Stat rosa pristina, de roos van weleer …

Op de oude stafkaarten van rond 1900 staan nog vele schietbanen ingetekend, Apeldoorn,
Ermelo, Veenendaal, Barneveld, Voorthuizen, Lunteren, de schietbaan bij de pyramide van
Austerlitz. Het waren oorspronkelijk allemaal 200 meter banen, waar met het geweer
Baumont, 11 mm zwart kruit, en later – vanaf 1907 - met de M95 in het kaliber 6,5 mm nitro
geschoten werd. Van de meeste van die banen is geen spoor meer terug te vinden. Waar eens
de Apeldoornse schietbaan was, prijkt nu een huizenblok ter lengte van de oude baan. De
banen van Ermelo, Barneveld en Voorthuizen zijn spoorloos verdwenen. Het terrein van de
oude buitenbaan van Veenendaal ligt er nog onbebouwd bij, maar van de baan zelf is niets
meer terug te vinden. In Voorthuizen is voor het schietterrein aan de Harremaatsteeg de
tennisvereniging in de plaats gekomen.
Over de oude Barneveldse buitenbaan heeft nu in alle vrede het kerkhof zijn stille vleugels
uitgespreid. In 1949 is een tweede buitenbaan, bescheiden 100 meter, in het Oosterbos achter
het huidige zwembad aangelegd. Het tracee is voor de kenner nog te volgen, evenals een
restant van de oude kogelvanger.

Barneveld, Oosterbosbaan, 2010

entree buitenbaan Scherpenzeel, 2013

De schietbaan nabij de pyramide van Austerlitz ligt er merkwaardigerwijs nog vrijwel geheel
intakt bij. De reden zal wel zijn dat deze in een licht glooiende helling is uitgegraven, en ook
verder niet in de weg ligt van onze zo moderne stadsvernielende uitbreidingen.
Ook de baan van Lunteren is om dezelfde redenen in het terrein nog duidelijk afgebakend, de
kogelvanger is wat ingezakt en de oude betonnen kuil zou volgens zeggen nog ergens onder
het zand moeten liggen. Maar laten we ons beperken tot de oude schietbaan van Scherpenzeel
Het begin, 1866.
Scherpenzeel kende al in het begin van de 19e eeuw, evenals veel ander gemeenten zijn
schutterijen. Het doel van de schutterijen was het handhaven van de binnenlandse rust en
orde; tevens dienden ze evenals de militie, als aanvulling van het staande leger.

De schutterijen werden plaatselijk georganiseerd. Er bestonden dienstdoende en rustende
schutterijen. Gemeenten met meer dan 2.500 inwoners moesten dienstdoende schutterijen
oprichten, in kleinere steden en op het platteland werden rustende schutterijen opgericht. In
tijden van oorlog vormden ze samen één landstorm. Een wet uit 1815 voorzag al in de
oprichting van schutterijen. De wet van 1827, die vollediger was en zwaardere verplichtingen
bevatte, stelde nadere regels voor de oprichting van schutterijen in het hele koninkrijk.
Zo moest bijvoorbeeld Scherpenzeel blijkens de archieven op 22 September 1840 op een
bevolking van 1.544 inwoners een schutterij leveren van 22 man. Of de schutterij rond
Scherpenzeel zelf ooit op de wapenen heeft geoefend, is niet bekend. Vele der schutterijen
waren nu niet bepaald vermaard om hun discipline, en de geoefendheid en daarmee de
weerbaarheid zal in de loop der jaren drastisch zijn afgenomen.
In de troonrede van 17 September 1866 gaf koning Willem III een nieuwe impuls aan ’s
volks weerbaarheid. De koning riep op tot het oprichten van weerbaarheidsverenigingen:
[ …] ‘Het doel van ons streven is , dat elk Nederlander weder ten allen tijde strijdvaardig zij ,
en daaronder verstaan wij , dat elk Nederlander zijn wapen niet alleen wete te dragen , maar
dat hij het ook met vrucht wete te gebruiken , en het laatste kan alleen door langdurige
oefening verkregen worden.
Bedenkt! dat hoe krachtiger wij onze nationale onafhankelijkheid kunnen handhaven ,
hoe minder gevaar wij loopen , dat men haar zal aanranden ; want het is eene onloochenbare waarheid , dat men een ongewapend man eerder aanvalt dan een gewapend’ [...]
Ferme taal, daar wordt nu volstrekt anders over gedacht, maar in die tijd bestond er dan ook
nog nationale onafhankelijkheid. Het was geen willekeurig tijdstip dat deze oproep in 1866
den volke werd gedaan. De krijgstrom roerde zich al decennia lang bijzonder hevig in Europa,
zoals Bertha von Suttner in 1889 in haar wereldberoemde boek ‘Die Waffen nieder’
indringend verhaalde. In 1864 was net de Duits – Deens oorlog achter de rug, in 1866 gevolgd
door het Oostenrijks – Pruisische conflict met als dieptepunt in Juli van dat jaar de slag bij
Sadowa (Königgrätz). En in 1870 was het alweer raak, ditmaal tussen Frankrijk en Duitsland.
Reeds op 3 December 1866 gaven 58 Scherpenzelers gevolg aan ‘s konings oproep, en
richtten een kloeke weerbaarheidsvereniging op, naar verluid de enige wijd en zijd in de
omtrek. De vereniging werd door de Minister van Oorlog ruim voorzien van minié- en
sappeursgeweren, niet alleen om te oefenen, maar ook om in het dorp te kunnen paraderen.
En geoefend is er blijkbaar
eveneens, ongetwijfeld op de
toenmalige heide van Oud
Willaer. De schietrichting was
echter
westwaarts
in
tegenstelling tot later. In die
richting bevinden zich nog
bosschages met raadselachtige
namen als Spoekenbosch en
Oude Kogelvanger.
(Het helaas zo jong overleden
lid van onze huidige schietvereniging, Alois Weinemann
heeft in het laatst genoemde
bos met ’n metaaldetektor nog
de ‘grafheuvel’ achter de schietbaan
enige oude loden kogels van 16
mm gevonden, het in die jaren

gebruikelijke kaliber. Ze prijken nu fier in de vitrinekast van de eigentijdse schietvereniging?)
De bomen in het bos hielden de kogels wel tegen, zo was de mening; overigens wel reden om
de wandelaars dringend af te raden tijdens schietoefeningen, gewoonlijk de zaterdagmiddag,
verpozing in het bos te zoeken.
Achter de huidige schietbaan bevindt zich trouwens een merkwaardig, een enigszins
verhoogd, in het weiland vrij staand heuveltje, getooid met een eenzame ingewaaide boom.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet, zoals in archeologische kring vurig gehoopt om
grafheuvels uit de steentijd gaat, maar gewoon om een verhoging uit latere jaren; het is
vervaardigd van opgetaste heiplaggen. Het moet het schietpunt geweest zijn, van waaraf men
naar het westen schoot, richting bos, De Oude Kogelvanger. Of de spoeken van het
Spoekenbos daar alleen rondwaarden tijdens de schietoefeningen, is helaas niet overgeleverd.
Na 1871 wordt het stil in Europa. De Frans-Duitse oorlog is afgelopen, en de weerbaarheidsvereniging wordt ontbonden. Nederland slaapt weer rustig verder, zoals
het al vanaf de 17e eeuw de bij uitstek gekoesterde traditie is, en tot 1940 tot
schaai en schand ook stug zal worden volgehouden. Dertig jaren zullen
verstrijken, voordat er weer leven in de brouwerij komt, en wel met de
landelijke oproep van 20 Mei 1900 tot de oprichting van Volksweerbaarheidsverenigingen. Evenals 34 jaar geleden gaf de Scherpenzeelse
goegemeente direkt met grote geestdrift en masse gevolg aan deze oproep.
Op Dinsdag 22 Mei 1900 werd prompt de weerbaarheids- annex schietvereniging Scherpenzeel opgericht, voorzitter werd de heer Fijting van Walsem,
tevens gemeentesecretaris. Maar waar zouden al die leden moeten oefenen?
1900.
De wat oudere – wat heet - schutters onder ons zullen zich de buitenschietbaan nog wel
herinneren. Vanaf de Barneveldseweg de Renessersteeg in, en na circa 100 meter linksaf het
zandpad op, nu voor alle verkeer afgesloten met een houten slagboom. Vervolgens op uw
gemak een goede 800 meter verderop kuierend, geweer op de schouder, rechts op het geluid
af een smal paadje in; en bij het ronden van de bocht springt dan de achterste poort van de
schietbaan het blikveld in. Eigenlijk is deze schietpoort vanouds het 200 meter schietpunt, in
de beginjaren rond 1900 de gebruikelijke afstand. Maar in die latere, zeventiger jaren werd er
uitsluitend nog op 100 meter geschoten.
Aanvankelijk, we spreken van 1900, schoot men - zo wordt althans beweerd - gewoon
oostwaarts over het vrije veld, evenals de vorige vereniging dat enige decennia eerder ook al
gewend was, maar dan de andere kant op, richting het westen; de bomen onderweg vingen
toen de kogels wel op. Was men uit het kompas geraakt? In de jaren 1860 – 1870 schoot men
echter nog met de oude voorladers, waarvan de loden kogels niet zo’n heel ver bereik hadden.
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Google, exact hetzelfde gebied, 2010

Op wapentechnisch gebied waren de tijden inmiddels ook niet stil blijven staan. De nieuwe
Baumont-patroon M71 had een aanzienlijk grotere dracht, laat staan de moderne M95.
Op de oude stafkaart uit 1905 zijn in de vuurlijn van de later gebouwde schietbaan de hoeven
Klein Orel en Groot Orel te zien. De daar huizende agrariërs konden inderdaad weinig
waardering opbrengen voor het feit dat hen – en hun argeloze familieleden - bij tijd en wijle
de kogels, 11 mm lood, om de oren vlogen, en tekenden bij de burgemeester bezwaar aan. In
die meer geharde tijd was men nog niet zo kinderachtig, en pas na herhaald en vastberaden
aandringen werd toch maar besloten om een veilige baan in te richten.
De burgemeester zelf, Mr. A.Royaards, nam het initiatief en financierde de baan geheel op
eigen kosten. De schietbaan kwam in de loop van 1901 gereed, en na onafgebroken gebruik –
op twee korte onvrijwillige pauzes na - viel het doek tenslotte na bijna 100 jaar in maart 2000;
een unieke prestatie voor een particuliere buitenschietbaan. Ook in ons vertrouwde buurdorp
Barneveld nam de burgemeester, Baron J.van Nagell, in 1889 het voortouw tot de bouw van
een schietbaan, eveneens op zijn eigen kosten. Het werd de schietbaan aan het Watermolense
Bosch, die tot 1936 dienst heeft gedaan. De Barnevelders kwamen vanaf dat jaar, met hun
geweren aan de fietsstang gezellig op de Scherpenzeelse buitenbaan buurten.
Het is niet zo verwonderlijk dat burgemeesters in die tijd moeiteloos tot een dergelijk initiatief
over gingen. De weerbaarheid van het gemene volk stond toen met name van overheidswege
uit hoog in het vaandel, en werd sterk bevorderd. De taaie strijd van de Zuidafrikaanse Boeren
heeft daar z’n steentje toe bijgedragen. Het leidde in Nederland in de beginjaren van de 20e
eeuw ter morele steun aan de Boerenstrijd – veilig op afstand, dat wel - tot een hausse aan
oprichting van een groot aantal schietverenigingen, met klinkende namen als Piet Cronjé
(Barneveld en Ermelo), Generaal Joubert (Ede), Paul Kruger (Den Haag), enz. én
Scherpenzeel. Het Ministerie van Oorlog stelde van Mei tot October legergeweren voor de
wekelijkse oefeningen beschikbaar, eerst de Baumont M71, daarna de befaamde M95.
De Scherpenzeelse schietbaan was van begin af aan het bruisende en knallende middelpunt
van schutters wijd uit de regio. Al vanaf 1902 werden schutters uit de buurdorpen, Barneveld,
Veenendaal, Voorthuizen, Putten, verwelkomd voor een spannende maar o, zo gezellige
onderlinge wedstrijd. ’s Morgens in alle vroegte verzamelden de eigen leden zich voor het
gemeentehuis om vervolgens in optocht naar den baan te paraderen, muziek en jeugd voorop.
De Barneveldse Courant geeft een
uitgebreid verslag, inclusief de
prijswinnaars – zilveren medaille
voor Scherpenzeel met 222 punten van zo’n regionale wedstrijd, door
Piet Cronjé Barneveld gehouden op
Woensdag 26 Juli 1905.
Bijzonder is dat van die wedstrijd
niet alleen een verslag, maar ook
diverse foto’s met o.a. schutters uit
Scherpenzeel zijn overgeleverd.
Woensdag 26 Juli 1905, de deelnemers in
vol ornaat voor de feesttent (Foto:
Gemeentearchief Barneveld)

De gehele dag werd feestelijk opgeluisterd met uitvoeringen van de plaatselijke harmonie. De
schutters wijd uit de omtrek kwamen richting Scherpenzeel getogen, met paard en wagen (het
paard vond ’s avonds altijd geheel zelfstandig de weg terug), op de fiets, geweer aan de stang

of op de rug, sporadisch ook met de auto van een der meer welgestelde leden, of een voor
deze bijzondere gelegenheid gehuurd automobiel. Na afloop een grandioze prijsuitreiking –
en het waren vaak schitterende en kostbare prijzen, ondermeer massief zilveren en bronzen
medailles - door de burgemeester zelf in een der plaatselijke horecagelegenheden.
Nieuwe eeuw, nieuwe oorlogen …
De baan is niet zo’n 100 jaar lang onafgebroken in gebruik geweest. Er zitten twee
merkwaardige lacunes in van, bij elkaar bijna 10 jaar. De eerste onderbreking al 13 jaar na de
ingebruikname. Nee, de oorzaak was niet die regionale wedstrijd te Barneveld het jaar
daarvoor, dat schutters zich al te uitbundig gedragen zouden hebben.
Op Woensdag 18 Juni 1913 geeft zustervereniging De Eendracht uit Barneveld een klinkende
geweerwedstrijd. Natuurlijk zijn de mannen (vrouwen werden in die tijd niet weerbaar geacht,
ondanks dat bovengenoemde Bertha von Suttner op 10 December 1905 als eerste vrouw ter
wereld de nobelprijs voor de vrede was verleend; maar er was wel meer dat Nederland op het
wereldtoneel toen ontging) van buur Scherpenzeel ook uitgenodigd. Immers, geen wedstrijd
zonder Scherpenzeel was daar gastvrij het adagium. En ook in het buurdorp, vermaard om z’n
hoenderen, ging het s‘morgens in optocht naar de schietbaan, muziek en jeugd voorop. De dag
werd muzikaal opgeluisterd door de welluidende klanken van harmonie ‘Kunst Veredelt’.
Maar ondanks de feestelijke opluistering behaalden de beproefde Scherpenzeelse manschappen die dag met 248 punten slechts een wat teleurstellende 4e plaats; alleen penningmeester, D.Ploeg kon de eer van de vereeniging hoog houden met een mooie eigen score van
57 punten, en daarmede een welverdiende 1e plaats (weliswaar gedeeld, maar toch).
Scherpenzeel kon haar nederlaag maar moeilijk verkroppen, en zon op revanche. Er werd
besloten het jaar daarop verhaal te halen, en zo die Barnevelders een gevoelig lesje te leren.
De wedstrijd alhier, Scherpenzeel, werd bepaald op Woensdag 10 Augustus 1914; de massief
zilveren en bronzen medailles, welwillend geschonken door burgervader Mr.Royaards, lagen
al maanden van te voren klaar, netjes met de vereiste datum 10 Aug.1914 ingegraveerd.
Maar een op zich in feite onbeduidend incident op Zondag 28 Juni van dat eigenste jaar, in
een land en een plaats waar in Nederland nog nooit iemand van gehoord had, zou anders
beslissen: Sarajewo. Enige pistoolschoten werden tot het nietige steentje dat een dodelijke
wereldlawine zou ontketenen.
Reeds op 1 Augustus 1914 kregen alle Nederlandse gemeenten een lastgeving om de
rijksgeweren van de plaatselijke schietverenigingen in te vorderen. Beducht voor haar
neutraliteit nam men het zekere voor het onzekere. Onschuldige geweerschoten van de
volksweerbaarheid mochten eens bij kwaad denkende buren in een onjuist daglicht gesteld
kunnen worden. In de daaropvolgende jaren stonden alle schietverenigingen derhalve noodgedwongen op non-aktief. Geen schieten meer, en het algehele animo verkommerde rap.
In 1919 werd in het neutrale Nederland de gewone sleur
weer opgepakt, alsof er in die tussenliggende 5 jaar – ruim
37 miljoen doden, verminkten, gewonden, vermisten,
miljoenen treurende verwanten - nooit iets was
voorgevallen. O zeker, het is Nederland wel degelijk
verweten, vooral de Belgen hebben nog jarenlang wrok
jegens haar bovenburen gekoesterd.
En ook in deze contreien werd de dagelijkse gang weer
opgepakt. De Scherpenzeelse wedstrijd werd nu bepaald op
Maandag 1 September 1919. Maar in 1914 waren de
medailles al gegraveerd!? Geen nood, gewoon even het
jaartal 1919 bijgeslagen: ach, het was maar een jaartalletje.

De tweede gedwongen onderbreking ontsnapte minder gemakkelijk aan Neerlands aandacht.
De lang gekoesterde en nog steeds vurig gehoopte neutraliteit met al z’n op voorshands
gebroken geweertjes bleek een uiterst kortzichtige en pijnlijke, voor velen dodelijke illusie.
Eind 1939 krijgt de schietvereniging inkwartiering van de soldaten van het inmiddels in
allerijl gemobiliseerde Nederlandse leger. Het dorp Scherpenzeel ligt aan de Grebbelinie en
ondervindt de gevolgen het jaar daarop gevoelig aan den lijve. Ook de schietbaan ontkomt
niet aan de strijd. Achter de wallen van de schietbaan vindt de 227e Duitse divisie die eerste
oorlogsdagen dekking tegen de invallende Nederlands granaten.
In de oorlogsjaren werd door de bezetter druk ge- en misbruik gemaakt van de schietbaan,
zelfs de panzerfaust is er beproefd. Na de oorlog werden nabij de poorten en de kogelvanger
bergen geweerhulzen gevonden. Maar ook het vooroorlogse archief is door brand volledig
verloren gegaan, het trotse vaandel moedwillig verscheurd. De eens zo prachtige schietbaan is
vernield, van de schijvenloods en van de waarnemingspost is niets meer over; de geweren zijn
geroofd, het verenigingsgebouw ligt in puin, maar de vereniging zelf is ongebroken.
Na 1945.
Al in 1946 begint de vereniging weer met de opbouw van gebouw en buitenbaan. Dank zij dat
noeste werk van een groep gedreven vrijwilligers is de baan behouden gebleven. Anders had
de geschiedenis over deze unieke particuliere buitenschietbaan op dit punt z’n einde
gevonden.
De baan kon zodoende nog tot maart 2000 benut worden; in dat jaar kon niet meer aan alle
moderne eisen, regels enz. worden voldaan.

Dat was ‘m, de na de oorlog herbouwde baan; blik vanuit de aanwijskuil; enige provisorische poortjes op de
voorgrond; midden, heel in de verte de drie schietpunten.

Nu na meer dan 100 jaar is dat alles verleden tijd, alleen snel verblekende herinneringen zijn
ons nog gebleven; slechts de grote groepsfoto’s in het thuishonk van de Scherpenzeelse
schietsportvereniging – let op het woord ‘sport’ - , om de zoveel jaar steeds en masse boven
op de bult van de oude, eerste schietpoort genomen, voeren de gedachten nog terug naar die

jaren van glorie. Maar getuige de laatste, de meest recente groepsfoto, blijkt nu ook de oude,
vertrouwde baan inmiddels vergeten; het compromitterende kiekje is dan ook niet om aan te
zien. Verbazingwekkend, en dat met werkelijk het mooiste natuurmonument in heel
Scherpenzeel in de onmiddellijke nabijheid, nota bene op loopafstand! Sv Scherpenzeel, waar
is uw trots, uw eer gebleven?
‘n Lid, desgevraagd naar het wat, hoe en waarom, wist slechts te vertellen dat de buitenbaan
langzaam aan het ontbinden en dientengevolge van ellende ingezakt zou zijn!
De Kring.
Schietvereniging Scherpenzeel was op haar banen in latere jaren ook veelvuldig de gastheer
van de jaarlijkse SKGV-Zomerwedstrijden. SKGV, de Schietkring Gelderse Vallei, een
regionale kring, van dé Kring sprak men in die tijd, van aanvankelijk 5 verenigingen, met sv
Scherpenzeel in 1923 als een der oprichters. De eerste SKGV-Zomerwedstrijd in
Scherpenzeel werd in Augustus 1925 gehouden, de laatste op zaterdag 7 juni 1986. Deelname
van 150 schutters was in die jaren beslist geen uitzondering.

het telbureau onder het zinken afdak,
links Jan Koudijs, rechts Henk van Ginkel

de kogelvanger, nog mét kuil en afdak, 1978

Op het schietpunt was een eenvoudig balkenportaal voor drie schutters gebroederlijk naast
elkaar in elkaar geknutseld. Schutters en telbureau achter de schutters zaten zodoende althans
droog. Ter bescherming tegen het hemelvocht was de enigszins primitieve constructie
afgedekt met akoestische zinken golfplaten. Het geluid werd dientengevolge dusdanig
versterkt tot een niveau dat je ‘de tanden los in de bek gingen staan’, zoals het toen plastisch
werd uitgedrukt. Ruime toiletten in het bos, papier zelf meenemen.

de loods voor de schijvenuitgifte, 1978

en de tijdelijk opgerichte 12 meter baan

Na 1986 werd de organisatie van deze Zomerwedstrijd de leden van Scherpenzeel te machtig.
Niet verwonderlijk, voor de 12 meter moest immers elk jaar in vele uren vrijwillig werk haaks
op de 100 meter baan in het belendende weilandje een met zeilen overhuifde – men zat graag
droog – apart schietbaantje worden opgebouwd. De kogelvanger van deze baan bestond uit
een tijdelijke opgetaste wal van stevige graszoden. Het transport der schijven ouderwets met
een fietswiel. En daags na de wedstrijd moest dit alles weer worden afgebroken.
Herfst 2013.

Renessersteeg links

paadje naar de schietbaan

de modderpoel

Vele malen zak ik, oud schutter van weleer - de naam gaat u niet aan - uit uw welbekende
goede oude buurdorp – de naam is niet van belang - wekelijks de Barneveldse weg richting
Scherpenzeel af (om de spitsstau rond Amersfoort te vermijden), en telkens ter hoogte van de
Renessersteeg denk ik onwillekeurig aan vroeger ‘rechts af’. Op de rondweg, werktuigelijk
blik rechts: daar ligt ie nog, verlaten, of wellicht – veel, veel erger - lagtie? Noem het
nostalgie, vals sentiment, oude herinneringen, voorbije jaren, stat rosa pristina nomen … , wat
u maar wilt, het deert mij niet.
Eind november werd dit mij na zovele jaren van berustend en gelaten voorbij gaan toch te
machtig, tijd te over, en dus de Renessersteeg in.

SKGV-Zomerwedstrijd, dinsdag 8 augustus 1978,
de entree van de baan op het 200 meter punt.

maandag 19 november 2013, zelfde lokatie in de herfst

Na 100 meter ter linker zijde een rustieke laan in prachtige herfstkleuren. Slagboom. Af en toe
wat aarzelende druppels uit ‘t grauwe wolkendek. Stilte alom, zelfs geen vogels, wellicht te

vochtig? Het oude vertrouwde paadje halverwege rechts was er nog steeds; een klaphek gaf
toegang tot een enkeldiepe modderpoel. Zorgvuldig de grote groene plakkaten vermijdend,
bestaande uit een ondefinieerbare smeuïge substantie, welke een organische oorsprong deden
vermoeden, werd de weg versperd door een iel slootje.
En daar rechts inderdaad, geheel vrij staand, maar volledig intakt de oude toegangspoort in de
last der jaren zwaar omzoomd met bomen. Niet van ellende ingezakt, zoals eertijds reeds
gevreesd en weer later door boze tongen kwaadaardig beweerd werd; niet door het verval der
jaren verdwenen, zoals al die andere schietbanen van vroeger.
Een houten vlondertje links ontsluit voor de eenzame wandelaar het nu omslote binnenterrein
van de schietbaan van weleer. De baanzool is vlak en schoon, slechts flauw getekend door de
sporen van een enkele brutale crossfiets. De schietpoort blijkt een verrassing. Op de oude
foto’s uit 1978 (boven) is het nog een inzakkend staketsel van boomstammen; toen al werd
men door een zekere huiver beslopen, wanneer men schoorvoetend de doorbuigende daklast
passeerde, ‘zou die ’t nog wel houden?’ Nu zowaar een stevig en vooral degelijk bouwsel van
zware houten balken. Geen spoortje van houtrot, zwam of andere ongerechtigheid. In de verte
de volgende poort, het 100 meter punt van waaraf in die zeventiger jaren voornamelijk
geschoten werd: ook in perfekte staat, evenals de volgende poort op 50 meter; en tenslotte de
oude kogelvanger, netjes tegen het betreden afgezoomd met prikkeldraad.

100 meter punt

de nieuwe poort, met doorkijk naar de 50 meter

De eens voorliggende kuil is verdwenen. Vandaar uit werden toen door een smalle opening
stijl boven het hoofd, steevast goed voor een pijnlijke nek, met een aanwijsstok de schietresultaten aangewezen. Van daaruit ook weergalmden in de hoogtijdagen wat later op de
middag vrolijke, al dan niet stichtelijke liederen – het was een zwaar taktische fout van de
organisatie om hun kratten bier in de kuil ter bewaring op te slaan - tot aan het schietpunt toe
duidelijk hoorbaar, en zodoende drastisch inboetend aan de kwaliteit van het nauwgezet
peilen der schoten.
Op de uit de kluiten gewassen steeneik, pal naast de vanger,
een doorweekt en half leesbaar A-4tje met op het eerste oog
de wat skurriele tekst ‘Niet betreden. Herstel kogelvanger.
Pas ingezaaid’. ??? Grap? Gaat de baan weer in ‘t geniep in
gebruik genomen worden? Hoop op weer een ouderwetse,
doch degelijke Zomerwedstrijd?
Links achter de kogelvanger echter een informatiebord,
verlucht met plattegrond en verhelderende tekst, welke de
ontnuchterende oplossing van het intrigerende raadsel geeft.

De tijden zijn inmiddels dramatisch veranderd; de oude volksweerbaarheid is dank zij
diezelfde overheid die daar in die voorbije jaren zo geestdriftig prat op ging en zulks ook met
verve stimuleerde, allang en breed ter ziele en roemloos ten grave gedragen. ‘De roos van
weleer bestaat alleen nog als naam, slechts naakte namen houden wij over’, zoals al in de 12e
eeuw Bernardus de Morlay, een levensmoede monnik verzuchtte.

het schietpunt, 100 meter, 1980

de kogelvanger zonder kuil, 2013; rechts de tekst ‘Niet betreden’.

Zeker, tijden en mensen mogen dan veranderd zijn, maar de oude Scherpenzeelse buitenbaan
is ons gebleven. Terrein en opstallen zijn door de eigenaar ‘Landgoed Scherpenzeel’ met de
broodnodige subsidies zorgvuldig in een schitterend natuurgebiedje herschapen, waarbij men
de oude baan en 100 jaar historie zoveel mogelijk in z’n oude vorm heeft teruggebracht.
Waar eens de schoten duchtig knalden heerst nu slechts de geel gebladerde herfststilte. Het
eindresultaat is een trots en schitterend landschappelijk juweeltje geworden. Waar zo’n oude
plaatselijke schietvereniging al niet nuttig voor geweest is.

2013, alsof de tijd 110 jaren heeft stil gestaan …

