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Het is jammer dat de oudste zangvereniging uit Scherpenzeel nu ook geschiedenis is. Soli Deo 

Gloria is opgehouden te bestaan. En dat na 89 jaar! De laatste keer dat het koor repeteerde was 

op maandagmiddag 3 april jl. Een week later genoten de bewoners van het Huis in de Wei aan 

de Nieuwstraat van het laatste optreden van het zangkoor. 

Op 26 april jl. hee� Mar�n Wigtman een koninklijke onderscheiding gekregen. Mar�n hee� 

jarenlang deel uitgemaakt van ons bestuur en is als webmaster tot op de dag van vandaag ac�ef 

voor onze vereniging. En u herinnert zich vast nog wel de boeiende presenta�e over de Duitse 

aanval op Scherpenzeel die Mar�n vorig jaar oktober voor ons verzorgde en waarbij bijna 300 

geïnteresseerden aanwezig waren. Mar�n verzet ook heel veel werk voor de S�ch�ng 

Grebbelinie in het Vizier en de schietvereniging. Hij hee� de onderscheiding dan ook dubbel en 

dwars verdiend! Namens alle leden feliciteren we hem hiermee.

Dit jaar sluiten we het seizoen op 30 juni af met een fietstocht. Het 

nieuwe seizoen starten we op Monumentendag op 9 september. 

Voor beide ac�viteiten vindt u in dit blad een uitnodiging. Onze 

najaarsbijeenkomst op 24 oktober zal in het teken staan van 

Scherpenzelers in voormalig Nederlands‐Indië. Het volgende 

verenigingsblad zal pas na deze bijeenkomst worden verspreid en is 

geheel gewijd aan dit onderwerp. Noteert u de datum alvast in uw 

agenda. Een uitnodiging verschijnt in de media en per e‐mail, maar 

niet in ons blad. 

Genoeg geschreven. Tijd om verder te lezen. Veel plezier daarmee!

Wim van den Berg, voorzi�er.

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Mar�n Wigtman en 
burgemeester Visser
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Opening en mededelingen
In partycentrum Boschzicht woonden  85 leden de jaarvergadering bij.
Voorzi�er Wim van den Berg hee�e iedereen van harte welkom en dankte de sponsoren die het 
mogelijk maken de contribu�e voor de leden laag te houden.
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was wel de najaarsvergadering met de presenta�e van 
Mar�n Wigtman over de Duitse aanval op Scherpenzeel met een bezoekersaantal van 290 
personen.

Vaststellen notulen ledenvergadering 8 maart 2016
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.

Jaarverslag ac�viteiten
Wim van den Berg vertoont leuke beelden van de ac�viteiten die in 2016 hebben 
plaatsgevonden, zoals de ledenvergaderingen, open dagen, de excursies naar Leerdam en 
Harderwijk, de feestmarkt, de wandeling langs de Lunterse Beek, Van Luchtkasteel tot 
Dassenburcht,  het bedrijfsbezoek aan Bouwbedrijf Osnabrugge en de winteravondmarkt.
Ook werden de verenigingsbladen, de ar�kelen in de Scherpenzeelse Krant, de website en de 
facebook pagina vermeld.

Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Henk Beulenkamp gaf een toelich�ng op het financiële overzicht dat bij 
binnenkomst was uitgedeeld.

Verslag kascommissie
Willem van Maren bracht namens de kascommissie verslag uit en gaf de complimenten aan de 
penningmeester. Het bestuur werd decharge verleend.

Benoeming kascommissie 2017
Wim Schimmel treedt af, Willem van Maren blij� nog een jaar aan en José Reussink wordt als 
nieuw lid benoemd.

Bestuursverkiezing
Er waren geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden en de a�redende bestuursleden Jaap 
Rauw, Mar�n Wassen en Cobi Schuur werden herkozen.

Ac�viteiten
Wim van den Berg vertelde dat er dit jaar weer veel ac�viteiten op het programma staan. 
De Open Dagen zijn op de volgende data: 11/3, 10/6, 9/9 en 25/11 (Nederlands‐Indië)
De excursie naar Radio Kootwijk en Garderen is op 6 mei
Op 30 juni wordt er een avondfietstocht georganiseerd en de Najaarsbijeenkomst is op 24 
oktober met als thema: Nederlands‐Indië. Over andere ac�viteiten worden de leden �jdig 
geïnformeerd.

Pauze
In de pauze konden weer fotoboeken worden bekeken en werden er leuke oude beelden van 
boerderijen vertoond.

Presenta�e
Het tweede gedeelte van de avond werd verzorgd door Willem van Maren, oud‐voorzi�er van 
onze vereniging, die een rijke kennis van de historie van de Gelderse Vallei hee�. Van Maren 

VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING 7 MAART
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hee� grondig onderzoek gedaan naar de func�e en betekenis van versterkte huizen en 
kasteeltjes in De Gelderse Vallei �jdens de middeleeuwen. Er zijn veel versterkte huizen 
geweest, maar er zijn er nog maar 3 over, waarvan Huize Scherpenzeel wel het best bewaard is 
gebleven.
Door de ontwikkeling van de wapens verloren deze verdedigingswerken hun oorspronkelijke 
func�e. Met zijn voordracht schetste Van Maren de aanwezigen een helder beeld van het 
strijdtoneel dat zich hier op de grens van het Hertogdom Gelre en ’t S�cht (Utrecht) bevond. 
De voorzi�er bedankte de heer Van Maren voor deze mooie presenta�e,  sloot de vergadering 
en nodigde iedereen uit om naar de Open Dag op 11 maart  te komen en deel te nemen aan het 
uitstapje naar Radio Kootwijk.

Cobi Schuur, secretaris

OVER TOEVAL GESPROKEN!
Van de heer Bob Smith uit Hollandsche Rading ontvingen we onderstaande 
bijdrage. Bob is 91 jaar en kwam op  internet ‘toevallig’  informa�e over de ERIS 
rijwielfabriek uit Scherpenzeel tegen. In mei 2013 is een verhaal van Bob over de 
ERIS fiets van zijn vrouw in ‘De Oud Utrechter’ gepubliceerd. Omdat de heer Smith 
informa�e over ERIS las en ‘toevallig’ ook stui�e op een bericht over een open dag 
van onze vereniging, besloot hij het verhaal naar ons op te sturen. De echtgenote 
van Bob heet van haar meisjesnaam ‘toevallig’ Van Scherpenzeel…

Mijn vrouw had in de oorlog een fiets van het merk ERIS (Eerste Rijwielindustrie Scherpenzeel). 
Zij woonde op de Marnixlaan 48. Toen zij de fiets kreeg van haar 
oudere zus, was hij net terug van een totale revisie bij de fabriek. 
Kosten 41 gulden inclusief bodekosten! Hij reed in 1943 op massieve 
banden, gesneden van oude autobanden. Jopie van der Woerd wist 
een adres in Hilversum voor clandes�en paardenvlees. Jopie leende de 
fiets van mijn vrouw, maar werd bij Groenekan van zijn fiets beroofd 
door een Duitse soldaat. Huilend liep hij terug rich�ng Utrecht. Een fietsende Duitse officier had 
medelijden. Ja, een enkele goede zat er nog wel tussen. De Duitser reed hard terug rich�ng 
Hilversum en ontdeed de stelende mof van de fiets. Met twee rijwielen vond hij Jopie echter niet 

meer. En nu komt het onwaarschijnlijke: de 
officier was (gedwongen) ingekwar�erd bij Ton, 
een vriendin van mijn vrouw. Ton woonde met 
haar ouders in de Steenweg, bij café Karel de 
Stoute. Zij had zelf geen fiets, dus ze gebruikte de 
meegenomen fiets om helemaal in Haarlem 
aardappels te halen. De fiets, zei ze later, kwam 
haar wel érg bekend voor! De goede Duitse 
officier ze�e zelfs een adverten�e in het UN met 
de vraag of de jongen wiens fiets gevorderd was 
enz. enz. Jopie van der Woerd reageerde 

uiteraard en zo kwam de ERIS weer bij mijn vrouw terug! Grote verbazing alom over zoveel 
toeval! Was het de hand van God of van iemand anders? Later bleek de Duitser zelfs een joodse 
ondergedoken vriendin te hebben! Hij was dus echt goed.

Bob Smith
Hollandsche Rading

Werkplaats 1913
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AVONDFIETSTOCHT 30 JUNI

• Open dagen 9 september 13.00 ‐ 17.00 uur

25 november

• Najaarsbijeenkomst 24 oktober 19.30 ‐ 22.00 uur

ACTIVITEITENKALENDER

Op zaterdag 9 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 ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Dat sluit aan bij het landelijke thema van Open 

Monumentendag. Bezoekers kunnen naar hartelust in de vele fotoalbums bladeren en met 

elkaar herinneringen ophalen. We hebben een zeer uitgebreide fotocollec�e 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 �jdens de open dag erg gezellig: Scherpenzelers en oud‐Scherpenzelers 

ontmoe�en elkaar onder het genot van koffie of thee 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 kunt uw bezoek combineren met het eten en drinken van allerlei 

lekkers in het park waar op hetzelfde moment de PicknickValley is.

U bent van harte welkom! 

OPEN DAG 9 SEPTEMBER

Op vrijdagavond 30 juni maken we een mooie 

fietstocht door het buitengebied naar 

Renswoude. We bezoeken daar de Koepelkerk 

waar de heer Egbert Wolleswinkel ons 

wetenswaardigheden over deze prach�ge kerk 

zal vertellen. Hierna fietsen we door om net 

buiten het dorp koffie te drinken. Ons volgende 

reisdoel is het Fort aan de Buursteeg. Hoewel 

we op dat moment niet naar binnen kunnen in 

het nieuwe bezoekerscentrum, is er op die plek 

wel e.e.a. te vertellen over het fort. Vervolgens rijden we via ’het dijkje’ naar Fort Daatselaar dat 

enkele jaren geleden weer is teruggebracht in de oude staat. Ook hierover is veel te vertellen. 

Over het erf van boerderij Groot Wolfswinkel gaan we daarna terug naar ’t Koetshuis waar we 

rond 21.30 uur hopen aan te komen. De fietstocht begint om 18.30 uur bij het Koetshuis. De 

totale fietsafstand bedraagt 22 kilometer. Het maximum aantal deelnemers voor deze ac�viteit 

is 50.

U kunt zich aanmelden bij Wim van den Berg. 

    Koepelkerk Renswoude
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DORPSSTRAAT 264

Afgelopen winter is een aantal bomen gekapt 

rond de plaats waar vroeger het 

Rentmeestershuis hee� gestaan. De bomen 

waren in ieder geval ouder dan negen�g jaar. 

O�o Pieter Bennewitz, oud‐burgemeester van 

Scherpenzeel, hee� het huis in 1855 laten 

bouwen. Later is het bewoond geweest door de 

rentmeester van Huis Scherpenzeel Jan Renes. 

Nadat Renes is overleden gaat Hendrik 

Berendse er in 1927 met zijn gezin wonen. 

Hendrik was getrouwd met Adriana Berendse‐

Bakker. Ze hadden zes kinderen: Jannie, Adrie, Tineke, Mar�en, Henk en Joke. Het 

Rentmeestershuis is na het overlijden van Hendrik Berendse in 1978 gesloopt en op dezelfde 

plaats is daar een jaar later de huidige dubbele woning gebouwd.

Aan het Rentmeestershuis en de bomen eromheen bewaart Henk Berendse goede 

herinneringen. Het verdwijnen van de bomen is de directe aanleiding voor het op papier ze�en 

van een aantal van deze jeugdherinneringen. De 82‐jarige Henk Berendse woont nu in Berghem.

Henk Berendse schrij�: 

Op die plek heb ik 22 jaar gewoond! Joke, mijn zus, belde me op en vertelde dat de bomen 

gekapt worden. In de kastanjeboom links van het huis moeten de spijkers nog wel zi�en! Mijn 

vriendje Joop Velthuizen (van de garage) en ik hadden daar een ‘verblijf’ ge�mmerd. We konden 

daar illegaal naar de radio luisteren. De draden van de centrale liepen namelijk door de boom 

heen, van huis naar huis door heel Scherpenzeel. Die tapten wij dan af en zo hadden we alleen 

een koptelefoon nodig. Lang niet iedereen had toen al een radio. Dat was te duur. Dat moet zo 

vlak na de oorlog zijn geweest in 1945. 

Het huis aan de linkerkant van ons huis staat er nog, dat is nog 

geen steek veranderd. Dat was het huis van opoe (oma was 

toen nog niet in zwang), Leendert, Geert, Simon, Rinus, Mietje 

en Grietje Buddingh. Met Simon mocht ik op woensdagmiddag 

vaak mee naar de markt met zijn T‐Ford vol met eierkisten. Bij 

Buddingh moesten wij schoon water halen wanneer  de pomp 

in de keuken het weer eens had begeven, omdat het water in 

de put in de zomer soms veel te laag stond. Dat was ook zo in 

de hete zomer van 1947. Die put was bij de andere buurman 

rechts van ons huis, waar de familie Kuipers en Willem Span woonden. We schoten met pijl en 

boog over ons huis, over de weg en over het huis van Joop Velthuizen heen. De pijlen waren van 

riet met een kop van vlierhout erop. Ik heb in mijn leven veel pijl en bogen zelf gemaakt en nog 

meer katapulten. Dat doet de jeugd van tegenwoordig niet meer.

   Rentmeesterhuis, begin vorige eeuw
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Achter ons huis stond de ‘Hut’ (nu heet dat een 

prieel) met een rieten dak. Daar trokken we de 

rietstengels uit om onze pijlen van te maken. Dat 

vond mijn vader helemaal niet leuk. Maar het dak 

van de ‘Hut’ was toch al niet te best meer vonden 

wij. De granaa�nslagen in het rieten dak van het 

begin van de oorlog waren nog duidelijk te zien. 

Restanten van de slag om de Grebbelinie in mei 

1940, amper anderhalve kilometer ten westen van 

Scherpenzeel. Ons huis stond vlakbij de molen. 

Met een windbuks, s�ekem gepakt van mijn broer Mar�en, schoten we vanuit onze tuin achter 

het huis op de molen nog geen honderd meter verderop. De ‘inslag’ kon je dan zo duidelijk 

horen! Nog mooier was het om tegen de aluminium staart van de windmolen achter ons huis te 

schieten. Dat was maar amper 25 meter en klapte nog veel harder! Vond vader ook niet leuk. 

Vader was zijn �jd toen al ver vooruit. Hij wekte in de oorlog elektriciteit op met een windmolen 

die hij achter in onze eigen tuin had gebouwd. Daar stonden 

zes auto dynamo's in een cirkel opgesteld die werden 

aangedreven door een ronddraaiende tandkrans, die op zijn 

beurt weer werd aangedreven door een propeller 

bestaande uit één rotorblad. Nu hebben de meeste 

windmolens drie rotorbladen die veel minder snel draaien. 

Ook toen stormde het wel eens. De molen sloeg dan op hol 

en maakte een hels lawaai, een aanzwellend en weer 

minder wordend brommend geluid, net zo als een storm 

kan razen. De hele buurt moet daar last van hebben gehad. 

’s Nachts kon je er niet van slapen. Op een keer was het zo’n 

harde storm dat de rond razende propeller a�rak en de 

stukken overal heen vlogen. Gelukkig is er niemand geraakt. 

Op de foto zie je onderaan de windmolen een groot blad 

hangen. Naar mate het harder waaide, werd dit blad naar 

achteren geduwd en werden meer dynamo’s ingeschakeld. 

In de mangelkamer, die was ingericht als werkplaats, stonden twee grote 12 volts accu's. Deze 

accu’s werden opgeladen door de windmolen. Bij veel wind was er dus een surplus aan 

elektriciteit en kookten de accu's over. Alle doppen moesten dan losgedraaid worden en dan zag 

je het accuzuur borrelen, een teken dat de accu’s al veel te vol waren. Ik wilde toen een lampje 

met een draadje uitproberen. Daarbij ontstonden vonken en plotseling was er een knoertharde 

knal en een stuk van een accu vloog langs mijn hoofd tegen het plafond. Ik mankeerde niks, 

maar ik ben me wel rot geschrokken! Bij het te veel opladen komt namelijk knalgas vrij en dat is 

zeer explosief. Dat had nog niemand mij ooit verteld. Het  moet in 1943 gebeurd zijn, ik was 

toen een jaar of acht. De accu is toen weer provisorisch hersteld door het gat te dichten met 

gesmolten teer.

Rentmeestershuis gesloopt, 1978

Windmolen van Hendrik Berendse
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Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak 
moesten wij evacueren naar de 
Wieringenwaard in de kop van Noord‐
Holland. Waarom dat zover moest zijn, 
heb ik nooit gesnapt. Ik weet het nog 
goed. De auto, een Citroën ‘Trac�on 
Avant’, stond al helemaal volgeladen om 
weg te kunnen rijden. We kunnen nooit 
allemaal in die auto hebben gezeten, we 
waren immers met z’n achten! Joke in ik 
waren de jongsten. Wij zaten er in ieder 
geval wel in, ik was toen net 5 en Joke 
moest nog 4 worden. We vertrokken ‘s 
avonds. We hadden nog geen twee 
kilometer gereden of we  konden al niet meer verder. De Pothbrug was opgeblazen om de 
Duitsers tegen te houden. Uiteindelijk gingen we met de trein verder vanaf sta�on Woudenberg‐
Scherpenzeel, rich�ng Amersfoort. Vader, moeder, Joke en ik werden ondergebracht bij de 
familie Kaan, die een grote boerderij hadden. Jannie, Adrie, Tineke en Mar�en gingen logeren bij 
de familie Sleutels. Ik denk dat we amper 3 weken geëvacueerd zijn geweest. Ik herinner me nog 
dat vader een keer terug is geweest om te zien  wat er allemaal kapot geschoten was of 
verbrand en om de kippen te gaan voeren en eieren te rapen! Er bleek ook nogal wat gestolen te 
zijn. 

 Vlnr: Hendrik Berendse, Mar�en, Adrie, Tineke en Jannie
onder: Adriana Berendse‐Bakker, Joke, Henk en opa 
Mar�nus, 1950

Januari 2017

Toen de slag om de Grebbelinie defini�ef verloren was en Ro�erdam intussen plat 
gebombardeerd, zijn we eind mei 1940 met een bus weer naar Scherpenzeel teruggebracht.

Ik weet nog als de dag van gisteren toen de bus stopte voor de plek waar vroeger ons oude 

Rentmeestershuis stond, dat Adrie juichte “Hoera, ons huis staat er nog.” Dat zal ik nooit meer 

vergeten. Ook die typische brandlucht niet, die je al�jd ruikt wanneer er ergens brand is 

geweest. Vaak wanneer een brand is geblust met water, dan ruik ik die typische lucht weer en 

moet ik terug denken aan wat mijn zus toen riep eind mei 1940 op de plek waar ooit mijn 

geboortehuis hee� gestaan, Dorpsstraat 264. Die plek zal nooit meer vergaan!

Henk Berendse  
maart 2017
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Jan Hendrik Renken werd 

geboren op 15 maart 1908 te 

Scheemda als zoon van Nantko 

Cornelius Renken en Froukje 

Pieterdina Koning. Vader 

Nantko was predikant van de 

Hervormde Gemeente Nieuw‐Scheemda van 

1904 tot en met 1928. In augustus van dat jaar 

gaat vader Renken als dominee naar de 

Nederlands Hervormde gemeente van Nieuw 

Scheemda, maar kennelijk al snel door naar de 

Nederduitsch Hervormde gemeente te 

Engelbert (gemeente Noorddijk). Het gezin 

gaat dan ook in Engelbert wonen. Helaas 

overlijdt vader Renken al in 1929. Jan Hendrik 

Renken is dan 21 jaar oud.

Over zijn roeping om de opleiding tot arts te 

volgen is weinig bekend. Jan Hendrik volgde 

eerst de HBS in Winschoten en volgt daarna de 

artsenopleiding in Groningen. Hij studeert af in 

1934. Daarna volgde een stage in Terschelling 

en vervolgens kreeg de kersverse dokter 3 

op�es om een eigen prak�jk te beginnen: in 

Terschelling, Wieringerwaard of Scherpenzeel. 

Zijn keuze is bekend. Op 12 juni 1936 bericht 

een kleine adverten�e in De Holevoet dat J.H. 

Renken zich als arts ves�gt “ten huize van dr. 

W. van Gulden” in Scherpenzeel. Renken is dan 

feitelijk de opvolger van de Amsterdammer 

Gerrit Herman Jan Blees en de prak�jk werd 

gehouden in het Hooge Huys. Vanzelfsprekend 

krijgt Dokter Renken direct een 

telefoonaanslui�ng en zijn toestelnummer 

werd 25.

Zoals dokter Renken 

later zelf aangaf: een 

niet‐gehuwde arts, 

dat kon eigenlijk niet 

in Scherpenzeel, dus 

trouwt Jan Hendrik 

op 14 juli 1936 te 

Vlagtwedde met zijn 

verloofde, de dan 24‐

jarige Janke IJda 

Henrië�e Beins. Zij is 

geboren in Hasselt en 

een dochter van 

Frederik Adolf Beins 

en Rienkje Hibma. De vader van Janke is de 

burgemeester van Vlagtwedde, maar uit de 

huwelijksakte blijkt dat hij niet degene is 

geweest die zijn dochter in het huwelijk 

verbond, maar de gemeentesecretaris. Tijdens 

zijn huwelijk woont Jan Hendrik dus nog maar 

net in Scherpenzeel. Zijn vrouw Janke woont 

dan in Ter Apel en zij hebben elkaar ontmoet in 

Groningen. 

Dokter Renken blijkt in Scherpenzeel al snel 

een zeer vernieuwend persoon te zijn. Zo start 

hij al in november 1936 een cursus EHBO 

vanuit zijn eigen woning. 

In de serie “Markante Scherpenzelers” belichten we dorpsgenoten die om wat voor reden dan 

ook een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. Dat kan omdat ze voor de 

dorpsgemeenschap een bijzondere betekenis hebben gehad, maar dat kan ook omdat ze als 

persoon zelf bijzonder waren. 

In deze aflevering: Jan Hendrik Renken

MARKANTE SCHERPENZELERS

Echtpaar Renken voor het 
Hooge Huys
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In 1881 werd in Londen �jdens een interna�onaal medisch congres bekend gemaakt 
dat door de Johanniter Ridders de "St. Johns Ambulance Associa�on" was opgericht. Dit 
was het begin van de latere EHBO. Het was een vereniging die verbandposten inrich�e, 
EHBO‐cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 
reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde dit idee naar ons land. Aanvankelijk 
namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht 
worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden 
pogingen ondernomen om de EHBO‐kennis te verspreiden. In 1893 werd de 
Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op ini�a�ef van ZKH Prins Hendrik werd in 
1909 "Het Oranje Kruis" opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening 
en opleidingen. De eerste druk van het Oranje Kruis Boekje verscheen in 1912.

Dokter Renken blijkt al snel 

opgenomen en een gewaardeerd 

lid van de Scherpenzeelse 

gemeenschap te zijn. Het valt op 

dat hij in overlijdensadverten�es 

regelma�g genoemd en geroemd 

wordt om zijn inzet bij de 

verpleging van de pa�ënten die 

later overleden.

In andere en zelfs landelijke 

krantenberichten, met name voor‐oorlogse 

kranten, komt Dr. Renken vooral vaak voor bij 

het verlenen van eerste hulp. Opvallend is dat 

er in die �jd vaak erns�ge auto‐ongelukken 

gebeurden op wat toen de doorgaande weg, 

de Rijksweg was van Arnhem, via De Klomp 

naar Utrecht. Zo wordt in de Leidse Courant 

van 26 september 1938  vermeld dat dokter 

Renken als 2e arts bij een erns�g ongeval bij 

Renswoude kwam, waarbij 2 inzi�enden zwaar 

gewond raakten en o.a. met een 

schedelbasisfractuur naar het ziekenhuis 

werden vervoerd.

Net als alle andere Scherpenzelers moest het 

jonge gezin Renken in de meidagen van 1940 

evacueren. Hun eerste kind was nog maar net 

1 jaar oud. In Wieringerwaard werd het gezin 

opgevangen door een vrijgezelle huisarts.

Bij terugkomst werd al snel 

besloten om te gaan verhuizen. 

Het Hooge Huys was weliswaar 

een historisch en imposant pand, 

maar voldeed niet echt meer aan 

de eisen van die �jd. Het dak lekte 

zodat bij regen er overal po�en en 

pannen stonden om het water op 

te vangen. Een echte waterleiding 

kende het pand ook niet. Je moest 

eerst honderd slagen pompen om een 

waterreservoir te vullen waarna de kranen pas 

gebruikt konden worden. In 1940 verhuist het 

gezin Renken dan ook naar een nieuw 

gebouwd pand aan de Holevoet (nr. 289). Dit 

pand is eigendom van Hastrich, de uitbater van 

Hotel De Wi�e Holevoet en ligt pal tegenover 

het Hotel.

In de oorlogsjaren was Dokter Renken vanaf 

1942 ac�ef in het Verzet. Hij was lid van 

Medisch Contact, een verzetsorganisa�e van 

artsen en bestuurder van de Na�onale 

Federa�eve Raad van het Verzet. Gedurende 

de oorlogsjaren werd de dokter steeds 

ac�ever; zo sloot hij zich aan bij een Noord‐

Hollandse KP‐groep en in het laatste jaar van 

de oorlog bij een spionagegroep. Soms deed 

een koerier van het verzet de prak�jk aan en 
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deze moest zich dan iden�ficeren door het 

vergelijken van twee halve brie�aarten. 

Bekend is het verhaal dat Dokter Renken 

eerste hulp verleende aan de bemanning van 

een Liberator die bij Overberg een 

noodlanding maakte. Een �ental 

bemanningsleden kon het toestel verlaten, 

maar één van hen, Ted Wilson, was gewond 

geraakt. Dokter Renken was toevallig in de 

nabijheid en kon hulp verlenen. Het werd nog 

even spannend, omdat leden van de 

Arbeidsdienst de Amerikaanse 

bemanningsleden wilden arresteren. Met 

behulp van hun vuurwapens hielden de 

Amerikanen de mannen van de Arbeidsdienst 

van het lijf en in twee groepen vertrok de 

bemanning van het vliegtuig. 

Dokter Renken was een erg ac�eve man. Al in 

de oorlogsjaren werd in Scherpenzeel een 

Consulta�ebureau voor zuigelingen geopend in 

het gebouw van de Wilhelmina 

Ziekenverpleging. Samen met dokter Wensink 

verzorgde dokter Renken hier elke woensdag 

de consulta�es. Ook ze�e hij in twee 

gevorderde huizen aan de Vijverlaan met een 

vij�al verpleegsters een ziekenhuisje met 20 

bedden op. In het ziekenhuisje werden ook 

opera�es uitgevoerd, waaronder zelfs eenmaal 

een hersenopera�e. 

Het gezin Renken breidde zich in de loop der 

jaren uit met 5 kinderen : Dolf, Rieneke, Elly 

(reeds overleden), Marga en Piet.

Ook begon Dokter Renken zich met de poli�ek 

bezig te houden. Hij wordt een ac�ef lid van de 

pas na de oorlog opgerichte Par�j van de 

Arbeid (PvdA), voortgekomen uit de 

vooroorlogse Sociaal Democra�sche Arbeiders 

Par�j (SDAP). In januari 1947 treedt dokter 

Renken toe tot de Raad als raadslid en 

vertegenwoordiger van de PvdA. Dat Renken 

geliefd was blijkt wel uit reac�es van diverse 

Scherpenzelers die zeiden: “Het is niet mijn 

par�j, maar toch zullen we op U stemmen!”. 

Vanaf 1957 werd dokter Renken 

frac�evoorzi�er.

Dokter Renken laat zich in de poli�ek als ac�ef 

en kri�sche volksvertegenwoordiger zien. Over 

de brede lijn is goed te zien dat Dr. Renken zich 

opstelt voor de medemens, voor de bevolking 

van Scherpenzeel. Hij komt vooral naar voren 

bij huisves�ngszaken, gezondheidszorg en 

aanverwante zaken. In diverse raadsverslagen 

is terug te lezen hoe Dokter Renken kri�sche 

vragen stelt over bijvoorbeeld aanbestedingen 

van bouwprojecten. Maar ook burgemeester 

Hoytema van Konijnenberg moet het af en toe 

ontgelden. Als Renken in 1948 �jdens een 

raadsvergadering opmerkt dat de 

gemeentelijke telefoonrekening wel erg hoog 

is, vraagt hij omontwonden aan de 

burgemeester of deze soms ook privé‐

gesprekken met de gemeentelijke telefoon 

voert.

Daarentegen blijkt uit andere berichten dat Dr. 

Renken en de burgemeester best op goede 

voet met elkaar stonden. Als in de na‐oorlogse 

jaren achter Hotel De Wi�e Holevoet een 

tennisbaan wordt aangelegd wordt daar vooral 

getennist door burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg, dokter Renken, Van Dijck de 

gemeentesecretaris en hoteleigenaar 

Hehenkamp en hun vrouwen.

Binnen de gezondheidszorg breidt Dokter 

Renken ook zijn werkzaamheden uit. Hij treedt 

ook op als huisarts voor Renswoudse inwoners 

en is in de naoorlogse jarenlang voorzi�er van 

het Nederlandse Rode Kruis, afdeling 

Renswoude.

Dokter Renken nam verder het ini�a�ef tot een 

aantal baanbrekende zaken op medisch gebied. 
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Zo werd al in 1952 op zijn ini�a�ef een aantal 

lezingen gehouden over sexuele voorlich�ng. 

Voor die �jd en voor Scherpenzeel een 

vooruitstrevend ini�a�ef! 

Een ander voorbeeld van zijn sociale 

betrokkenheid is het voorzi�erschap van de 

oudercommissie van de Openbare Lagere 

School. Soms ging zijn betrokkenheid zover dat 

er geen rekening werd gestuurd als mensen die 

niet konden betalen. Bekend is het verhaal dat 

er een rekening gestuurd moest worden naar 

een boer, maar dan had die keuterboer zijn 

enige koe moest verkopen. De rekening bleef 

dus ongeschreven.

In 1961 volgt het 25‐jarig jubileum als arts van 

Dokter Renken. Maar liefst twee comités 

werden er opgericht om dit heugelijke feit te 

vieren. Na overleg met burgemeester Hoytema 

van Konijnenburg werden deze samengevoegd 

en nam de burgemeester de leiding over. 

Het jubileum werd gevierd 

in de zaal van café 

Marktzicht, maar de 

belangstelling bleek zo 

overweldigend dat de 

feestvierders zelfs buiten 

moesten staan. 

Vanzelfsprekend werden 

veel herinneringen 

opgehaald. Zo was 

uitgerekend dat de dokter 

meer dan 2000 baby’s ter 

wereld moet hebben 

gebracht. Wie de allereerste was, kon men niet 

meer achterhalen. Er hadden zich zelfs drie 25‐

jarigen aangemeld die beweerden de eerste te 

zijn geweest. Door Caecilia werd een serenade 

gebracht en er werden veel fraaie cadeaus 

aangeboden: ondermeer een 6‐persoons 

bungalowtent en een reis voor 2 personen van 

17 dagen naar Rome, Napels en Capri. 

Zo rond zijn 25‐jarig artsen‐jubileum, Dr. 

Renken was toen 55 jaar oud, besluit hij te 

stoppen als huisarts en met pensioen te aan. In 

1962 wordt er nog gewerkt met een vervanger, 

maar in februari 1962 blijkt de prak�jk van 

dokter Renken dan ook te zijn overgenomen 

door dokter M. Pon. In maart 1963 treedt 

Renken ook af als raadslid en wethouder van 

de gemeenteraad van Scherpenzeel.

Dit wil niet zeggen dat hij s�l ging zi�en, Dr. 

Renken gee� nog jarenlang les in anatomie, 

ziekteleer en sociale geneeskunde. Ook blij� 

hij zich inze�en voor het welzijn van de 

inwoners van Scherpenzeel. In 1963 neemt hij 

zi�ng in de Bejaardencommissie, die zich tot 

doel gesteld hee� om een bejaardencentrum 

te s�chten in Scherpenzeel. Het gevolg kennen 

we: in 1967 werd Huis in de Wei gebouwd. 

In oktober 1964 slaat echter het noodlot toe: 

het gezin Renken bewoonde toen de 

voormalige pastorie en bij het repareren van 

een gaskacheltje ontstond er brand, waarbij 

een gasbus ontplo�e. Dokter Renken en zoon 

Piet liepen hierbij brandwonden op en 

moesten zich hiervoor onder behandeling laten 

stellen in het ziekenhuis in Amersfoort. Ook 

raakte het gezin hierdoor de woning kwijt. Er 

volgde een verhuizing naar een sociale 

huurwoning aan de Prinses Margrietlaan 21. 

Dat was een �jdelijk verblijf want al snel 

vertrok het gezin naar de Frans Halslaan 15, 

waar de dokter tot aan zijn dood zou blijven 

wonen.

Behalve als bestuurslid van de 

Bejaardencommissie was dokter Renken ook 

op andere wijze ac�ef voor de bejaarden, zoals 

het geven van presenta�es en lezingen �jdens 

avonden voor de NVV bejaarden en de 

S�ch�ng Ouderen Scherpenzeel (SOS). 

Ditzelfde deed hij voor de NVV Vrouwenbond, 

waarbij “moeilijke” vraagstukken zoals over 
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abortus niet uit de weg werden gegaan. Dit 

soort lezingen en de EHBO‐lessen zou dokter 

Renken tot in de jaren ’80 blijven geven.

Op latere lee�ijd nam Dokter Renken deel aan 

de S�ch�ng Algemene Hulpdienst, waarbij 

bejaarde en/of hulpbehoevende inwoners van 

Scherpenzeel een beroep konden doen op de 

vrijwilligers van deze s�ch�ng. Uit een 

jaarverslag uit 1983 blijkt dat dit vooral 

vervoerszaken betroffen, maar ook bezoekjes 

aan alleenstaande bejaarden. Tot op hoge 

lee�ijd was dokter Renken ac�ef voor deze 

s�ch�ng. Ook bleef dokter Renken tot op hoge 

lee�ijd ac�ef voor het Rode Kruis. Op 79‐jarige 

lee�ijd, in 1987 werd hij zelfs nog benoemd tot 

staflid opleidingen.

Dokter Renken was een enthousiast 

filmamateur en meerdere keren, onder andere 

in 1983 voor Vereniging Oud‐Scherpenzeel, 

werden door hem films vertoond over 

Scherpenzeel in vroeger jaren. Het is bekend 

dat okter Renken zelfs al vroeg in de jaren ’50 

een enthousiast filmamateur was. Helaas is 

niet meer bekend waar deze films zijn 

gebleven, want met deze films is vast een stuk 

historie van Scherpenzeel en Renswoude 

vastgelegd. Deze films gingen verder ook over 

de verre reizen, die het echtpaar graag maakte 

naar verre landen als Egypte, Sri Lanka en 

Amerika.  

Zoals gezegd bleef dokter Renken tot op hoge 

lee�ijd ac�ef. In juni 1988 waren hij en zijn 

vrouw de oudste deelnemers (resp. 80 en 76 

jaar oud) aan de avondvierdaagse van 

Scherpenzeel. Jan Hendrik Renken is op 84‐

jarige lee�ijd overleden op 14 oktober 1992.

Piet Valkenburg.

Bronnen :

‐ Familie Renken

‐ Kranten: De Holevoet, de Barneveldsche 

Courant, de Nieuwe Holevoet, 

de Scherpenzeelse Krant

Echtpaar Renken 50 jaar getrouwd; rechts loco‐burgemeester D. Kroodsma
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS

Groot Heintjeskamp ligt ten noordoosten van 

Scherpenzeel aan de Heintjeskamperweg 1. 

Het wordt begrensd door Klein Heintjeskamp, 

Klein Ruwinkel, Groot Orel en Klein Orel.

Eeuwenlang is het onduidelijk wat nu Groot en 

wat Klein Heintjeskamp is. Meestal hee� men 

het gewoon over Heintjeskamp, zonder erbij te 

zeggen welke van de twee wordt bedoeld. 

Klein Heintjeskamp (25.92.50 ha in 1832) 

wordt als zodanig in 1646 genoemd en Groot 

Heintjeskamp (30.32.20 ha in 1832) pas in 

1846. Dat er regelma�g familieverbanden 

tussen de bewoners zijn, maakt de zaak nog 

ingewikkelder. Als in 1832 de eerste 

kadasterkaarten worden gemaakt schrij� men 

bij Groot Heintjeskamp dat het Klein 

Heintjeskamp is. En op de huidige 

monumentenlijst van de gemeente 

Scherpenzeel staat dat Klein Heintjeskamp een 

gemeentelijk monument is, met een foto van…. 

Groot Heintjeskamp.

Op de lijst uit 1416 van Scherpenzeelse 

boerderijen die �end moeten betalen aan de 

St. Paulusabdij staat de boerderij genoemd als 

‘Heynkiins campe’1 . In het leenboek van Huis 

Scherpenzeel staat bij de oudste belening uit 

1467 ‘Heijngenskamp’2  . De kamp van Hein of 

Heintje. Het is onbekend wie dat was. Er is op 

dat moment nog sprake van één boerderij. 

Eigenaar is Hendrick Quint. Als in 1480 zijn 

zoon Willem Hendricksz Quint de boerderij er� 

wordt deze omschreven als ‘de twee goederen 

Resschoeten, Willickenskamp en 

Knorrenkamp’3 . Later wordt daaraan 

toegevoegd: ‘anders genaampt, in de 

wandelinge Heijntgenscampen’. We kunnen 

hieruit concluderen dat de boerderij is gesplitst 

en dat de oorspronkelijke boerderij bestond uit 

drie stukken grond: Reeschoten, 

Willekenskamp en Knorrenkamp. In 1485 zal 

Beatrijs, de vrouw van Willem Hendricksz Quint 

na zijn dood elk jaar 20 gulden krijgen uit dit 

erf4 . De twee erven hebben in deze �jd nog 

één eigenaar. 

Groot Heintjeskamp

De elfde aflevering in deze serie staat hofstede Groot Heintjeskamp in het middelpunt van de 

belangstelling. Kort geleden hee� de boerderij nieuwe bewoners gekregen, nadat sinds 1752 

Groot Heintjeskamp bewoond is geweest door leden van de familie Van Maanen.

Groot Heintjeskamp 2015. Foto Makelaardij Drieklomp
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Tussen de boerderijen Heintjeskamp, Ruwinkel 

en Groot Wolfswinkel ligt een meent. Aan de 

noordzijde de Wi�enoordseweg o�ewel de 

weg van Kolfschoten naar Wagensveld. Sporen 

van deze meent komen we tegen in het 

leenboek van Huis Scherpenzeel bij Berkhorst 

en Ruwinkel. Niet bij Heintjeskamp. Kennelijk 

hee� zij toch een recht op het meentveld, 

want zij doet bij de verdeling mee. De 

noordelijke hel� wordt in tweeën verdeeld: 

oost: voor Ruwinkel; west: voor Heintjeskamp. 

Van deze westelijke hel� gaat het noordelijk 

deel naar Groot Heintjeskamp en het zuidelijk 

deel naar Klein Heintjeskamp.

In 1566 komen we slechts één boer tegen: 

Willem Lubbertsz5 . Hij woont er met acht 

mensen. Staat er maar één boerderij? Is alleen 

de grond verdeeld? Willem is niet 

onbemiddeld. In 1573 leent hij 100 gulden aan 

de familie Bosch in Amersfoort6 .

In 1574 komt er meer duidelijkheid7 . Er zijn 

twee eigenaren. Groot Heintjeskamp is van 

Elisabeth Gerrits, die het krijgt van haar vader 

Gerrit Gerritsz en Klein 

Heintjekamp is van Gerrit van 

Rijn. Voor dit verhaal gaan we 

verder met Groot 

Heintjeskamp.

Wie denkt dat Elisabeth 

Gerrits een boerendochter is, 

hee� het mis. Haar vader 

Gerrit Gerritsz is een 

belangrijk bestuurder van 

Amersfoort. Hij is schepen, 

raad en weesmeester van 

Amersfoort. Ook haar man 

Frans Andriesz is van 1575‐

1615 schepen, burgemeester 

en weesmeester. Het is 

duidelijk dat zij niet zelf op de 

boerderij wonen. In 1600 komt hun zoon Gerrit 

Fransz in bezit van de boerderij8 . Tien jaar later 

verkoopt hij hem aan Jan Arisz9 . 

Van hem is weinig bekend. In 1624 hee� Jan 

een conflict met zijn buurman Gijsbert Branstz 

van Ruwinkel over de koop van een stuk land 

van Ruwinkel, genaamd het Crommestuck en 

de repara�e van de weg10 .Jan Arisz is mogelijk 

de vader van de volgende eigenaar, Willem 

Jansz, die in 1626 eigenaar wordt11 .

Aanvankelijk gaat Willem Jansz Heijngenscamp 

er met zijn eerste vrouw Cornelia Jans wonen. 

Cornelia komt trouwens van Klein 

Heintjeskamp. Als zij overleden is, woont hij 

nog even met zijn tweede vrouw Teuntje 

Jacobs op Groot Heintjeskamp. Dan verhuist 

het gezin rond 1643 naar de boerderij Groot 

Orel, waar Teuntje geboren is. Wie Groot 

Heintjeskamp huurt is niet bekend. Wel dat hij 

jaarlijks 100 gulden pacht betaalt. De veestapel 

bestaat in 1647 uit twee paarden en drie 

koeien12 . Tussen 1657 en 1662 keren Willem 

Jansz en Teuntje Jacobs terug naar Groot 

Heintjeskamp. 

Kadaster 1832 Groot Heintjeskamp 
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Willem lost de twee kinderen uit zijn eerste 

huwelijk af met 1350 gulden uit de erfenis van 

hun moeder. 

Om dit te kunnen betalen leent hij 1400 gulden 

van Brand Teunissen uit De Groep onder 

Amerongen13 . De oudste dochter Gijsbertje 

trouwt eerst met Aelbert Fransen en daarna 

met Ebbert Jacobsz van Coudijs. Zij neemt 

Groot Orel over van haar ouders die dus weer 

terugkeren naar Groot Heintjekamp. De 

tweede dochter, Arrisje Willems gaat met haar 

man op Gooswilligen wonen.

Willem en Teuntje verhuizen op hun oude dag 

nog een paar jaar naar Del�. Waarom zouden 

ze dat hebben gedaan? En waarom Del�? Hun 

dochter Cornelisje en haar man Gosen 

Cornelissen van Ebbenhorst nemen de 

boerderij zolang waar. Twee jaar later keren zij 

terug en overlijdt Willem in 1676 en Teuntje in 

1689.

Hun zoon Jan Willemsz van Heintjeskamp 

trouwt in 1675 met Lijsje Arissen van ’t Voort 

en zij nemen het bedrijf over, op voorwaarde 

dat hij zijn ouders hun leven lang zullen 

onderhouden. Ook Jan moet 950 gulden lenen 

van Willem Teunissen op Groot Kolfschoten, 

om zijn zuster uit te kopen. Jan is maar vijf jaar 

boer geweest. In 1680 overlijdt hij. Kort voor 

zijn dood moet hij noodgedwongen zijn 

boekweit verkopen. Mocht dit te weinig 

opbrengen, dan volgt het koren14 . Lijsje 

hertrouwt met Warner Jansen van Loenen en 

gaat aan de Holevoet bij Scherpenzeel wonen. 

Groot Heintjeskamp wordt in 1682 verkocht 

aan Gerrit Teunissen. Gerrit is een oude, 

vrijgezelle boer in De Ginkel onder Amerongen. 

Hij kent Heintjeskamp waarschijnlijk omdat zijn 

moeder van het ernaast gelegen Ruwinkel 

komt. Hij verhuurt of verkoopt de boerderij 

aan Jan Aertsen en Geertje Ernsten. Zij hebben 

al op Klein Ruwinkel en de Kleine Hoef 

(Barneveld) gewoond. Zij wonen in 1683 op 

Groot Heintjeskamp en Geertje woont er in 

1689 nog als weduwe15 . 

Ondertussen wordt Groot Heintjeskamp 

verkocht aan Oth Gijsbertsz uit Overberg. De 

boerderij wordt verhuurd aan Frans Gijsbertsz 

en Merrijtje Everts. Van hen is weinig bekend. 

Hun vijf kinderen zijn er geboren en ook nog 

een kind van zijn broer en schoonzus. Zij 

wonen er in ieder geval tot 1697.

Eigenaar Oth Gijsbertsz is dan al lang 

overleden. Zijn vrouw is hertrouwd en woont 

nu op boerderij De Haar, niet ver van 

Heintjeskamp. De boedel van Oth blij� heel 

lang onverdeeld. Als de eerste kinderen gaan 

trouwen ontstaat de noodzaak om de zaak te 

verdelen. Zoon Teunis O�en er� Groot 

Heintjeskamp en wordt in 1706 beleend met 

"nu tegenwoordig de naem dragende van 

Heijntjenskamp"16 . Teunis blij� maar kort 

eigenaar. Misschien is hij overleden of hee� hij 

de boerderij verkocht aan zijn broer Gijsbert 

die er in 1707 mee wordt beleend17 . Gijsbert 

verkoopt op zijn beurt de boerderij binnen een 

jaar aan Rutger Hendriks van Gelkenhorst.

Rutger Hendriks is geboren op Groot 

Gelkenhorst in de buurtschap Esveld onder 

Barneveld. Hij trouwt met Geertje Jacobs, 

geboren op de Klein Hoef in de buurtschap De 

Glind, ook onder Barneveld. Zij krijgen vier 

dochters: Aaltje (jong overleden), weer een 

Aaltje, Jantje en Cornelia. In 1741 worden de 

haardsteden van elke boerderij geteld vanwege 

de haardstedebelas�ng. Groot Heintjeskamp 

blijkt een ‘keuterstede’ met één haardstede te 

zijn. Dochter Cornelia trouwt als eerste met 

weduwnaar Gerrit Gerritsz Overeem en gaat bij 

hem wonen in de Achterstraat bij 
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Scherpenzeel. Aaltje trouwt met Elbert Elbertz 

van Kallenbroek, een boerenzoon uit 

Barneveld. Zij zullen de boerderij voortze�en 

met hulp van de ongetrouwde zuster Jantje. 

Hun ouders wonen ook nog bij hen in. Als 

moeder Geertje Jacobs overlijdt, trouwt vader 

Rutger op 71‐jarige lee�ijd nog een keertje 

met Dirkje Hendriks en gaat met haar in Ede 

wonen. In 1751 worden dochter Aaltje en 

Elbert Elbertz van Kallenbroek eigenaar van 

Groot Heintjeskamp18 . Toch ziet het echtpaar 

meer toekomst in Groot Gelkenhorst, dat zij 

nog ten dele bezi�en, en samen met hun twee 

dochtertjes verhuizen ze naar Barneveld. Groot 

Heintjeskamp wordt in 1752 verkocht19 .

Familie Van Maanen op Groot 
Heintjeskamp 1752‐2016
De boerderij wordt voor 2500 gulden verkocht 

aan Aris Rijksz van Manen. Aris is geboren op 

Klein Heintjeskamp. Als hij de boerderij koopt, 

woont hij nog op Klein Heintjeskamp. Hij is 

getrouwd met Hendrikje Gerritsz, een 

boerendochter van de boerderij Het Erf op 

Voskuilen. In 1752 verhuist het echtpaar met 

hun kinderen van Klein naar Groot 

Heintjeskamp20 . Hun nakomelingen wonen er 

tot op de dag van vandaag op Nieuw 

Heintjeskamp.

Met moeite kan Aris Rijksz van Manen het 

hoofd boven water houden. Dat lukt dankzij 

een lening van 2800 gulden van ds. Lambartus 

Kolff, predikant te Amersfoort21 . 

Aris en Hendrikje krijgen vijf kinderen, twee 

overlijden er jong, Gerrit blij� ongetrouwd op 

de boerderij wonen, Aaltje trouwt met haar 

neef Gerrit Jansz van Voskuilen en vertrekt 

naar Vincelaar, een boerderij in Stoutenburg. 

Blij� hun oudste zoon Rick over.

Rick Arisz van Manen is al 47 jaar als hij in 1792 

trouwt met de 25 jaar jongere Cornelia 

Gerritsen Steenbeek uit Doorn. Waarschijnlijk 

de meid, want zij woont al op Heintjeskamp. In 

1794, als vader Aris is overleden, erven Rick en 

Cornelia Groot Heintjeskamp. Datzelfde jaar 

krijgen zij hun eerste zoon, maar die overlijdt 

ruim een half jaar later. De volgende acht 

kinderen zijn op één na allemaal dochters. Die 

ene zoon, Gerrit van Manen, is voorbestemd 

om de nieuwe boer te worden. De dochters 

trouwen en waaieren uit in de omgeving: 

Woudenberg, Renswoude, Ede, Maartensdijk 

en De Bilt. In 1842 trouwt de laatste dochter. 

Moeder Cornelia blij� met Gerrit op de 

boerderij. Gerrit is inmiddels ook getrouwd 

met Evertje Evers uit Lunteren. De boerderij is 

nog onverdeeld en in 1846 vindt iedereen dat 

Gerrit de boel maar eens moet overnemen. 

Voor 4359 gulden koopt hij de anderen uit22 . 

Gerrit en Evertje krijgen vier kinderen: Rijk Jan, 

Cornelia, Celia (jong overleden) en weer een 

Celia. Het leven op Groot Heintjeskamp gaat zo 

z’n gangetje. In 1852 overlijdt Evertje op 52‐

jarige lee�ijd.  Zoon Rijk Jan trouwt als eerste 

met de Woudenbergse Aaltje Lokhorst, 

a�oms�g van de boerderij Bruinhorst. Dochter 

Cornelia trouwt met Evert van Beek en gaat in 

de buurtschap Esveld onder Barneveld wonen. 

Vader Gerrit gaat verder met zoon Rijk Jan, 

maar voelt zich ook een dagje ouder worden. 

Als in 1873 zijn dochter Celia trouwt met de 

Lunterse koren‐

molenaar Evert Floris 

Roelofsen vindt Gerrit 

het nog steeds geen �jd 

om de boerderij over te 

dragen. Wel bepaalt hij 

in zijn testament dat 

zijn zoon Rijk Jan de 

boerderij zal erven als 

hij er 11.000 gulden 

voor betaalt.23 Rijk Jan van Maanen
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Gerrit woont het laatste deel van zijn leven in 

De Bilt. Daar was zijn zuster Gerrigje 

heengegaan, maar die was al overleden. 

Misschien woonde hij bij een neef of nicht? In 

1882 overlijdt hij daar en laat 9260,04 gulden 

na24 . Zoals gezegd neemt Rijk Jan de boerderij 

over voor 11.000 gulden.

Rijk Jan is al 52 jaar als hij eigenaar wordt. Met 

zijn vrouw Aaltje Lokhorst krijgt hij zeven 

kinderen. 1870 wordt een jaar vol tegenslagen: 

twee van hun kinderen overlijden in dat jaar. In 

hun testament van 1896 beloven zij elkaar het 

vruchtgebruik van de boerderij na hun 

overlijden25 . Rijk Jan voelt blijkbaar zijn einde 

naderen, want twee maanden later overlijdt 

hij, 67 jaar oud. In 1906 gebeurt er weer van 

alles. Dochter Cornelia overlijdt dat jaar, na 

ruim een jaar huwelijk met Melis Veldhuizen. 

Aaltje en haar vier overgebleven kinderen 

besluiten tot een boedelscheiding. Groot 

Heintjeskamp wordt getaxeerd op 10.000 

gulden. De boerderij wordt toegescheiden aan 

zoon Helmert van Maanen, die de anderen 

voor 9250 gulden moet uitkopen26 . Aaltje gaat 

bij haar zoon Gerrit inwonen aan het 

Oosteinde in Scherpenzeel. In 1922, een dag 

na haar 89e verjaardag, overlijdt zij daar. Zij 

wordt bij haar man op Glashorst begraven. Bij 

de verdeling van de erfenis blijkt zij veel 

effecten te bezi�en en veel leningen te hebben 

uitstaan. Er is 7248,55 gulden te verdelen over 

vier kinderen27 .

Helmert van Maanen is in 1902 getrouwd met 

Willemijntje Willemsen van Groot Landaas in 

Woudenberg. Willemijntje hee� één broer: 

Anthonij Willemsen. Samen zijn zij erfgenamen 

van de boerderij Groot Landaas en een 

dubbele woning met een halve hectare grond. 

Anthonij koopt zijn zuster en Helmert van 

Maanen uit: 8500 gulden voor de boerderij en 

750 gulden voor de dubbele woning28 . Helmert 

en Willemijntje gaan in 1906 op Groot 

Heintjeskamp wonen. Ze hebben nu zoveel 

geld dat zij diverse mensen geld lenen o.a. 

4000 gulden aan Aart Jan Dijkhof, bakker en 

winkelier en 1500 gulden aan Barend 

Osnabrugge, �mmerman, allebei  te 

Scherpenzeel. 

Jannetje van Maanen, 

de ongetrouwde zus 

van Helmert, gaat in 

1920 als ze vij�ig is bij 

de familie 

Broekhuizen in de 

Dorpsstraat wonen. 

Van jongs af aan gaat 

Dilly Broekhuizen, die 

in 1923 is geboren, 

met Jannetje mee naar haar familie op Groot 

Heintjeskamp. Boerderij Groot Heintjeskamp 

dateert voor het grootste deel uit 1888. In dat 

jaar bouwt Rijk Jan van Maanen een nieuw 

achterhuis. Rond Groot Heintjeskamp zijn dan 

nog veel heidevelden. Volgens overlevering is 

1887 een bijzonder goed bijenjaar geweest en 

hee� Van Maanen als imker goede zaken 

gedaan met de verkoop van honing. Met de 

winst kan Rijk Jan zich de nieuwbouw 

permi�eren. In 1927 bouwt Van Maanen een 

compleet nieuw voorhuis van ruim 9 meter 

tegen het oude voorhuis van. Dilly logeert 

regelma�g op de boerderij. Ze herinnert zich 

dat iedereen al�jd aan het werk is. 

Aaltje van Maanen – 
Lokhorst

Helmert van Maanen

Willemijntje van Maanen 
– Willemsen
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Tijdens het eten wordt er niet gepraat. Na het 

eten doet iedereen een middagdutje. Alle 

kinderen hebben een taak. De een verzorgt de 

varkens, de ander melkt de koeien en enkele 

dochters maken kaas. Dilly brengt soms koffie 

naar ’t land. Zondags na kerk�jd is het 

koffiedrinken bij Jannetje in de Dorpsstraat. 

Toon gaat liever naar huis. Jannetje van 

Maanen is in 1943 overleden. Dilly is inmiddels 

94 en hee� nog regelma�g contact met de 

kinderen van Bart van Maanen van Nieuw 

Heintjeskamp. 

Terug naar Helmert van Maanen en zijn 

echtgenote Willemijntje. Zij krijgen �en 

kinderen, waarvan er twee jong overlijden. 

De anderen verlaten vroeger of later Groot 

Heintjeskamp. Maar dat geldt niet voor zoon 

Anthonie (Toon) die in 1907 is geboren, want 

hij blij� zijn hele leven op Groot Heintjeskamp 

wonen. Gerrit Jan (1904) verhuist naar 

boerderij De Grote Pol in Leusden. Zijn dochter 

Jo van Maanen zal later terugkeren op Groot 

Heintjeskamp. Jannetje van Maanen (1917) 

blij� ook na haar huwelijk met Johan van 

Wessel in 1947 nog op de boerderij wonen tot 

1958. Albertus (Bart) van Maanen (1906) hee� 

Groot Heintjeskamp al in 1939  verlaten en is in 

een nieuw gebouwde boerderij aan de 

Barneveldsestraat 6 gaan wonen. Hij noemt het 

Nieuw Heintjeskamp. 

In 1945 overlijdt Willemijntje en in 1949 

overlijdt Helmert. Ze liggen op Glashorst 

begraven. 

In 1951 wordt de boedel verdeeld. Voordat de 

boedel wordt gescheiden is het blijkbaar nodig 

dat er een bewijs van eigendam wordt 

verleend. Er moet notarieel worden vastgelegd 

dat Anthonie eigenaar is van Groot 

Heintjeskamp29 . 

De schilders krassen hun namen in de balk, 1927

Familie Van Maanen. Boven vlnr: Jan, Gert Jan, Bart, Toon, Cor, Griet, daarvoor Gert, Dilly Broekhuizen 
op schoot bij Jannetje van Maanen, achter de boom Jannetje, Helmert en Willemijntje, ± 1927
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Bart krijgt 10 ½ ha bij Nieuw Heintjeskamp. 

Toon blij� op de boerderij, die nu 13 ½ ha 

groot is. De overige 6 ha is van Jannetje en 

Hannes van Wessel die samen met Toon op 

Groot Heintjeskamp wonen. Ze zijn allebei 

boer, maar hebben ieder hun eigen bedrijf. Op 

de deel staan de koeien van Toon aan de ‘lange 

kant’. Het zijn er 18. Het melkvee van Hannes 

van Wessel staat aan de ‘korte kant’. Hij melkt 

ongeveer 12 koeien. Toon woont in de 

aanbouw die oorspronkelijk is gebouwd als 

woongedeelte voor zijn vader Helmert. 

Jannetje en Hannes van Wessel krijgen vier 

kinderen die allemaal op Groot Heintjeskamp 

worden geboren: Johan in 1947, Willie in 1949, 

Teunie in 1950 en Jannie in 1954.  Behalve dat 

Toon en het gezin van zijn zus Jannetje op 

dezelfde boerderij wonen, doen ze verder alles 

afzonderlijk. Ook eten. Jannetje en Hannes van 

Wessel verlaten in 1958 met hun kinderen de 

boerderij. Vlakbij hee� aannemer Arie van 

Bruggen een nieuwe boerderij voor hen 

gebouwd. Hannes van Wessel overlijdt in 1991.

 Zoon Johan die al bij zijn ouders op de 

Familie Van Maanen. Boven vlnr: Toon, Bart, Gert Jan, Jan, 
onder Helmert, Griet, Jannetje, Gert, Willemijntje en Cor, 1942.

Bart van Maanen

Jannetje en Cor van Maanen 
met daarvoor moeder 
Willemijntje

Gert Jan van Maanen
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boerderij werkt, gaat alleen verder. Zijn 

moeder Jannetje van Wessel‐van Maanen blij� 

tot haar dood in 2005 bij haar zoon wonen. De 

drie dochters van Jannetje en Hannes verlaten 

de boerderij en ves�gen zich in de omgeving. 

Zoon Johan hee� na zijn opleiding aan de 

landbouwschool al�jd thuis gewerkt. Maar 

thuis krijg je slechts zakgeld. Johan werkt in die 

�jd veel bij pluimveebedrijven waar hij tegen 

betaling hokken reinigt en andere 

werkzaamheden doet. 

Hij neemt het agrarische bedrijf in 1986 van 

zijn ouders over. Rond 2010 is Johan gestopt 

met zijn melkveebedrijf. Nu verzorgt hij het 

jongvee van een collega uit Overberg dat op 

Heintjeskamp is gestald.

Hannes van Wessel en 
Jannetje van Wessel – van 
Maanen

Groot Heintjeskamp

Vlnr: Johan, Jannie, Teunie, Willie en moeder Jannetje van Wessel, 2005
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Toon van Maanen.
Toon van Maanen hee� 

vanaf 1958 het rijk alleen 

op Groot Heintjeskamp. 

Zijn karakter kennende 

vindt hij dat helemaal niet 

erg. Toon is erg op zichzelf 

en hee� weinig behoe�e 

aan contact met wie dan 

ook. Zijn broer Gert Jan op 

De Grote Pol in Leusden 

stuurt hij voor zijn verjaardag meestal een 

kaart met daarop slechts de tekst HGAM 

(Hartelijk Gefeliciteerd Anthonie van Maanen). 

Soms staat er nog een bedrag op de kaart 

geschreven. Dat verwijst dan naar de 

verschuldigde huur van een weiland van Toon 

waarop zijn broer jongvee weidt. Hij gaat nooit 

op verjaardagsvisite. Toon is astma pa�ënt. Als 

de kachel brandt krijgt Van Maanen het vaak 

benauwd, zodat Toon zich liever warm 

aankleedt en de kachel uit laat. Het gebeurt 

regelma�g dat hij met zijn jas aan en een das 

om in huis zit. Hoewel Toon een zonderling 

type lijkt, is hij gek op kinderen. Als hij voor 

controle naar het ziekenhuis in Amsterdam 

moet, mogen de kinderen van Jannetje en 

Hannes mee. Toon trakteert ze dan op een 

middagje Ar�s. 

Toon lee� zuinig, maar is beslist niet gierig. Hij 

hee� geen auto. Als hij vervoer nodig hee�, 

dan wordt hij meestal door een van zijn 

familieleden gereden. Hij staat er dan op  de 

benzinekosten te vergoeden. Dat doet hij 

dubbel en dwars. Als er medicijnen of andere 

boodschappen moeten worden gehaald, kom 

je er nooit aan tekort en gee� hij vaak een 

royale fooi. Een nichtje dat met haar gezond‐

heid tobt, krijgt via haar broer een pakketje 

van Toon. Er zit vierduizend gulden in! 

De dagelijkse boodschappen haalt zijn zus 

Jannetje. Toon wil ona�ankelijk zijn en geen 

verplich�ngen hebben. Maar Toon is ook 

eigenzinnig en kan heel dri�ig worden. Als zijn 

neef en buurman Helmert van Maanen met 

zijn tractor een lekke band krijgt, neemt hij dat 

Helmert kwalijk al kan hij er natuurlijk niets 

aan doen. Daardoor stagneert het werk en 

Toon kan er slecht tegen als dingen niet 

volgens plan verlopen. Hij houdt niet van 

grapjes en is heel serieus. Hij blij� het liefst 

zoveel mogelijk thuis. Zelden of nooit komt hij 

bij anderen over de vloer. Zelfs niet bij zijn 

broer Bart op Nieuw Heintjeskamp. Daar is hij 

in ieder geval door de huidige bewoner 

Helmert van Maanen die daar is geboren nooit 

gezien. Bart gaat elke woensdagmorgen bij 

Toon op bezoek, maar om onduidelijke 

redenen is Toon op een gegeven moment niet 

meer gesteld op het bezoek van zijn broer. Pas 

zo’n vijf jaar later als 

Bart en zijn echtgenote 

Nieuw Heintkeskamp in 

1977 verlaten, als zoon 

Helmert van Maanen 

gaat trouwen met Teuni 

van de Vliert en de 

nieuwe boer op Nieuw 

Heintjeskamp wordt, 

zoekt Toon weer 

contact met zijn broer. 

Na zijn overlijden in 1981 is Bart op Nieuw 

Heintjeskamp opgebaard. Hoewel dominee 

Westland Toon aanspoort op bezoek te gaan, 

hee� hij dat niet gedaan. Toon zoekt contact 

met zijn medemens als hij daar zelf behoe�e 

aan hee� of daar niet omheen kan.

Over hem doen verschillende verhalen de 

ronde. Een koopman die bij Toon op Groot 

Heintjeskamp was, vertelt het volgende 

verhaal:

Toon van Maanen

Toon van Maanen
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Toon had al�jd een geladen geweer naast 

zijn bed staan om ongenode gasten te 

verjagen. Daar had hij geen vergunning 

voor, zodat de poli�e het wapen in beslag 

kwam nemen. Toon was daar doodziek van, 

zo liet hij de koopman weten. Die adviseerde 

hem naar de huisarts te gaan en hem te 

vertellen waardoor hij zich zo beroerd voelt. 

‘Misschien krijg je dan een verwijskaart voor 

een gesprek met de burgemeester’. En zo 

gebeurde het. Toon ging naar het 

gemeentehuis en sprak met burgemeester 

Hoytema waarna hij zijn geweer weer terug 

kreeg... Direct nadat Toon was overleden, 

kwam de poli�e het geweer voor de tweede 

en laatste keer ophalen.

Het wapen is hem goed van pas gekomen toen 

indringers hem eens buiten de deur ze�en. 

Toon klom daarna via het slaapkamerraam 

naar binnen en pakte zijn geweer. Het wekte 

geen verbazing dat de ongenode gasten het 

hazenpad kozen. 

De nalatenschap van Toon van Maanen.
In 1962 bepaalt Toon van Maanen dat zijn 

nalatenschap toekomt aan de hervormde kerk 

te Scherpenzeel. Het lijdt geen twijfel dat hij 

later zijn testament hee� aangepast, zonder 

overigens terug te komen op zijn besluit zijn 

bezit aan de Grote Kerk te vermaken. Dat moet 

na 1974 zijn geweest. Toen is zijn nee�e Henk 

van der Scheur geboren. Hij is de kleinzoon van 

Toons zuster Jannetje van Maanen die 

getrouwd is met Hannes van Wessel. Henk is 

de zoon van hun jongste dochter Jannie van 

Wessel. Zij is getrouwd met Wim van de 

Scheur. 

In zijn testament bepaalt Toon dat de kerk de 

boerderij te pacht moet aanbieden aan Jannie 

en Wim van de Scheur, zodat Henk van de 

Scheur later als hij volwassen is pachtboer kan 

worden op Groot Heintjeskamp. Dat is zijn 

laatste wens. De boerderij moet in ieder geval 

in de familie Van Maanen blijven. Als Toon in 

1986 overlijdt is Henk 12 jaar. In die �jd hee� 

zijn vader Wim van de Scheur in de 

zomermaanden al jongvee op Groot 

Heintjeskamp lopen. Boerderij Groot 

Heintjeskamp is totaal verwaarloosd. De 

waarde ervan zit vooral in de 11 ½ ha 

landbouwgrond. 

Twee ha grond van Groot Heintjeskamp 

vermaakt Toon van Maanen aan Jannetje en 

Hannes van Wessel.  Regelma�g bracht 

Jannetje nog eten bij haar broer nadat ze Groot 

Heintjeskamp had verlaten.

In het testament is bepaald dat de hervormde 

kerk de kosten van de begrafenis voor haar 

rekening moet nemen en ook de 

successierechten moet betalen. Een andere 

bepaling is dat Groot Heintjeskamp de kerk 

niet tot last mag zijn. Dat wil zeggen dat de 

kerk geen nadeel van het bezit van Groot 

Heintjeskamp mag ondervinden. De kerk wil de 

boerderij niet verpachten, omdat de 

taxa�ewaarde in verpachte toestand veel lager 

is dan in onbewoonde toestand. Bovendien 

hebben Jannie en Wim van de Scheur zelf een 

boerderij in Achterberg. 

Oude keuken
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Familie Van de Scheur kan de boerderij kopen 

van de hervormde kerk. Jammer genoeg niet 

voor de overnameprijs (die een stuk lager is 

dan de verkoopwaarde). Die restric�e had 

Toon van Maanen niet laten opnemen in zijn 

testament. Daarvan is hij ongetwijfeld niet op 

de hoogte als hij zijn testament laat opmaken. 

Notaris Huisman wijst hem daar niet op. Het 

betekent dat Jannie en Wim van de Scheur de 

boerderij voor een prijs kunnen overnemen die 

naar hun mening veel te hoog is. Om ervoor te 

zorgen dat de boerderij en de bijbehorende 

grond toch in de familie blij�, is Groot 

Heintjeskamp door Jannie en Wim van de 

Scheur aan meerdere familieleden in delen 

doorverkocht. 

Door die versnippering is er van het oorspronkelijke Groot Heintjeskamp niet veel meer 
over. In 1986 is de situa�e als volgt:  

•Bij Nieuw Heintjeskamp hoort sinds 1951 10 ½  ha (1). Helmert van Maanen koopt ruim 2 ha 

van familie Van de Scheur(2).

•Mienie Donselaar‐ van Maanen en Frans Donselaar kopen eenzelfde stuk grond (3).

• Johan van Wessel koopt eveneens 2 ha (4).

• (5) is eigendom van Johan van Wessel. Daarvoor eigendom van zijn ouders.

•De boerderij met daarbij ruim 1 ha komt in handen van Henk van Garderen en zijn vrouw Jo 

van Maanen (6). Mienie en Jo zijn beide dochters van Gerrit Jan van Maanen, broer van Toon. 

• Jannie en Wim van de Scheur houden zelf 4 ha, maar later verkopen ze die aan Teunie en Jan 

van Ravenhorst die het alweer snel doorverkopen aan Helmert van Maanen van Nieuw 

Heintjeskamp (7)

• (8) 6 ha is eigendom van Johan van Wessel sinds 1986. Daarvoor in het bezit van zijn ouders.
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Daarmee is de wens van Toon van Maanen 

maar gedeeltelijk in vervulling gegaan, want hij 

wilde graag dat Henk van de Scheur boer op 

Groot Heintjeskamp zou worden. Nu is Henk 

boer in Achterberg op het bedrijf van zijn 

vader. Met de opbrengst van de verkoop van 

Groot Heintjeskamp verbouwt de hervormde 

kerk verenigingsgebouw Philalethes. Een 

gedenksteen in de gevel herinnert aan de gulle 

gever.

Jo van Garderen‐van Maanen en Henk 
van Garderen op Groot Heintjeskamp.
Henk van Garderen komt uit Leusden waar hij 

in 1943 is geboren. Hij groeit op aan de 

Schoolsteeg. Henk gaat daar naar school, maar 

later bezoekt hij de lagere school aan de 

Ooievaarshorst. In 1968 treedt Henk in het 

huwelijk met Jo van Maanen, dochter van 

Gerrit Jan van Maanen van De Grote Pol aan de 

Leusbroekerweg. Het jonge stel gaat wonen op 

de Frederik Hendriklaan, maar al snel nemen 

ze hun intrek in het ouderlijk huis van Henk aan 

de Schoolsteeg dat grondig wordt verbouwd. 

Henk van Garderen hee� een metselbedrijf. In 

1987 verkopen Henk en Jo van Garderen hun 

woning in Leusden. Ze kopen Groot 

Heintjeskamp met 1 ha grond. Daar gaan ze 

met hun vier kinderen wonen. De boerderij 

verkeert in deplorabele staat en is een 

gemeentelijk monument. Tijdens de 

restaura�e woont Van Garderen in de 

naastgelegen schuur, maar slaapt het gezinin 

de boerderij. Die is zo voch�g dat de oude 

deuren na verloop van �jd zo zijn gekrompen 

dat ze alsnog moeten worden vervangen door 

nieuwe exemplaren. 

De deel, 1986

Gert Jan, Teune�e, Dick, Jo en Henk van Garderen, 2008
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De hofstede wordt zeer grondig verbouwd, waarbij het karakter van de oorspronkelijke boerderij 

bewaard blij�. Zo zijn bijvoorbeeld de pekelbakken in de kelder voor het kaasmaken niet 

verwijderd. 

De oude gebinten zijn in de restaura�e geïntegreerd. Op 19 mei 1988 betrekt familie Van 

Garderen hofstede Groot Heintjeskamp. De complete verbouwing is dan nog lang niet klaar, 

want die neemt drie jaar in beslag. Hoewel er nog wat hobbyvee op Groot Heintjeskamp 

rondloopt, is er sinds eeuwen voor het eerst geen boerenbedrijf meer geves�gd. 

Henk van Garderen stopt in 2003 met zijn metselbedrijf. Daarna werkt hij nog verschillende 

jaren een paar dagen per week als zzp’er.

Eind 2016 verkopen Henk en Jo van Garderen Groot Heintjeskamp. Ze verhuizen naar het dorp 

waar ze sinds 4 februari 2017 op Het Pella wonen. 264 jaar hebben leden van familie Van 

Maanen op Groot Heintjeskamp gewoond. 

De nieuwe eigenaar van Groot Heintjeskamp is familie Knijnenburg die daarvoor op de 

Vlieterweg in Scherpenzeel hee� gewoond.

Henk van Woudenberg

Wim van den Berg

1 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 376, fol. 5. Coll. Philips 
blz. 3
2 Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 1vo; 11‐06‐1467.
3 Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 20; 16‐11‐1480.
4 Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 24vo; 06‐09‐1485
5 Hof van Gelderland 2563; graantelling 1566.
6 Stadsgerecht Amersfoort 436‐7, fol. 112vo; 15‐08‐1573.
7 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 78; 05‐07‐1574.
8 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 79vo; 15‐05‐1600.
9 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol.105vo; 04‐06‐1610.
10 Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 1vo, 2, 4vo; 26‐01‐1624; 19‐
04‐1624.
11 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 162; 20‐07‐1626.
12 Westerholt 252‐2; landcedulle 1647.
13 Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 34; 10‐07‐1667 en fol  
46vo; 1670 en fol. 48vo; 10‐07‐1671.
14 Notarieel Amersfoort 019a001; 15‐09‐1680.
15 Lidm. Scherpenzeel 31‐03‐1689: Geertje Ernsten, wed Jan 
Aertsen, won op Heijntjeskamp, met a�esta�e vertrokken naar 
Veenendaal

16 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 60; 05‐09‐1706.
17 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 64; 19‐12‐1707 en fol. 
70; 04‐12‐1708.
18 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 4vo; 09‐01‐1751.
19 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 8; 02‐03‐1752.
20 Aris Rijksz van Manen is ook nog een jaar eigenaar van Klein 
Ruwinkel geweest. In 1749 koopt hij het voor 1000 gulden en 
een jaar later verkoopt hij het weer voor 1150 gulden 
(Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 125; 22‐09‐1749 en nr. 
145, fol. 2vo; 20‐08‐1750.
21 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 60; 07‐02‐1765.
22 Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 9; 04‐03‐1846.
23 Notarieel Scherpenzeel 4141 nr. 143; 10‐09‐1873.
24 Notarieel Scherpenzeel 4147 nr. 17; 21‐03‐1883.
25 Notarieel Amersfoort. AT058a013, nr. 12 en 13; 27‐01‐1896.
26 Notarieel Barneveld, not. D. van Heuven; 03‐10‐1906.
27 Notarieel Barneveld BOK3588; 27‐01‐1925.
28 Notarieel Barneveld, not. D. van Heuven; 30‐01‐1907.
29 Notarieel Barneveld, not. A.J. Bok; 22‐07‐1950.
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Werkgelegenheid
Toen het ontginningswerk en de turfwinning ten einde liepen, kwamen veel mensen zonder 

werk te zi�en. En sociale voorzieningen waren er toen nog niet!

Naast een lapje grond, een geit, een varken en een paar kippen voor zelfvoorziening trach�e 

men te overleven door zgn. huisnijverheid. een Vetpot was dit alles natuurlijk niet, maar... men 

was zelfstandig, en men kon dus niet meer door een werkgever ontslagen worden; en dat was 

toen heel belangrijk! En dan maar hopen dat je niet ziek of invalide werd.

Vanwege hun omvang traden ’n drietal vormen van huisnijverheid sterk op de voorgrond: t.w. 

wolverwerking, teelt en verwerking van tabak en ’t brouwen van bier:

Wolverwerking
Het bleek voordeliger om de wol van de vele schapen (zie vorig ar�kel) niet meteen te verkopen, 

maar eerst zelf te spinnen en daarna zelf te breien of te weven. Zo kon een belangrijke 

meerwaarde van de wol verkregen worden. Die huisnijverheid maakte het ook mogelijk dat 

vrouwen en kinderen er aan konden deelnemen en dat aldus de omzet groter werd (in veel 

oudere huizen kan men nog een wee�amer aantreffen). Door coöpera�ef de brei‐ en 

weefproducten af te ze�en, werd nog meer voordeel behaald.  

De stap was toen voor een handige zakenman en geldschieter niet groot meer om produc�e en 

afzet in ’n tex�elfabriek te concentreren. Zo ontstonden alleen al in Veenendaal ’n �ental 

tex�elfabrieken met in totaal zo’n 3000 arbeidsplaatsen; waarvan Scheepjeswol en Hollandia 

Tricotage wel de bekendste waren.

En in Ede ontstond in 1922 de bekende ENKA‐fabriek van kunst‐ of rayonvezels, die gemaakt 

werden uit de natuurlijke grondstof cellulose (uit houtpulp). Deze vezels dienen voor de 

fabricage van allerlei kunstzijdegarens. Maar ook de overbekende ENKA‐sponzen en –zemen 

werden uit rayon gemaakt. Helaas was de tex�elindustrie (evenals in Twente) in het laatst van 

de vorige eeuw niet lonend meer: de concurren�e uit ’t buitenland was te groot geworden!   Er 

volgden massa‐ontslagen, en de produc�e verdween in z’n geheel naar de zgn. lagelonen‐ 

landen.

In één der voormalige Veenendaalse fabrieken is nu Het Tex�elmuseum geves�gd. En op het 

enorme fabrieksterrein van de gesloopte ENKA‐fabriek is nu een woonwijk verrezen.

Tabaksnijverheid
Het Andes‐gebied in Zuid‐Amerika is een belangrijk herkomstgebied van in ons land bekende 

gewassen. Want behalve mais en aardappelen komt ook de tabaksplant er vandaan. Toen de 

Spanjaarden ’t gewas naar Europa overbrachten, werd het aanvankelijk (vanwege z’n nico�ne‐

gehalte) alleen maar gebruikt als insectenbestrijdingsmiddel en om er geneesmiddelen uit te 

maken, (o.a. tegen migraine).

Maar al gauw bleek het gebruik als genotmiddel een veel grotere omvang te krijgen.  De teelt is 

niet al te moeilijk en het gewas gedijt ook goed op minder vruchtbare grond. 

DE GELDERSE VALLEI (SLOTARTIKEL)
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Zo bleken de zuidhellingen van de reeds eerder genoemde stuwwallen tussen Amerongen en 

Rhenen uitstekend geschikt voor de teelt, en vormden aldus een welkome inkomstenbron als 

huisnijverheid voor werkloos geworden veenarbeiders. De geplukte bladeren werden te drogen 

gehangen in grote zwarthouten droogschuren (waarvan er nog ’n aantal zijn overgebleven). Na 

droging en fermenta�e werden (in handarbeid) sigaren ‘gerold’. De mindere kwaliteit tabak 

werd benut als pruim‐ en snui�abak. Sigare�en en shag zijn er nooit gemaakt. (Het gebruik van 

tabaksproducten werd toenter�jd nog niet gevaarlijk voor de gezondheid geacht).

Evenals bij de wolverwerking ging de huisnijverheid ook hier geleidelijk over naar 

sigarenfabrieken, vooral in Veenendaal (o.a. Ritmeester en Panter) en in Wageningen (o.a. 

Schimmelpenninck) met in totaal zo’n 1700 werknemers.  Ook de tabaksindustrie is thans voor ’t 

grootste deel verdwenen. In één der overgebleven droogschuren in Amerongen is het 

Tabaksmuseum geves�gd.

Bierbrouwerij
Zoals misschien wel bekend, vindt ’t brouwen van bier voor ’n groot deel z’n ontstaan in het feit 

dat er vroeger in vele streken (vooral in de steden) onvoldoende schoon drinkwater voorhanden 

was. ’t Bier was dan voor ’n groot deel ’n alterna�ef.  Dat gold echter niet voor de Gelderse 

Vallei, want de reeds eerder beschreven heldere beken en bronnen leverden immers prima 

water. Voor bierbrouwerij (en ook voor wolverwerking) is veel schoon water nodig, en dat was 

hier volop voorhanden. De benodigde hoeveelheid brouwgerst was onvoldoende, maar werd 

aangevuld met ‘import’ uit de Zeeuwse‐ en Zuidhollandse eilanden. Verder was er veel hop 

nodig, dat (evenals tabak) uitstekend gedijde op de eerder genoemde warme zuidhellingen van 

de stuwwallen (hop is de voornaamste smaakmaker van bier). De bierproduc�e was verdeeld 

over een groot aantal fabriekjes, vooral in Amersfoort en omgeving. Enkele bekende merken: 

Phoenix, De Kroon en De Posthoorn.
(Leuk om te weten is dat er in de Gelderse Vallei veel namen van wegen, paden e.d. zijn, die nog 
herinneren aan de drie hiervoor beschreven vormen van nijverheid, b.v. Wolweg, Schapendri�, 
Wevershilt, Spinpad, Tabakshof, Tabakssteeg, Bierlaantje, Brouwerskade, Hopakker enz.)

Er bestaan nog steeds een aantal bierfabriekjes in de regio, al of niet onder ’n andere naam; 

en na afspraak is vaak bezich�ging mogelijk. En wilt u een dagje‐uit  tevens combineren met de 

interessante geschiedenis van de pluimveehouderij, dan kunt in Barneveld terecht in het 

Pluimveemuseum aldaar (Hessenweg 2a, tel. 0342‐400073).

Kortom: volop mogelijkheden voor recrea�e in een gebied dat zich door de eeuwen heen a.h.w. 

uit het niets hee� ontwikkeld tot wat het nu is: een interessant en welvarend leef‐ en 

werkgebied, centraal gelegen in ons land en gemakkelijk te bereiken

Bernard Bosman.
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Woningbouw
Tussen 1850 en 1950 is het aantal inwoners 

van ons dorp verdubbeld. In 1950 telt 

Scherpenzeel ongeveer 2500 inwoners. Daarna 

zet die groei door. Begin 1951 zijn er 2576 

Scherpenzelers. Twee jaar later zijn dat er 

2613. Een groeiende bevolking brengt een 

toenemende behoe�e aan woningen met zich 

mee. Tijdens de wederopbouw in de 

oorlogsjaren is er in ons dorp volop gebouwd. 

In de periode 1947 en 1950 zijn er ongeveer 

vij�ig woningen bijgekomen. De meeste huizen 

zijn op ini�a�ef van het gemeentebestuur 

gerealiseerd. Een stuk of zes woningen zijn 

door par�culieren gebouwd. 

Mondjesmaat breidt het aantal woningwet‐

woningen uit. Ze worden met name gebouwd 

in de bomenbuurt. In 1950 verrijzen er vier 

huizen aan de Eikenlaan en twee op de 

Lijsterbeslaan. Ook op de hoek van de 

Acacialaan en de Lijsterbeslaan komen twee 

nieuwe huizen. De vraag naar woningen blij� 

echter onverminderd toenemen. Het tekort is 

behoorlijk en dat baart het gemeentebestuur 

grote zorgen. In de vrije sector kan er volop 

worden gebouwd, er is meer dan voldoende 

grond beschikbaar. Maar het zijn vooral de 

minder draagkrach�gen, zoals jonge gezinnen, 

die een betaalbare huurwoning zoeken. Het is 

niet ongebruikelijk als woningzoekende bij de 

burgemeester, de gemeentesecretaris of een 

van de wethouders aan te bellen om te 

informeren wanneer er een woning 

beschikbaar is. Maar als dat in 1950 wel vier 

keer op een avond gebeurt, besluit het 

gemeentebestuur dat woningzoekenden 

voortaan op vrijdag tussen 11 en 12 uur op het 

gemeentehuis terecht kunnen. In de 

bomenbuurt wil de gemeente ruim honderd 

arbeiderswoningen neerze�en. Daarvoor 

maakt ze de grond bouwrijp en worden wegen 

aangelegd. Aan de Lindenlaan komen in 1951 

acht duplexwoningen. Ze zijn een jaar later 

klaar. Een duplexwoning is een woning die 

�jdelijk gesplitst is in twee deelwoningen. Deze 

splitsing is een methode met het oog op de 

heersende woningnood om kleine gezinnen 

aan woonruimte te helpen. De �jdelijkheid 

vindt haar oorzaak in het feit dat de 

deelwoningen niet helemaal voldoen aan de 

bepalingen van de toen geldende 

bouwverordening. Verder was het de 

bedoeling de splitsing, wanneer de 

woningnood verminderd zou zijn, op te heffen.  

Eind 1951 hee� de gemeente 87 woningen in 

beheer en de bouw van woningwetwoningen 

gaat de jaren daarna gestaag verder. Een jaar 

later zijn het er 94. Voor uitbreiding van de 

industrie is aan de Glashorsterdijk een 

NAOORLOGS SCHERPENZEEL

In de tweede aflevering van deze rubriek staat de periode 1950 tot en met 1954 centraal. 

Bijzondere en belangrijke feiten uit dit �jdvak zijn hier beschreven. De beschrijving is 

natuurlijk allesbehalve volledig. 

Hoek Lijsterbeslaan en Acacialaan
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industrieterrein van der�gduizend vierkante 

meter beschikbaar. Voor werknemers van 

bedrijven die zich daar ves�gen wil de 

gemeente ‘industriewoningen’ bouwen. De 

landelijke overheid bedenkt een plan om aan 

voldoende middelen te komen voor de 

woningbouw. De zogenaamde Burgerzinlening. 

Burgers worden aangespoord geld aan de 

gemeentelijke overheid uit te lenen. Met dat 

geld kan de gemeente de woningbouw 

financieren. De gemeente Scherpenzeel 

adverteert ermee in De Nieuwe Holevoet:

De Burgerzinlening moet slagen. Daarom, 

schrij� NU in! Niet versagen. Helpt nu een 

Scherpenzeels huisgezin. Schrij� voor de 

‘Burgerzin’ lening in. Burgerzin lening? Doet 

Uw plicht. De woningnood wordt er door 

verlicht. De Scherpenzelers met elkaar, Spelen 

de ‘Burgerzin’ lening klaar. Schrijf nu in! 

Deze burgerzinleningen blijken ook in 

Scherpenzeel succesvol te zijn. In 1952 hee� 

elk Scherpenzeels gezin gemiddeld 160 gulden 

beschikbaar gesteld voor de woningbouw. 

Daarmee is de inschrijving op obliga�es ver 

overtekend. Het maakt het bouwen van vijf 

extra burgerzinwoningen aan de Lijsterbeslaan 

en de Lindenlaan mogelijk. 

De lijst met woningzoekenden telt 

op 1 juli 1953 vij�ien verloofde 

paren, zes�en verzoeken van 

samenwonen, twaalf verzoeken 

van gezinnen waarvan het huis te 

klein of te oud is en tweeëntwin�g 

aanvragers die hun woning willen 

ruilen. Om de bouwkosten te 

verminderen mag de hoogte in 

woonvertrekken met 10 cm 

worden verlaagd naar 2.60 meter. 

Aan de Lindenlaan verhuurt de 

gemeente woningwetwoningen 

voor 4 gulden en 60 cent per 

week. Er worden niet alleen woningen 

gebouwd, maar aan de Marktstraat sloopt de 

gemeente drie woningen (nummer 34, 36 en 

38) om daar nieuwe huizen te kunnen bouwen. 

De woningnood blij� nijpend, maar het 

gemeentebestuur hoopt binnen een paar jaar 

aan de vraag naar woningen te kunnen 

voldoen, zo laat ze in 1954 weten.

Wegen
De Dorpsstraat is door de eeuwen heen een 

verbindingsweg tussen het westen en het 

oosten van ons land. Al in 1439 wordt de 

Dorpsstraat genoemd als er sprake is van ‘die 

Heelstrate, die doer Scherpenzeell gaet'. Rond 

1800 is de naam veranderd in ‘de Groote 

Straat’. De Dorpsstraat was toen niet meer dan 

een onverharde weg. In 1825 wordt een plan 

gesmeed voor de aanleg van een straatweg 

tussen Amersfoort en Arnhem, een jaar later 

volgt de aanbesteding van de Grooten Weg der 

1e Classe. De Dorpsstraat verliest grotendeels 

haar func�e als doorgaande weg wanneer 

rijksweg A 12 begin jaren vij�ig in gebruik 

wordt genomen. Er is veel minder doorgaand 

(vracht)verkeer waardoor chauffeurscafé De 

Zwaan veel klandizie misloopt. 
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Ook andere middenstanders en horeca‐

ondernemers hebben verminderde inkomsten 

door het wegblijven van verkeer. Om 

Scherpenzeel niet geheel en al in de 

vergetelheid te laten geraken verzoekt de 

gemeenteraad een wegwijzer rich�ng 

Scherpenzeel bij De Klomp te plaatsen. Op 

vrijdag 9 juni 1950 rijdt koningin Juliana na een 

bezoek aan Rhenen op weg naar huis in 

Soestdijk ’s middags om 6 uur door 

Scherpenzeel. De burgerij wordt verzocht die 

dag de vlag uit te steken. Een jaar later 

ontvangt Jantje den Hartog een bedankbrie�e 

van prinses Wilhelmina. De Groote Steeg heet 

vanaf 1950 Burgemeester Royaardslaan na 

eerst nog te zijn omgedoopt tot Raadhuisweg. 

In 1951 krijgt het plein in het centrum officieel 

de naam ‘Plein 1940’. Begin jaren vij�ig 

besteedt de lokale overheid veel aandacht aan 

het verbeteren van de wegen in het dorp. Er is 

oog voor de voetgangers getuige de 

verbetering van de tro�oirs in de Dorpsstraat. 

In het dorp krijgen de Willaerlaan en de 

Gaslaan een asfalt laag. In het buitengebied 

zijn de meeste wegen nog onverhard en 

daardoor vaak onbegaanbaar. Om er maar een 

paar te noemen: Heintjeskamp, Breeschoten, 

de Kolfschoterdijk en de verbinding tussen 

Willaerlaan en Dashorsterweg. Het zijn 

zandwegen die hoognodig verhard moeten 

worden. 

Daar is subsidie van de overheid voor nodig, 

maar men wil ook de gebruikers en eigenaren 

voor een deel voor de kosten laten opdraaien. 

De Renesserlaan(steeg) en de Haar worden 

geasfalteerd. Niet lang daarna verandert de 

Kolfschoterdijk van een onbegaanbare in een 

geasfalteerde weg. Op de begro�ng van 1953 

staat het verharden van Gooswilligen en het 

aanleggen van fietspaden. In 1954 hee� 

Scherpenzeel ongeveer 17 km verharde wegen 

en 14 km aan zandwegen. De verbetering van 

wegen binnen en buiten de bebouwde kom 

gaat onverminderd verder. De Willaerlaan 

wordt in 1954 verbreed naar vier meter en 

krijgt een nieuwe slijtlaag. 

De lokale krant De Holevoet is na 1941 niet 

meer verschenen. Na de oorlog publiceert De 

Barneveldse Courant ook nieuws uit 

Scherpenzeel. Op 3 juni 1950 komt de eerste 

edi�e van De Nieuwe Holevoet uit. Daarin staat 

weliswaar hetzelfde nieuws als in De 

Barneveldse Courant, maar krijgt het nieuws 

uit Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude 

een meer prominente plaats. 

Chauffeurscafé De Zwaan

            De Nieuwe Holevoet, 6 oktober 1951
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Burgemeester Hoytema van Konijnenburg 

beschouwt dat als een voorname ontwikkeling. 

Zo kan ons dorp een belangrijke plaats als 

markt‐ en winkelcentrum blijven innemen. De 

Nieuwe Holevoet wordt op 4 juni 1954 

helemaal zelfstandig. Per edi�e telt de krant 

dan vier pagina’s.

Middenstand
In 1905 is de schapenmarkt in Scherpenzeel 

afgescha�. De winkeliersvereniging E.M.M. 

(Eendracht Maakt Macht) herstelt deze tradi�e 

in 1950. In 1852 lopen er 760 schapen op de 

heidevelden rond Scherpenzeel. 

De schapenmarkt vindt in die �jd zeven keer 

per jaar plaats in de openlucht achter de 

hervormde kerk. De aanwezigheid van heide is 

ook aantrekkelijk voor de bijenteelt. Door de 

ontginning van heidevelden vermindert het 

aantal schapen dras�sch. Rond 1900 zijn er 

nog maar 193 schapen en 604 bijenvolken. Het 

aantal kippen in Scherpenzeel bedraagt dan al 

4851. Ontginning maakt de 

grond geschikt voor 

pluimveeteelt. Met het 

afschaffen van de 

schapenmarkt, begint de 

eiermarkt. 

De in ere herstelde 

schapenmarkt vindt voor de 

eerste keer plaats op de plek 

waar de markt ook vroeger 

was. Muziek en a�rac�es 

zorgen naast tweeëntwin�g 

kramen van winkeliers en 

marktkooplui voor een groot 

succes eind oktober 1950. De 

winkeliersvereniging onderneemt veel 

ac�viteiten en telt in 1950 drieënzes�g leden. 

Er zijn plannen om een eigen poli�eke par�j op 

te richten, zodat de middenstanders in de 

gemeenteraad vertegenwoordigd worden en er 

meer rekening met hun belangen wordt 

gehouden. Onderwerp van discussie is vaak de 

winkelslui�ngs�jd. Het valt niet mee om die te 

veranderen, omdat de winkeliers het onderling 

vaak niet eens zijn. Maar in 1950 zijn de 

winkels in de maand december op 

eenentwin�g avonden tot 21.00 uur open. Het 

jaar daarop organiseert de E.M.M. diverse 

markten. Ook ’s avonds en op zaterdag. Ter 

gelegenheid van het 50‐jarig jubileum van de 

VVV is er een feestelijke markt in 1950. De 

schapenmarkt is dan in september. Tijdens die 

markt is de hoofdprijs van de verlo�ng een 

schaap. Blanken Ploeg showt 

landbouwwerktuigen. 

De winkeliersvereniging 

organiseert begin jaren vij�ig 

een jaarlijks terugkerende 

winkelweek. Bij bakker Van 

Engelenhoven kun je het 

gewicht van een groot 

krentenbrood raden en er zijn 

ook schietwedstrijden op de 

markt. De wielerronde van 

Scherpenzeel wordt in die 

week georganiseerd, het 

parcours gaat over de 

Beukenlaan, Lindenlaan, 

Eikenlaan en de Markstraat. Schapenmarkt bij de kerk (Willem 
Steelink, 1907)
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De eerste televisie in 

Scherpenzeel staat in 1952 in 

café De Zwaan. Evert Kuijt 

demonstreert het toestel als 

de voetbalwedstrijd België‐

Nederland op 19 oktober 1952 

wordt gespeeld. 

Er komen ongeveer 100 

belangstellenden kijken. 

Ze zullen niet alles even 

duidelijk hebben kunnen zien op het klein 

beeld toestel. Dat is ook niet zo erg, want 

Nederland verliest de wedstrijd met 2‐1 

ondanks een doelpunt van Abe 

Lenstra. In 1953 brengt de 

winkeliersvereniging voor het 

eerst een eigen adverten�eblad 

uit: de E.M.M. vizier is geboren. 

In dat jaar is er zowel in mei als 

in oktober een winkelweek. Er is 

een puzzelrit voor fietsers, 

bromfietsers en auto’s. 

Misschien hee� zuster Smit ook 

wel meegedaan met haar Solex 

die ze in 1951 van de 

Scherpenzeelse bevolking hee� 

gekregen. De inwoners van 

Scherpenzeel ze�en een 

inzamelingsac�e op touw voor 

de aanschaf van de fiets met 

hulpmotor, zodat zuster Smit 

ook op afgelegen plaatsen kan 

komen.  De overhandiging is in 

de Wilhelmina Ziekenverpleging 

die in 1953 vij�ig jaar bestaat 

en in 1951 grondig is verbouwd.

 Het jubileum wordt niet als zodanig gevierd. 

Dat past niet bij het karakter van de instelling 

die zuinigheid en soberheid hoog in het 

vaandel hee� staan. De Wilhelmina 

Ziekenverpleging is opgericht op ini�a�ef van 

Jhr. Dr. S. van Ci�ers. 

Eind 1953 wordt de verbouwde eierhal 

geopend. De markthal en het marktplein zijn 

vergroot. De winkeliersvereniging organiseert 

een beurs in de vernieuwde eierhal waar 35 

winkeliers aan meedoen. Er komt veel publiek 

op af dat zich voetje voor voetje langs de 

verschillende kraampjes voortbeweegt.

De Nieuwe Holevoet, 6 september 1952

Evert Kuijt

   De Nieuwe Holevoet, 13‐6‐1951
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Zwembad en spor�errein
Door werkzaamheden in het kader van de 

kanalisa�e van de Lunterse Beek lijdt zwembad 

’t Schut een kwijnend bestaan. Er gaan nog 

maar weinig zwemmers naar toe. Het leidt 

ertoe dat het bad in 1951 wordt gesloten en de 

kleedkamers worden afgebroken. Als jongelui 

daarna in de gekanaliseerde beek gaan 

zwemmen, wordt dat al snel verboden, 

vanwege schade aan de walkant. Het zal nog 

tot 1959 duren voordat Scherpenzeel een 

nieuwe zwemgelegenheid hee�. 

Plannen zijn er al veel eerder. Een maque�e 

laat in 1953 zien wat de bedoeling is: een 

kleuterbad met een diepte van 20‐40 cm; een 

speelbad van 18 x 20 m van één meter diep en 

een bassin van 10 x 25 m. Daarnaast zijn er 40 

badhokjes. De maque�e is in de etalage van 

De Faam te bekijken. Voor het realiseren 

van de plannen is er in oktober 1953 een 

inzamelingsac�e. 

Voor het aanleggenvan een spor�errein 

wil de gemeente in hetzelfde jaar op de 

hoek van de Eikenlaan en Willaerlaan 

een stuk grond van 165 x 90 m 

aankopen. De heer C. ter Burg van de 

P.V.D.A. wil graag twee sportvelden, 

zodat niet alleen voetbalvereniging 

Scherpenzeel, maar ook Valleivogels 

gebruik kan maken van het nieuwe terrein. 

Bovendien kan de zondagafdeling van vv 

Scherpenzeel dan ook dichter bij ’t dorp 

voetballen. Hij vindt geen steun voor zijn 

plannen, zodat het uiteindelijk één sportveld 

wordt waar naast voetbal ook allerlei andere 

ac�viteiten georganiseerd kunnen worden, 

maar niet op zondag. De grond voor de aanleg 

van het veld moet uiteindelijk worden 

onteigend, omdat de eigenaar de voorgestelde 

grondprijs te laag vindt. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1953 

komen de volgende Scherpenzelers in de raad 

die dan nog uit zeven raadsleden bestaat: J.A. 

van den Ham (CH), G. van Kampen (A.R.), F. 

Harthoorn (CH), M. v.d. Burgh (SGP), C. ter 

Burg (PVDA), J.H. Renken (PVDA) en H. 

Berendse (Gemeente Belangen). Kort daarna 

worden Van Kampen en Van den Ham als 

wethouders gekozen. Zij vormen samen met 

burgemeester Hoytema van Konijnenburg het 

college van B&W. Typerend voor burgemeester 

Hoytema is deze anekdote: middenin een 

gemeenteraadsvergadering in 1953 vraagt de 

burgemeester om de voorzi�ershamer. Die 

wordt hem aangereikt. De burgemeester 

begint als een echte �mmerman met de 

voorzi�ershamer op zijn stoel te �mmeren en 

slaat daarmee een uitstekende spijker plat. 

Hilariteit alom. 

De Nieuwe Holevoet, 8‐8‐1953

Wethouder G.van 
Kampen

Burgemeester C.P. 
Hoytema van 
Konijnenburg

Wethouder J.A. van 
den Ham
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Ouden van dagen
In 1947 organiseren de E.M.M. en de VVV in 

samenwerking met verschillende verenigingen 

voor de eerste keer een uitstapje voor de 

ouden van dagen van Scherpenzeel. Ze gaan 

met de auto naar Wijk bij Duurstede. Het is 

een groot succes en men besluit een comité te 

vormen om jaarlijks een bejaardentocht te 

organiseren. Daarin zi�en de heren Sto�jn, 

Verkerk, Golstein, Schimmel, Blanken, Weijers 

en Pol. In 1950 gaan 115 ouden van dagen mee 

naar Schiphol. Er zijn zes�en verenigingen 

aanwezig �jdens een bijeenkomst in De Zwaan 

bij de voorbereiding van het evenement! 

Vrijwilligers toeren met 30 auto’s geëscorteerd 

door twee motoragenten rich�ng Schiphol. De 

heren krijgen van de organisa�e een heerlijke 

sigaar en voor de dames is er een zakje snoep 

voor onderweg. Bij de Gooise Boer drinken de 

deelnemers een kopje thee om vervolgens na 

een bezoek aan de luchthaven huiswaarts te 

keren. In 1954 gaan maar liefst veer�g auto’s 

met ouden van dagen naar Schiphol. Om de 

vliegmachines goed te kunnen zien, rijdt de 

stoet over het luchthaventerrein naar het 

paviljoen waar de meegenomen broodjes 

worden genu�gd. Terug gaat de reis langs de 

studio’s in Hilversum en Paleis Soestdijk. Bij 

terugkomst in Scherpenzeel worden de ouden 

van dagen door Caecilia onthaald. Het 

muziekkorps maakt zi�end op een vrachtauto 

een rondrit door het dorp gevolgd door de 

auto’s met bejaarden. De bevolking is massaal 

uitgelopen en staat langs de route om de 

oudjes te verwelkomen. Eindpunt is de 

Sociëteit waar de ouden van dagen in een 

versierde zaal door accordeonvereniging 

For�ssimo worden getrakteerd op prach�ge 

muziek. Alsof het nog niet genoeg is, is er voor 

iedereen koffie met gebak. Aan het einde van 

de dag bedankt G. ten Broek de organisa�e 

namens de ouden van dagen en zingt Mees van 

Dam nog enkele liedjes. Als klap op de vuurpijl 

speelt Caecilia een afscheidsmars waarmee 

een eind is gekomen aan een onvergetelijke 

dag. 

Onvervalst Scherpenzeels ?
Een zichzelf ‘GIEP VAN SCHERPENZEEL’ 

noemende Scherpenzeler (?) gee� in 1954 in 

het Sjarpezels zijn visie op Koninginnedag en 

Caecilia. Dat hij moeite hee� met het 

Sjarpezels blijkt uit reac�es van ‘echte’ 

Sjarpezelers. Giep houdt het na twee bijdragen 

jammer genoeg voor gezien. 
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Wim van den Berg.








