we veel materiaal gekregen dat 
zij voor de verhuizing naar de nieuwe locatie, De Korenmaat, tegenkwamen en 
graag aan ons wilden afstaan. Waarvoor dank. De heer Van de Vliert heeft kaarten 
en een veilingboekje van De Glindhorst uit 1927 aan onze vereniging geschonken. 
Bijzonder en waardevol materiaal waar we heel blij mee zijn.  
De Holevoet, De Nieuwe Holevoet en de Scherpenzeelse Krant tot het jaar 2000 zijn 
gedigitaliseerd en op internet te doorzoeken. Daarover leest u in dit blad meer. Ons 
verenigingsblad is en blijft op papier, maar dankzij onze webmaster kunt u oude 
edities ook op onze website terugvinden en lezen.  
Afgelopen voorjaar heeft Reijneveld Engineering uit Scherpenzeel het 40-jarig 
jubileum gevierd. Ter gelegenheid daarvan heeft het bedrijf verschillende 
verenigingen verblijd met een sponsorbedrag. Ook onze vereniging behoort tot de 
gelukkigen. Van Directeur André Verschoor hebben we een eenmalige gift 
gekregen. Dat vinden we fantastisch. Het laat zien dat er veel waardering is voor 
onze vereniging.  
De zonnewijzer die in het park bij Huize Scherpenzeel heeft gestaan, is door de 
gemeente aan Oud-Scherpenzeel geschonken. Vanwege vandalisme zal de 
zonnewijzer niet meer in het park worden geplaatst. Ook de eerste steen die door 
oud-burgemeester Heij in de Heijhorst was ingemetseld hebben we van de 
gemeente gekregen. We zullen ervoor zorgen dat we beide voorwerpen zorgvuldig 
bewaren. 
De tijd gaat snel. In 2018 vieren we ons 50-jarig jubileum. Dat willen we dan graag 
in september doen en gedeeltelijk laten samenvallen met Monumentendag. Zoals 
u weet organiseren Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel deze dag bij 
toerbeurt. Dit jaar heeft Renswoude gezorgd voor een prachtig programma en 
volgend jaar is Scherpenzeel eigenlijk aan de beurt. Maar vanwege ons jubileum 
heeft het gemeentebestuur op ons verzoek in overleg met gemeente Woudenberg 
stuivertje gewisseld. Dat betekent dat Woudenberg in 2017 Monumentendag 
organiseert en Scherpenzeel in 2018. 
Op 3 september is de heer Jan de Lange overleden. Samen met zijn echtgenote Alie 
heeft hij verschillende jaren de voorjaarsexcursie georganiseerd. We wensen Alie 
en de familie veel sterkte. 
We hebben weer verschillende activiteiten op het programma staan waarover u in 
dit blad meer kunt lezen. We stellen het uiteraard op prijs als u daarbij aanwezig 
kunt zijn. 

Wim van den Berg, 
voorzitter 
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OUDE SCHERPENZEELSE KRANTEN OP ARCHIEVAL 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Huize Scherpenzeel op 27 juni werd het 
project Digitaliseren Scherpenzeels Krant op feestelijke wijze afgesloten. 
Aanwezig waren vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven die hebben 
meegewerkt. Een contract waarin is vastgelegd dat de kranten voor historisch 
onderzoek openbaar mogen worden gemaakt op internet, werd door 
burgemeester Visser en een vertegenwoordiger van de BDU, de uitgever van 
de krant, ondertekend.  
De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om alle edities van de 
Scherpenzeelse Krant te digitaliseren en op internet beschikbaar te stellen. In 
2005 zijn De Holevoet en De Nieuwe Holevoet, de voorlopers van de 
Scherpenzeelse Krant, al gedigitaliseerd. Dat betekent dat nu alle plaatselijke 
kranten van 1918 tot 2000 eenvoudig zijn te doorzoeken op de website 
www.archieval.nl  We hebben dit project kunnen realiseren dankzij 
ondersteuning van het 
gemeentearchief in Ede en 
medewerking van de BDU. 
Maar ook de financiële 
ondersteuning van het Rabo 
Coöperatiefonds, de 
gemeente Scherpenzeel en 
enkele Scherpenzeelse 
bedrijven heeft dit mogelijk 
gemaakt. De belangrijke en 
omvangrijke informatiebron 
ontsluit een groot deel van de recente Scherpenzeelse geschiedenis. U moet 
beslist eens een kijkje nemen op de website. Er gaat een wereld voor u open.  

ACTIVITEITENKALENDER 
Activiteit:   Wanneer: 
- Najaarsbijeenkomst 25 oktober  19.30 – 22.00 uur 
- Open dag   19 november  13.00 -  17.00 uur 
- Bedrijfsbezoek    23 november  19.30 -  21.30 uur 

Bouwbedrijf Osnabrugge     
- Voorjaarsbijeenkomst   7 maart  19.30 – 22.00 uur 
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BEDRIJFSBEZOEK BIJ BOUWBEDRIJF OSNABRUGGE 
Elk jaar organiseren we een bedrijfsbezoek naar een vooraanstaande 
Scherpenzeelse onderneming. Dit jaar gaan we op bezoek bij Bouwbedrijf 
Osnabrugge B.V. Het bedrijf is rond 1920 opgericht en heeft sindsdien talloze 
woningen en bedrijfspanden gebouwd in Scherpenzeel en omstreken.  

Op woensdagavond 23 november 
worden we om 19.30 uur verwacht bij 
het bedrijf dat is gevestigd aan de 
Holleweg 1. Aan de hand van mooie, 

oude foto’s zullen Jan en Piet Osnabrugge ons vertellen over de historie van het 
bouwbedrijf dat door hun opa Frank Osnabrugge is opgericht. Hun vader Piet 
heeft het aannemersbedrijf later voortgezet. Daarna hebben Jan en Piet samen 
met hun broer Frank de leiding over het bedrijf gehad. Marco van den 
Essenburg, de huidige eigenaar, zal ons informeren over de activiteiten van het 
bouwbedrijf op dit moment. 
Als u wilt deelnemen aan deze bedrijfsexcursie dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij Henk van der Hoeff. Het liefst per e-mail: , maar telefonisch kan 
ook: 033-2772125. De inschrijving sluit op 18 november of zodra het maximum 
aantal deelnemers van 45 is bereikt. 
U gaat op eigen gelegenheid naar Bouwbedrijf Osnabrugge B.V. waar u wordt 
ontvangen met een kopje koffie of thee. 

UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST 25 OKTOBER 
U wordt van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst in partycentrum 
Boschzicht op dinsdagavond 25 oktober om 19.30 uur. De avond wordt 
grotendeels verzorgd door Martin Wigtman, onze webmaster en actief 
gids/vrijwilliger bij de Stichting Grebbelinie in ’t Vizier. Martin zal een 
presentatie houden over de Duitse aanval in 1940 op Scherpenzeel. Het pad 
van de Duitse 227-ste Infanterie Divisie wordt gevolgd tot deze uiteindelijk in 
Scherpenzeel terecht komt. Hoe verliep de aanval op de voorposten? Waar 
bevonden zich de Nederlandse stellingen? Hoe verliep de evacuatie van de 
bevolking? Martin zal de feiten voor u uit de doeken doen aan de hand van 
foto’s en andere afbeeldingen.  
In de pauze kunt u zoals u gewend bent fotoboeken inkijken en zal er een 
diapresentatie over Scherpenzeel en Scherpenzelers in vroeger tijden worden 
getoond. Er is natuurlijk ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en oude 
herinneringen op te halen. 
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Na de pauze is er een presentatie over de Wederopbouw in Scherpenzeel. 
Veel huizen en gebouwen werden in de meidagen van 1940 verwoest. Een 
jaar later werden de eerste wederopgebouwde panden al opgeleverd. Hoe die 
wederopbouw tot stand is gekomen en wat daar zoal bij kwam kijken hoort u 
ook tijdens deze avond. 
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar op Burgemeester Royaardslaan 4. 

OPEN DAG 19 NOVEMBER 
Op zaterdag 19 november organiseren we de vierde open dag van dit 
kalenderjaar. Van 13.00-17.00 uur kunt u deze middag terecht in het Koetshuis 
aan de Burgemeester Royaardslaan. Daar is een tentoonstelling ingericht met 
als thema ‘Oud en Nieuw’. Foto’s van vroeger geplaatst naast hedendaagse 
foto’s van dezelfde plaats. Naast het bekijken van de expositie kunt u in de vele 
fotoalbums bladeren en met elkaar herinneringen ophalen. We hebben een 
fotocollectie van meer dan vijftienduizend foto’s van personen, bedrijven, 
scholen, verenigingen en oude dorpsgezichten. De collectie is gemakkelijk te 
doorzoeken, omdat alle foto’s op de computer zijn gerangschikt en met een 
zoekopdracht zijn te vinden. Op  de zolder  van ’t Koetshuis is onze verzameling 
oude voorwerpen te vinden die allemaal te maken hebben met de geschiedenis 
van Scherpenzeel. Als u geïnteresseerd bent in genealogisch onderzoek dan 
kunt u daarvoor deze middag eveneens terecht in ’t Koetshuis. Het is tijdens de 
open dagen van onze vereniging altijd erg gezellig: er is van alles te zien, maar 
ook ontmoeten Scherpenzelers en oud-Scherpenzelers elkaar soms na lange 
tijd weer.  .  

U bent van harte welkom! 

OORLOGSHERINNERINGEN VAN EEN KIND 
Hoe een klein kind de tweede wereldoorlog heeft  beleefd is één, maar dan 
dat verhaal  jaren later op schrift stellen is, om diverse redenen, een 
gewaagd experiment. Zijn de herinneringen nog valide? Zijn ze gekleurd 
door verhalen van anderen of door krantenartikelen, films, Tv-beelden, 
boeken  en noem maar op? Ben je selectief in je geheugen, zijn bepaalde 
gebeurtenissen verdrongen of juist naar voren gehaald om onbekende 
redenen?  
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Het zal allemaal wel voor 
een gedeelte waar zijn, 
maar het weerhoudt mij 
er niet van om toch een 
poging te wagen. Een 
goede reden om het te 
doen is dat het mij al 
jaren zeer verbaast dat 
de herinneringen uit 
mijn jongste jaren, toen 
ik  4, 5 of 6 jaar oud was, 
zonder uitzondering  

met die oorlog te maken hebben. Dat is zeker vreemd omdat er in ons gezin 
ook andere, gewone dingen, gebeurden. Ik kreeg in die jaren 3 zusjes, toch 
zeker iets wat op een kind indruk maakt. Niets daarvan herinner ik me. Ook 
niet van mijn eerste schooldag in april 1946 om maar iets te noemen. Nee, 
alleen herinneringen van gebeurtenissen in de jaren 1944 en 1945 die met 
die oorlog te maken hebben staan nog steeds op mijn netvlies en geen 
andere, althans niet uit die jaren. Het boek van Douwe Draisma, 
psycholoog, met als titel “Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt” 
heeft wel enige duidelijkheid gebracht, maar de vraag waarom ik me juist 
deze dingen herinner blijft spelen. Dat de eerste herinneringen vooral 
visueel van aard zijn, zeggen de psychologen, lijkt me duidelijk en dat ze zich 
gedragen als een hond die gaat liggen waar hij wil (Cees Nooteboom in 
“Rituelen”) lijkt me ook niet moeilijk te bevatten en zo moet u de volgende 
verhalen maar lezen, flitsen uit een autobiografisch geheugen van een kind. 
In oktober 1939 ben ik, als oudste van ons gezin,  geboren op het adres 
Vlieterweg 787A, toen gemeente Woudenberg, nu nummer 112. Duidelijk 
zal zijn dat ik me niets herinner van de evacuatie in mei 1940. Met mijn 
ouders heb ik toen enige tijd doorgebracht in Barsingerhorn in Noord-
Holland. Dat zal zeker spannend zijn geweest zoals het ook spannend was, 
voor mijn moeder dan, wat ik als 3-jarige in mijn onschuld heb uitgehaald 
en dat verhaal is mij later diverse malen verteld door mijn ouders, zelf 
herinner ik me er niets van.  
In de straat, zo’n 60 meter van ons huis, stond een Duitse auto geparkeerd. 
Als klein jochie ben ik in die auto  geklommen en heb er een rol stafkaarten, 
onder andere van het gebied rond Arnhem, uit gehaald. Vol trots liet ik die 

Vlnr. Jacobus (Co) Konijn, Greet, Jan en Louise 
Konijn-Bakker 
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even later thuis aan mijn moeder 
zien. Ze besefte wat er gebeurd 
was en  ze moet doodsangsten  
hebben uitgestaan. De Duitse auto 
werd natuurlijk door haar 
nauwlettend in de gaten 
gehouden, maar tot haar 
opluchting vertrok die zonder 
problemen te geven. De kaarten 
zijn toen goed verstopt en een 
aantal jaren geleden heb ik ze aan het museum van de Stichting ”De 
Grebbelinie in het vizier” cadeau gedaan.  Meer activiteiten die passen in 
het verzetswerk tegen de toenmalige vijand kan ik niet melden.  
Tot dit moment had ik nog geen herinneringen aan die tijd, althans nog niet 
zelf. Dat kwam daarna en, zoals ik er nu naar kijk, niet in chronologische 
volgorde en soms ook in de vorm van flitsen of flarden als u wilt, zonder het 
hele verhaal  en de achtergrond te kennen. Maar die flitsen, en dan vooral 
van visuele aard, staan wel duidelijk in mijn geheugen gegrift. Stuk voor stuk 
zal ik ze beschrijven en hier en daar van commentaar voorzien voor zover 
nodig. Bedenk daarbij steeds dat ik niet volledig ben en  dat één en ander 
gezien en beleefd werd door de ogen van een kind dat toen nog te jong was 
voor de lagere school (Een kleuterschool/bewaarschool heb ik nooit 
gezien).  

Fietsen vorderen. 
Met mijn houten fietsje stond ik met mijn moeder en zusje(s) voor het huis 
te kijken naar een grote groep Duitse militairen die lopend langs kwam 
terwijl overal gekeken werd of er  fietsen in schuren stonden, die vorderden 
ze dan en namen ze mee. Veel van die soldaten hadden fietsen. Toen ze ons 
passeerden  ontstond  er grote hilariteit onder de soldaten toen één er van 
de andere militairen op mijn fietsje wees. Wat hij zei weet ik natuurlijk niet 
– al kan ik me wel iets voorstellen - maar ze hadden grote lol. Hoe kwam ik 
aan zo’n fietsje? Wel, in die tijd waren veel mensen op zoek naar voedsel 
en mijn ouders hadden contact met een timmerman uit Zeist. Van tijd tot 
tijd kwam hij langs om eten mee te nemen en gaf ons dan kinderspeelgoed 
van hout als betaling (of als cadeau?). Hij had door de oorlog geen werk en 
maakte die dingen in zijn werkplaats. Ik vermoed dat de Duitsers niet veel 
fietsen vonden. De fietsen van mijn vader en moeder waren in veiligheid 

Ouderlijk huis Vlieterweg, voor 1963 
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gebracht want men zag zoiets aankomen denk ik. Ook heb ik, een andere 
keer, met mijn vader, onze fietsen en fietsen van anderen, want dat 
vorderen gebeurde vaker, op  het pad naar de kwekerij van David Bakker 
(nu achter de nieuwgebouwde school ‘De Korenmaat’)  gestaan om ze tegen 
de Duitsers te beschermen. De fietsen stonden in de bosjes verborgen. 

Kanon in stelling 
Tussen ons huis aan de Vlieterweg en wat nu de Maatjes is en de Boslaan 
heet, was veel bos en als kinderen speelden we daar vaak. Zeker waren we 
van de partij toen op de Vlieterweg veel drukte ontstond. Veel militairen en 
ook niet-militairen - maar wisten wij veel – trokken  een groot kanon voort. 
Van alles er om heen natuurlijk, dus voor kinderen veel  te zien. Ze sleepten 
het  geschut richting De Maatjes, en stopten halverwege. Aan de rand van 
het weiland werd het kanon neergezet en begon men te graven. Niet door 
de Duitse soldaten werd er gegraven maar door anderen en dat waren  
krijgsgevangenen zoals we te weten kwamen. Kennelijk hebben we met ze 
gepraat, want dat het Franse krijgsgevangenen waren werd voor ons 
duidelijk, al besefte ik toen niet wat krijgsgevangenen waren, laat staan dat 
ik wist waar Frankrijk lag. Later op de dag werd het ingegraven kanon weer 
tevoorschijn gehaald en vertrok men weer. Een gat achterlatend waar ik 
nog jaren naar gekeken heb als ik er langs kwam. Soms verbeeld ik me dat 
het er nog zit; de plaats kan ik nog aanwijzen. 

Melk halen op Het Vliet 
Het moet ergens eind 1944 zijn 
geweest. Door mijn moeder, 
mijn vader was ondergedoken, 
werd ik er op uit gestuurd met 
mijn zusje Greet die 3 jaar was, 
om melk te halen bij de 
boerderij ‘Het Vliet’, aan het 
einde van de Vlieterweg. 
Waarom is mij nog steeds niet 
duidelijk en zal dat ook niet 
worden. In de eerste plaats had 
mijn opa, die op de 
Schreiheuvel woonde (jammer 
dat die naam is verdwenen) en bakker was maar ook een paar koeien had, 
genoeg melk voor ons. Onbegrijpelijk ook dat ze er 2 kleine kinderen op uit 

Opa en oma Bakker met Jan op schoot, 
Schreiheuvel 
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stuurde naar een boerderij die niet meer over de brug bereikbaar was, die 
was door oorlogshandelingen verdwenen en over de Lunterse beek met 
hoog water lag een vrij smalle plank. Samen gingen we op weg en 
wandelden de hele Vlieterweg af naar  de boer van  ‘t Vliet zoals we hem 
noemden, Matthijs (Thijs) van de Lagemaat. Bij de beek aangekomen zag ik 
de plank en het snel stromende water. Aan de overkant stond  Van de 
Lagemaat, voor de hooibergen, te praten met een Duitse militair. Hem 
wilde ik om melk vragen en zei mijn zusje te wachten aan deze kant tot ik 
terug zou zijn. Ik vond haar veel te klein om over die plank te lopen en ze 
kon natuurlijk niet zwemmen. Ik trouwens ook niet, maar dat liet je als grote 
broer niet merken! Aan de  overkant aangekomen stelde ik mijn vraag, maar 
hij had geen melk voor mij, jammer. Later snapte ik wel waarom ik dat 
antwoord kreeg. De Duitser stond erbij! Later heb ik hem beter leren 
kennen als mijn buurman; zonder die Duitser  zou hij mij zeker melk hebben 
gegeven. Opeens gaf de Duitser een schreeuw: “Ein Kind in’s wasser!!” 
Greet was toch de plank opgelopen en halverwege gevallen. Met één been 
lag ze over fde plank, de rest onder water. De soldaat was er als eerste bij 
en heeft haar er uit gehaald. Ik keek toe, wel geschrokken en ook boos 
omdat ze niet naar me had geluisterd. Hoe het verder is afgelopen weet ik 
niet meer, maar ook Thijs van de Lagemaat wist zich het voorval nog goed 
te herinneren. Ongetwijfeld heeft ze haar leven aan die Duitse soldaat te 
danken. Thijs stond er met zijn rug naar toe en zag dus niets  en wat had ik 
als klein jochie moeten doen?  

Huis in brand 
Mijn vader had een 
boomkwekerij ongeveer op de 
plaats waar nu de vijver ligt bij de 
Vijverlaan in Plan Zuid. Via een 
pad, de Kromme Steeg, dat van 
de Achterstaat/ Schreiheuvel 
(jammer dat die namen zijn 
verdwenen) naar het zuiden liep 
kon je er komen. Naast de 
kwekerij lag ook de boomgaard 
van mijn opa die aan de Schreiheuvel  (de Put) woonde. Het was 5 oktober 
1944 (las ik later) en ik was die middag bij mijn vader op de kwekerij toen 
mijn moeder in volle vaart op de fiets aankwam en naar ons riep dat de 

Matthijs van de Lagemaat bij Het Vliet 
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Duitsers 3 huizen  in de brand wilden steken:  het huis van Jan Weenink, de 
bloemist, dat  er naast van David Bakker en ons huis. Die 3 huizen klopte 
wel, maar het waren andere huizen dan die van Bakker en van ons zoals 
later bleek. Mijn vader en moeder  fietsten gelijk weg en ik kreeg opdracht 
naar mijn opa te gaan, maar dat was al niet meer nodig want mijn opa en 
mijn tantes kwamen al mijn kant op omdat je vanaf de kwekerij  een goed 
uitzicht had, over de volkstuinen heen, op de huizen aan de Vlieterweg. Het 
huis van de familie Weenink stond al in brand. Uit de verte zag ik dat er van 
alles werd uitgehaald. Ik zie nog een bed dat via het balkon naar beneden 
werd gegooid. Mij werd verteld dat mijn oom, een broer van mijn moeder, 
nogal actief is geweest om de huisraad te redden, iets wat de Duitsers 
kennelijk hadden verboden. De andere twee huizen zijn niet verbrand. Wel 
2 andere huizen elders in Scherpenzeel. Het was een represaille maatregel 
van de bezetters in verband met sabotage-activiteiten van De 
Ondergrondse. Een muurplaat in het na de oorlog herbouwde huis aan de 
Vlieterweg  herinnert daar nog aan: Post 3 RVV (Raad Van Verzet), de 
codenaam van de verzetsgroep. 

Brandhout verzamelen 
Vroeger liep er een mooi wandelpad langs de Lunterse beek via de ijsbaan 
en het zwembad naar de boerderij Het Bruinhorst. Het paadje met de 
klaphekjes noemden we dat omdat je ergens een doorgang van het ene 
naar het andere weiland moest oversteken en dat werd mogelijk gemaakt 
door 2 houten klaphekjes.  Halverwege kon je ook linksaf naar de boerderij 
van Lagerweij en verder door naar de Hopeseweg. Dat pad door het weiland 
naar Lagerweij is verdwenen en nu ligt daar, grenzend aan de beek, een 
weiland, maar in de oorlogsjaren was er een bos en als ik me goed herinner 
een berkenbos. Mijn vader zaagde daar, met een aantal anderen, bomen 
om.  Brandhout voor de kachel was in die jaren zeer welkom, kolen waren 
er niet. Een enorme klus. Niet alleen het zagen met de hand maar ook om 
het hout daarvandaan naar huis te krijgen. Kilometers lopen met de volle 
kruiwagen. Maar voor kinderen was het een feest. 

In de schuilkelder 
Vanaf 17 april 1945 ligt Scherpenzeel tussen twee linies; de Engelsen en 
Canadezen vanuit Barneveld ten noorden van ons dorp en de Duitsers op 
de Grebbelinie aan de zuidkant. Met onze hele familie, ongeveer 15 
personen zaten we in het huis van mijn grootvader aan de Schreiheuvel. Het 
was een groot huis dus voor iedereen was er wel een slaapplaats. Met mijn 
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zusje lag ik op een  matras  in de hal, onder de klok. Ik hoor nog mijn tante 
zeggen: “Haal die kinderen daar toch weg, als er een bom valt  en die klok 
(een grote klok met gewichten) komt naar beneden zijn ze zeker dood.” In 
dat huis hebben we maar één of twee nachten geslapen. De oorlogssituatie 
werd kennelijk zo gevaarlijk dat mijn ooms, mijn vader en mijn opa achter 
de boerderij, daar waar nu zo ongeveer de basisschool ‘De Bruinhorst’ staat,  
een schuilkelder hebben gebouwd. Een diepe kuil met een ingang aan de 
zuidzijde, met zand bedekt en daaroverheen takkenbossen. Takkenbossen 
genoeg, want mijn opa was ook bakker en die takkenbossen waren nodig 
om de oven te stoken. Iedereen had een slaapplaats, 2 rijen tegenover 
elkaar en de ingang werd ‘afgesloten’ met een matras. Voor ons kinderen 
een  spannende tijd, maar slapen met de hele familie in een schuilkelder is 
ook niet niks. ’s Nachts zag je de granaten van de liniedijk naar het noorden 
vliegen en in omgekeerde richting, een imposant gezicht, zeker voor 
kinderen maar de ouderen waren bang gezien de opmerking van één van 
mijn ooms toen we allemaal in de schuilkelder zaten: “Als er nu een bom op 
valt zijn we allemaal dood.” Later heb ik gehoord dat we daar ongeveer 2 
weken gebivakkeerd hebben. Zeker nog tot en met 29 april 1945, omdat 
toen de molen werd opgeblazen. Van lieverlee is iedereen weer naar huis 
gegaan; de wapenstilstand in de dagen voor 5 mei zal daar toe hebben 
bijgedragen.  

De molen opgeblazen 
Naderhand heb ik pas begrepen 
dat het zondag 29 april 1945 
geweest is. Zoals hiervoor 
beschreven, was de hele familie 
in die dagen bij elkaar bij mijn 
grootvader in zijn huis aan de 
Schreiheuvel. Kennelijk was het, 
voor wat betreft de 
oorlogshandelingen,  rustig, 
want we liepen buiten. Veel 
weet ik er niet meer van maar ik liep voor het huis op de weg. Ik zie nog wel 
mijn grootvader de weg opkomen hollen en roepen: “Doe de luiken toe, ze 
blazen de molen op.” De afstand van het huis tot de molen, waar nu de kerk 
’De  Achthoek’ staat, is hemelsbreed ongeveer 200 meter. Ruiten zijn bij ons 
niet kapot gegaan, wel was de klap, die we in de schuilkelder hebben 

Molenweg 
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afgewacht, daverend. Hoe mijn opa wist wat er zou gebeuren weet ik niet. 
In het dagboek van Jan Willem Bakker, onze schoenmaker die in de 
Knopstraat (nu Nieuwstraat, jammer dat die naam verloren is gegaan) 
woonde, was wat gebeurde met de molen voor hen geheel onverwacht. Dat 
dagboek beschrijft de periode dat Scherpenzeel in niemandsland lag, netjes 
met de data er bij. Zodoende kan ik, wat ik me er nog van herinner, een 
beetje  plaatsen. 

Engelsen kijken   

Ik denk dat het op zondag 6 mei geweest is, maar 4 of 5 mei kan ook. 
Met mijn moeder en één of twee zusjes in de kinderwagen, zijn we naar 
de Engelse soldaten gegaan. In mijn herinnering was het zondag, maar 
dat weet ik niet helemaal zeker, doet er ook niet toe. Ik weet wel zeker 
dat mijn vader er niet bij was, die had andere dingen te doen en ik weet  
ook nog goed dat we op de Kromme Hoek (nu de Marktstraat, en deze 
naam is nog niet verdwenen) niet de enigen waren. Half Scherpenzeel 

was uitgelopen want bij Peut, in 
de bocht bij het Beukenbos kon 
je de Engelsen zien. Er lag een 
eikenboom over de weg en daar 
achter stonden inderdaad 
soldaten die ik niet kende, 
ENGELSEN! Iedereen was blij. 
Dat het halve dorp in puin lag, 
dat de toren er niet meer stond 

en de Grote kerk kapot, heb ik natuurlijk wel gezien maar ik herinner me 
er niets meer van. De Engelse militairen en de boom over de weg en de 
lange wandeling staan me nog wel helder voor de geest. In de maanden 
erna heb ik de Engelse en Canadese militairen beter leren kennen; 
verschillenden waren bij ons ingekwartierd.  Chocolade en kauwgom 
kregen we. Voor ons volslagen onbekend, maar wel lekker. Ik weet nog 
wel dat mijn zusje Greet onder tafel kroop en huilde als Renee, de 
Canadese militair, thuiskwam.  “Margret’s  all the time crying”, zei hij 
dan, mijn eerste Engels. Met een Canadees en een Engelsman hebben 
we nog lang schriftelijk contact gehad. De Engelse soldaat is met zijn 
vrouw in 1953 nog eens terug geweest en heeft ons toen ook bezocht.  
Ik kon toen tenminste enige zinnen in het Engels produceren. 

Bevrijders 



 14 

Engelsen en Canadezen op het kasteel 
Na de oorlog brak er voor ons kinderen een prachtige tijd aan. Geen school, 
veel vreemde soldaten in de straat en in het dorp, maar vooral op het 
kasteel en in het koetshuis. Het hele park was hun gebied. De bij ons 
ingekwartierde soldaten namen ons mee in hun auto’s naar het kasteel 
omdat ze daar gingen eten en waarschijnlijk nog veel meer deden. Als 
kinderen, en uit die tijd dateert ook mijn vriendschap met Maas Donkelaar, 
die op de boerderij  “Het Dorp“ woonde en dus vlakbij het kasteel, konden 
we ons geluk niet op. Vaak snuffelden we op de afvalhoop, op de plaats 
waar nu het parkeerterrein bij het Koetshuis is. Ze gooiden van alles weg 
waar wij nog wel iets mee konden. Ook heb ik toen een paar messtins 
(metalen etensbakjes) van ze meegenomen die ze in de bomen te drogen 
(?)  hingen tot de volgende maaltijd. Zeker geen afval! Ik heb er nog spijt 
van. Het allermooiste waren de parades in de wei achter het bos, langs wat 
nu de Boslaan heet.  Prachtig uitgedost en met doedelzakken (waren het 
Schotten?) marcheerden ze de wei op en neer. Veel Scherpenzeelse 
inwoners  moeten dit hebben meegemaakt.  
Na deze momenten verdwijnen mijn herinneringen aan de oorlog, die was 
tenslotte ook voorbij. Enkele flarden komen nog in me op, zoals mijn vader 
die in die eerste  meidagen samen met een ander uit het dorp kwam en bij 
ons huis langs liep. Op de vraag van mijn moeder waar hij heenging zei hij 
dat hij naar de liniedijk (Grebbelinie) moest gaan om een Duitse soldaat op 
te halen. Ongeveer een uur later kwamen ze terug met de Duitser tussen 
zich in. Pas op dat moment was de ongerustheid van mijn moeder voorbij.                                                                                                              
Of dat voorval met die hoge zwarte schoenen die mijn moeder op de bon 
voor mij  had kunnen kopen in de winkel naast de Witte Holevoet. 
Ongelofelijk mooi waren ze in mijn herinnering. Prima om mee te 
voetballen want op klompen ging dat niet zo goed. Ik nam ze op een middag 
stiekem mee en speelde de sterren van de hemel in de wei bij Donkelaar. 
Toen de wedstrijd voorbij was waren mijn ( kartonnen?) schoenen dat ook. 
Hoe het thuis gegaan is toen ik tegen de avond thuis kwam weet ik niet 
meer, al kan ik me er wel wat bij voorstellen. Zulke dingen herinner je je 
niet meer, allen de bijzondere en die heb ik nu opgeschreven. 
 
Januari 2016,  
Jan Konijn 
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25 JAAR BURGEMEESTER C.P. HOYTEMA VAN 
KONIJNENBURG 
In 1961 viert burgemeester C.P. 
Hoytema van Konijnenburg zijn 
25-jarig ambtsjubileum. Dat doet 
hij met een rijtoer door het dorp, 
een receptie  en een diner voor de 
notabelen van Scherpenzeel. Ter 
gelegenheid van deze mijlpaal 
stelt het jubileumcomité een 
uitgave samen met teksten 
geschreven door burgers uit 
diverse geledingen uit de 
Scherpenzeelse bevolking. Enkele 
bijdragen hieruit willen we de 
komende tijd onverkort en ongewijzigd op deze plaats publiceren. Hoytema 
van Konijnenburg is van 1936-1969 burgemeester van ons dorp geweest. Dit 
verhaal komt van de hand van veearts G. H. Stotijn. Hij heeft veel functies 
bekleed in de Scherpenzeelse samenleving.  

Over de GESCHIEDENIS VAN SCHERPENZEEL is, met 
uitzondering van de periode na de invoering van de 
Burgerlijke Stand onder Napoleon 1, wel heel erg weinig 
bekend. Een degelijke, uitgebreide studie is daarvan ook, 
voor zover mij bekend, nimmer gemaakt. Alleen de heer 
Schipper, voormalig Hoofd van de school aan de Holevoet, 
heeft volgens zeggen, een geschrift hierover te boek 
gesteld. De nakomelingen van de heer S. zijn hierover zo 
geheimzinnig en weigeren steeds het werk aan wie ook ter 
inzage te geven, dat is vermoedelijk de waarde er van uiterst 
gering is. 

Over het ontstaan en de alleroudste geschiedenis kan ik dus slecht het volgende 
zeggen: De naam Scherpenzeel wijst op een niet te loochenen Frankische 
oorsprong. De uitgang “zeel” betekent nederzetting en treft men in meerdere 
Frankische plaatsnamen aan, b.v. Oldenzaal, Brus-sel (= Broek-zeel). Men vindt 
dit “zeel” ook terug in de naam van de nabij Scherpenzeel gelegen boerderij 
SELDER, die dus wel één van de oudste uit deze omgeving moet zijn. Het eerste 
lid “Scherp” duidt volgens taalkundigen aan, dat men hier te doen had met een 
verstrekte nederzetting. Ook dit vindt men in andere plaatsnamen, zoals b.v. 

Rijtoer 

De heer Stotijn 
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Scherpenisse  in Zeeland en Scherpen-heuvel in België. Die versterking moet 
men zich zeer eenvoudig voorstellen: een brede sloot, waarachter een scherp 
gepunte palissadenreeks.  
Het is dus in het geheel niet gewaagd, te zeggen, dat de nederzetting 
Scherpenzeel is gesticht tijdens de Grote Volksverhuizing. De plaats van die 
sterkte, was niet zo gek gekozen. De weg Arnhem – Utrecht voerde hier door 
twee moerassen, over een smalle waterscheiding, nog steeds te constateren 
uit het feit, dat het water ten Zuiden van de Dorpsstraat – Centrum naar het 
Zuiden, Ten Noorden echter naar het Noord-Westen stroomt. De bomen en de 
Oranjewijk zijn in het Noordelijke moeras gebouwd, Huize Scherpenzeel en de 
buurtschap “de Put” in het Zuidelijke. Zou die naam “Put” hiermede geen 
betrekking hebben?  Het is nu ook duidelijk, dat de wegen soms met de naam 
“Dijk” werden betiteld: Glasthorsterdijk, Kolfschoterdijk en zelfs de Dwarsdijk. 
Toen deze laatste door de Gemeenteraad werd omgedoopt in Eikenlaan, 
maakte de Burgermeester de stelling humoristische opmerking, dat deze laan 
geen dijk en evenmin dwars was. Toch is deze weg als een dijk, dwars door het 
oude moeras gelegd! 

Over de Frankische oorsprong 
nog dit: ook de vele 
boerderijnamen op –horst en –
laar wijzen hier met stelligheid 
op. Dat Scherpenzeel zijn 
ontstaan dankt aan de 
Heerlijkheid, zo als men dat nu 
nog zo noemt, bewijst ook de 
ligging van het kasteel. Men 
bouwde deze vroeger precies 
op de weg, waarna men deze 
weg met een grotere of 

kleinere boog daaromheen voerde. De bewoners konden dan al op een afstand 
zien, wat er op de weg aankwam. Eenzelfde bouwwijze vertoonde vroeger de 
boerderij “De Grote Vliert”. De oude, omstreeks 1920 afgebrande hofstede had 
in de volksmond de naam een klooster te zijn geweest. Er waren ook nog grote 
boogramen aanwezig en ook hier liep de nu recht getrokken weg, met een 
flinke boog om de hofstede heen.  
Over het oorspronkelijke dialect zou ik graag eens het oordeel hebben van een 
dialectkenner. De zachte klinkers en medeklinkers doen aan het Frankisch 
denken, alleen de woorden graag en laag, die met harde klinkers als “greig” en 
“leig” worden uitgesproken, doen meer denken aan een Saksische oorsprong. 

De Put 
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Er schijnt dan ook over de Veluwe een strook te lopen, waar Saksische 
invloeden merkbaar zijn. Overigens is van de eerste afstamming van de 
bevolking niet veel meer te zien.  
De grond was gedeeltelijk moeras, gedeeltelijk droge zandgrond. De bevolking 
was dus arm.  
De Geldere Vallei vormde een goede natuurlijke grensscheiding tussen Utrecht 
(een Bisdom) en Gelderland (een Hertogdom). Toch worden hier vaak de 
ambities van de heersers uitgevochten.  
Zodoende is Scherpenzeel afwisselend Stichts en Gelders geweest, om 
tenslotte Gelders te blijven.  
Om de oorlogen, die in de Middeleeuwen hier werden gevoerd denke men 
maar aan de geschiedenis van Jan van Schaffelaar ( zie J.F.Oltmans “De 
Schaapherder” ) en overlevering in Woudenberg, dat “De Schans” door de 
Gelderse Veldheer Maarten van Rossum is gesticht. En zou bij al deze 
krijgsverrichtingen Scherpenzeel onberoerd gelaten zijn? Niet waarschijnlijk, 
want vooral een blik op een, liefst oude, stafkaart, laat zien, welk een belangrijk 
knooppunt van wegen hier te vinden was. Niet minder dan 8 wegen kwamen ( 
en komen ) hier samen. Een dergelijk knooppunt vindt men elders in de 
Gelderse Vallei feitelijk alleen nog in Barneveld. Hierdoor was de plaats dus 
uitermate geschikt voor de vestiging van een markt en voor kooplieden. De 
armoede der bewoners en de onveiligheid van de streek hebben hiervan in de 
Middeleeuwen niet veel doen terecht komen. Wel was Scherpenzeel een 
belangrijk kerkelijk centrum, hetgeen blijkt uit de naar verhouding grote kerk. 
Baron Taets van Amerongen vermeldt in zijn fraaie studie over de Heerlijkheid 
Rensouwde, dat de monniken van het klooster te Emmichuizen in Scherpenzeel 
ter kerke gingen. De vele z.g. kerkpaden, welke men hier vroeger vond, zelfs 
een 50 jaar geleden nog, getuigen hier van. 

Van deze paden vindt men 
tegenwoordig bijna niets 
terug (Homoetsdijkje- 
alweer een dijk!); ze 
zorgden, dat de kerkgangers 
langs de kortste weg en 
droogvoets de kerk konden 
bereiken. Meestal 
verbonden zijn rechtstreeks 
de ene boerderij met de 
andere.  Zo heb ik nog een 
kerkpad gekend, dat Homoetsdijkje 
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regelrecht van Leusbroek, vlak langs de boerderijen van de Voskuilerdijk, via 
Oud Willaer over de vrij hoge waterscheiding, waarop nu de Lindenlaan 
grotendeels ligt, voerde. Zo kenden wij het Veense pad en nog meer degelijke 
paden. Op de Middeleeuwen met zijn oorlogen volgde de tijd, waarvan onze 
“gouden eeuw” het middel- en hoogtepunt vormde. Ook Scherpenzeel schijnt 
toen een vrij grote bloei te hebben gekend. Er is ten minste nog een oude prent, 
waarvan het V. V.V. indertijd nog een reproductie als ansichtkaart heeft 
uitgegeven en waarop een dorpsgedeelte te zien is met solide, nette 
dorpshuizen, benevens de kerk. Uit die tijd moet ook nog afkomstig zijn het z.g. 
“Hoge Huis”, waarvan de gevel nu beschermd is door Monumentenzorg en dat 
straks door de goede zorgen van het Gemeentebestuur zal worden 
gerestaureerd.  
Volgens overleveringen, die ik een kleine 40 
jaren geleden hoorde, is in dit grote huis 
eertijds een bierbrouwerij gevestigd 
geweest. In verband daarmede, moet er 
onder het achtergedeelte van dit huis een 
grote kelder liggen, welke geheel bestemd 
was voor het verzamelen van regenwater. 
Ook ging het verhaal van bewoner op 
bewoner, dat na de val van Napoleon 1, toen 
kozakken in het dorp waren ingekwartierd, 
een dienstmeisje zich 2 dagen en 2 nachten heeft schuil gehouden in de krimp 
tussen de beide dakhelften. Blijkbaar vertrouwde zij onze toenmalige 
bevrijders niet heel erg. Zou er nu, na 150 jaar al veel verbeterd zijn op dat 
gebied? 
Dit verhaal is voor mij een bewijs, dat vele vreemde legers hier door zijn 
getrokken en mede verantwoordelijk geworden zijn voor de tegenwoordige 
bevolking. In de 80 jarige oorlog waren het Spanjaarden, in 1672 –’76 Fransen, 
evenals is de Napoleontische tijd. Sommige soldaten zijn gebleven en hebben 
de oorsprong gevormd van een uitgebreide familie, waarvan tal van leden hun 
romaanse oorsprong ook in hun type nog niet verloochenen. 
In de 16de en 17de eeuw werden de grote turfvelden in de vallei ten Z.O. van 
Scherpenzeel en behorende tot het grondgebied van de Gem. Rhenen, 
ontgonnen. Hiervoor heeft men vele Vlaamse arbeiders aangetrokken, welke 
de kern van de bevolking van de Gem. Veenendaal hebben gevormd. Ook hier 
schijnen enkele van deze Vlamingen te zijn blijven hangen, getuige de namen 
Van Vlaanderen, Van Brugge(n), Van Gent e.a.. Deze Vlamingen hebben de 
weefkunst mede deze streek in gebracht. Dit is de oorzaak geweest, van de 

Hoge Huys 
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grote textielindustrie in Veenendaal. 
De vele schapen, welke op de 
uitgestrekte heidevelden liepen, 
zorgen wel voor wol. Een wolindustrie 
heeft ook hier bestaan. Scherpenzeel 
kende in de 19de eeuw nog enkele 
wolkammersfamilies. ( Heynen, Van 
Leersum, Wolfswinkel )  
De twee bandfabriekjes, die wij nog 
bezitten, zijn er het enige overblijfsel 
van. Toch schijnt het weven nog velen 

in het bloed te zitten. Maar Scherpenzeel heeft toch op dat punt “de boot 
gemist”, waarschijnlijk door de uiterst feodale structuur van het dorp. Vrijwel 
alles was in handen van één grootgrondbezitter. Dit kan nooit anders, dan de 
vrije ontwikkeling van een dorp tegenhouden. Zelfs al hebben de elkaar 
opvolgende landheren hun uiterste best gedaan voor hun dorp, waarvan zij 
meestal ook Burgemeester waren. Maar zij waren nu eenmaal sterk agrarisch 
ingesteld. Een bewijs voor hun liefde voor het dorp: reeds omstreeks 1860 werd 
door de toenmalige Landheer-Burgermeester een Spaarbank gesticht voor de 
z.g. kleine luiden. Het begrip bezitsvorming is dus heus niet nieuw! 
De laatste landheer, de heer A.Royaards van Scherpenzeel heeft ingezien, dat 
hij het beheer over zijn landgoederen moest opdragen aan een gedegen 
vakman. Samen met zijn broer Joh. Royaards en zijn zwager Jhr. van Citters 
benoemden zij de heer L.J.van Leusen. Deze zeer knappe, uiterst werkzame 
man, heeft meer voor Scherpenzeel, d.w.z. het agrarische deel daarvan, 
gedaan, dan men wel heeft beseft. Dat hem daarvoor tijdens zijn leven de dank 
is gebracht, die hij heeft verdiend, betwijfel ik wel een beetje. 
Hij heeft direct ingezien, dat een goede ontwatering van de streek een eerste 
vereiste was voor de welvaart van de boerderijen. En niet alleen voor de 
boeren, maar voor het hele dorp. Dat er op het gehele terrein, waarover zijn 
bemoeiingen gingen vrijwel geen duim woeste grond meer is, is geheel zijn 
werk. Later is zijn taak in het groot overgenomen door de waterschappen. Ook 
voor het natuurschoon in deze streek heeft hij belangrijk werk gedaan. Waar 
maar een plekje open kwam plantte hij een boom, of beter een boomgroep. 
Mede dankzij hem, is hier, al viel er veel ten offer aan de ontginningen, nog veel 
natuurschoon bewaard. Reeds in het begin van deze eeuw werd hier een V.V.V. 
opgericht. Het feit, dat het natuurschoon hier zo ongerept voorkwam, dat 
enkele schilders uit de z.g. Haagse School ( Jan van Essen, Willem Steelink ) zich 
hier korter of langer tijd vestigden, zal hieraan wel niet vreemd zijn.  Ook de 

Driekleur 
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jacht trok vreemdelingen (Hotel de Holevoet). 
Druk is het vreemdelingenverkeer hier toch niet 
geworden, misschien gelukkig.  
Door het initiatief van V.V.V . werd hier in 1914 
een gasfabriek gesticht. Deze heeft de vestiging 
van de kettingkasten-fabrieken mogelijk gemaakt. 
Hiermede zou ik dit opstelletje kunnen besluiten, 
moet echter nog wel enig gewag maken van het 
feit, dat in het midden van de vorige eeuw een 
ramp het dorp trof in de vorm van een 
overstroming, als gevolg van een doorbraak van 
de dijk tussen Wageningen en Rhenen. De 
gemeentelijke jaarverslagen bevatten hierover 
enkele bijzonderheden. Toch zou mijn overzicht 
niet volledig zijn, indien ik niet iets over de ambtsperiode van Burgemeester 
C.P.Hoytema van Konijnenburg gaf.   
Dat hij mij hals over kop uit mijn oude huis aan de Dorpstraat A 49 deed jagen, 
was niet zijn schuld maar eerder de mijne. Ik had tegen 1 mei de huur opgezegd, 
maar aangezien mijn nieuwe huis niet klaar was, was ik rustig blijven zitten tot 
ik plotseling bericht kreeg, dat ik snel moest verhuizen aangezien de nieuwe 
Burgermeester er in moest! Met 
het optreden van Burgermeester 
Hoytema deed een nieuwe geest 
zijn intrede in het dorp. Ik zou 
het meer een democratische 
willen noemen. Voor het eerst 
hadden we een Burgemeester, 
die in het vervullen van zijn taak 
als Hoofd van de Gemeente ook 
zijn voornaamste levenstaak zag. 
Die taak zou spoedig allerminst 
gemakkelijk blijken te zijn.  
In Aug. 39 werd de mobilisatie afgekondigd, welke voor de Scherpenzeelse 
middenstand een gouden tijd betekende. Op het Gemeentehuis werd echter 
hard gewerkt, omdat men daar wist, dat een eventuele oorlog tot gevolg zou 
hebben, dat het dorp midden in de vuurlinie lag. Toen de 10de mei aanbrak, 
was men daar op alles voorbereid. Ik geloof stellig, niet te veel te zeggen, indien 
ik beweer, dat de Burgemeester in die dagen daarna in verband met de 
wederopbouw, voor het dorp en zijn inwoners van buitengewoon veel waarde 

Werk van Steelink 
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 21 

is geweest. Alleen al door zijn optreden in die periode heeft hij de ridderorde, 
welke hem eerst jaren later door H.M. de Koningin werd geschonken, ten volle 
verdiend.  
Zelf een man, wien snel handelen in het bloed zit, zorgde hij, dat het gehele 
dorp in de kortst mogelijke tijd geëvacueerd was, ook omdat hij besefte, dat de 
Duitsers, wel eens veel sneller hier konden zijn, dan men verwachtte. De 
evacuatie verliep vlot, ondanks het feit, dat verschillende mensen, die hierbij 
een taak was toegewezen, er de voorkeur aan hadden gegeven zelf snel een 
veiliger oord te vinden. Toen ik ’s morgens voor 8 uur mijzelf met mijn auto 
aanbood, sloeg hij dit bod af. Later op de dag zou het aanbod waarschijnlijk wel 
zijn aanvaard. Maar hoe het ook zij, de evacuatie van burgers en het meeste 
vee is zonder ongelukken snel verlopen. 
De 15de mei vond hij een volkomen ontredderd en leeggeplunderd dorp terug. 
Maar ook toen wist hij door snel organiseren en improviseren, het gewone 
leven snel weer op gang te brengen, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, gesteund 
door de grote ijver en goede wil van de gehele bevolking. 
Voor de wederopbouw, welke met rijkssteun plaats vond, evenals voor de 
“Grebbecommissie”, welke de schadevergoeding moest regelen, wist hij 
eersteklas krachten aan te trekken (Ir. Ringers, Mr. van Heuven Goedhart). 
Daardoor geschiedde de wederopbouw uitermate snel, hetgeen, toen de 
oorlog lang voortduurde, van onschatbare waarde bleek te zijn. Handig werd 
de wil van de Duitsers, om van de wederopbouw van Scherpenzeel een soort 
paradijsje te maken, geëxploiteerd (zie het geïllustreerde tijdschrift “Het 
Leven” uit die dagen). Er kwam i.p.v. het ”oude” Gemeentehuis (eerst in 1930 

feestelijk ingewijd) een nieuw, op 
een betere plaats gevestigd. Achter 
de kerk werd een plein gevormd. 
Jammer alleen, dat toen niet 
meteen vóór de kerktoren een 
flinke ruimte is gemaakt. Ook in 
1945 is dit niet gebeurd, hoewel de 
gelegenheid toen nog beter was. 
Maar toen was ons land weer te 
berooid en behield men liever alles, 
wat nog bruikbaar te maken was. 

Het voornaamste is in 1940 geweest, dat de gehele wederopbouw snel verliep, 
hetgeen duizenden guldens heeft bespaard, naast het gerief dat men spoedig 
weer over woningen en gebouwen kon beschikken.  

Stotijn feliciteert burgemeester Hoytema 
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In deze tijd begon ook de uitbouw van het dorp, met de aanleg van de 
Lindenlaan, die oorspronkelijk spontaan door de inwoners Middenweg was 
gedoopt. Deze historische beschouwing zou niet volledig zijn, als ik ook niet 
mijn visie gaf op de houding van de Burgemeester tijdens de oorlogsjaren.  
Hij is, tot het op het allerlaatst beslist niet meer kon, op zijn post gebleven. Dit 
is hem door sommigen zeer kwalijk genomen, m.i. VOLKOMEN TEN ONRECHTE! 
Zodra ergens een Burgemeester “onderdook” werd hij vervangen door een 
N.S.B.er. Wat dit voor de Gemeente betekent, wordt duidelijk gedemonstreerd 
door de Gem. Woudenberg: daar werden onder de rook van Scherpenzeel twee 
huizen verbrand, terwijl een derde slechts door tactvol en krachtig optreden 
van een aantal burgers aan dit lot ontkwam. Zou het toeval zijn, dat in 
Scherpenzeel niets van dit alles is geschied? Zijn opvatting was, de Duitsers de 
indruk geven, dat men met ze meewerkte en toch zelf de touwtjes in handen 
houden. 
Eén van de allermoeilijkste gevallen is wel het volgende geweest. Op een dag 
komt een S.S. woesteling op het gemeentehuis en eist van de Burgemeester, 
dat hij een aantal burgers in gijzeling zet, een nacht vasthoudt met de belofte, 
dat, indien in deze nacht weer wat op de straatweg door de ondergrondse werd 
ondernomen, deze mensen zullen worden gefusilleerd. Burgemeester en 
Veldwachter voeren na rijp beraad dit bevel uit. Ze patrouilleren de gehele 
nacht langs de straatweg, er gebeurt niets en de volgende morgen laat de S.S. 
man ze vrij. Er is dus niets gebeurd, alleen hebben de gijzelaars een 
allerberoerdste nacht gehad, zodat m.i. hun namen wel eens in een net lijstje 
gevat, op het Gemeentehuis aan de vergetelheid mochten zijn onttrokken. 
Misschien was er nog wel wat waardigers te bedenken. Deze geschiedenis heeft 
men de Burgemeester zeer kwalijk genomen, m.i. TEN ONRECHTE. De 
Burgemeester had de order niet uit moeten voeren, maar onderduiken, vond 
men. Maar dan had die S.S. woesteling heus toch wel zijn gijzelaars gekregen, 
die dan wel geen nacht gevangen hadden gezeten, maar die nacht vermoedelijk 
op hun rug voor het Gemeentehuis hadden gelegen. Ik was niet bij de gijzelaars 
en heb dus gemakkelijk praten, zal men zeggen, maar ik heb éénmaal nader 
kennis gemaakt met één van deze vaak volkomen zenuwzieke wildemannen en 
dat heeft mijn ogen geopend, zodat ik zeker ben, dat deze S.S.er niet met zich 
zou hebben laten spotten, maar tot de strafste maatregelen was over gegaan. 
Men zegt altijd, dat de geschiedenis van een bepaalde periode eerst na jaren 
juist kan worden bezien. Dit is ook zo, en ik weet ook wel, dat vele 
tegenstanders hun ongelijk in die dagen hebben ingezien.  
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Als slotapotheose mag ik wel 
zeggen, hebben de Duitsers, ik 
geloof zelfs, dat het 
Nederlandse S.S. was, de 
molen opgeblazen en tevens 
de kerktoren, waardoor ook 
een groot gedeelte van de 
kerk werd verwoest. 
De oude molen was helaas 
niet meer te herstellen, maar 
kerk en toren werden weer 
met lofwaardige spoed 
opgebouwd. De kerk werd 

zelfs vergroot, waardoor de toren enkele meters naar het Westen werd 
verplaatst. De vernieuwing van de kerk werd mogelijk gemaakt door steun van 
het gehele dorp. De toren werd door het Gemeentebestuur weer opgebouwd. 
Hierbij werd de spits weer gemaakt, zoals door de oorspronkelijke bouwer was 
bedoeld, wat een zeer grote verbetering was. Jammer alleen, dat men 
gemeend heeft, uit practische overwegingen, het bijtorentje links van de 
hoofdtoren te moeten zetten. Dit bijtorentje werd gezien als het kindje Jezus 
dat door de Moeder aan haar rechterhand moest worden gehouden. Maar dat 
neemt toch niet weg, dat voor de restauratie, alle lof moet worden gebracht 
aan de opdrachtgevers, maar ook aan de uitvoerders, de heer G. van Elst met 
zijn zonen, welke de restauratie met zorg hebben uitgevoerd.  
Na de oorlog vertoont de geschiedenis van Scherpenzeel hetzelfde beeld van 
die van het gehele land: sterke uitbreiding van het inwonertal, met maar 
nauwelijks evenredige woningbouw. Krachtig heeft de Burgemeester, daarin 
bijgestaan door het gehele 
Gemeentebestuur aan die 
uitbreiding gewerkt. Twee 
nieuwe wijken werden 
gebouwd, waardoor de 
riolering een urgente kwestie 
werd. Ook hieraan werd 
krachtig gewerkt: een plan is 
klaar en wordt, telkens bij 
gedeelten, tot uitvoering 
gebracht. 

Wederopbouw kerktoren, 1947 

Aanleg riolering Schreiheuvel 
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Op 1 Jan. 1960 werd de 150 jaar lang hangende grenswijziging een feit. Ook dit 
bracht het Gemeentebestuur veel werk mede, waaraan echter onder de 
energieke leiding van de Burgemeester met kracht en voortvarendheid gewerkt 
wordt. Over enkele jaren zal de “Veenkolonie”, zoals Scherpenzeel door zijn 
langgerekte bouw wel eens spottend werd betiteld, een echt en welvarend 
dorp zijn geworden, waar niet iedereen, iedereen meer kent. En dat zullen 
sommigen dan weer jammer vinden. 
 
G.H. Stotijn. 

LEGENDESE EN BIJGELOOF 
Heksen als dier vermomd 

In de serie korte verhalen over legendes en 
bijgeloof in Scherpenzeel heb ik dit  keer eens 
geput uit een boekwerkje van Jac. Gazenbeek: 
“Sagen en Legenden van de Veluwe” uit 1995. 
Gazenbeek heeft indertijd een Scherpenzeler 
geïnterviewd en hierover het volgende verhaal 
opgetekend: 

”Toen we in gesprek met Lubbert Wolswinkel 
(80 jaar), een boer onder Scherpenzeel in de 
Gelderse vallei vandaan, met een omwegje 
aanstuurden op herinneringen aan de oude tijd 
en informeerden naar spookverhalen en 
dergelijke, kwam er een glimlach op het 
pientere gezicht. Daarna vertelde Lubbert „van 
het Huis Lambalgen bij Scherpenzeel". 't Huis is 
verdwenen, maar 't grote smeedijzeren inrijhek staat er nog altijd - nou, van 
Lambalgen werd vroeger ook beweerd, dat het er bar spookte. Van zo'n oud 
huis, dat al een hele tijd leeg stond, kon je dat verwachten. In de avond en 
's nachts hoorde je daar zuchten, huilen en jammeren van nóg zo. Maar in 
de oude bomen met hun vele gaten huisden op Lambalgen ook altijd 
katuilen (= kerkuilen) en die nachtbrakers kunnen zo'n gek kabaal maken. 
Daar komt nog bij, dat uilen toch al niet in een best blaadje stonden. Als ze 
zo tekeer gingen, dan kon je erop rekenen, dat er binnen een paar dagen 
iemand in de naaste omgeving zou sterven. Dat geloofden de mensen heilig. 

Sagen en legenden boekje 
uit 1995 
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Vroeger hoorde je van allerlei wonderlijke dingen. Je moest nooit midden 
op een weg gaan lopen en evenmin blijven stilstaan bij een plek, waar twee 
wegen kruisten. Anders kon 't best gebeuren, dat je zomaar opzij gezet 
werd, want dan moest daar een begrafenisstoet passeren en stond je in de 
weg. Mensen en vooral kinderen werden in die tijd ook nogal eens 
betoverd, meestal door een of ander oud, lelijk wijf. Dan zaten er soms 
ineens wel een twintig zwarte katten om 't vuur. Dan wilde de melk in de 
karnton ook beslist niet boteren. De veren in de beddematras en het 
hoofdkussen zaten dan in kransen in elkaar gedraaid. Als 't heel erg was, 
lieten de mensen soms een toverdokter helemaal uit de Betuwe komen; die 
kon, zoals men geloofde, de betovering breken. Tegenwoordig lachen ze om 
die verhalen uit de oude doos en ik zeg maar zo: domme mensen zijn 
meestal ook bange mensen. En die zien of horen spoken! 

Op de hoek van de Renessersteeg stond jaren geleden op zondagavond een 
troepje boerenjongens te praten. 't Was al knap laat en net toen ze van plan 
waren op huis aan en naar bed te gaan, zagen ze op de weg een stelletje 
katten, wel een stuk of tien, twaalf. Er was één heel grote bij. „Zullen we 
dat monsterdier 's vangen?" zei één van die lummels en meteen stoven ze 
met z'n allen achter die grote, zwarte kat aan. Ze dreven 'm in een hoek 
tegen 't gaas, smeten een jas over 'm heen en grepen die kat. En wat deden 
die pummels toen? Ze sneden de kat een stukje van 't rechteroor af. „Nou 
kunnen we 'm altoos terugkennen", zeiden de smeerlappen, toen ze 't 
halfdol geworden beest loslieten. 't Gekke was, dat na die tijd de meid, die 
op de „Ebbenhorst" diende, met een hap uit haar oor rondliep. Die liet zich 
met hekserij in; ze kon zich in een kat of een pad veranderen en net toen ze 
met een stel andere spookkatten die avond op stap was om hier en daar de 
mensen de stuipen op 't lijf te jagen, was ze in handen van die jongens 
gevallen. Die meid had dus pech gehad. Van die dag af droeg ze een zwart 
lapje om haar oor, maar ze is al gauw uit de buurt verdwenen. 

Ja, die katten, daar was altijd wel wat over te doen. Als een kat niest, komt 
er regen. Niest de kat op de ochtend van een bruiloft, dan gaat het echtpaar 
een gelukkig huwelijksleven tegemoet. In het oude Egypte werd de kat met 
heel veel egards behandeld. Stierf poes, dan schoor haar eigenaar zijn 
wenkbrauwen af als teken van rouw. In sommige streken van Engeland 
houden vissersvrouwen een zwarte kat als huisdier, naar men zegt, omdat 
de aanwezigheid van het dier ervoor zorgt, dat de visser steeds een 
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behouden thuisvaart hebben. Zwarte katten kunnen geluksbrengers zijn, als 
men ze bij een ontmoeting driemaal aait en daarna vriendelijk toespreekt. 
Een zwarte kat, die het pad van de mens van links naar rechts kruist, 
betekent rampen, in omgekeerde richting betekent het geluk.  

Niet alleen in de gedaante van een kat kan de heks 
verschijnen, ook als haas gaat ze wel de hort op. „In 
de weilanden van Breeschoten," aldus Lubbert 
Wolswinkel „liep destijds een kanjer van een haas. De 
jonge meneer Van Beuningen, die op „Anderstein" 
onder Maarsbergen woont, had al heel duk (= 
dikwijls) op die haas geschoten, maar 't beest ging er 
altijd ongedeerd vandoor. En die Van Beuningen was 

‘n prima schutter! Bij wedstrijden altijd op één van de eerste plaatsen. Maar 
die grote haas kreeg hij maar niet te pakken. Op een goeie dag zei Kees, de 
oude jachtopzichter: „Meneer, d'r is natuurlijk met die haas iets aan de 
hand. Doe maar 's een zilveren dubbeltje op een patroon." Van Beuningen 
heeft toen een van de hagelpatronen los- en weer dichtgemaakt, nadat hij 
er een dubbeltje in gedaan had. De eerstvolgende zaterdag weer op jacht, 
kreeg Van Beuningen op „Breeschoten" die grote haas weer voor de loop. 
De jager nam hem rustig op de korrel, haalde de trekker over en waratje, 
nou ging de langoor wél over de kop en bleef dood liggen. 't Was natuurlijk 
een spookhaas geweest, een heks, die zich in een haas veranderde en er zo 
op uitging…””. 

DE GELDERSE VALLEI 
Dit is ’t laaggelegen gebied tussen ’t hogere deel van de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug. In ’t zuiden wordt ’t begrensd door de Nederrijn, en 
in ’t noorden door de randmeren van Zuidelijk Flevoland.  De naam is wat 
misleidend, want ongeveer eenderde deel van de landstreek ligt in de 
provincie Utrecht. 
De ontstaansgeschiedenis begint in ’n zeer ver verleden, n.l. lang vóór de 
voorlaatste ijstijd toen de Maas hier stroomde, en in noordwestelijke 
richting z’n weg zocht naar de Noordzee. Maar toen later het 
Scandinavische landijs kwam, boorde ’n grote V-vormige ijslob zich in de 
lager gelegen Maasvallei. En als ’n enorme bulldozer schoof hij de 
rivierbodem op tot ’n stuwwal naar links (thans Middenveluwe) en ’n 
stuwwal naar rechts (thans Utrechtse Heuvelrug). En vóór zich uit schoof hij 
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’n enorme eindmorene op, die bij Amerongen zelfs ’n hoogte heeft van 69 
m +NAP !  En de Grebbeberg en de Wageningse Berg zijn resp. 53 en 50 m 
hoog. 
De Maas (en ook de Rijn) moesten dus noodgedwongen hun beddingen 
verleggen en lopen sindsdien, zoals bekend, dwars door ons land in 
westelijke richting. En de voormalige Maasvallei kreeg later de naam 
Gelderse Vallei. 
Die V-vormige opstuwing kan men op de landkaart nog goed zien, want in 
’t zuiden heeft de vallei (tussen Rhenen en Wageningen) slechts ’n breedte 
van 6,5 km. Maar in ’t noorden (tussen Huizen en Harderwijk) ’n breedte 
van wel 25 km! 
Toen ’t landijs verdwenen was, werd de sterk uitgediepte Maasvallei 
langzamerhand weer gedeeltelijk opgevuld met aangeslibd materiaal uit 
hoger gelegen gebieden. Maar er bleef toch ’n laagte over, waarin 
geleidelijk ’n dik pakket moerasveen ontstond. En door de afvoer van de 
enorme hoeveelheden smeltwater van ’t landijs waren eerder al, vanaf de 
reeds genoemde stuwwallen, ’n aantal riviertjes ontstaan zoals o.a. de 
Heiligenbergerbeek, de Heigraaf, de Barneveldsebeek, de Luntersebeek, de 
Moorsterbeek en de Hoevelakensebeek. Deze vormden samen in ’t diepste 
deel van de voormalige Maasvallei opnieuw ’n hoofdafwatering die later, 
vanaf Rhenen tot Veenendaal, de naam Grebbe kreeg. En in ’t noorden, 
vanaf Amersfoort tot de uitmonding in de voormalige Zuiderzee, heet hij de 
Eem. Het middengedeelte, van Veenendaal tot Amersfoort, heette 
aanvankelijk de Grift.  Maar sinds de aanleg van de bekende Grebbelinie 
(vanaf 1745) en de daarmee gepaardgaande kanalisatie, kreeg dit gedeelte 
de naam Valleikanaal. 
Die Grebbelinie is voor ons vooral bekend uit de beruchte Meidagen van 
1940, toen door ontruiming en inundatie van ’t laaggelegen gebied getracht 
werd om ’t Duitse leger tegen te houden…… 
Dat heeft, zoals u weet, weinig geholpen want de Luftwaffe vloog er 
gewoon met de parachutisten en de bommen over heen, richting 
Rotterdam!!  En de zinloze verdediging van de linie tegen het geweld en de 
overmacht van ’t Duitse grondleger kostte veel Nederlandse jongens en 
mannen het leven!  En de verwoestingen waren  enorm!     

Bernard Bosman 
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HET ERF GEIJTENBEECK (DEEL 2) 
Het erf Geijtenbeeck op de Caerte van de 
Ambachtsheerlickheijd van Woudenberg. 
De Cnaepstraet is de verticale lijn, die 
onder de molen (Scherpenzeels) begint en 
onderaan de foto links verdwijnt. De 
boerderij met een verlengstuk eraan 
heeft twee hooibergen. Dat betekent een 
grote boerderij. 

Inleiding 
In het vorige verenigingsblad heeft u het 
eerste deel over de geschiedenis van Het 
erf Geijtenbeeck kunnen lezen. Toen was 
er op de hoek van de Koepellaan-
Nieuwstraat nog een weiland. Daarvoor 
was op of rond die plek Het erf 
Geijtenbeeck gelegen. Sinds kort hebben 
de bewoners van het Huis in de Wei hier 
hun tijdelijke woonplaats. Het 
onderzoeksbureau Archeodienst heeft  
onderzoek gedaan naar sporen die ook 
zouden kunnen bevestigen dat daar 
boerderij Geijtenbeeck heeft gestaan. De 
uitkomsten van het onderzoek wijzen 
daar niet op.  

In het rapport van Archeodienst staat hierover:  

Uit het historisch kaartmateriaal, waarbij het minuutplan als meest 
betrouwbaar wordt beschouwd, blijkt dat de verwachte boerderijplaats in 
het plangebied waarschijnlijk net ten noorden van het plangebied heeft 
gelegen. Het is onwaarschijnlijk dat de boerderij binnen de dalvormige 
laagte (mogelijk oude nevengeul van de Luntersche Beek bij hoogwater van 
de beek ten zuiden van het plangebied heeft gelegen). Daarom wordt aan 
het plangebied een lage verwachting toegekend om vindplaatsen vanaf de 
Late-Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd aan te treffen. Vondsten en 
sporen worden vanaf het maaiveld verwacht. 
 

1641 De kaart van Jan van Diepenem 
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Dus wel aanwijzingen over de vroegere beekloop van de Luntersche beek, 
want tijdens de boringen werd grind aangetroffen.  

De gemeentelijk archeologisch adviseur (dhr. P. Schut) heeft aangegeven 
dat in Barneveld 3-15% van de boerderijen in beekoverstromingsvlakten 
dan wel dekzandvlakten al dan niet verspoeld voorkomen. Hieruit blijkt dat 
de onderzoekslocatie niet op voorhand kan worden uitgesloten als erf. Er is 
op grond van de onderzoeksresultaten dus niet met zekerheid vast te 
stellen dat Het Erf Geijtenbeeck zich al dan niet exact op deze plaats 
bevond. Omdat de bodem tijdens de bouwwerkzaamheden niet dieper dan 
35 cm is verstoord, zal er echter geen vervolgonderzoek komen.  
Geen zekerheid over de precieze plaats waar Geijtenbeeck heeft gelegen. 
Dat maakt de geschiedenis van het erf niet minder interessant.  
Integendeel, zoals uit het hier weergegeven deel 2 van Het erf Geijtenbeeck 
zal blijken. 
Als u het complete artikel (deel 1 en 2) 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 
 
Om het beeld van de ligging van het erf compleet te maken, ronden we af 
met een tekening die nog ouder is. Zesenzeventig jaar eerder, in 1641 
tekende Jan van Diepenem (oorspronkelijke naam Johannes van 
Diepenheim) de situatie rond de toenmalige molen van Scherpenzeel. Dat 
was om een grensconflict te voorkomen. Bomen zouden de wind op de 
molen belemmeren. Dus moest Van Diepenem een tekening maken, die 
duidelijk maakte hoe het met die bomen zat. En dat heeft hij gedaan. De 
vakbekwaamheid druipt ervan af, al is het in de winter van januari 1641. 
Een opvallend detail vinden wij het gebruik van een windroos en daarmee 
het gebruik van aanduidingen als noord, oost, zuid en west. Want dergelijke 
aanduidingen van voor die tijd luidden: “boven, naest , onder of beneden”. 
Lees de omschrijving van de ligging van Geijtenbeeck in 1419 er maar op na. 
“Den erve tot Geijtenbeeck ende een deel van lambalghen als die aernt van 
schadewijc te bruken placht die ghelegen sien in den kerspel van 
ameronghen aen den lande van ghelre daer dat de erve te voerde boven 
ende twe lambalghen naest gelant sijn”. 
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Laten we nu Jan van Diepenem zelf aan het woord. En bedenk dat hij ons 
laat “horen lesen”! 

“op huijden den 21 januarij 1641 heb ick onderschr. geswooren Lantmeter 
sHoofsvan Utrecht ten oversaen ende door auctorisatie van de Edele Heere 
Willem Ploos van Amstelland raed ordinaris in den gemelde hove, 
commissaris in desen, opt versoeck van den Edelachtbare Heere Everhard 
van Weede Procureur Generael over stadt steden ende landen van Utrecht, 
gemeten den wech  genaemt den Achterstraet van den Hoolvoet aff tot aen 
deCruijswech daer de wegen naer Lunteren ende Emmichhuijden van een 
schijden, ende hebbe de selve in de forme ende circumstantien bevonden als 
op dese caerte blijkt” 

Het zogenaamde schoonschrijven is 
niet meer van onze tijd, maar ons 
maakt die kunde enigszins jaloers. En 
die handtekening met twee keer een 
paraaf. Bijzonder. 
Maar nu terug naar een detail van de 
kaart van Van Diepenem, niet zozeer 
vanwege de bomen, maar om het erf 
Geijtenbeeck, want daar gaat dit 
verhaal over. We zien de naam van het 
erf Geijtenbeeck onderaan in bijgaand 
detail van de kaart. 

Ruzie om wind     
Om ruzie te voorkomen is tenminste 
objectieve informatie nodig. Daarover 
zullen de hoge heren in zowel Het 
Sticht als Gelre het eens zijn geweest. 
Een “geswooren Lantmeter sHoofsvan 
Utrecht” deze klus laten doen, ligt dan 
in de rede. En dat was toen Jan van 
Diepenem.   
En hoewel Jan uiteraard objectief 
moest zijn, is de manier waarop hij de 
situatie in woorden beschrijft dodelijk 
diplomatiek.  

Detail van de tekening van met links 
verticaal De Cnaepstraat, boven de 
(voormalige) molen en naar beneden 
onder de verticale tekst: “Deze sloot 
scheidt (met een korte ei, maar toen 
met een lange …) t Voort en 
Geijtenbeeck”. De erven het Voort en 
Geijten 
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In de legenda staat 
aangegeven waar bomen 
staan, van wie ze zijn en 
hoe oud. Onder de 
hoofdletter D van de 
legenda staat de volgende 
interessante hertaalde 
tekst in dit verband. Voor 
de hertaling volgen we 
Nieuwenhuis:  

“D: is een erfken comende 
mede van t erf t Voort, ende 
competeert (is van) de Heer 
van Scarpenseel, alwaer mede ionge bomen tegen staen gelijck van daer 
voorts ende oock op d ander cant van de Achterstraat, welcke omtrent 
sestien ofte achttien iaren out sijn, ende hebben geen gelijckenisse in 
ouderdom mette bomen die op de Steege ende hofstede van de Heer van 
Scharpenseel staen.1 ”  

Over de andere partij: de eigen Stichtse (Utrechtse) bewoners van de 
Holevoet, lezen we elders het volgende.  

“… een molen moet de ruimte hebben voor een goede windvang en dat 
desnoods bomen gekapt of gesnoeid moeten worden”. Ook al waren 
degenen die op de Holevoet woonden Utrechts  en de molen Gelders, ”..  het 
verzorgen van de hoge bomen is lang goed gegaan. In 1558 weigerden de 
bewoners op de Holevoet plotseling te snoeien of te kappen en ontstond er 
een conflict .2 

De precieze reden van deze weigering is onbekend, maar was wel ernstig, 
omdat voor molens het zogenaamde windrecht gold en er dus een formeel 
conflict dreigde tussen het Sticht (Utrecht) en Gelre (Gelderland). Over hoge 
bomen en wind gesproken! Maar de oplossing duurde nog lang, omdat 
andere conflicten die rond de Achterstraat speelden, erbij werden 
betrokken. In deze zin vormt de opdracht aan Van Diepenem slechts een 
tussenfase. 
Zoals we weten nam Jan van Diepenem zijn opdracht heel serieus. De 
teksten op de tekening lezen, en wij noemden dat dodelijk diplomatiek, 

De originele tekst in de kaart van Van Diepenem 
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alsof Jan “ambtelijk en wel” namens zijn opdrachtgevers wil zeggen dat de 
Heer van Scharpenseel niet moet zeuren over die bomen in het Stichtse, die 
wind zouden afvangen van de Scherpenzeelse molen. Misschien heeft Jan 
ook wel weet gehad van andere gevoelige kwesties, als ontsnappende 
boeven bij hun vervoer en het ganstrekken3 , maar dat was niet zijn zaak. 
Hij kwam hier om objectieve informatie te vergaren voor het conflict over 
de wind voor de molen. En dat heeft hij op een ook bijzonder mooie manier 
gedaan. Je zou haast willen dat er meer conflicten zouden zijn, die zo 
esthetisch kunnen worden opgelost. Althans daardoor niet tot oorlog 
leiden. Overigens zou het nog tot 1693 duren eer de verstrengelde 
conflicten daar aan de grens werden opgelost.  

Scadewijc, Geijtenbeeck, Cnaepstraat  
We hebben tot hiertoe zicht op de situatie van en rond het erf Geijtenbeeck 
vanaf 1419. We weten nu ook dat er in 1387 al sprake was van Ghijtenbeke. 
We zijn ervan op de hoogte dat twee broers Van Scadewijc de boerderij in 
pacht kregen in 1419 en dat hun naam later gewoon samen ging vallen met 
de naam van het erf: Geijtenbeeck. Die familie heeft daar eeuwenlang 
geboerd, dus het is niet zo gek dat die naam als het ware in de grond 
verankerd ligt. Tot op de dag van vandaag. 

Maar er is meer. Vanwege de ligging van het erf bij de Cnaepstraat lijkt de 
benaming Geijtenbeeck-Cnaepstraet wel een twee-eenheid. In vele stukken 
over de familie, zoals erfenissen, komt die verbinding vaak naar voren. Ook 
de molen was nooit ver weg, maar dan in de alledaagse werkelijkheid. Een 
stukje naar het Noorden langs de Cnaepstraat, hoewel de molen niet altijd 
zomaar toegankelijk was voor Stichtenaren. Het was toch Gelre nietwaar. 
En de kerk was ook al in de buurt en daar kon je wel naar toe als gelovige 
“van buiten”, zonder beperking. De aanduiding “van buiten” en niet zoiets 
als “uit het wout” zal ook met de landelijke kenmerken van toen te maken 
hebben gehad. Er is dan al heel wat van het oorspronkelijke woud 
ontgonnen. Door de noeste arbeid en volhoudendheid van de kolonisten 
van toen. De voorouders van de tak Geijtenbeeck, de familieleden 
Scadewijc, behoorden daar zeker toe. En andere namen kunnen daar straks 
aan worden toegevoegd. Zij brengen ons naar een nog oudere tijd. Naar een 
oorlog om Utrecht. 
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Het mansboek uit 1345 
Uit het jaar 1345 is een klein deel van een zogenaamd “mansboek”4  
bewaard gebleven, die ons een blik gunt op een oorlog tussen Utrecht en 
Holland. In de late middeleeuwen (de periode tussen de jaren 1000 en 
1500, meent graaf Willem IV van Holland de stad Utrecht aan te moeten 
pakken. En stevig. Met liefst 30.000 man (!) -u leest het goed - trekt hij op 
naar Utrecht. Bisschop Jan van Arkel wil zich verdedigen en roept zijn 
leenmannen te hulp. Daaronder Jacob van Gaesbeeck, die alle cnaepen uit 
onder meer Woudenbergh en ’t Wout oproept Utrecht te verdedigen. De 
namen van deze opgeroepenen, de “cnaepen” worden vastgelegd. We 
treffen in dit mansboek een aantal namen die in het bijzonder onze 
aandacht trekken. Die twee namen zijn “Willam van Scadewijc en 
Ghisebrecht siin broeder”. Twee van de jongelingen (cnaepen), die door hun 
heer waren opgeroepen. We moeten wer direct bij bedenken dat de 
oproepen en woorden als “dienden voor de stat” niet vrijblijvend waren. De 
jongens en mannen moesten gewoon de heer volgen. Hun heer Johan van 
Gaesbeeck van het huis Abcoude. Wat Abcoude te maken heeft met 
Woudenberg zullen we uitleggen we uitleggen, maar eerst we tonen hun 
familiewapens, voordat we ons verhaal over het mansboek en het beleg van 
de stad Utrecht vervolgen. 

Het wapen van Jacob van Gaesbeeck Het wapen van Jan van Arkel 
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Abcoude? Maar Abcoude ligt 
toch niet in het toenmalige 
Sticht, het ligt toch bij 
Amsterdam? Ja, maar 
bezittingen en grenzen hebben 
hun eigen dynamiek. Nu, maar 
zeker toen. Er werden in die 
dagen gewoon gronden en 
boerderijen verkocht, vererfd, of 
veroverd, ook al was dat buiten 
het eigen oorspronkelijke 
gebied. Met bewoners en al, 
want burgerrechten of zoiets 
moderns als inspraak bestond 
niet. En wat de adellijke familie 
van het Huis Abcoude betreft, 
die deden het netjes volgens de 
wet. Dat moet gezegd. Ze 
kochten grond en boerderijen in 
Het Sticht en breiden daarmee 
hun inkomsten (pacht) en het 
daarmee samenhangende gezag 
verder uit. Zoals in 
Woudenbergh in die dagen, en 
in ‘t Wout. Maar de 

Gaesbeecken hadden ook bezittingen in bijvoorbeeld Cothen en Soest. We 
kennen in die laatste plaats nog steeds het Groot Gaesbeecker Gilde en de 
bijhorende jaarlijkse gildefeesten. Maar het erf Geijtenbeeck bleef gewoon 
bij het toenmalige Sticht. Tegen de grens van Gelre aan, bleef het als het 
was. Tot het jaar 1960! Dan krijgt het erf te maken met een grenswijziging 
vanwege een provinciale herverdeling. Woudenberg raakt het gebied over 
de Lunterse Beek kwijt aan Scherpenzeel. Hoewel er in onze dagen geen 
sprake was van verovering, waren de verwijten over en weer er bijna niet 
minder om. De “zelfkanters”, de Woudenbergse bewoners van het gebied 
tegen het dorp Scherpenzeel aan, hadden maling aan historische 
overwegingen en kozen onomwonden voor Scherpenzeel. In woorden als : 
“Dat zij minstens op een uur afstand van Woudenberg wonende, daarmee 

Kopie van een bladzijde uit het Mansboek 
van 1345 
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niets gemeens hebbende en in alle hunnen belangen aan Scherpenzeel 
verbonden zijn,..”5 .  
Dat zijn nieuwe tijden, terug naar de oude. Terug naar 1345, naar Heer 
Jacob van Gaesbeeck van het Huis Abcoude. Terug naar het Mansboek en 
de“cnaepen te Woudenbergh en int Wout”, die opgeroepen werden voor 
de oorlog om Utrecht.Het zou voor de Stichtenaren een heftige strijd 
worden tegen een overweldigende strijdmacht van 30.000 tegenstanders. 
Die waren uit vele windstreken afkomstig, ook uit het buitenland, 
zorgvuldig samengesteld en uitermate goed  bewapend.  

Zelfs de heer van Sterkenburgh (bij Driebergen) was van de partij, maar hij 
vocht aan de zijde van graaf Willem. Die had zijn strafexpeditie tegen 
Utrecht goed voorbereid.  Dat was graaf Willem wel toevertrouwd. Het 
bleek achteraf zijn laatste militaire escapade, maar zeker niet de minste. Er 
is in het begin ook slag geleverd buiten de poorten, maar al spoedig werd 
Utrecht belegerd en moesten onze cnaepen zich achter wallen en muren en 
torens verdedigen tegen een overmacht. Na acht weken vechten, werd 
Utrecht overwonnen en werd een bestand gesloten. Hoeveel doden aan 
Utrechtse zijde gevallen zijn is onbekend. Bij de tegenstander lezen we 
alleen over gesneuvelde edelen. Er zullen dus vele, vele doden en 
gewonden gevallen zijn onder diegenen die in die dagen niet van aanzien 
waren. Hoe het is vergaan bijvoorbeeld met Hubrecht Proest, Elias Coc de 
zoon van Heinen, Arnout van Ronselaar, Dideric van Ronselaar, Ernst van 
Orloe en de anderen weten we niet en zullen we ook niet weten. Wel is het 
aannemelijk dat Ghisebecht van Scadewijc heelhuids is teruggekeerd, want 
hij kan worden beschouwd als de oudste voorouder van het huis Scadewijc 
van Geijtenbeeck. Dat moet zo zijn, anders zou ondergetekende dit verhaal 
niet kunnen navertellen.  
We veronderstellen dat deze gebeurtenis en de geruchten en verhalen er 
over diepe indruk gemaakt zullen hebben in deze dunbevolkte streek, waar 
alle weerbare jongens en mannen ten strijde moesten trekken. We kunnen 
niet uitsluiten dat dit gebeuren een historisch spoor kan hebben 
achtergelaten in de naam Cnaepstraat. Maar dat staat niet vast. De naam 
Cnaepstraet kan een andere oorsprong hebben, meer een die in de traditie 
staat van toponiemen of adresnamen. Maar we willen een mogelijke 
betekenis van de naam die in verband kan staan met het mansboek en de 
“cnaepen te Woudenbergh en in t Wout” hier niet onvermeld laten6.   Dat 
zou de geschiedenis van de regio geen recht doen.  
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Een blik op de (wijde) omgeving 
Er zijn beschrijvingen van het landschap in oudere tijden, die een duidelijker 
beeld geven, dan alleen een indruk ervan, die de namen van boerderijen 
ons verschaffen. Kaarten kunnen daarbij helpen het beeld te verduidelijken. 
Zoals een deel van een kaart uit 1696 genaamd “La Seigneurie d’Utrecht”, 
hieronder. 

Het witte (lichte) niet 
gekleurde gebied is dan 
reeds ontgonnen. Ten 
zuiden van  Scherpenzeel, 
over de grens met de 
provincie Utrecht is de lob 
te zien naar de Lunterse 
Beek. Toen nog in bezit 
van Woudenberg. We zien 
het nog niet ontgonnen 
(veen)gebied in een 
boogvorm van west naar 
zuid en oost. Verderop 
naar het westen en 
noorden de toenmalige 
Amersfoorter Berch. 
Dichterbij in een 
uitsparing van het veengebied ligt De Lichtenberg, waar heer Abmaa in 
1717 zal zijn ingetrokken of daar wellicht al woonde. 

Geijtenbeeck bevindt zich vlakbij Scherpenzeel, in de bocht met de Lunterse 
Beek. Daar waar “Rinsurou” geschreven staat. Van Renswoude uiteraard, 
een naam die op zichzelf ook al aangeeft hoe bebost dit gebied toen 
geweest is. We zien daaronder de Lunterse Beek. Op het oog meandert de 
beek daar overigens meer dan we nu in het landschap zien.  
Als we de hele kaart van La Seigneurie d’Utrecht bekijken, dan valt op dat 
de hier groen (donker) gekleurde gebieden in 1696 zo’n beetje de laatste 
woeste gebieden zijn van Het Sticht. Die zijn later ook ontgonnen. Dat heeft 
er overigens wel toe geleid dat niet alleen het landschap zelf sindsdien 
grondig veranderd is, maar ook de waterlopen.  Onder andere de 

Kaart genaamd La Seigneurie d'Utrecht van 1696 
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Moeserbeeck en Modderbeeck bestaan niet meer als zodanig, maar de 
afwatering van het gebied is wel verbeterd.  
Afgraving van de veengebieden betekende een zodanige verlaging van het 
landschap, dat een buffer tegen instromend water vanaf de Rijn helaas 
ontbrak. Bij een breuk in de Grebbedijk is dat ook gebleken. 
Overstromingen waren in het verleden een terugkerend verschijnsel. 
Overigens is dat een meevaller geweest uit militair oogpunt. De Grebbelinie 
kon daardoor worden gerealiseerd tot aan Bunschoten toe, over een 
afstand van 70 kilometer. Maar dat voordeel was tijdelijk, zoals we weten, 
en de verandering van het landschap definitief.  
Onderstaand schilderij slaat een brug naar het werkelijke landschap in de 
zeventiende en achttiende eeuw. Geschilderd zo’n zeventig jaar na de kaart 
van 1717. In een geschatte periode van 1770-1780 schilderde N. Wicart dit 
gezicht op Scherpenzeel. 
We zien een heuvelachtig landschap, geen uniforme aaneengesloten akkers 
of weilanden maar een afwisselend laag en hoger gelegen gebied. Laag tot 
aan het waterniveau. Een groot verschil met de grens tussen water en land 
in onze tijd. En verder afwisselende verhogingen in de richting naar de kerk 

van Scherpenzeel in de 
verte. Gelet op de 
lichtval zal het schilderij 
uit westelijk standpunt 
zijn gemaakt. Misschien 
bij het water van de 
Lunterse Beek, maar dat 
zou nadere studie 
moeten uitwijzen.  
We hebben na het zien 
van deze afbeelding 
meer begrip voor 
beschrijvingen van 
oudere datum. 

Wanneer de Gelderse Vallei in vroeger tijden werd beschreven, sprak men 
van “onlanden, broueken ende vennen met vele graften  doergebroken7” 
Maar, vervolgt het artikel, dit beeld zou ten onrechte bestaan. Het 
landschap “blijkt te worden bepaald door een grote verzameling 
zandruggen, zonder enig herkenbaar slotenstelsel. De oude hofsteden 

Een van de “gezichten” Gezicht op Scherpenzeel, N. 
Wicart rond 1770-1780 
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waren gevestigd op deze zandruggen … (en) moet al vroeg tot bewoning 
zonder waterbeheersingsproblemen hebben uitgenodigd”.  

Hoe vroeg er sprake was van bewoning, dat is de vraag. We komen zonder 
archeologisch onderzoek niet verder door het ontbreken van betrouwbare 
en gedetailleerde schriftelijke bronnen over de oudste bewoning. Nemen 
we Geijtenbeeck hiervoor als voorbeeld. Het jaar 1419 lijkt een begin te zijn 
van bewoning en bewerking van de gronden daar, echter blijken officiële 
data achter de werkelijkheid aan te lopen. Ontginningen op Geijtenbeeck 
vonden al plaats voor het het officiële bestaan ervanvan. In ieder geval al 
vanaf 1415. We kunnen vervolgens aannemen dat voor die tijd delen van 
die grond waarschijnlijk ook al werden gebruikt. Sterker nog: In 1387 duikt 
de naam “Ghijtenbeke” in de annalen voor het eerst op. Dat is alweer 28 
jaar ouder. Los van de relativering van jaartallen, als het gaat om 
betrouwbare aanduidingen in de tijd, in samenhang bij elkaar genomen, 
voegt Geijtenbeeck zich in de rij van oudste boerderijen, zoals bijvoorbeeld 
Romselaar, Moorst en Dashorst. Over oudere bewerking en bewoning van 
deze plekken is ons tot nu toe niets bekend, maar onwaarschijnlijk is het 
zeker niet. 
Behalve over eerste bewoning, kunnen we ook lang gissen en praten over 
de grenzen van het Woud, met name naar die van het zogenoemde 
Westerwoud. Lag de boerderij Geijtenbeeck of delen van het land dat ertoe 
behoorde in dit Woud? De vraag zou, gelet op de dynamiek van de 
ontginningen eigenlijk gekoppeld moeten zijn aan een periode van onze  
jaartelling. De geraadpleegde bronnen van 1717, 1641 en 1696 bij elkaar 
zijn in dit verband helder. Aan de Scherpenzeelse kant en aan de andere 
kant naar Lambalghen is sprake van grotendeels ontgonnen gronden! Uit 
dat oogpunt zou Gijtenbeek niet “in” het Westerwout liggen vanaf 1650. 
Weliswaar zijn er hier en daar nog zogenaamde “ongronden”, die uit het 
perspectief van de kolonisten toentertijd zo genoemd werden, omdat ze 
geen nut hadden, maar het Westerwout is hier dan niet meer. Daarom 
verwijzen we op dit punt naar wat hierboven is geciteerd en elders is 
besproken8. 

Richten we ons nu weer op het oorspronkelijke landschap door nog verder 
terug te kijken. Veel verder terug. We pakken de draad op in het jaar 777! 
Op 8 juni om precies te zijn. In de tijd van Karel de Grote9 . Ondanks het 
enorme Rijk waarover hij regeerde, was hij als vorst op de hoogte van de 
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aard van zijn landen, zo blijkt hieronder. En gelukkig voor ons spreekt hij ons 
als het ware toe in het veelgeprezen woord “oorkonde” (zie pag.2). We 
lezen daarover het volgende. 

De tijd van keizer Karel de Grote en nog verder 
“In de bekende, in Nijmegen gegeven Oorkonde van 8 juni 777 wordt o.a. 
vermeld dat Karel de Grote aan de bisschoppelijke kerk te Utrecht een aantal 
landgoederen en woeste gronden schenkt. Er wordt gesproken over de 
bestuurseenheid (gouw) Flethite; hierin liggen al deze objecten. Tot de aan 
de bisschop geschonken objecten behoren het landgoed Lisiduna (de kern 
van Oud-Leusden) en een viertal gebieden waar de koning het jachtrecht 
bezat: Hengistscoto, Fornhese, Mocoroht en Widoc. Deze foreeste (wouden) 
liggen ter weerszijde van de Hemus (later: Eem) en zij worden in deze 
volgorde in de Oorkonde genoemd. Dat betekent …… : eerst de west- of 
(linker)zijde van hoog naar laag, dan de oost-(rechter)zijde van de 
waterloop. Het nog niet gelokaliseerde Mocoroht zou dan, volgens deze 
gedachte, aan de oostzijde moeten liggen; ………. .10  

Hengistcoto! Wie kent niet 
het Henschoter Meer? 
Naar het aantal zomerse 
bezoekers gemeten: vele 
mensen, duizenden. Maar 
een verband van die naam 
met het net genoemde 
“Hengistcoto” zal voor 
menigeen onbekend zijn. 
Begrijpelijk want deze 
naam is al twaalfhonderd 

jaar oud. Nog ouder zelfs. Ruim twaalf honderd jaar. En het huidige 
Henschotermeer was een  onderdeel van de voormalige gouw Flethite. En 
enig verband tussen die streken kunnen we ons bij nadere beschouwing nu 
wel voorstellen. Bosrijk en ruigten zijn er nog overgebleven, sommigen 
zullen van mening zijn dat dat zelfs in ruime mate het geval is. Het foreest 
zal er anders, natuurlijker, hebben uit gezien, maar het is wel bos. Jammer 
genoeg geldt dat niet zozeer voor de directe “ontgonnen” omgeving van 
Scherpenzeel en Woudenberg, waar de kenmerken van het oospronkelijke 
landschap grotendeels verdwenen zijn. En dan hebben we “Mocoroht” nog. 

De naam Flethite als aanduiding van een 
Frankische Gouw. Bosatlas. 
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Dat zou dan aan de oostkant van het water moeten liggen, aan de kant van 
Scherpenzeel dus (sinds 1960). Maar tot heden is de ligging van dat gebied 
onbekend en hoeven we ons hier geen zorgen te maken over associaties 
met Morgoroth, van de “The lord of the rings.11   

We vinden bij de verhalen 
over de “hobbits” een 
opstapje om nog verder 
terug te gaan in de tijd, tot 
voor de bewoning door 
ons bekende de moderne 
mens. We gaan naar een 
andere “era” zogezegd. 
De tijd, waarover 
geologen en archeologen, 
in plaats van historici, het 
nodige kunnen zeggen. En 
ook hiervoor is een kaart 
illustratief. We zien hier 
het Eemland, ook wel met 
“puntzak” aangeduid, 
vanwege de puntige vorm 
van boven naar beneden. 
We zien de talloze 
dekzandruggen in het 

middengebied, met linksonder het gestippelde hoge dekzandgebied met 
enkele stuifzandruggen. De stuwwallen zijn gearceerd. U zult begrijpen dat 
de aangegeven plaatsen in die tijd niet bestonden, maar voor de oriëntatie 
van de lezer zijn toegevoegd. 
En met deze “puntzak”, eindigt hier ons verhaal over het erf Geijtenbeeck. 
Als eerste oriëntatie op het erf Geijtenbeeck. Natuurlijk is er meer te 
vertellen12 , maar niet in dit verband. Elders vertellen wij verder, want er is 
nog veel te verhalen over de familie in de regio.  
 
Chris Gijtenbeek  
Johan Lagerwei

Kaart 2; uit Vervloet 
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