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VAN DE BESTUURSTAFEL
Steeds vaker werkt onze vereniging samen met maatschappelijke organisa es. Zo hebben we
kortgeleden een presenta e in de Moriahoeve aan De Steeg gehouden. Bij verschillende
bewoners merkten we herkenning van het verleden. Elk jaar verzorgen we een avond voor de
bewoners van het Huis in de Wei. Bij de melkcontrolevereniging in Woudenberg stond de
geschiedenis van zuivelfabriek ‘De Vooruitgang’ centraal. In samenwerking met de bibliotheek
organiseren we sinds twee jaar in oktober een ac viteit in het kader van ‘De maand van de
geschiedenis’. We ontvangen basisschoolleerlingen in het Koetshuis die kennismaken met de
natuur en historie en meedoen met het project ‘Van Luchtkasteel tot Dassenburcht’ dat door
Landgoed Scherpenzeel wordt geïni eerd. En ook met Pla eland Anders onderhouden we
goede contacten. Wie weet vloeit daar volgend
jaar wanneer we 75 jaar Bevrijding vieren wel
weer wat moois uit voort… Tijdens de viering van
90 jaar Oranjevereniging in mei hebben
deelnemers aan de Village Run een gedeelte van
het parcours bij Oud‐Scherpenzeel met de
kruiwagen afgelegd. Ook Gemeente Scherpenzeel
mag in dit rijtje niet ontbreken. De waardering
voor onze vereniging blijkt o.a. uit de ﬁnanciële
ondersteuning die we jaarlijks ontvangen.
In het najaar zal onze ledenbijeenkomst op 29 oktober in het teken staan van ‘Zwemmen in
Scherpenzeel’. Dit jaar bestaat zwembad ‘t Willaer 60 jaar, maar we besteden ook aandacht aan
de periode daarvoor toen velen gingen zwemmen in zwembad ’t Schut in de Lunterse Beek. Als
u nog ﬁlmbeelden of ander materiaal hee dat we in een presenta e op deze avond kunnen
gebruiken, wilt u dan contact opnemen met onze archivaris Piet Valkenburg of met
ondergetekende?
De zomeredi e van ons blad mag er zijn. Zo vindt u in dit blad een uitnodiging voor de
avondwandeling op 5 juli. Dit keer staat in de rubriek ‘Scherpenzeelse boerderijen en hun
bewoners’ hofstede Klein Schaik centraal. Al 7 ½ jaar schotelen we u twee keer per jaar een
verhaal over de geschiedenis van een Scherpenzeelse boerderij voor. En we kunnen daarmee
nog even vooruit. In de nieuwe serie ‘Scherpenzeelse Monumenten’ bijt Piet Valkenburg de spits
af met de geschiedenis van Hoog Koudijs. Oud‐Scherpenzeler André Stuivenberg hee zijn
jeugdherinneringen aan het gemeentehuis beschreven. Maar er is meer. Dat ontdekt u als u er
eens rus g voor gaat zi en en verder leest in dit verenigingsblad.
Wim van den Berg, voorzi er

4

VERSLAG JAARVERGADERING 12 MAART
Opening en mededelingen:
In partycentrum Boschzicht woonden 115 leden de jaarvergadering bij. De voorzi er Wim van
den Berg hee e iedereen van harte welkom.
Vaststellen notulen ledenvergadering 13 maart 2018.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.
Jaarverslag ac viteiten.
Wim van den Berg memoreerde dat dit jaar één van onze oprichters Ger Londo is overleden.
Naast heel veel extra ac viteiten ter gelegenheid van ons 50‐jarig bestaan, die na de pauze aan
de orde komen, vertoonde hij leuke beelden van de ac viteiten die in 2018 hebben
plaatsgevonden. Zoals de ledenvergaderingen, open dagen, excursie naar het Airborne Museum
en het Depot, de feestmarkt, de avondﬁetstocht, “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht”, het
bezoek aan de bedrijven Zeker Zichtbaar en De Boer Electrotechniek en de winteravondmarkt.
Tevens werden de verenigingsbladen, de ar kelen in de Scherpenzeelse Krant , de website en de
facebook pagina vermeld.
Jaarverslag penningmeester.
De penningmeester Henk Beulenkamp gaf een toelich ng op het ﬁnanciële overzicht dat bij
binnenkomst was verstrekt. Ondanks de extra kosten voor ons jubileum kon er een ba g saldo
worden genoteerd dank zij onze reserveringen, extra sponsoring van de Gemeente, Rabobank
en de Ondernemersvereniging.
Verslag kascommissie.
Henk van Hoevelaken van de kascommissie gaf de bevindingen van de kascommissie weer en
bracht de complimenten over aan de penningmeester. Het bestuur werd decharge verleend.
Benoeming kascommissie 2020.
Jose Reussink treedt af, Henk van Hoevelaken blij en Aart van Ginkel is bereid gevonden in de
commissie plaats te nemen.
Bestuursverkiezing:
Er waren geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden en de a redende bestuursleden Henk
van der Hoeﬀ en Wim van den Berg worden herkozen. Mirjam de Wijs hee te kennen gegeven
niet door te gaan, maar zij blij wel als vrijwilligster bij onze vereniging ac ef.
Ac viteiten.
Wim van den Berg vertelde dat er dit jaar weer veel ac viteiten op het programma staan.
Open Dagen
Excursie naar Ommeren op zaterdag 25 mei.
Avondwandeltocht
Bedrijfsbezoek
Najaarsbijeenkomst op 29 oktober.
Hierna werden enkele oude ﬁlmpjes vertoond van :
Fam. Van Nieuwenhuizen de dierenarts die aan de Marktstraat woonde,
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Opening Huize Scherpenzeel in mei 1983
Sloop van het pand fam, Kuiper
Uitje Oud Scherpenzeel in 1999 naar Urk
Filmpje van Oud Scherpenzeel in 2000.
Pauze
In de pauze konden weer fotoboeken worden bekeken en werden er leuke oude beelden uit het
jaar van onze oprich ng 1968 vertoond.
Presenta e.
Na de pauze een terugblik op het 50‐jarig jubileum.
Een mooie presenta e met ﬁlms en foto’s, geheel gewijd aan alle ac viteiten die plaats vonden
jdens de feestweek.
De Open Monumentendag, geopend door herauten en met overhandiging van de Canon van
Scherpenzeel aan de burgemeester. Daarna een tochtje met genodigden in een oude bus, langs
de kunstroute,
De herplaatsing Wederopbouwsteen bij de Lindenlaan, bezich ging van Huize Scherpenzeel en
de Grote Kerk, wandeling door het dorp met een gids, uitreiking van de Canon aan al onze
leden, met de bijbehorende poﬀertjes enz.
De ﬁetspuzzeltocht voor de schooljeugd kwam aan bod, alsmede de avond in de Breehoek voor
de sportverenigingen, ﬁetstocht voor belangstellenden langs de kunstroute, een middag met
oude beelden en voorwerpen in Het Huis in de Wei en als afslui ng de feestavond in Boschzicht
“Back to the six es”.
Al met al een geslaagde feestweek met mooie beelden.
Cobi Schuur, secretaris

UITNODIGING AVONDWANDELING 5 JULI
Vrijdagavond 5 juli maken we een wandeling in het buitengebied van Scherpenzeel. U komt op
plaatsen waar u nog nooit eerder bent geweest!
We verzamelen om 18.30 uur bij ’t Koetshuis. Daar vandaan vertrekken we per ﬁets naar
boerderij Klein Orel van familie Van de Pol aan de Barneveldsestraat 1. Eventueel kunt u daar
ook met de auto naartoe gaan. Van Klein Orel lopen we via een oud pad rich ng boerderij Groot
Orel. We passeren Klein Schaik en brengen een kort bezoek aan Kwekerij Bakker waar eigenaar
Roel‐Peter Bakker ons rondleidt en waar we onze dorst lessen met een glaasje fris. We
vervolgen onze weg langs hofstede Veenschoten om daarna via het erf van Groot Schaik over
een volgend in onbruik geraakt pad te wandelen waarna we ‘door het land’ uiteindelijk weer bij
Klein Orel aankomen. De lengte van de wandeltocht bedraagt ongeveer 5 kilometer. De
wandeling is rond half en afgelopen. Er kunnen maximaal 50 leden deelnemen. Geef u daarom
jdig op voor deze ac viteit bij Wim van den Berg. Graag per e‐mail,
voorzi er@oudscherpenzeel.nl, maar bellen mag ook: 033‐2772183.
We zijn de bewoners van de boerderijen, Landgoed Scherpenzeel en Roel‐Peter Bakker zeer
erkentelijk dat we als ‘po enkijkers’ over hun erf mogen wandelen.
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BLIJVENDE HERINNERING AAN
‘AKTIVITEITENCENTRUM DE HEIJHORST’
In de nieuwe woonwijk De Heijhorst is zaterdag 20 april de gedenksteen van
‘Ak viteitencentrum De Heijhorst’ onthuld. Vereniging Oud‐Scherpenzeel overhandigde
symbolisch het plateau via wethouder Tonnis van Dijk aan de gemeente Scherpenzeel. Hiermee
is een blijvende herinnering aan het voormalige mul func onele gebouw zichtbaar in de wijk.

Gedenksteen De Heijhorst
Ak viteitencentrum De Heijhorst is verdwenen. Alleen de naam van de nieuwe woonwijk en een
straatnaam daar herinneren nog aan het mul func onele centrum. De gedenksteen die nu is
teruggeplaatst, is in 1975 door naamgever burgemeester Jan Heij aangebracht. De steen was te
zien in het eerste element bij de ingang.
Drieënder g jaar was de Heijhorst het bruisende
centrum van de binnensporters en culturele
manifesta es. In 2009 gaat het dorpshuis in vlammen
op. Wat er nog van De Heijhorst over was, werd
gesloopt. De gedenksteen kwam op de
gemeentewerf te liggen. Daar verwijderden
medewerkers van de gemeente jaren later de steen
van het eerste element, waarbij deze in meerdere
stukken brak.
Oud‐Scherpenzeel besluit daarna tot
restaura e. Enkele Scherpenzeelse
ondernemers hebben belangeloos hun
medewerking verleend. Dankzij Aart
Moesbergen, eigenaar van A.M.W. Grafzerken,
zijn de stukken van de gedenksteen weer aan
elkaar gelijmd en is deze grondig gereinigd.
Theo den Hartog, directeur van Lasbedrijf den
Hartog, hee voor een omlijs ng en een
roestvrij stalen standaard voor de gedenksteen
gezorgd. De gemeente droeg zorg voor het
tegelwerk waarop het geheel nu staat. Ter herinnering aan De Heijhorst hee de gedenksteen
op de hoek van de Burg. Colijn‐de Raatsingel en de Hovenierslaan een deﬁni eve plek gekregen.

Bron: Gemeente Scherpenzeel, Mieke Wagensveld.
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ACTIVITEITEN AFGELOPEN TIJD
Dat we geen ‘slapende’ vereniging zijn, ziet u aan deze foto’s van vier ac viteiten die we in mei
organiseerden of waarbij we betrokken waren.

Excursie 25 mei

Kruiwagenrace Village Run 2 mei

Feestmarkt 29 mei

Open dag Grote Kerk 18 mei

ACTIVITEITENKALENDER
Avondwandeling
Open Dag (Monumentendag)
Najaarsbijeenkomst

5 juli
14 september
29 oktober

18.30 – 21.30 uur
13.00 – 17.00 uur
19.30 – 22.00 uur

23 november

13.00 – 17.00 uur

(Zwemmen in Scherpenzeel)

Open Dag
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SCHERPENZEELSE MONUMENTEN EN HUN BEWONERS;
HOOG KOUDIJS
Zoals reeds aangekondigd in het decembernummer van 2018 starten we met een serie ar kelen
over Scherpenzeelse Monumenten en hun bewoners. De a rap in dit eerste ar kel wordt
gedaan door Hoog Koudijs, de woning aan de Sta onsweg 355‐357.
verkorte weergave zijn van “kouter”, wat
bouwland of akker betekent, maar ook
ploegmes of ploegschaar. Hiervan afgeleid is
weer het woord keuter; uit keuterboer; een
kleine boer. Koterij staat weer voor een
verzameling geringe huisjes of een van takken
gevlochten hut.

De naam Koudijs
De naam Koudijs komt al in 1555 voor. In een
belening van de Heer van Scherpenzeel aan
Anthonis Aelbertsz staat: “”ende dat Kolthijss
mit die Heerstraet””. Met de Heerstraat wordt
hier de weg van Scherpenzeel naar
Woudenberg bedoeld. “Cou js” was een kleine
boerderij die zuidelijk van het dorp lag,
eigenlijk aan de huidige Lambalgseweg,
ongeveer tegenover de begraafplaats.

Ook de tweede le ergreep: “ijs” kan een
verkor ng zijn van ijzig, mis g, nevelig of van
“iezer” in de zin van ijzeraarde (blauwe aarde,
aarde met ijzerdelen vermengd). Al met al zijn
er een aantal mogelijkheden : zware grond
(land ) met ijzer (kout‐ijs, kout‐ies), de akker
waar het mis g is (de kout waar het ijzig is) en
er kan zelfs sprake zijn van een
naamsverwijzing: de akker van Thijs (de kout
van Ties). Ik durf er geen conclusie aan te
verbinden!

De eerste bewoning

Wel duidelijk is dat er dus al vroeg bewoning
was in dit gebied. In 1696 had boerderij Cou js
een oppervlakte van ruim 5 hectare. Dat land
strekte zich uit tot de huidige Sta onsweg.
Vermoedelijk hee de boerderijnaam Koudijs Daar stonden vermoedelijk al her en der al wat
te maken gehad met de oorspronkelijke ligging kleine boerderijtjes (keuterboeren). Ook aan
de Holevoet stonden al wat huizen en
en vorm van het gebied of de wijze van
natuurlijk de herberg en de molen. Nabij
ontginning. In veel samengestelde
Koudijs was ook het erf Glashorst, ook wel het
boerderijnamen gee de eerste le ergreep
buurtschap Glashorst. Dit lag ten noorden van
een kwaliﬁca e van de tweede le ergreep.
Denk hierbij als voorbeeld aan Rumelaar = 'een de landerijen van Koudijs tot aan de
Glashorsterdijk. Koudijs maakte deels
grote (rume, ruime) open plek in een bos
(laar)'. Bij de naam Koudijs is dit echter niet zo onderdeel van deze buurtschap uit.
makkelijk te duiden. Eén van de mogelijkheden Het land van Koudijs zelf zou al snel
is dat de eerste le ergreep “koud” le erlijk
versnipperen. Thonis Aelbertsen van Glashorst
slaat op koud in de zin van ijzig: bijvoorbeeld
bezit een groot deel van Glashorst en na zijn
koude grond; een zware en voch ge, slecht te overlijden in 1674 worden grote delen land
verwarmen grond. “Kout” kan echter een
verkocht.
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In 1701 wordt een “kamp” land genaamd
Leegh (laag) Coudijs verkocht door Jan Aerts
Lambalgen. Als in 1706 Dirk Breunissen van
Manen een kamp land genaamd Het Koudijs
koopt, blijkt de splitsing een feit. Dit laatste
stuk land wordt als onderpand voor een lening
in 1736 Hoog Koudijs genoemd. In later jaren
worden deze stukken ook wel de Leege Kamp
en de Hooge Kamp genoemd. Hoog Koudijs ligt
aan de Woudenbergscheweg (de latere
Sta onsweg) en Laag Koudijs aan de
Glashorsterdijk. In dit ar kel gaan we ons
alleen bezig houden met Hoog Koudijs.

Bewoners van Hoog Koudijs tot 1898
Bij publieke veiling wordt in 1808 de Hooge
Kamp (Hoog Koudijs) aangekocht door Rijk
Gijsbertsen Glashorst. Hij is schoenmaker en
getrouwd met Gijsbertje Breeschoten. Het is
onduidelijk of er toen al bewoning was op dit
deel of dat er alleen sprake was van een akker.
Blijkens de kadastrale atlas Scherpenzeel blijkt
er in 1832 al wel een huis te staan op Hoog
Koudijs, namelijk in de zuidoosthoek. Het huis
en perceel zijn dan nog steeds in handen van
Rijk Gijsbertsen Glashorst. Het perceel land is
dan groter als in de huidige situa e; ruim
anderhalve hectare.

(bewerkte) kadasterkaart uit 1859 waarop een
tweetal gebouwtjes staan aangegeven: een woning
met vrm een schuur
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In 1850 blijkt Rijk Gijsbertsen Glashorst te zijn
overleden. De kinderen van Rijk en Gijsbertje
gaan het land verdelen. “In vollen en vrijen
eigendom wordt overgedragen aan Pieter
Glashorst, landbouwer wonende te
Scherpenzeel: 2/3 of de hel van een stuk
bouwland genaamd de Hooge Kamp of Hoog
Koudijs, groot 1 bunder, 43 roeden en 70 ellen,
in het gehucht Glashorst onder de gemeente
van Scherpenzeel, tussen de percelen van Jan
van Ravenhorst zuidwaarts en de weduwe
Hendrik van Huygenbos”. Ook hier wordt
gesproken over “en de daarop staande huizen”,
die echter niet onder de koop blijken te vallen.
In de akte wordt trouwens een saillant detail
opgenomen over Rijk Gijsbertsen Glashorst en
Gijsbertje Breeschoten; zij zijn “onder de
voormalige Fransche wetgeving zonder
huwelijkse voorwaarden gehuwd geweest en
hebben in de echt verwekt”.
Hoog Koudijs wordt dus al vrij snel in kleinere
percelen verdeeld en in 1868 staan er drie
huizen op het oorspronkelijke perceel. Pieter
Glashorst blijkt één woning te hebben, feitelijk
bestaande uit twee woningen. Dat is het al in
1832 genoemde huis, staande op het perceel
waar later het huidige huis gebouwd zou gaan
worden. Naast dit huis staat een in de jaren ’30
van de 19e eeuw gebouwd huis waar Evert Tins
woont. Hij is wever van beroep.
Pieter Glashorst is getrouwd met Klaasje van
Ginkel en als Pieter is overleden wordt het
perceel grond met de woningen daarop in
1896 verkocht aan Albert Schimmel. Hij is
korenmolenaar van beroep in de nabij staande
molen aan de Sta onsweg. Er blijkt sprake te
zijn van twee stukken land: een huis + erve met
schuur en tuingrond, genaamd De Hooge Kamp
op Hoog Koudijs, met als kadasteromschrijving:
sec e D nr 811, groot 3 aren 50 cen aren en
sec e D nr 812 groot 96 aren 10 cen aren.
Daarnaast koopt Albert Schimmel van Klaasje
van Ginkel nog een perceel bouw‐ en weiland
bij het Oosteinde en een perceel weiland,
genaamd het Tabaksland, dat alles voor de som
van 4.300 gulden.

Een bijzondere vermelding op deze laatste akte
is dat er geen eigendomspapieren bekend
zouden zijn van het perceel. Er wordt vermeldt
dat Pieter Glashorst en Klaasje van Ginkel er al
30 jaar woonden. Dit is bijzonder: er is een
getekende eigendomsakte uit 1850 bekend en
dit houdt tevens in dat Pieter en Klaasje er al
46 jaar woonden!

In 1910 legde Hubertus Adrianus (Bart)
Pothoven de fundamenten voor dit huidige
architectenbureau Pothoven. Binnen de familie
Pothoven is ook een architect G. Pothoven
bekend, dit is Gesienus Pothoven, een zoon
van Bart. Hij kan dus niet de ontwerper zijn van
Hoog Koudijs. Ook Bart Pothoven zelf niet : hij
is geboren in 1883. Mogelijk is de vader van
Bart de ontwerper van Hoog Koudijs: dat is
Binnen een maand na aankoopt verkoopt
meester‐ mmerman en architect Adrianus
Albert Schimmel in 1896 een stuk van het land
Pothoven (1851‐1916). Over Adrianus
(ongeveer de hel ) door aan Eduard Johan
Pothoven is niet zo heel veel bekend. Hij
Bichon van IJsselmonde. Dit is vermoedelijk
woonde in Leusden, was van beroep
het deel waarop later het dubbele huis
mmerman en werkte zich zonder oﬃciële
Sta onsweg 351‐353 zou worden gebouwd .
studie omhoog tot architect. Onder leiding van
Van deze Eduard is geen beroep bekend, maar
diezelfde architect Pothoven werd in 1898 ook
hij woont volgens de akte kennelijk wel in
het naastgelegen dubbele woonhuis 351‐353
Scherpenzeel. Van IJsselmonde was een zoon
gebouwd. Adrianus Pothoven blijkt in 1900 ook
van de Heer van IJsselmonde. Men woonde op
als beheerder aangenomen te zijn voor het
het kasteel van IJsselmonde (bij Ro erdam /
hulppostkantoor in wijk D, nummer 7 in
Kralingsveer). Wat hem in Scherpenzeel bracht
Leusden. Mogelijk was er sprake van een
is onduidelijk. Leuke vermelding in deze akte is
deel jdfunc e? Eén van de func e‐eisen was
dat de erfafscheiding bestaat uit een heg met
een fraai + duidelijk handschri en als architect
daarin staande fruitbomen en deze dienen
zal Adrianus daar wel aan hebben voldaan.
gezamenlijk onderhouden te worden.
Voor de bouw van de beide panden aan de
Bouw van de huidige woning
Sta onsweg koos Pothoven voor een
In opdracht van Albert Schimmel wordt het
“eclec sche architectuur, gebaseerd op de
dubbele woonhuis in 1898 gebouwd. Volgens
Neorenaissance en de Chalets jl”, die rond
de Monumentengids Scherpenzeel (2004) naar 1900 in zwang was in de omgeving (Utrecht,
ontwerp van architect G. Pothoven uit
Zeist, Amersfoort). Kenmerkend voor de
Amersfoort. Klopt dit wel? Ook nu bestaat het chalets jl zijn de breed overstekende daken
architectenbureau Pothoven nog steeds.
met windveren, serres, veranda’s en balkons.
Er werd veel geschilderd hout verwerkt in de
ontwerpen.

Bart Schimmel en Eduard van IJsselmonde kenden
elkaar kennelijk niet alleen als koper‐verkoper getuige
deze foto: Op de ﬁets: v.l.n.r.: Willem v.d. Wetering,
Eduard Bichon van IJsselmonde, Johanna van de
Wetering, Bart Schimmel

Hoog Koudijs is onderverdeeld in twee
woningen met een L‐vormige pla egrond.
Hierbij vormt of toont nummer 357 met zijn
brede topgevel en hoge zadeldak als het
“hoofdhuis”. Nummer 355 ligt wat verder naar
achteren en is daarin wat minder zichtbaar. Het
gehele pand is opgetrokken in rode baksteen
met witgepleisterde banden en hoekblokken.
Het dak is gelegd met gesmoorde kruispannen
en deze waren –voor die jd heel nieuw
—machinaal vervaardigd.
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Kadasterkaart uit 1932 met situa e ná de bouw van Hoog
Koudijs.

Rondom zijn de vensters voorzien van luiken
en rechts van woning 355 is nog een originele
serre aanwezig. Ook voor woning 357 hee
ooit een serre gestaan, maar deze is in de loop
van de jd afgebroken.

Bewoners van Hoog Koudijs vanaf 1898
Albert Schimmel is vanaf 1898 de bewoner. Hij
is geboren te Woudenberg op 20 juni 1859 en
behalve korenmolenaar ook
ac ef in de poli ek: hij is
wethouder, werd later loco‐
burgemeester, was ambtenaar
van de burgerlijke stand en
rijksscha er. Op 10 juni 1882
trouwt Albert met Jannetje
Berendse. Zij is in
Scherpenzeel geboren op 8
juni 1856. Jannetje was een
dochter van Hendrik Berendse en Jannetje van
Wolfswinkel. Uit dit huwelijk werden vier
kinderen geboren, allemaal dochters: Jannetje,
Antje, Willemina en Everdina. Toen het gezin in
Hoog Koudijs ging wonen varieerden de
dochter in de lee ijd van 10 tot 15 jaar.
In de loop der jd zouden alle dochters de
ouderlijke woning verlaten, behalve de oudste
dochter. Jannetje is geboren op 03 maart 1883
en trouwt op 29 september 1921 met Gerrit
Carel Keij. Hij is geboren in Zevenhuizen op 24
april 1879, van beroep kantoorbediende en
zoon van Johannes Antonie Keij en Hendrika
Drost. Op 29 november 1922 wordt een zoon
geboren: Johannes Antonie (Joop) Keij. Als op
15 februari 1925 een tweede zoon wordt
geboren: Albert (Ab) Keij, wonen Albert en
12

Hoog Koudijs vóór de 2e Wereldoorlog. Aan de
voorzijde is de serre nog aanwezig. Het bord links
is vrm dat van de Ro erdamsche Bank

Jannetje Schimmel in het oostelijke gedeelte
(nr.355) en de familie Keij in het westelijk
gedeelte (nr.357) van Hoog Koudijs. De
construc e van het huis is bijzonder, want
hoewel er (nog steeds) twee voordeuren in de
dubbele woning zi en, kun je binnen gewoon
van de ene naar de andere woning lopen. Al
jdens de bouw was dit als wens van Albert
Schimmel meegenomen.
Op 15 april 1931 overlijdt Jannetje Schimmel‐
Berendse. Het gezin Keij trekt langzaamaan ook
in het oostelijk gedeelte van de woning en in
het westelijk gedeelte is door Gerrit Keij een
ﬁliaal van de Ro erdamsche Bank geopend.
Het is niet duidelijke wanneer dit precies is
geweest, maar de eerste adverten es
verschijnen eind jaren ’20 in de Holevoet.

Trouwfoto van Gerrit Karel Keij
en Jannetje Schimmel. Staand
links = Albert Schimmel.
Daarnaast met hoge hoed =
Johannes Gerardus Keij (die als
dominee het huwelijk voltrok).
4e van links = Mies van Renes,
de vrouw van de dominee. 3e
van links = Jantje Berendse
(geb. 08‐06‐1856), Tussen de
beide hoge hoeden = Cor
Schimmel en daarnaast =
Everdina (Dina) Schimmel. De
kinderen rechts zijn Jans +
Ne e, nichtjes uit Amersfoort.

Gerrit Keij gaat in 1939 op 60‐jarige lee ijd
met pensioen en dhr. Zwaan neemt dan het
bankﬁliaal over.
Als in 1946 Albert Schimmel overlijdt en de
vier dochters met echtgenote en wat aanhang
bij de notaris komen voor de boedelscheiding,
blijkt dat Albert te zijn overleden zonder
achterla ng van een testament. De waarde van
het ontroerend goed wordt vastgesteld door
een tweetal deskundigen: de aannemers P. en
B. Osnabrugge en W. Schimmel, expediteur.
Albert Schimmel blijkt nogal wat bezi ngen te
hebben gehad: hij was ook eigenaar van het
dubbele woonhuis nummer A121‐A122 (nu
Sta onsweg 351‐353), waar in die jd Jacobus
ten Broek woonde, het woonhuis A122 (nu
Sta onsweg 349), waar in die jd Teus van
Daatselaar woonde, twee percelen bouwland
en een boomgaard aan de Glashorsterdijk. Om
een lang erfenisverhaal kort te houden:
Jannetje Schimmel en Gerrit Karel Keij erven
het huis waar zij reeds in wonen.
De Ro erdamsche Bank is ondertussen
verhuisd naar de Dorpsstraat en het westelijk
gedeelte van de woning (nr. 357) wordt
verhuurd aan de eierhandelaar Wim Budding.

Gerrit Karel Keij en Jannigje Schimmel met hun
beide zoons Johannes Antonie en Albert op het
strand van Scheveningen. Helemaal links =
huishoudster Lies van Schaik Helemaal rechts
liggend = Piet Schimmel

Gerrit Karel Keij overlijdt in 1967 en in 1973
wordt door Jannigje Keij‐Schimmel haar
testament opgemaakt. Als zij in 1974 overlijdt
bepalen de zoons Johannes Anthonie en Albert
dat het huis wordt toebedeeld aan Albert voor
een bedrag van 32.000 gulden. Albert en Bep
woonden toen in nummer 355 en krijgen dus
nummer 357 erbij. Ook de dienstbode, Lies van
Schaik wordt bedacht. Zij is meer dan 40 jaar in
dienst geweest bij Jannigje Keij en krijgt bij
testament 500 gulden toegewezen.

Ondertussen trouwt zoon Albert (Ab) Keij in
1959 met Albertha (Bep) van Amerongen uit
Veenendaal. Er waren in die jd geen huizen te
vinden in Scherpenzeel en dus gingen Ab en
Bep Keij inwonen in Hoog Koudijs.
Hekwerk
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Nog een leuk detail: kleindochter Jeane e
Carolina Keij krijgt een gouden halske ng +
broche met Zeeuwse knoopjes.

Heel lang hee Kees Bakker niet van de woning
kunnen genieten. In 1983 blijkt hij de enige
bewoner te zijn en verkoopt hij de gehele
woning voor 340.000 gulden aan een
Al snel zal Albert Keij een deel van het dubbele
buurman: Kasper Wilhelmus Kemper, directeur
woonhuis verkopen. Uit een akte van 31
ener BV, wonende Sta onsweg 351 en
januari 1975 blijken hij en Bep op de Burg.
getrouwd met Elisabeth Anna Algra. De
Roëllaan 3 te wonen. Hij verkoopt een deel van
omschrijving van het goed is dan: woonhuis
de woning, nummer 355 voor 182.500 gulden
annex kantoor, twee garages, tuinhuisje,
aan Cornelis Bakker, boomkweker (getrouwd
broeikas, erf en tuin.
met Alberdina Mooibroek), die dan al in
nummer 355 woont. Huurder Wim Budding
Kemper gaat tot 1986 in Hoog Koudijs wonen.
woont er ook nog: in 357.
In dat jaar verkoopts hij Hoog Koudijs
doorverkoopt voor 370.000 gulden aan
Een bijzondere opmerking in de akte wijst nog
Marinus Jacobus Vervoort, landbouwkundig
eens terug op de bijzondere construc e van
adviseur, getrouwd met Gerardina Knook en
het huis: de koper is bekend dat een gedeelte
wonende Fluitekruidlaan 11.
van twee slaapkamers en een overloop op de
1e verdieping, alsmede een gedeelte van de
Tien jaar later, in 1996, wordt Hoog Koudijs
zolder op de 2e verdieping zijn gebouwd boven door Vervoort verkocht aan Jan Cornelis van de
de hal van het naastgelegen perceel nummer
Wetering en Carla Ingrid van den Berg. Zij
357. Deze situa e dient te blijven bestaan.
woonden op dat moment op de Hovenierslaan
11. In deze akte is een opmerking opgenomen:
Al na een jaar, in 1976, komen Albert Keij en
“aan koper is bekend dat in de onroerende
Kees Bakker tot het besluit om ook nummer
zaak asbest is verwerkt”. Ook is er een bepaling
357 aan Kees Bakker te verkopen: nu voor de
opgenomen: “koper is voornemens op het erf
prijs van 98.000 gulden. Een aanmerkelijk lager
een vrijstaande woning met garage te s chten.
bedrag dan er voor huisnummer 355 was
Hiertoe dient een bodemonderzoek te worden
betaald. De opmerking met betrekking tot de
verricht. Indien blijkt dat de bodem zodanig is
twee slaapkamers en de overloop op de 1e
verontreinigd dat dit moet worden gesaneerd
verdieping, alsmede de zolder wordt in deze
hebben koper en verkoper het recht de
akte herhaald. Het waarom wordt echter niet
overeenkomst te ontbinden”. Dit laatste deel
vermeld.
wordt al snel geëﬀectueerd: een stuk land,
onderdeel van het perceel van de woning Hoog
Koudijs, ter breedte van 12 meter over de
gehele diepte, ongeveer ter groo e van 6 are
50 cen are, wordt verkocht aan Wim en Ina
van den Berg, bestemd voor de bouw van een
woonhuis.

Interview met Jan en Carla van de
Wetering
Jan en Carla van de Wetering wonen ook nu
nog in Hoog Koudijs. Op dinsdag 22 januari
2019 werden zij geïnterviewd ten behoeve van
dit ar kel. Jan en Carla aan het woord:
Ook in 1981 stond Hoog Koudijs al eens te koop,
getuige deze adverten e in de Scherpenzeelse
Krant.
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”Ik ben Jan Cornelis van de Wetering, geboren
op 28 augustus 1957 te Woudenberg en een
zoon van Cornelis van de Wetering uit
Woudenberg en Jannetje Henken uit Overberg
van boerderij ’t Eind. Ik ben Carla Ingrid van
den Berg, geboren op 17 september 1959 hier
in Scherpenzeel en een dochter van Arie van
den Berg en Jacoba van Doorn. Mijn vader is in
Utrecht geboren en mijn moeder in
Veenendaal. Wij zijn op 30 oktober 1987 in
Scherpenzeel getrouwd en we hebben drie
kinderen: Carlijn, Nienke en Lars.
Hoe komen wij aan deze woning? De aankoop was wel een apart verhaal. Het huis stond
eigenlijk (nog) niet te koop. Hier tegenover woonde in de 90‐er jaren mevrouw Huizing en dat
was een vriendin van Carla haar moeder. Wij hadden in die jd het idee om ons eigen huis te
verbouwen. Van mevrouw Huizing hoorden wij echter dat de bewoners van Hoog Koudijs gingen
scheiden. Ik belde Wim Schimmel op en zei dat ik gehoord had dat Hoog Koudijs te koop zou
komen te staan. Wim wist echter van niks “Dat is niet waar. Als dat te koop zou komen zou ik het
weten”. Ik gaf echter wel aan belangstelling te hebben en ik zei: als het te koop komt ben ik wel
de eerste die jou gebeld hee . Twee weken later belde Wim terug dat Hoog Koudijs inderdaad te
koop was komen te staan. Een probleem was dat de vraagprijs nogal boven ons budget was.
Toen we het huis bezich gden waren we echter gelijk verliefd. Maar ja, met die hoge vraagprijs
en het feit dat er nogal wat aan de woning moest gebeuren….. Gezien de groo e was er op het
perceel echter nog wel ruimte om een extra huis te bouwen en dat bespraken we toen met Wim
Schimmel. Wim was erg scep sch of we daar wel vergunning voor zouden krijgen. Ik ging dat
zelf eens onderzoeken bij de gemeente. Ik wist ook dat Wim en Ina van den Berg op zoek waren
naar een ander huis en ik belde hen direct op om hier nog even mee te wachten. Kortom: we
hebben een stuk van 12 x 50 meter aan Wim en Ina door kunnen verkopen, waardoor wij
ﬁnancieel in de gelegenheid waren om Hoog Koudijs te kopen. Het huis van Wim en Ina werd
perceel Sta onsweg 357‐A.
Zoals gezegd: toen we het huis gekocht hadden moest er nog veel werk verricht worden. We
wilden ook het huis in een zo authen ek mogelijke staat zien te krijgen. Om maar iets te
noemen: Het raam aan de achterzijde. Toen we hier kwamen zat er een groot, lelijk raam in, een
jaren ’70 model met veel glas van 2 x 3 meter. Dat paste totaal niet in dit huis. Aan Van
Doeveren hebben we toen gevraagd om een nieuw raam te tekenen en Hans van Harskamp
hee dat er toen ingezet.
In het hele huis zaten jaren ’70 schrootjes en plafonds van zachtboard. Dat is er allemaal al
voordat wij het huis kochten uitgehaald. In de woonkamer zat een schouw die met bielzen was
afgewerkt. We hebben er een nieuwe schouw omheen gebouwd met een meer authen eke /
klassieke uitstraling.
De kelder was een drama. Deze was helemaal in originele staat, maar stond vol water. Het was
een mooie oude construc e: het waren echte gewelven. Met gemetselde bogen werd o.a. de
keukenvloer ondersteund. Die stenen bogen stonden echter op stalen balken. Dat stond al jaren
onder water en die stalen balken waren volledig aangetast.
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In 2006 of 2007 hebben we de woonkamervloer en de keukenvloer veranderd en de aannemer
keek eens naar die balken en hij gaf aan dat sommige van die stalen balken al bijna doorgerot
waren. O ewel: de hele vloer moest er toen uit en de kelder moest volledig geïmpregneerd
worden om waterdicht te worden.
Toen wij hier kwamen hadden we het hele huis als woning. Vooral voor de
kinderen was dat geweldig: zoveel ruimte. Een ideaal huis om te spelen en
genoeg ruimte om feestjes te geven. Het huis was groot, maar ook wel
onoverzichtelijk: veel ruimtes. We waren de kinderen gewoon af en toe
kwijt!
Een groot aantal zaken aan het huis zijn ook nu nog origineel; denk aan de
voordeur, de serre aan de zijkant, een aantal paneeldeuren, de trap naar
boven met z’n fraai bewerkte spijlen. Een aantal zaken zijn duidelijk
verbouwd in de loopt van de jd. Het glas‐in‐lood bijvoorbeeld zat er al in
toen wij het huis kochten, maar of alles origineel is? Met name het
zijraam lijkt er later ingezet te zijn. Ook hing er een grote fraaie spiegel in
het huis toen wij het gekocht hadden. Hij ziet er wel uit alsof‐ie 100 jaar
oud is of meer, maar we weten niet of die al die jd ook in het huis hee
gehangen. Aan de achterzijde is verder een aanbouw, een soort van
bijkeuken of klompenhok. Wel erg prak sch, maar niet echt mooi en zeker
niet origineel. Voor ons moet hier een soort van bijkeuken zijn geweest,
waar ook nog een waterpomp / een handpomp in stond. Over de keuken
gaat een verhaal uit overlevering: na de oorlogshandelingen van mei
1940 bleek er een groot gat in het dak te zi en. Wat bleek: er was een
granaat, een blindganger door het dak en de tussenvloer gegaan en in de
wasbak in de keuken terecht gekomen. De granaat was niet ontplo want
anders had het huis er mogelijk zelfs niet eens meer gestaan!
Het is verder logisch dat er in de loop der jaren ook wat min of meer luxe
zaken in het huis ingebouwd zijn: een keuken, een badkamer en een toilet.
Vroeger (bij de bouw van de woning) zal er vermoedelijk helemaal geen
toilet in het huis gezeten hebben. Het was in die jd gebruikelijk dat er een
apart privaat in de tuin stond.
Er zit een vrij grote schuur bij de woning. Wel 10 meter lang. Die is ook
oorspronkelijk en je kunt nu nog zien dat er varkenshokken in gezeten
hebben. We denken niet dat er rijtuigen in hebben gestaan. De achterste 4
meter was mestopslag en zo’n 4 meter varkenshokken. Toen wij hier in
kwamen zat er in de schuur ook echt nog een hilt met eronder de
varkenshokken en erboven opslag voor stro.
Tja, natuurlijk zijn er wel wat nadelen aan het wonen in een monument:
het vergt vaak veel onderhoud en aan dat onderhoud ben je over het
algemeen wel wat meer geld kwijt. Vorig jaar maakten we ons ook wel
zorgen over de plannen van de gemeente om behalve de buitenzijde ook
het hele interieur en de tuin van een gemeentelijk monument onder de
monumentenverordening te laten vallen. Dat zou toch wel bijzondere
situa es op kunnen leveren, stel je wilt bijvoorbeeld een nieuwe vloer
hebben, dan zou de gemeente daar inspraak op hebben.
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Gelukkig zijn die plannen van de baan.
Wij zien toch vooral veel voordelen aan het wonen in een
monument: het zijn vaak karakteris eke panden, ook
Hoog Koudijs met zijn hoge plafonds. Het is een groot huis
met veel ruimte en dat is gewoon heel lekker. Je ervaart
veel woonplezier: je moet van een oud huis houden om er
in te willen wonen.
Wij proberen het huis in een zo originele staat te houden.
Soms kost dat oﬀers; de karakteris eke kastanjeboom die
in de voortuin stond hee er gestaan tot in het voorjaar
van 2018. Toen moest de boom weg, hij was ziek en van
binnen al verrot. Dat was wel jammer. Soms loop je tegen
leuke dingen aan: nadat we het huis gekocht hadden
bleek dat Wim Schimmel de originele buitenlamp van het
huis nog in de schuur had staan en wij
hebben die toen van hem gekregen. Wim
vond het wel leuk dat deze weer terug bij
het huis kwam. De lamp moest nog wel
Het gezin vd Wetering omstreeks 2009:
gerestaureerd worden, vooral de kap was Jan, Carla, Carlijn, Nienke, Lars
in slechte staat, maar nu is het één van de
pronkstukken van Hoog Koudijs!"
Piet Valkenburg

Bronnen
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Verenigingsblad Oud Woudenberg, 2006‐1Monumentengids Scherpenzeel, 2004
Lijst van gemeentelijke monumenten in Scherpenzeel, Wikipedia
De Holevoet en de Scherpenzeelse Krant, diverse uitgaven
Website Pothoven architecten, Amersfoort
Publica e “H.A. Pothoven; een onderzoek naar zijn villa’s en landhuizen”
Archief Eemland; digitaal jdschri enarchief, uitgave 1997 historische kring Leusden
Dhr. + mevr. J. v.d. Wetering
Archief fam. J. v.d. Wetering
Foto’s: archief ver. Oud Scherpenzeel, fam. J.v.d. Wetering, P. Valkenburg
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS
Klein Schaik
In de 15e aﬂevering in deze rubriek gaat het over boerderij Klein Schaik. De hofstede ligt aan de
Barneveldsestraat 9. Meer dan honderd jaar hebben leden van de familie Van Ommering op
Klein Schaik gewoond. Aan de bewoningsgeschiedenis van deze familie op de hofstede is begin
2019 een einde gekomen. De eerste Van Ommering op de boerderij is in 1915 Jan van
Ommering. Met name zijn kleinzoon Egbert Wolleswinkel en kleindochter Henny van Dijk‐van
Ommering hebben veel informa e voor de totstandkoming van dit verhaal aangedragen.

Boerderij Klein Schaik Scherpenzeel. Foto C. Stefarius
Zeist, tussen 1940‐1950.
(collec e E.J. Wolleswinkel)

Omdat Klein Schaik een afsplitsing van Groot
Schaik is, hebben zij het begin
gemeenschappelijk. In Oud Scherpenzeel van
2014, nr. 4 werd Groot Schaik beschreven.
Hierin werd de ontstaansgeschiedenis
uitgebreid beschreven. Daarom nu een
samenva ng van dit begin. De oude
schrijfwijze van Schaik is Schadewijck. Schade
is waarschijnlijk een verbastering van scheiden
en een wijk is een bepaald gebied; dus een
afgescheiden gebied. Schadewijk is in de loop
der jd via Schadijck en Schadick
samengetrokken tot Schaik. De groep
boerderijen Veenschoten, Schaik, Kraaienoord
en Gooswilligen is vanouds eigendom van de
St. Paulusabdij in Utrecht. In een opsomming
van Scherpenzeelse enden van de St.
Paulusabdij in 1410 wordt Schadick voor het
eerst genoemd1 .
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Jan van Ommering
(1885‐1980), foto F.W.
de Raad, Leiden 1912
(collec e E.J.
Wolleswinkel)

Betje van der Vis
(1891‐1960), foto F.W.
de Raad, Leiden 1913
(collec e E.J.
Wolleswinkel)

Begin 1500 wordt Gijsbert Ammelsz eigenaar.
De hele familie gaat zich nu Van Schaick
noemen. Zij noemen zichzelf weliswaar Van
Schaijck, maar zij wonen allemaal in
Amersfoort. In 1541 wordt zijn zoon Willem
Gijsbertsz van Schaijck eigenaar2 . In 1552
verkoopt hij de hel van Veenschoten, Schaik,
Kraaienoord en Gooswilligen aan zijn broer
Ammel Gijsbertsz van Schaijck3 . Onder deze
hel valt ook Klein Schaik. Een jaar later hee
Ammel geld nodig. Hij leent 500 gulden van
Peter Willemsz Westerveld, die op Huigenbos
woont. Negen jaar later lost hij de lening af4 . In
1598 wordt zijn zoon Gijsbert Ammelsz van
Schaijck de nieuwe eigenaar5 . Niet voor lang,
want een jaar later overlijdt hij en krijgt zijn
broer Frans Ammelsz van Schaick het erf
toegescheiden6 . Hij verkoopt het in 1605 aan
Jan Gijsbertsz7 . Jan Gijsbertsz is pachter van de
boerderij Groot Vlastuin (Voskuilerweg 10,
Woudenberg).

In 1666 wordt hij eigenaar van Klein Schaik12 .
Hij trouwt met Neeltje Reijers, a oms g van
het nabij gelegen Bi erschoten onder
Barneveld. Het huwelijk is van korte duur.
Binnen zeven jaar overlijdt Gijsbert. In deze
moeilijke jd wordt zijn weduwe Neeltje
geholpen door haar broer Teunis Reijersz. In
1674 trouwt Neeltje met een vroegere buur‐
jongen; Reijer Jacobsen van Havickhorst. In
1675 wordt de boerderij voor het eerste Kleijn
Schadick genoemd13 . De kinderen uit beide
huwelijken worden op Klein Schaik geboren.
Het lijkt er op dat van de vijf kinderen uit deze
twee huwelijken alleen Marritgen Gijsberts
volwassen wordt. In 1674 wordt zij de nieuwe
Klein Schaik satellie oto.
eigenaresse. Zij is ongetrouwd gebleven en
Na zijn overlijden wordt zijn vrouw Giertgen
woont met haar moeder en s efvader Reijer
Jansen eigenaresse8 . Zij hertrouwt met Geurt
Jacobsen van Havickhorst op Klein Schaik. Als
Thonisz, de boer van Groot Dashorst, die bij
ook Reijer overlijdt, trouwt Neeltje in 1685
haar op Groot Vlastuin gaat wonen.
voor de derde keer, nu met Evert Hermsen en
Schaik is gekocht met het oog op de toekomst gaat bij hem in Ede wonen. Dochter Marritgen
van haar zoon Adriaen Jansz. Het lijkt er op dat zal wel meegegaan zijn. Moeder Neeltje zal
later terugkeren naar Scherpenzeel en daar in
hij de boerderij Klein Schaik rond 1630 hee
1699 overlijden.
laten bouwen. In 1631 woont hij er in ieder
geval met zijn vrouw Marritgen Willems en dat
De boerderij wordt verpacht aan neef Jan
is de eerste keer dat we bewoners tegen
Cornelissen, een boerenzoon van Groot
komen9 . Een jaar later wordt hij ook
Vlastuin onder Woudenberg, een zoon van
daadwerkelijk eigenaar10 . Tijd om hun
tante Henrickje Adriaens van Schaijck en oom
testament te maken. Zij legateren de hel van
Cornelis Gijsbertsz. Jan is nog maar kort
de boerderij aan elkaar. De andere hel met 75
pachter als hij moet leren om zijn rekeningen
gulden is voor de oudste zoon. In 1641 duikt
ook daadwerkelijk te betalen. Zijn tante daagt
Adriaen nog even op in de rechterlijke boeken
hem voor het gerecht omdat hij turf en hout,
van Scherpenzeel. Hij hee voor zeven gulden
een vergoeding van balk‐ en bergslieten en
een vuurroer, een geweer, laten kopen in De
mest en 25 gulden pachtschuld moet
Swarte Winden in Utrecht, maar hee nog niet
betalen14 . Jan trouwt drie keer en krijgt vijf
betaald11 . Van Adriaen en Marritgen zijn vijf
kinderen uit deze huwelijken. Zijn zuster Jantje
kinderen bekend. Hendrickje trouwt met
Cornelissen en haar man Cornelis Cornelissen
Cornelis Gijsbertsz en gaat op Groot Voskuilen
wonen nog een jd bij hen in. Als de boerderij
wonen. Marritje gaat met haar man Jan Rijcksz
in 1698 vrijkomt is het niet Jan die hem koopt,
van de Haer in Ede wonen. Herman komt op
maar zijn vrijgezelle broer Gijsbert Cornelissen,
Breeschoten terecht en wordt de stamvader
die bij hem inwoont15 . En zo blij Jan de
van de familie Breeschoten. Van Rutger is niets
pachter, nu van zijn broer. In 1692 gebeurt er
bekend en dan gaan we nu verder met zoon
iets bijzonders. Een zwervend echtpaar beland
Gijsbert Adraensz van Schaijck.
op Klein Schaik waar de vrouw bevalt van een
kind.
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Zij laten dit dopen in Scherpenzeel met de
vreemde naam Mondelingh. Is dat nu een
jongen of een meisje geweest?
In 1701 overlijdt Jan Cornelissen. Zijn derde
vrouw Hendrikje Everts blij met de kinderen
op de boerderij. Wie er van 1708‐1713 op
Klein Schaik hee gewoond is niet bekend. In
ieder geval nog wel Gijsbert Cornelissen16 . In
1713 heten de pachters Aalbert Egbertsen van
Coudijs en Rijkje Meeuwsen. Zij komen met
hun kinderen van Groot Orel.

Helmert pacht op dat moment de boerderij
Ringelpoel onder Woudenberg, maar wil graag
op zijn nieuwe bezit gaan wonen. De pacht van
de Ringelpoel is echter nog niet helemaal
afgelopen. In tussen jd wonen Hendrik
Cornelissen van Huigenbosch en Geurtje
Claassen tot 1740 op Klein Schaik. En als ook
Cornelis Jansz van Schaik met vrouw en
kinderen naar Woudenberg vertrekt, is de
boerderij vrij voor nieuwe bewoners.

Helmert Willemsz Lockhorst is geboren op de
In 1719 overlijdt Gijsbert Cornelissen. Klein
boerderij Katwinkel in Darthuizen onder
Schaik wordt voor de hel eigendom van zijn
Leersum. In 1723 trouwt hij met Maria Janz
zuster Jannetje Cornelissen, die het een jaar
van Ginkel uit Woudenberg. Helmert komt uit
later verkoopt aan de Scherpenzeelse schout
een rijke boerenfamilie. In 1749 staat hij bij de
Anthonij van de Vliert. Vier dagen later wordt bewonerslijst van Scherpenzeel te boek als
deze hel doorverkocht aan de huidige boer
kapitalist, hoewel hij maar de halve boerderij
Aalbert Egbertsen van Coudijs17 . De verbinding bezit22 . Vermoedelijk hee hij de andere hel
met het dorp Scherpenzeel is met paard en
graag willen kopen, maar de erfgenamen van
wagen via de landweg over Groot Schaik. Of te Anthonij van de Vliert willen dat niet.
voet over een kerkpad vanaf Veenschoten
In 1765 wordt zijn oudste zoon Willem
rich ng Klein Orel18 .
Helmertsen Lokhorst, mede namens zijn broer
De andere hel van de boerderij gaat naar
en zusters, beleend met Klein Schaik na
19
neef Cornelis Jansz van Schaik . Het komt dan overlijden van hun vader23 . Blijkbaar slaagt
ook wel heel mooi uit dat hij in 1727 in een
men er in om nu toch de andere hel van Klein
(gearrangeerd?) huwelijk treedt met Grietje
Schaik te kopen en men bezit nu de hele
Aalberts van Coudijs, de dochter van Aalbert
boerderij. Er leven nog zes van de acht
Egbertsen van Coudijs. Nu bezi en
kinderen en ieder bezit 1/6 deel.
schoonzoon en schoonvader dus ieder de hel
van de boerderij. Cornelis, zelf op Klein Schaik Willem Helmertsen Lokhorst gaat niet op Klein
Schaik wonen. Hij koopt een boerderij op Ekris
geboren, gaat bij zijn schoonouders inwonen
en daar worden de eerste vijf kinderen van de in Woudenberg. Zijn broer Helmert Helmertsz
en geboren. Na het overlijden van zijn vrouw Lokhorst en Aartje Dirks van Voorthuizen gaan
verder op de boerderij. Na negen jaar huwelijk
trouwt hij in 1734 met Jannetje Rijks van
overlijdt Aartje. Zij krijgen zes kinderen
Egdom, geboren op Klein Lambalgen.
waarvan er drie jong overlijden en de jongste
Nu ligt het voor de hand dat de eigendom van vier maanden oud is als Aartje ster . Hoe
de hel van Klein Schaik die aan zijn
Helmert dit allemaal opgevangen hee is niet
schoonvader toebehoort op hem zal vererven. bekend. Anderen zullen hem geholpen hebben.
Maar dat gebeurt niet. Zijn zwager Meus
Hij hertrouwt in ieder geval niet. In 1801
Aalbertsz van Coudijs krijgt het toebedeeld.
overlijdt ook hij. De kinderen ze en de
Die gebruikt het in 1736 als onderpand voor
boerderij voort.
een lening van 600 gulden20 . In 1739 verkoopt
Dirk Lokhorst trouwt als eerste in 1803 met de
hij voor 2450 gulden zijn hel aan Helmert
Leersumse Jannigje Toonen van Ginkel.
Willemsz Lokhorst21 .
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de Glind onder Barneveld te kopen. Helmert,
Anthonie en Aartje zullen bij hun huwelijk 1300
gulden krijgen. Jannetje trouwt met Jacob van
Laar, een weduwnaar uit Doorn en gaat bij hem
wonen. De weg is vrij voor zoon Albertus.
Waarschijnlijk vanaf zijn huwelijk met Geertje
van Ginkel in 1852 huurt Albertus de boerderij
van zijn ouders voor 360 gulden per jaar.

Klein Schaik 1832.

Een jaar later ook zijn beide zusters. Maria, de
oudste, gaat naar Oud Willaar en Mientje, de
jongste, gaat naar Breeschoten. Dirk blij op
Klein Schaik. De boerderij is nog steeds
onverdeeld. Nu iedereen getrouwd is, is de jd
gekomen om de boedel te verdelen. Aan Dirk
wordt 5/6 deel toegescheiden24 . Het laatste
zesde deel kan hij drie weken later kopen van
de erfgenamen van zijn aangetrouwde neef
Evert Jacobsen van Voorthuizen, getrouwd met
Jannigje Hel¬merden Lokhorst25 . Hij betaalt er
f 600,= voor. Dus de totale boerderij is ca. 3600
gulden waard. Zo slaagt Dirk er in om eigenaar
van heel Klein Schaik te worden. Het bedrijf is
31.59.36 ha groot26 . Hij hee genoeg geld om
in 1826 een tweede boerderij te kopen. Voor
4005 gulden wordt hij eigenaar van
Schoonoord, een boerderij met 59 ha land in
De Glind onder Barneveld27 . Dat blijkt een
goede koop te zijn, want in 1866 is het 13.000
gulden waard. Dirk en Jannigje krijgen negen
kinderen waarvan er vijf volwassen worden. In
1847 laten zij hun testament maken28 . Dochter
Jannetje en zoon Albertus krijgen het recht om
voor 4500 gulden de bouwmanshofstede Klein
Schaik te kopen. Deze bestaat uit een
bouwmanswoning, bakhuis, twee schuren,
varkenshok, schapenhok, drie korenbergen,
erf, werf, tuin, boomgaard en + 31 hectare
land. Dochter Aaltje Lokhorst, getrouwd met
Jan Bloemendal krijgt het recht om voor 4500
gulden de bouwmanshofstede Schoonoort in

In 1860 overlijdt Jannigje en in 1866 overlijdt
Dirk. Volgens hun testament krijgen Albertus
en Jannigje Lokhorst de boerderij
toegescheiden voor f 10.687,50, maar Albertus
koopt zijn zuster direct uit en wordt zo alleen
eigenaar29 . Het bedrijf is iets groter geworden
nl. 33.99.88 ha
Albertus en zijn vrouw Geertje van Ginkel
krijgen vier kinderen. Gijsbert en Jannigje gaan
in Scherpenzeel wonen en blijven ongehuwd.
Grietje en Dirk blijven bij hun ouders op de
boerderij. In 1882 overlijdt vader Albertus, 65
jaar oud. Dochter Grietje Lokhorst trouwt in
1888 op 30‐jarige lee ijd met Hendrik Peelen
uit Woudenberg. Dirk trouwt een maand later
en gaat op Groot Davelaar (nu Peelens Hoeve)
wonen.
Grietje Lokhorst en Hendrik Peelen ze en de
boerderij voort. Na een jaar gebeurt er een
tragisch ongeluk. Hendrik verongelukt met het
inspannen van een paard, pas 43 jaar oud.
Grietjes moeder woont nog steeds bij haar in.
Dat is maar goed ook, want Grietje is
hoogzwanger en zal twee maanden later een
dochtertje krijgen.

Barneveldse Krant, mei 1913
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Ongetwijfeld geholpen door knechts en
meiden ze en de twee vrouwen de boerderij
voort. In 1897 volgen de gebeurtenissen elkaar
snel op. Moeder Geertje overlijdt in het
voorjaar en dochter Grietje leert een nieuwe
man kennen. Het is Gijsbert Schimmel van
Groot Kolfschoten. Het aanstaande echtpaar
wil op de boerderij Ebbenhorst gaan wonen.
Tijd om Klein Schaik, nog steeds eigendom van
alle vier de kinderen, te verkopen. Uit de
boedelbeschrijving blijkt dat er twee paarden,
en koeien, vijf pinken, vier fokkalveren, twee
drach ge zeugen, twaalf varkens, veer g
kippen en een hond op de boerderij zijn. Klein
Schaik wordt augustus 1897 verkocht voor
14.875 gulden aan Cornelis Wolswinkel, boer
op Klein Kolfschoten30 . Daar wordt de waarde
van de inboedel bij opgeteld. Als de schuld van
4000 er vanaf is getrokken blij er 15.650
gulden over om te verdelen. Hiermee komt
een einde aan het familiebezit van de
Lokhorsten, die sinds 1739 eigenaar zijn
geweest.
Cornelis Wolswinkel, zijn vrouw Maartje
Apeldoorn en hun negen kinderen verhuizen
van Klein Kolfschoten naar Klein Schaik. Daar
zullen nog twee kinderen worden geboren.
Cornelis en Maartje zijn met zoveel kinderen
de stamouders van veel Wolswinkels in onze
omgeving. Zoon Lubbert gaat naar De
Lagemaat onder Woudenberg, Maria trouwt
met Jan Bertus Blanken de kuikenbroeder uit
Scherpenzeel, Thijmen wordt boer op Klein
Ravenhorst onder Renswoude, Kees wordt
bakker in Scherpenzeel, Jannigje trouwt met
Arie Mulder van de Walderveense molen, Jan
Jacob wordt molenaar op de Zandbrinker
molen in Asschat. En dan hebben we nog niet
eens alle kinderen genoemd.
In 1910 besluiten zij de boerderij te verkopen.
Een klein deel, 2 ½ ha heide in ontginning
wordt voor 500 gulden verkocht aan Jan
Mulder, een bouwkundige uit Ro erdam. De
boerderij met huis, erf, drie schuren, bakhuis
en schaapskooi en 31 ½ ha land wordt voor
22

Algemeen Handelsblad, 3 aug. 1910
29.000 gulden verkocht aan Gijsbertus
Hermanus Reijm en zijn vrouw Johanna van
Vliet. Zij komen uit Zevenhuizen tussen Gouda
en Ro erdam31 . In 1912 gaan zij er zelf wonen.
Dat bevalt blijkbaar niet zo goed want een jaar
later verkopen zij de boerderij en gaan in
Nieuwerkerk aan den IJssel wonen. De koper is
Wilhelmus Jacobus Arnoldus de Wi Huberts
uit Arnhem32 . Hij betaalt er 31.000 gulden
voor. De Wi Huberts koopt ook nog 20 ha
weiland en heide van het Haarscheveld onder
Leersum voor 7964 gulden33 .

Klein Schaik is een oude boerderij en in slechte
staat. De eigenaar besluit om de boerderij te
herbouwen, maar op een andere plaats.

Klein Schaik, 1913

Niet meer naast Groot Schaik maar aan de
Barneveldsestraat. Totale kosten zo’n 10.000
gulden.
De nieuwe boerderij en het Haarsche Veld
worden verpacht aan Arie Kok en Jannetje
Marijtje de Jong uit Boskoop. Met hun vijf
kinderen verhuizen zij naar het onbekende
Scherpenzeel. Bij de geboorte van hun zesde
kind gaat het mis. In het doopboek van de
gereformeerde kerk staat: “De moeder is 21
juli 1913, zes dagen na de geboorte overleden.
Het kind is na de H. Doop door een zuster ter
opvoeding mede genomen naar Sassenheim”.
Wat een wereld van verdriet schuilt hier
achter.
In 1915 besluit Arie Kok
dat het roer in zijn
leven om moet. Hij zegt
de pacht op en wordt
Barneveldse Krant, mei
melkboer in Den Haag.
1913

Jan en Betje van Ommering‐van der Vis met Dirk (1915),
Betsy (1916) en Cor (1918), Klein Schaik Scherpenzeel ,
foto L.B.J. Serré, Amersfoort c. 1920 (collec e E.J.
Wolleswinkel)

Op 1 oktober 1923 kopen Jan en Bets de
boerderij en het Haarsche Veld voor 48.000
gulden, waarvan 13.000 gulden contant en
35.000 omgezet wordt in een hypotheek. Op
22 augustus 1929 is de hypotheek volgens een
kantlijnno e afgelost35 .

Jan en Bets krijgen vijf kinderen; Dirk, de
oudste, trouwt met Cornelia Jacomijntje
Jan van Ommering en Bets van Ommering ‐
Versteeg en blij op Klein Schaik. Elizabeth
van der Vis
trouwt met Pieter Wolleswinkel en verhuist
Klein Schaik en het Haarsche Veld worden voor naar De Nieuwe Melm in Renswoude, Dirk
20 jaar voor 1750 gulden per jaar verpacht aan Cornelis trouwt met Gerritje Willemina
Jan van Ommering en Betje van der Vis uit
Klaassen en gaat op Ruimzicht wonen, Jansje
Alphen aan den Rijn. De boedel van de vorige trouwt met Jochem Floor en wordt boerin op
pachter wordt voor 8000 gulden overgenomen Klein Groenbergen onder Leersum en Beatrix
en bestaat uit 2 paarden, 27 melkkoeien,
Neeltje trouwt met Reijer van de Gri en
jongvee, varkens, karren, wagens en
vertrekt naar een boerderij in Zeist.
34
kaasmaakinventaris .

Bewoners op Klein Schaik 1915 ‐ 2019

Jan is op 27 juli 1885 in het Zuid‐Hollandse
Hazerswoude geboren. Zijn vader is boer. Na
de lagere school moet Jan direct meewerken
op het bedrijf van zijn ouders. De dag begint
vaak om vier uur ’s morgens met het melken
van de koeien. Jan is één van de acht kinderen
in het gezin. In 1914 trouwt Jan van Ommering
met Betje van der Vis uit Alphen aan den Rijn.
Kort na het huwelijk vertrekt het jonge
echtpaar in 1915 met hun één maand oude
zoon Dirk naar Scherpenzeel en gaat daar
wonen op de nieuwe boerderij Klein Schaik.
Jan en Betje van Ommering‐van der Vis met Dirk, Betsy, Cor
en Janny, Klein Schaik, c. 1925 (collec e E.J. Wolleswinkel)
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Voor de oorlog verkoopt Jan het Haarsche Veld
in gedeeltes en ook delen van Klein Schaik
worden verkocht. De door hem gebouwde
landarbeiderswoning Landlust, waarvan de
eerste steen op 8 juli 1924 wordt gelegd door
zijn dochter Jansje van Ommering, verkoopt hij
in 1930 aan de familie Kamphorst.

Een jaar later is dat nog maar 400 gulden en in
1923 kost een melkkoe slechts 250 gulden. De
boeren leiden door die prijsdaling forse
verliezen. Tijdens de crisis in de der ger jaren
is de waarde verminderd tot 150 gulden en de
literprijs voor melk bedraagt nog geen vier
cent. Een vet varken brengt ongeveer 12 cent
per pond op. Voor een gulden koop je vier
Rob van Ommering, een broer van Jan, komt in pond karbonade en daarbij krijg je een pond
1922 vanuit Leiden naar Scherpenzeel. Hij
vet toe.37
begint op 28‐jarige lee ijd een
huisartsenprak jk in Renswoude. Hij verblij in
hotel ‘De Holevoet’. Daar vandaan schrij Rob
regelma g brieven naar huis waarin hij
verhaalt over zijn belevenissen. “Ik zit al jd op
Jan z’n plaats”, schrij Rob over zijn bezoek
aan de grote kerk in Scherpenzeel. Na kerk jd
gaat hij bij zijn broer op Klein Schaik
koﬃedrinken. Daarover bericht hij op 23
december 1922: “…Vanavond ben ik weer bij
Jan geweest. Een varken had bij ‘t leveren een
poot gebroken en was Zaterdag geslacht;
Jan van Ommering op zijn kaasbrik, 1925 (collec e
morgen verdere behandeling…” Zijn
E.J. Wolleswinkel)
vaardigheden als huisarts komen hem
kennelijk goed van pas op de boerderij van zijn Tijdens de mobilisa e komen er veel militairen
broer. Poten ële pa ënten komen soms via Jan over de vloer op Klein Schaik. Als het wat beter
van Ommering bij Rob terecht.
gaat eind jaren der g, breekt de oorlog in mei
“Morgenochtend moet ik naar een pa ënt(je), 1940 uit en evacueren Jan van Ommering en
die door twee doktoren onderzocht is, maar
zijn gezin naar Noord‐Holland. De zonen Dirk
niet opknapt. Ze hebben aan Jan gevraagd of
en Cor gaan niet mee, omdat zij de koeien naar
ik eens kom kijken.” Later moet hij vanwege
Wijk bij Duurstede moeten brengen om ze daar
opkomende doo eid zijn prak jk opgeven en op de boot naar Ammerstol te ze en. Na de
specialiseert hij zich in de tandheelkunde. Tot capitula e mogen Jan en zijn gezin weer naar
op hoge lee ijd hee hij als tandarts en
huis. In de hec sche dagen van evacua e en
specialist mondziekten een prak jk aan de
terugkeer vertelt hij op 17 mei 1940 aan zijn
Hendrik van Viandenstraat in Amersfoort.36
zuster in Zoeterwoude in een brief met
verschillende interessante details:
Jan van Ommering is in 1918 medeoprichter
van de Gelderse Maatschappij voor Landbouw ,,… Aan alles is te zien dat hier oﬃcieren
en wordt later tot erelid benoemd jdens het hebben gelogeerd. Alles in orde, wel deken,
50‐jarig jubileum. In 1968 zet hij herinneringen brik, melkwagen, handdoeken enz. verdwenen,
aan de begin jd van de vereniging op papier.
maar als ik rondom bij de buren zie, ben ik best
Jan schrij dat er in die jd veel dorpsboeren
tevreden. Er lag een Duitsche afscheidsbrief op
zijn. Winkeliers en zelfs de burgemeester en
tafel en op de nachtkast was geschreven: "Wir
wethouders hebben koeien. Een goede
wolten den Krieg nicht". We zullen dit laten
melkkoe kost in 1920 en 1921 achthonderd
staan, dan kun je het zien".38
gulden.
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In 1956 wordt ongeveer negen hectare
afgescheiden van Klein Schaik en met een tot
woning verbouwde schuur onder de naam
Ruimzicht verpacht aan de jongste zoon Dirk
Cornelis van Ommering.

,,Ik loop tussen de koeien
Zij likken mijn handen
Zij schuren mijn rug
In hun taal is dat:
De baas is weer terug”39

Een jaar later, in 1957, doet Jan het bedrijf over
aan zijn zoon Dirk. In 1958 verkoopt hij de
boerderij met 19 hectare land voor 80.000
gulden aan hem. Dirk pach e voor 2500
gulden per jaar de boerderij sinds 1957. Jan
van Ommering verhuist met zijn echtgenote
naar Sta onsweg 395 in Scherpenzeel. Dat huis
staat er nu niet meer. In 1960 overlijdt zijn
vrouw Bets op 69‐jarige lee ijd. Jan blij
alleen achter, maar sinds zijn vertrek naar het
dorp, komt hij nog dagelijks op Klein Schaik, op
de ﬁets. Jan is in 1968 één van de eerste
bewoners van het pas geopende
bejaardencentrum het Huis in de Wei.
Wanneer het ﬁetsen hem wat minder goed
afgaat, komt hij vaak li end naar de boerderij.
Met zijn wandelstok loopt hij vanaf het
bejaardencentrum naar de Marktstraat. Daar
steekt hij zijn stok uit naar passerende auto’s
die haast genoodzaakt zijn te stoppen en Jan
mee te laten rijden naar Klein Schaik. Terug
naar Scherpenzeel neemt hij al jd een kan
melk mee. Het eten in het Huis in de Wei
smaakt hem vaak niet en hij vindt de
verblijfskosten daar veel te hoog. Na ongeveer
zeven jaar verlaat hij in 1976 op 91‐jarige
lee ijd het bejaardenhuis en gaat hij in een
houten aanbouw bij boerderij Ruimzicht van
zoon Cor wonen. Daar voelt hij zich meer thuis
en leidt hij een geregeld leven. Dagelijks gaat
hij ’s avonds om 9 uur naar bed om ’s nachts
om 3 uur weer op te staan. Na het scheren en
ontbijten duikt Jan vervolgens weer voor een
paar uur in bed. Roken en drinken doet hij niet.
Zijn schoondochter zorgt voor smakelijk eten
en kleindochter Henny houdt de boel schoon.
Wekelijks bezoekt hij op woensdagmorgen de
markt. Hij leest veel en met regelmaat schrij
hij gedichten over het dagelijks leven. Over zijn
jd op Klein Schaik dicht hij:

In 1980 overlijdt Jan van Ommering op 95‐
jarige lee ijd.
Dirk van Ommering en Conny van Ommering ‐
Versteeg
Dirk groeit op Klein Schaik op. Hij is de oudste
in het gezin. Na de lagere school bezoekt Dirk
de land‐ en tuinbouwschool op De Glind die bij
de Rudolhps ch ng behoort. De
landbouwschool in Scherpenzeel is pas in 1930
opgericht, toen nog op Woudenbergs
grondgebied.

Hij volgt een vierjarige opleiding. Als oudste
van het gezin is Dirk voorbestemd om later
boer te worden op Klein Schaik en het bedrijf
van zijn vader over te nemen. Het vermoeden
bestaat dat hij wellicht liever zou hebben
doorgeleerd om later bij voorbeeld accountant
te worden. Die keus is er echter niet in die jd.
Desondanks ontwikkelt Dirk zich tot een
uitstekend boer. Van zijn vader leert hij melken
en de daggelders leren
hem het land te
bewerken40 . Ploegen,
eggen en zaaien laat
Jan van Ommering
graag aan anderen
over. Op Klein Schaik
maakt Bets van
Ommering zelf kaas.
Dirk van Ommering
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De overige melk wordt in bussen
dagje uitgaat (steevast
met het nummer 1757 aan de
naar een museum en
zuivelfabriek geleverd. Maar er
samen met Jan sr.) zorgt
zijn natuurlijk ook kippen en
Van Ommering ervoor dat
varkens op de boerderij. Tijdens De Nieuwe Holevoet, 19 maart 1959 hij weer op jd thuis is om
de evacua e lopen de kippen en
te melken. Hebben koeien
de varkens los rond. Bij terugkomst liggen de
op veel boerderijen nietszeggende namen als
eieren her en der verspreid bij de boerderij. De Bertha 1 of Clara 3, op Klein Schaik mogen de
varkens worden weer in hun hok gedreven.
kinderen een leuke naam verzinnen voor een
Van de koeien keren er uiteindelijk maar zeven pasgeboren kalf. De namen van de runderen
die tot de eigen veestapel behoren terug.
staan op de balken in de deel. Ieder hee zijn
eigen plekje. In de zomerstal weten de koeien
Ná de oorlog verkoopt vader Jan van
precies op welke plek ze horen te staan als ze
Ommering een perceel land aan het echtpaar worden gemolken. Dirk van Ommering is erg
Van Ginkel‐Kwakernaak (pachters van Groot
nauwkeurig en netjes. Alles ziet er zeer
Schaik), die er een bungalow met veeschuur
verzorgd uit. Hij zorgt voor schoon stro waar de
bouwen. In 1956 krijgt Dirk op 41‐jarige lee ijd koeien op kunnen liggen en hij vermengt
kennis aan Conny Versteeg uit Maartensdijk.
zaagsel met zand dat hij achter de koeien
Een jaar later, op 9 mei 1957, trouwen Dirk en boven de grup strooit. Maar ook zijn
Conny.
echtgenote is op hygiëne gesteld. Zodra de
koeien in het voorjaar weer naar buiten gaan,
maakt ze de stal brandschoon en wordt alles
weer opnieuw in de kleuren grijs en wit
geschilderd. Nooit is er ongedierte op de
boerderij, nooit is er een koe dood van het erf
gegaan m.u.v. doodgeboren kalveren. Als de
koeien wat mankeren schakelt Dirk
onmiddellijk de veearts in. Bij de dagelijkse
werkzaamheden op de boerderij helpt een
knecht die in de knechtenkamer slaapt en met
het gezin mee‐eet. Dirk houdt niet van kuilgras,
want dat s nkt. Pas later moet hij eraan
Conny van Ommering‐
Dirk van Ommering
geloven en wordt er op Klein Schaik ook gras
Versteeg
ingekuild. Hij noteert heel veel gegevens van
In 1958 wordt Jan van Ommering, zoon van
het vee in een schri . Hij houdt van alles bij.
Dirk en Conny, op 6 maart op Klein Schaik
Dirk en Conny van Ommering leiden een sober
geboren en op 26 augustus 1959 komt dochter
bestaan. Als Conny eens een bedrag van haar
Henny ter wereld. Dirk is bepaald geen
moeder krijgt voor de aanschaf van een
varkensboer, zodat hij al snel besluit alleen
wasmachine, vindt ze dat zonde van het geld
verder te boeren met zwart bonte koeien.
en koopt ze er een koe voor die ze de naam
Maar als Henny vraagt om een Charleroi koe,
Rosa gee . Conny van Ommering zorgt voor de
dan stemt Dirk daarmee in. Op Klein Schaik is
groentetuin, die ze overigens wel door haar
wel een s erenstal, maar geen s er. Die stal
man laat omspi en. Sperziebonen verkoopt
gebruikt Dirk voor jongvee. Dirk melkt al jd
Conny aan groenteboer Pul. Kleding voor de
zelf de koeien op Klein Schaik. Daar komt
kinderen maakt ze al jd zelf. Eén keer per
niemand anders aan te pas. Vakan e is er niet
week reist ze met het openbaar vervoer naar
bij en wanneer het gezin één keer per jaar een
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haar ouders in Maartensdijk. Haar moeder
komt in 1980 naar Scherpenzeel waar ze
ongeveer vijf jaar in de voorkamer van de
boerderij woont. Ze overlijdt in 1985 op 96‐
jarige lee ijd. In tegenstelling tot zijn vader,
gaat Dirk nooit naar de markt. De eieren voor
de handel worden thuis opgehaald. Maar net
als zijn vader rookt en drinkt Dirk niet. Voor
het wereldnieuws zit Dirk van Ommering elke
zondagmiddag om één uur aan de radio
gekluisterd om naar G.B.J. Hiltermann te
luisteren met zijn programma ‘De toestand in
de wereld’. De krant spelt hij het liefst, maar
om jd te besparen streept zijn vader datgene
aan waarvan hij vindt dat zijn zoon dat moet
lezen. Zo verspilt hij geen jd en kan hij weer
snel aan het werk. Dirk van Ommering hee
tot eind jaren zeven g de boerderij
bedrijfsma g gerund. Het melkvee is toen
verkocht. Als ‘hobbyboer’ hee Dirk daarna
nog schapen gehouden. In 1987 verlaten Dirk
en Conny van Ommering Klein Schaik en gaan
ze op de Marijkelaan in Scherpenzeel wonen.
Ze komen echter nog dagelijks op de boerderij,
niet om het vee te verzorgen, want dat is er
niet meer. Dirk besteedt veel jd aan het lezen
van boeken, hij hee een brede interesse. In
2007 zijn Dirk en Conny 50 jaar getrouwd. Dat
vieren ze met kinderen en kleinkinderen. Dirk
van Ommering overlijdt in 2011 als hij 96 jaar
oud is. Zijn echtgenote is in 2017 overleden, zij
is 90 jaar geworden.
Henny van Dijk – van Ommering en Gert van
Dijk
Henny is in 1959 op Klein Schaik geboren. Ze
gaat naar de prinses Beatrixschool op De Glind.
Het voortgezet onderwijs volgt ze op de mavo
in Scherpenzeel waarna ze in Utrecht een
secretaresseopleiding bij Schoevers doet. Wat
ze geleerd hee brengt ze eerst bij de S ch ng
Voortgezet Onderwijs te Utrecht in de prak jk.
Later werkt ze in Amersfoort. In 1980 trouwt ze
met Gert van Dijk (1956) uit Woudenberg.
Henny verlaat dan Klein Schaik om met haar
echtgenoot in Pu en te gaan wonen. Daar

werkt Gert bij de gemeente. Vanwege zijn werk
wordt hij geacht daar te wonen. In 1985 wordt
dochter Corinne in Pu en geboren. Henny
stopt met betaald werk en besteedt haar jd
aan het gezin. Als Gert in 1987 bij de gemeente
Scherpenzeel gaat werken, gaan Henny en Gert
op zoek naar geschikte woonruimte. Totdat ze
die gevonden hebben kunnen ze boerderij
Klein Schaik huren van de ouders van Henny.
Dirk en Conny van Ommering willen graag
kleiner en in de bebouwde kom van
Scherpenzeel gaan wonen. Ze verhuizen naar
de Marijkelaan. De caravanstalling die Dirk van
Ommering in 1980 is begonnen ze en Henny
en Gert voort.
Henny, Gert en
Corinne van Dijk
gaan eerst op de
deel van Klein
Schaik wonen. Ze
brengen de nodige
bouwkundige
veranderingen en
een nieuwe
verﬂaag aan. Boven
worden meer
slaapkamers en
een badkamer
Henny, Gert, Corinne (links) gerealiseerd,
en Alice van Dijk
terwijl ook dubbele
beglazing wordt aangebracht. Als de
werkzaamheden eind 1987 klaar zijn verhuist
het gezin naar het voorhuis en wordt kort
daarna eind 1987 dochter Alice geboren. Zodra
de kinderen naar de Glashorstschool gaan, zet
Henny zich daar in voor allerlei voorkomen
werkzaamheden en is ze ook ac ef als leidster
bij het clubwerk van de kerk. Bovendien hee
ze toen veel werk verzet voor KREK. Daarnaast
is Henny ac ef in de lokale poli ek. Gert is
sinds 1989 jarenlang brandweerman bij de
vrijwillige brandweer geweest. Waar
oorspronkelijk de boomgaard is, legt Gert een
siertuin aan. Omdat er bij stormach g weer
nogal eens een aantal lichte Mulden pannen
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van het dak waaien, poot Gert van Dijk een
houtwal. Dat helpt, maar het probleem is pas
helemaal opgelost als enkele rijen pannen
worden vastgeschroefd. De originele in 1914
gelegde pannen liggen nu al ruim honderd jaar
op het dak van Klein Schaik. Van het gericht
zoeken naar een geschikte woning is het toen
nooit gekomen. Henny, Gert en de kinderen
hebben het uitstekend naar hun zin op Klein
Schaik. In 1998 kopen ze de boerderij met één
ha grond voor 450.000 gulden van Henny’s
ouders. Broer Jan van Ommering neemt 9 ha
grond van hen over. De resterende 10 ha is aan
derden verkocht.

Klein Schaik, 1983

Vee is er allang niet meer op Klein Schaik,
behoudens een paar kippen, een vij al
schapen en twee paarden waar de kinderen
gek op zijn. Het is mogelijk de aanleiding dat
de gemeente in 2013 de agrarische
bestemming van Klein Schaik wijzigt in een
burgerbestemming. Zonder medeweten van de
bewoners overigens, die dan ook bezwaar
maken. Aanvankelijk zonder succes, maar als
de kwes e oploopt tot een beroepszaak bij de
Raad van State krijgen ze toch gelijk en blij de
bestemming agrarisch.
Corinne en Alice van Dijk zijn ‘uitgevlogen’ en
uit Scherpenzeel vertrokken. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt
Henny wethouder. Het is de reden dat Gert van
Dijk stopt als gemeenteambtenaar. In hetzelfde
jaar besluiten Gert en Henny Klein Schaik te
verkopen.
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Boven vlnr: Gert en Henny van Dijk, ouders Dirk en
Conny van Ommering, Jan en He y van Ommering;
onder vlnr: Corinne, Jordi en Alice

Ze hebben hun oog laten vallen op een
vrijstaande woning aan de Willaerlaan.
Vanwege gezondheidsproblemen kan Henny
echter pas in januari 2019 haar func e
uitoefenen. Op 4 februari 2019 verlaten Henny
en Gert van Dijk Klein Schaik. Henny hee daar
bij elkaar 52 jaar gewoond en Gert 32. Zo komt
er een eind aan een periode van 104 jaar
waarin de boerderij door leden van familie Van
Ommering bewoond is geweest.
Marcel Hazeleger en Roxanne Meurs
Begin 2019 verkopen Gert en Henny van Dijk‐
van Ommering Klein Schaik. De kopers en
nieuwe bewoners zijn Marcel Hazeleger en zijn
vriendin Roxanne Meurs. Ze verhuizen in
februari 2019 naar Klein Schaik. Tot die jd
hebben ze beiden in hun ouderlijk huis
gewoond. Marcel is opgegroeid in
Scherpenzeel. Hij is in 1986 als jongste zoon
van Gijs en Nel Hazeleger‐Verwoerd geboren.
Van jongs af aan hee Marcel een passie voor
het buitenleven, het verzorgen van vee en
werken op de boerderij. Tijdens zijn
schoolperiode is hij in zijn vrije jd vaak te
vinden op de boerderij van Lie ing aan de
Moorsterweg. Marcel is ac ef lid van de PJGU
waarvan hij vier jaar voorzi er is. In die func e
hee hij veel contact met boeren in de
omgeving om te vragen of de tent van de PJGU
voor een feest bij hen in het weiland mag
worden opgezet. Veel van zijn vrienden komen
uit de kringen van de PJGU. Na een opleiding
aan de IVA in Driebergen studeert Marcel een
jaar in Amerika.

Roxanne wil in de toekomst graag haar eigen
paarden op Klein Schaik stallen, terwijl Marcel
in de voetsporen van zijn opa wil treden en op
Klein Schaik dikbillen wil gaan houden. Maar
zover is het vanwege hun erg drukke bestaan
voorlopig nog niet.

Het Nieuws van de Dag, 2 april 1914

Het nieuwe Klein Schaik
De oude hofstede Klein Schaik ligt tot 1914 vlak
naast boerderij Groot Schaik. Vanwege de
slechte staat van de opstallen besluit de
toenmalige eigenaar De Wi Huberts uit
Arnhem Klein Schaik te slopen en een nieuwe
boerderij te bouwen aan de
Barneveldsestr
aat. De
blauwdruk met
Marcel Hazeleger en Roxanne Meurs
de tekening
Hij specialiseert zich vervolgens aan de
van de het
Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij in
nieuwe Klein
2011 afstudeert. In 2009 richt hij Q Core op en
Schaik is
in 2015 het so warebedrijf TenderApp in
bewaard
Hoevelaken. Beide bedrijven zijn gericht op het Bestek Klein Schaik
gebleven. Ook
ondersteunen van ondernemingen bij het
het bestek41 dat voor de aanbesteding van de
verwerven van opdrachten die
sloop en de nieuwbouw is geschreven door
overheidsinstellingen aanbesteden.
architect Bernard van Kreel uit Veenendaal is
Roxanne Meurs (1991) komt uit Lunteren en is er nog. Van Kreel is niet de eerste de beste.
Volgens het gemeentearchief van Veenendaal
opgegroeid in het buitengebied. Ze is gek op
hee Van Kreel (1865‐1922) veel voor
dieren en ac ef in de paardensport. Na haar
Veenendaal betekend. ,,Hij ontwierp veel
modeopleiding aan de European Fashion
Business School in Doorn hee Roxanne eerst panden en bepaalde daarmee grotendeels het
aanzicht van
twee jaar in Amsterdam gewerkt om
Veenendaal.
vervolgens als inkoopster en stylist aan de gang
Veel panden in
te gaan bij het bekende ﬁliaalbedrijf Le Ballon.
de Hoofdstraat,
Roxanne en Marcel hebben sinds 2009 een
maar ook elders
rela e en zijn vijf jaar op zoek geweest naar
in Veenendaal,
een woning in het buitengebied van
komen uit zijn
Scherpenzeel. Hun zoektocht hee
brein.
geresulteerd in de koop van Klein Schaik.
Fragment blauwdruk
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Architecten van nu laten de s jl van Bernard
van Kreel weer terug komen in nieuwbouw in
het centrum van Veenendaal. Naar hem is de
Bernard van Kreelpoort, die op 24 maart 2012 is
geopend, genoemd42 "
De aannemers Rennes en Berghem uit
Amersfoort krijgen na aanbesteding de opdracht
de nieuwe boerderij te bouwen.
Voor de bouw van een schuur wordt
sloopmateriaal van de oude boerderij gebruikt.
De zes roeden hooiberg is van de oude naar de
nieuwe boerderij verplaatst. De boerderij hee
een gebroken kap gedekt met Mulden
dakpannen.

Oorspronkelijk hee de boerderij luiken voor de
ramen, maar die zijn in 1983 verwijderd en
gebruikt voor de bouw van een bergruimte. De
ramen met spijlen zijn vervangen door grote
ramen. Van de overstek aan de voorkant van de
boerderij is ooit een deel verwijderd, want dat
bespaart op het schilderwerk... Voor de
verharding van het erf gebruikt Van Ommering
halfronde delen van betonnen silo’s. Deze
worden met de bolle kant naar boven naast
elkaar gelegd. Vervolgens zijn ze kapot geslagen,
zodat een hobbelig maar wel verhard erf
ontstaat. Uit alles blijkt dat er prak sche en
vooral goedkope oplossingen zijn gezocht. In de
woonkamers zijn de zwarte marmeren
schoorstenen verwijderd. Aanvankelijk
verwarmt men de twee voorkamers en de
keuken met hout‐ en kolenkachels. De
waterpomp in de keuken hee plaatsgemaakt
voor stromend water. In 1987 is er in
verschillende vertrekken centrale verwarming
aangebracht. Bij strenge vorst sluit Dirk van
Ommering de waterleiding af om bevriezing te
voorkomen. Er kan dan niet gedoucht worden.
Het afvoerwater uit de douche verdwijnt in de
dakgoot. Tot 1970 is er op de eerste verdieping
geen badkamer.

Het woongedeelte van het nieuwe Klein Schaik
bedraagt ongeveer 130 m2 (13m x 10m), terwijl
de deel ruim 20 meter lang en 10 meter breed
is. Er is plaats voor 27 koeien. Tussen het
voorhuis en de deel is een brandmuur. Boven de
deel is de hooizolder met een luik waardoor het
hooi naar beneden gegooid kan worden. Aan de
achterkant van de boerderij kan het hooi
worden opgestoken en door de hooideur op de
zolder worden opgeslagen. Opvallend is dat de
vloer op de hooizolder later wel gepolijst lijkt
ten gevolge van de hooibalen die er overheen
De twee voorkamers zijn gescheiden door
zijn gesleept.
schuifdeuren waarvan de houten panelen zijn
vervangen door glas‐in‐loodramen. Onder de
opkamer, in gebruik als slaapkamer, is de kelder
waarin de pekelbakken staan die vroeger bij het
kaasmaken zijn gebruikt. Boven zijn er eerst
slechts twee slaapkamers. Dirk van Ommering
hee er twee bijgemaakt. De kastanjebomen
voor het huis zijn gekapt, waardoor er meer
licht in het voorhuis valt.

Bijgebouwen

Bestek Klein Schaik
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In 1915 zijn er twee hooibergen. De grote
schuur naast de boerderij is eerst voor een deel
open en bedoeld als wagenloods. In 1977 is de
loods helemaal dichtgemaakt en voorzien van
een nieuw dak. In die schuur (13,5 x 40 meter)
is oorspronkelijk een washok. Daar wordt elke
maandag water gekookt om de was te doen.

In datzelfde gebouw is ook het melklokaal. De
melk in de melkbussen wordt daar zomers koel
gehouden. Opgepompt koud water stroomt
voortdurend ter verkoeling over de bussen.
Totdat de verse melk koel is, roert Van
Ommering door de melk, zodat er geen room
op komt.

De melk in de melkemmer giet hij in een soort
reservoir waar vanuit de melk in de tank
stroomt. Zomers rijdt hij de melktank naar de
zomerstal waar hij dan de koeien melkt.
Achter het washok is het varkenshok. De opslag
van kolen is daar ook. De bakken waarin eerst
meel wordt bewaard, doen later dienst als
verblijf voor pasgeboren kal es die in het stro
hun eerste dagen doorbrengen. Het
schapenhok verderop in het land, dat tot
midden jaren zes g is gebruikt als kippenhok, is
in 1983 afgebroken en toen tegen de voorkant
van een tweede berging naast de stenen schuur
aangebouwd. Daar staan eerst ook de tractor
en landbouwmachines. De aanbouw van luiken
is toen weggehaald. Het stenen bijgebouw doet
nu dienst als caravanstalling.

De schuur achter de boerderij is in de winter
het verblijf voor de pinken, terwijl deze ‘s
Bestek Klein Schaik
zomers voor het melken in gebruik is tot 1980.
Dirk van Ommering koopt midden jaren
Overigens hee Van Ommering alleen grasland,
zeven g een verrijdbare melktank. Hij
hij verbouwt geen mais of andere gewassen.
investeert niet in een melkleiding, omdat hij
geen opvolger voor zijn bedrijf hee en binnen Hoewel hij het meeste werk zelf doet, krijgt hij
jdens de hooibouw hulp.
afzienbare jd stopt als melkveehouder.

Klein Schaik versnipperd.
Aan het begin van de vorige eeuw behoort bij Klein Schaik ongeveer 50 ha grond. Daar is in 2019
nog ruim 1 ha van over. Een globaal overzicht waar het grootste deel van de landbouwgrond
naartoe is gegaan
– Voor de Tweede Wereldoorlog is Het Haarsche veld verkocht aan verschillende par culieren.
– In 1930 verkoopt Jan van Ommering Landlust aan Kamphorst. In 2018 wordt deze woning met
alle schuren gesloopt in opdracht van Loon‐ en Grondverzetbedrijf Schimmel uit Scherpenzeel ,
die er een dependance ves gt (Barneveldsestraat 5)43
– Na de Tweede Wereldoorlog verkoopt Van Ommering een perceel land aan Van Ginkel‐
Kwakernaak (van Groot Schaik). Nu is hier Quint en Van Ginkel bv, ondergrondse infrastructuur
en openbare verlich ng, geves gd (Barneveldsestraat 7).
– In 1956 gaat 9 hectare naar Ruimzicht. Daar gaat Cor van Ommering, zoon van Jan, wonen. Nu
zijn hier het biologische landbouwbedrijf Ruimzicht van Gert en Truus Izaks en Kwekerij Bakker
(sinds 1989) geves gd (Barneveldsestraat 11, Scherpenzeel).
– In 1958 verkoopt Jan van Ommering 19 ha aan zijn zoon Dirk.
– In 1998 verkoopt Dirk van Ommering Klein Schaik met ongeveer 1 ha aan zijn dochter en
schoonzoon Henny van Dijk‐van Ommering en Gert van Dijk. Dan verkoopt hij ook 9 ha aan zijn
zoon Jan.De resterende 10 ha wordt in die jd aan derden verkocht.
Henk van Woudenberg
Wim van den Berg
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1 HUA;

Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 376, fol. 5. Coll. Philips blz. 3. In dezelfde akte wordt ook Schadicks campe genoemd.
St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15‐05‐1541.
3 In 1566 (graantelling) bestaat Klein Schaik nog niet.
4 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 34, fol. 335; 16‐02‐1553.
5 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 37, fol. 88vo; 20‐01‐1598.
6 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 37, fol. 125vo; 14‐07‐1599.
7 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 37, fol. 193; 09‐03‐1605.
8 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 38, fol. 12vo, 18‐03‐1615.
9 Register verkoop van end van ’t Vliet, eigendom van St. Pieter te Utrecht; 1631). Adriaen Janss op Schadick is borg.
10 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 38, fol. 9vo; 20‐10‐1632.
11 Recht. Arch. Scherpenzeel 2, fol. 113vo,114vo; 22‐03‐1641. fol. 116vo,117; 12‐04‐1641.
12 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 40, fol. 102vo; 07‐12‐1666.
13 Lidm. Scherpenzeel 23‐05‐1675: Reijer Jacobsen van Havickhorst, op Kleijn Schadick.
14 Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 01‐11‐1686 en 14‐02‐1687.
15 HUA; Leenhof 167, fol. 169vo, 09‐07‐1698.
16 Lidmaten register Scherpenzeel 1715: Albert Egbertsen en Rikje Meeuwsen en Gijsbert Cornelissen, jongeman, op Klein
Schaik.
17 HUA; Leenhof 168, fol. 201vo; 19‐07‐1720. HUA; Leenhof 168, fol. 215; 09‐06‐1721. HUA; Leenhof 168, fol. 216; 13‐06‐1721.
18 Geschiedenis van Klein Schaik en zijn bewoners, door Dirk van Ommering. Oud Scherpenzeel jg. 10 nr. 3, okt. 1998, blz. 9‐11.
19 HUA; Leenhof 168, fol. 201; 14‐06‐1720
20 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 40; 08‐02‐1736
21 HUA; Leenhof 169, fol. 145vo; 30‐05‐1740
22 Inwoners Scherpenzeel 1749: Helmert Lockhorst, boer, ½ erf, kapitalist, 1 kind tot 10 jaar, 3 kinderen van 10‐15 jaar, 4
volwassen, waarvan 1 zoon.
23 HUA; Leenhof 171, fol. 33; 23‐03‐1765.
24 HUA, not. Van Loenen te Utrecht, magescheid; 04‐12‐1804, geregistreerd voor de leenmannen van St. Paulus en Huis
Scherpenzeel 12‐11‐1806.
25 Recht. Arch. Scherpenzeel 8, fol. 183; 25‐12‐1804 en Bataafs Frans Archief 2102; Ontvangst 40e en 50e penning; 09‐01‐1805
26 Kadastrale kaart Scherpenzeel 1832: Klein Schaik, sec e A 294‐298, 303‐311, 321, 325‐345, 472‐476.
27 Notaris H. Meij Me enbrink te Barneveld; 08/22/28‐04‐1826.
28 Notarieel Scherpenzeel 4130, nr. 2 en 3; 05‐01‐1847.
29 Notarieel Scherpenzeel 4137 nr. 35, boedelbeschrijving; 16‐10‐1866 en nr. 44, boedelscheiding; 20‐12‐1866.
30 Boedelbeschrijving: Archief Eemland, Notarieel Amersfoort Notarieel Amersfoort AT058a014, nr. 76; 07‐07‐897. Verkoop:
Notarieel Amersfoort AT058a014, nr. 91; 02‐08‐1897. Boedelscheiding: Notarieel Amersfoort
AT058a014 nr. 57; 12‐08‐1897.
31 Notarieel Amersfoort 37, nr. 2142; 30‐04‐1910.
32 GA, BNR 1711, inv. nr. 1041, dl. 1352, akte 101 (notaris C. Maas Geesteranus, Ro erdam).
33 Ibidem, dl. 1366, akte 10 (notaris A.C. de Wilde, Arnhem); AE, BNR 0083, inv. nr. 71 (notaris Johannes Knoppers, Amersfoort),
inv. nr. 57
34 Zie noot 18.
35 GA, BNR 1711, inv. nr. 1041,, dl. 1687, akte 45 (notaris A.C. de Wilde, Arnhem).
36 E.J. Wolleswinkel, ‘Brieven uit De Holevoet’, Oud‐Scherpenzeel 15 (2003), nr. 3, p. 4‐9.
37 Scherpenzeelse Krant, 3 mei 1978.
38 Renswoude Scherpenzeel Woudenberg in de Tweede Wereldoorlog, uitgave ter gelegenheid van de herdenking 50 jaar
bevrijding, samenstelling H.M. van Woudenberg, 1995. Blz. 43.
39 Scherpenzeelse Krant, 6 april 1977.
40 Zie noot 18.
41 Kreel, B. van., Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een boerderij met schuur en hooiberg te Scherpenzeel,
Veenendaal 18 maart 1914.
42 Veenendaalse Krant, 26 december 2017.
43 Vriendelijke mededeling Bert Schimmel, 14 febr. 2019 (steen bij G. Kamphorst, Barneveld).
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JEUGDHERINNERINGEN AAN SCHERPENZEELS
GEMEENTEHUIS
André Stuivenberg

Voor het overgrote deel van de kinderen van mijn genera e (geb. 1948) was de allereerste
oﬃciële kennismaking met het gemeentehuis de aubade op Koninginnedag, 30 april. Eenmaal
op de lagere school beland, werd van ons verwacht die feestdag in lange rijen door de straten
van Scherpenzeel te marcheren op de opgewekte en welluidende klanken van het onvolprezen
muziekkorps Caecilia.
De zanglessen om het te zingen repertoire in onze kinderhoofdjes te stampen liepen in de
weken voor de 30e april behoorlijk uit. Daarbij moet niet vergeten worden dat het nieuwe
schooljaar toenter jd op 1 april begon en er dus tot Koninginnedag maar beperkte oefen jd
was.
Nauwelijks en jaar na de Bevrijding zongen wij al weer dapper: “Wij willen Holland houen, ons
Holland, ﬁer maar klein. (...). En, wie ons denkt te dreigen, en denkt te nemen ooit, hij zal ons
land niet krijgen. Wij geven Holland nooit (bis)”.
Het – bij nader inzien – meest intrigerende nummer van de zangles was het door zowel jongens
als meisjes te zingen “'t Is plicht dat ied're jongen aan d'ona ankelijkheid van zijn geliefde
vaderland zijn beste krachten wijdt', met als spe erend refrein: 'Hoezee! Hoezee! voor
Nederland Hoezee! (2x) Voor Koningin en Vaderland waakt ied're jongen meehee (2)”.
Voor mijn eerste aubade had mijn moeder bij
de dames Van de Goor een reep oranje stof
gekocht. Haar vaardigheden met naald en
draad waren zodanig dat zij binnen de kortste
keren een indrukwekkende sjerp fabriceerde.
Deze werd mij op de bewuste feestdag over
schouder en borst gedrapeerd. Ik voelde me
daarmee best belangrijk en dat hielp enorm
bij het mee marcheren op de maat van de
muziek: “O schi 'rende kleuren van
Nederlands vlag, wat wappert gij ﬁer langs de
vloed! Hoe klopt ons het harte van vreugd en
ontzag wanneer het uw banen begroet!” en
niet te vergeten: 'Holland ze zeggen je grond
is zo dras, maar mals zijn je weiden en puik is
je gras en vet zijn je glanzende koe‐hoe‐jen'.

De Nieuwe Holevoet – 2 mei 1958

En dan stonden wij uiteindelijk oﬃcieel voor
het gemeentehuis. Ondanks onze sjerpen en
'gepikt‐ en gestevenheid' werden wij in
ornaat overtroﬀen door burgemeester Carel
Paulus Hoytema van Konijnenburg in zijn
ambtskostuum.
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Koninklijk Besluit van 24 februari 1853, nr. 65.
Het costuum voor den Burgemeester zal bestaan in een zwart lakenschen gesloten rok met
wi e knoopen, waarop het gemeente wapen of de burgerkroon, den kraag en de
opslagen, in het zilver geborduurd met eikentakken, ter breedte van drie duim; zwarten
broek; staanden degen; driekanten hoed met zwarte liggende pluimen, zilveren lis en
knoop als aan den rok en oranje cocarde.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
's Gravenhage, den 24sten Februari 1853.
(get. WILLEM).
De Minister van Binnenlandsche Zaken
(get. THORBECKE).
Het schijnt dat Hoytema een van de burgemeesters is geweest die het
langst deze ambtskledij in ere hee gehouden. Vanaf het bordes van
het gemeentehuis nam hij 'in naam der koningin' onze aubade in
ontvangst: 'In naam van Oranje, doe open de poort!' Ondanks ons
ferme gezang bleef de deur van het gemeentehuis voor ons herme sch
gesloten.
Zelf hoefde ik evenwel niet zo nodig naar binnen,
want ik had reeds op driejarige lee ijd het
gemeentehuis oﬃcieel betreden en verkend en
Onze burgemeester in
1961 in ambtskostuum daarbij ook nog enkele hooggeplaatste
met degen
func onarissen aan de arbeid gezet, waaronder
gemeenteontvanger Gerrit Veenvliet en gemeentesecretaris Barend van den
Brink. Ik vermeld al deze notabelen hier met hun voornamen, alhoewel dit in
de jd van mijn jeugd uitermate ongebruikelijk was. Onze bovenmeester
bijvoorbeeld, Nicolaas Klei van de christelijke school aan de Glashorst, noemde
zijn kameraad dominee Aldert Westra Hoekzema vanzelfsprekend
vriendschappelijk bij de voornaam, maar beiden zeiden terstond 'dominee' en
'meneer' tegen elkaar wanneer een derde persoon naderde. (anekdote uit 'De
dominee trok zijn eerste kroket', column van A.J. Klei uit dagblad TROUW d.d.
08‐05‐1982).

Lang leve de
koningin!

In september 1950 was ik met mijn ouders Aart en Dina Stuivenberg‐van Schaik komen wonen
in het pand aan de Dorpsstraat 124 (thans 198), alwaar zij – nu mét winkel – de handel in
aardappelen, groenten en fruit voortze en. In 'Wederopbouw', Venster 20 van de Canon van
Scherpenzeel beschrij Piet Valkenburg lovend de huizenrij Dorpsstraat 192 t/m 210, in 1941/42
gebouwd in de s jl van de Del se School. De aanblik van deze rij tuitgevels, lopend van het
'Huys der Heelmeesters' tot en met het oude gemeentehuis roept een welhaast stads gevoel bij
hem op. Zijn gevoelens zijn niet uniek, want al op 6 januari 1951 meldde De Nieuwe Holevoet:
'Het plein bij de Ned. Herv. Kerk heet voortaan oﬃcieel “Plein 1940”. Amersfoort hee haar Laan
1941. Den Haag hee haar Plein 1814 en Scherpenzeel dus voortaan haar Plein 1940'.
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Aubade op maandag 30 april 1962

Straatbeeld Dorpsstraat Del se School

In ons 'verstedelijkte' dorp staat het woon‐winkelpand van de voormalige ﬁrma Aart Stuivenberg
op een steenworp afstand van het eveneens voormalige stad‐, eh.... gemeentehuis.
Schuin tegenover ons en het gemeentehuis woonde het gezin van belas ngconsulent Ben
Jongbloed, naast Coöpera e 'Ons Belang'. Cobi Jongbloed en ik stonden op 16 augustus 1951
vol bewondering bij het bordes te kijken naar de omvangrijke bruidsstoet van mijn tante
Johanna Gijsbertha Stuivenberg en Teunis Hulstein.
Aan wat er kort na deze trouwerij gebeurde heb ik nauwelijks een herinnering, maar er is een
krantenknipsel bewaard dat verhaalt over wat dit huwelijk bij mij en – vooral – bij Cobi
losmaakte. Door de toepassing van het toen nog niet zo perfecte plakband is dit knipsel niet
meer in op male staat, máár, om met een spreekwoord uit de taal van de Noord‐Afrikaanse
Berbers te spreken: 'De slechtste inkt is beter dan het beste geheugen'. Onderstaande
'huwelijksreportage' maakt dit mooie spreekwoord helemaal waar!

SCHERPENZEEL
Trouwlus ge kleuters
Cobi en André, vier en drie jaar oud, wonen vlak bij het
gemeentehuis in Scherpenzeel, en ze staan al jd vooraan,
wanneer er een trouwpar j is. Ook deze week keken ze weer
hun ogen uit. De plech gheid greep de kleuters zo aan, dat ze
besloten om ook te gaan trouwen.
's Middags verschenen ze opnieuw bij het gemeentehuis,
keurig uitgedost, en beiden met een grote bos bloemen. Dat
hoorde er immers zo bij. “Kom”, zei Cobi, en ze pakte André bij
de arm, “we gaan echt trouwen, en dan in een huisje wonen”.
De voordeur in, de tussendeuren door, en daar stonden ze in
de grote gang van het gemeentehuis. Wat nu? Cobi klopte
resoluut op een deur, eenmaal, tweemaal, driemaal. Toen
kwam de gemeente‐ontvanger maar eens kijken wat er aan de
hand was, want hij had al een paar maal 'binnen' geroepen.
“We gaan trouwen”, riep Cobi, en de ontvanger wist niet goed
wat hij moest doen. Tenslo e nam hij de kleuters mee naar de
secretaris, waar ze op een stoel voor het grote bureau werden
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gezet. De plech gheid nam een aanvang: “Hoe heet je?” ”Cobi” “En hoe nog meer?”
“Jongbloed”, was het antwoord. André zat duimen te draaien. “En hoe heet jij?” S lte. “Hij
heet André Stuivenberg”, zei Cobi. André zweeg. De secretaris dacht aan
ves gingsvergunningen, woonruimte en wat dies meer zij. Plotseling verbrak André het
zwijgen: “Goa naar huus” zei hij en rende weg. Cobi, ook in de war, er achter aan. Buiten
werden ze opgevangen door vader Stuivenberg die zijn zoontje kwijt was. Het huwelijk was
“gesloten”.
Ongetwijfeld hee het echtpaartje Stuivenberg‐Jongbloed die dag gezorgd voor een heerlijke
afwisseling in het ambtenarenbestaan van de in bovenstaand verslag genoemde
gemeentefunc onarissen.
Gerrit Veenvliet was sinds 1949 in dienst als
gemeente‐ontvanger van Scherpenzeel, een zeer
verantwoordelijke func e. Daar hoorde dus een
royaal bureau bij in de gemeentelijke 'kantoortuin' ,
met mooi uitzicht op de échte tuin en de
bosschages van Huize Scherpenzeel. Belangrijk was
dat zijn bureau bij een loket en een toegangsdeur
stond. Hier kon een ingezetene zich melden voor
betalingen van b.v. gemeentelijke
belas ngaanslagen. Op de bewuste deur zullen wij
als bruid en bruidegom geklopt hebben, want het Gerrit Veenvliet bij loket en deur
glazen loket zal te hoog geweest zijn.
Veenvliets gezicht zal grote verbazing hebben uitgestraald, maar alleen uit látere herinnering
staat hij mij nog duidelijk voor de geest. In de jaren zes g zag ik hem vaak na aﬂoop van het
werk ﬁetsend ons huis passeren, op weg naar zijn woning in de Marktstraat.
In 1970 vertrok in naar Amsterdam; van mij hee hij dus nooit een cent ontvangen, zelfs geen
huwelijksleges.
Gemeentesecretaris Barend van den Brink was het hoofd van alle
ambtenaren en had dientengevolge een eigen kantoor met een – zeker
voor kleuters – indrukwekkend bureau. Die entourage verhevigde vast
mijn aandrang om reeds voor de uiteindelijke huwelijksvoltrekking te
scheiden en 'naor huus' te gaan. Hoewel de gemeentesecretaris op die
augustusdag in 1951 niets voor mij hee kunnen betekenen hee hij dat
wél gedaan door zich zeer te beijveren voor het bouwen van een
buitenzwembad. Als fervent zwemmer nam hij al kort na zijn aantreden in
Scherpenzeel het ini a ef hiertoe en op 22 juni 1959 kon zwembad 't
Willaer in gebruik worden genomen. Hem valt die dag o.m. de eer te
beurt om een openingstoespraak te houden. Ik zat toen in de vijfde klas
van de lagere school en woonde met de gehele Scherpenzeelse
schooljeugd deze gebeurtenis bij. Wij beleefden in die prach ge zomer
veel waterpret, ons niet bewust van de inspanningen die Barend van den
Brink zich voor de realisering van dit mooie project had getroost.
Van den Brink – 1959
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Een derde vroege jeugdherinnering aan ons gemeentehuis stamt uit 1958. Tegen de
erbarmelijke omstandigheden op het plaatselijke woonwagenkamp terecht protesterende
bewoners parkeerden op vrijdag 3 oktober hun wagens voor en rond het gemeentehuis. De
situa e was geëscaleerd omdat het gemeentebestuur, inclusief de burgemeester, de
woonwagenbewoners als burgers van mindere rang behandelde (zie website Oud‐Scherpenzeel
→ digitaal archief → op de foto → protestac e woonwagenbewoners).

Foto ANP – 06‐10‐1958 – Landelijk nieuws!

Gemeentehuis in vol bedrijf

Het nieuw opgeslagen kamp was een voor ons rus ge plaatsje sensa onele gebeurtenis,
waarvoor het hele dorp uitliep. Mijn vriendje en ik wisten natuurlijk niet wat we zagen:
woonwagens pal vóór het de ige bordes, met ambtenaren en bezoekers die zich een weg
baanden tussen de wagens en het wapperende wasgoed door! Ruim een week trok dit tafereel
veel bekijks. Hierna vertrokken de wagens bij het gemeentehuis, want: 'Besprekingen (...)
hebben er toe geleid dat er een bestand is opgetreden in de tweespalt tussen het
gemeentebestuur en de bij het gemeentehuis postende woonwagenbewoners. Na (...)
besprekingen kwam men overeen met de posters dat zij een andere standplaats zouden gaan
innemen. Zaterdagmiddag verhuisden de wagens dan ook naar de landweg (...) in de omgeving
van het repe elokaal van de muziekvereniging “Caecilia”' ('De Nieuwe Holevoet', 14 oktober
1958). Eind november keerden de wagens terug naar het verbeterde kampterrein aan de Oude
Barneveldseweg.
Door de veelheid aan gebeurtenissen sta je er niet zo bij s l dat dit oude gemeentehuis slechts
iets meer dan veer g jaar als zodanig hee gefunc oneerd (1942 tot1983).
Laten we hopen dat de aanblik van dit karakteris eke gebouw nog lang en ongeschonden het
straatbeeld van Scherpenzeel mag blijven bepalen.
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SCHERPENZEEL TOEN EN NU
Huize Scherpenzeel
Deze twee foto's laten prach g zien, hoe de aanblik van het kasteel in 60 jaar is veranderd.
Vanaf de Burg. Royaardslaan is te zien dat het park in de jaren 50 er verwilderd uitziet.
Opvallend is dat het bruggetje op de voorgrond is verdwenen en het park nu keurig is
aangelegd. Ook het kasteel is in de tussen jd mooi gerestaureerd en als gemeentehuis in
gebruik genomen.
Vorig jaar is er een nieuw parkplan gemaakt en het ziet er naar uit dat het bruggetje weer terug
komt. De realisa e laat evenwel nog wel even op zich wachten.
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