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Het landgoed Scherpenzeel is gelegen in het zuiden van de Gelderse Vallei, tussen Utrecht en Arnhem. Het
landgoed, zo’n 1000 hectare groot, is sinds 1793 in familiebezit. De huidige eigenaren, zich bewust van het
voorrecht deze landerijen en karakteristieke gebouwen van hun (voor)ouders georven te hebben, zetten zich
met de Stichting Landgoed Scherpenzeel in voor de instandhouding van het landgoed en het behoud van rust,
ruimte en groen. Bovenal wordt zo het landgoed in stand gehouden, om het weer aan een volgende generatie
over te dragen.
Historie van huis, heerlijkheid en landgoed
In de middeleeuwen was Scherpenzeel, door zijn ligging op de grens van het hertogdom Gelre en het Sticht,
van strategisch belang. De hertog en de bisschop hadden met regelmaat onenigheid - veelal resulterend in het
nodige wapengekletter - en Scherpenzeel was nu eens Gelders, dan weer een Stichts leen. Sinds 1380 bleef
het een Gelders leen.
Het huis Scherpenzeel wordt reeds in de veertiende eeuw vermeld en was vele eeuwen in het bezit van het
geslacht Van Scherpenzeel. Het oude, versterkte huis werd in 1652 verbouwd in opdracht van Aleida van
Scherpenzeel (1595-1667), erfvrouwe van Scherpenzeel en Peursum, en haar echtgenoot Hendrik van
Westerholt (1590-1658), heer van Hackford, Baer en Lathum. Huis en heerlijkheid Scherpenzeel vererfden
via Aleida op het geslacht Van Westerholt.

Nazaat Johan Frederik van Westerholt erfde Scherpenzeel - en nog vele andere bezittingen - in 1721 en
huwde een jaar later met Sophia Charlotta gravin von Wartensleben. Een gemakkelijk man schijnt het niet te
zijn geweest en in 1727 scheidden zij van tafel en bed, waarna Sophia met haar vier kinderen naar
Scherpenzeel verhuisde - met medeneming van haar bruidsschat van 24.000 gulden. Bij de uiteindelijke

verdeling van de goederen in 1734 wordt Scherpenzeel toebedeeld aan Sophia, twee jaar later volgt de
formele echtscheiding - toentertijd toch een opzienbarende gebeurtenis.
Het was haar oudste zoon, de in 1724 geboren Carel Willem Alexander van Westerholt, die Scherpenzeel zou
erven. Deze beruchte maar vermoedelijk evenzeer kleurrijke heer werd als “stapelgek, dol en quaetaerdig”
gekenschetst en belandde uiteindelijk - na uit het Staatse leger te zijn omslagen en omzwervingen aan boord
van een Hollands kaperschip - in een huis van verbetering (voor de ‘betere standen’, dat wel) te Utrecht,
onder curatele gesteld van diens zwager, Jacob Adolph baron van Heeckeren van Enghuizen.

Scherpenzeel door Pieter Jan van Liender, 1749.
In 1771 werd Carel, na het overlijden van zijn moeder, heer van Scherpenzeel, maar de facto zal hij er waarschijnlijk nimmer meer vertoefd hebben. Na vele jaren gesukkeld te hebben met zijn gezondheid overleed hij
in 1777 in Utrecht, waarna zijn stoffelijk overschot - als laatste ooit - werd bijgezet in de grafkelder van de
heren van Scherpen-zeel, onder de preekstoel in de kerk van Scherpenzeel. Zwager Van Heeckeren, die een
niet geheel zuivere rol in de onder curatele stelling van Carel van Westerholt had gespeeld (zo “gek” was hij
niet en bovendien was hij zelf één van de rechters in het Hof van Gelre die hiertoe het besluit namen...) liet
prompt zijn zoon Evert Frederik tot heer van Scherpenzeel uitroepen, ofschoon deze niet de eerste in lijn van
opvolging was.
Nog in datzelfde jaar werd Scherpenzeel te huur aangeboden. In 1777 verscheen in enige kranten een
advertentie die ons een aardig beeld schetst van het toenmalige huis:

“Te Huur, om den 2 February 1778 te aanvaarden, een aangenaame Buitenplaats, genaamt SCHERPENZEEL, bestaande in een plaisant Heeren Huis, 10 Behangen als Onbehangen Kamers, Biljart-Kamer,
Kelders en Kelder-Keuken, enz., Stalling voor 10 Paarden, Koets en Brouwhuis, enz., Plaisante Broei- en
Moestuin, en Boogaart met dragtige Fruit Boomen beplant; visryke Gragten, Vyver en Visserye, en de vrye
privatieve wyd uitgestrekte Jagt, door de geheele Heerlykheid, met of zonder Landeryen, 5 uuren van
Utrecht, 2 en 1 half van Amersfoort, annex een plaisant Dorp Scherpenzeel in Gelderland geleegen.”

Scherpenzeel, façade.
Na een slepende twist met neef Evert Frederik van Heeckeren om de erfenis van hun oom Carel vererfde
Scherpenzeel op Borchard Frederik Willem baron van Westerholt (1776-1852), die als laatste van zijn
geslacht Scherpenzeel zou bezitten. Omdat hij veertien neven en nichten moest uitkopen uit de forse erfenis
verkocht hij Scherpenzeel, waarmee hij geen noemenswaardige band had, met herenhuis, bijgebouwen,
molen en zes boerderijen in 1793 aan Johannes Sebastianus van Naamen (1731-1812), heer van de Beide
Eemnessen, een Amsterdamse koopman die als onderkoopman bij de V.O.C. en advocaat-fiscaal bij het Hof
te Kaapstad fortuin had gemaakt en sinds 1782 muntmeester-generaal van de Provinciale Utrechtse Munt
was. Op 11 juni 1793 werd de heer Van Naamen met de heerlijkheid, toen nog formeel een leen van Gelre,
beleend.

De familie Van Naamen bleek het huis, in ieder geval na verloop van tijd, echter niet permanent te bewonen,
want in juni 1798 was “By Toeval te Huur (...) Den aanzienlyke Huize Scherpenzeel, gelegen op de Veluwe,
tusschen Amersfoort en Amerongen, met vrye Jagt op eigen Grond”. Waar dat “toeval” exact op sloeg is nog
onduidelijk. Eind 1811 werd wederom geadverteerd: per februari 1812 - of desgewenst eerder - was “Den
Huize Scherpenzeel, gelegen in de Heerlijkheid Scherpenzeel, in het aangename Kwartier van Veluwe” te
huur. Het werd toen beschreven als een huis “voorzien van verscheide alle behangen zoo Beneden- als
Boven-Kamers, ruime Keukens, Kelders en verdere Commoditeiten, Koetshuis en Paardenstalling, Tuinmans
Woning, Jagthuis, Schuur voor verscheide KoeBeesten, mitsgaders zeer geëxtendeerde Moestuinen, Boomgaarden, Engelsch en andere Bosschen, met of zonder de zeer uitgestrekte wildrijke Jagt door de geheele
Heerlijkheid.” Interessant aan deze beschrijving is dat het landgoed kennelijk al deels een aanleg in de
Engelse landschapsstijl kende.
Na het overlijden van Johannes Sebastianus van Naamen in 1812 liet hij de Eemnessen (Eemnes Binnendijks
en Eemnes Buitendijks) na aan zijn oudste zoon Sebastiaan Albertus van Naamen (1773-1822). Zijn jongere
zoon Mr Petrus Johannes van Naamen (1774-1854), rechter in de rechtbank van eerste aanleg en wethouder
te Amsterdam, was reeds in juli 1800 door zijn vader begiftigd met Scherpenzeel. Hij huwde achtereenvolgens met Elisabeth Agatha Bisdom (1778-1810) en Machtelina Sophia Hooft (1784-1853). Nadien kwam
Scherpenzeel door vererving in handen van zijn zoon Mr Johannes Sebastiaan van Naamen (1801-1852),
advocaat en rechter te Amsterdam, die in 1826 op kasteel Sandenburg in het huwelijk trad met Ferdinanda
Anna barones van Lynden (1800-1857). Deze heer Van Naamen toonde zich behalve jurist en magistraat ook
een actief bestuurder: van 1844 tot 1850 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en tevens had
hij enige jaren zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland.
In de loop der tijd is het landgoed gestaag uitgebreid met landerijen en boerderijen. Het landgoed kwam in in
handen van Benudina Maria van Naamen, vrouwe van Scherpenzeel (1827-1892), die in datzelfde jaar in het
huwelijk trad met de Utrechtse advocaat Mr Herman Royaards (1826-1898), later lid van de Provinciale en
Gedeputeerde Staten van Utrecht en president curator van de Rijksuniversiteit Utrecht. Het gezin Royaards
woonde in Utrecht, maar bracht ’s zomers veel tijd op Huis Scherpenzeel door; drie van hun acht kinderen
werden op Huize Scherpenzeel geboren. Zij gaven de bekende architect Samuel Adrianus van Lunteren
(1813-1877) in 1854 opdracht het huis zowel qua exterieur als interieur te verbouwen, hetgeen in de jaren
1857-1859 is uitgevoerd.
Formeel werd Herman Royaards eerst in 1857 heer van Scherpenzeel, na het overlijden van de vrouwe, zijn
schoonmoeder Van Naamen geboren Van Lynden. Het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad beschreef
beknopt zijn inhuldiging:
“Voor weinige dagen was de heer Mr. H. Roijaards er als heer van Scherpenzeel ingehaald, door 128
personen, allen met blaauw en witten sjerp om, te paard gezeten, met eene groote banier, waarop het wapen
en de kleuren der gemeente en nog 4 goede vaandels, bijzondr ordelijk en netjes geregeld, en nog een
twintigtal te voet, met kleurlinten om den hoed, terwijl een korps muziek den stoet begeleidde. Allen werden
toen uitgenoodigd, om Dingsdag 11 dezer op het huis Scherpenzeel feest te vieren. Des namiddags te half 5
ure kwamen zij, in geregelden optogt met de banieren, op het huis aan en werden, na eene korte toespraak,
verzocht plaats te nemen aan de in de open lucht opgeslagene feesttafel, die goed voorzien was van allerlei

ververschingen. Nadat men daarvan genuttigd had, werd er eene wandeling door de eerewacht door het dorp
gedaan, met een korps muziek aan het hoofd. – Teruggekeerd waren er nieuwe ververschingen gereed; en na
het gebruik daarvan, werd eene illuminatie à giorno ontstoken en gingen de genoodigden hunne
wederhelften of aspirant-wederhelften halen, om gezamenlijk het feestvieren voort te zetten, en vooral het
vuurwerk te zien, dat door den heer Ruijsch van Utrecht geleverd, tot uitstekend genoegen der menigte, bij
heerlijk weder, ten 1 ure werd afgestoken, en algemeen de vreugde deed stijgen.”

Mr Herman Royaards, heer van Scherpenzeel (1826-1898)
Men zou bij het lezen van dit relaas van de inhuldiging van de heer Royaards als heer van Scherpenzeel bijna
vergeten dat dit alles zich in 1857 afspeelde, 62 jaar na de wettelijke afschaffing van feodaliteit en negen jaar
nadat heerlijkheden hun publiekrechtelijke status door de Grondwet van 1848 verloren hadden...
Het huis Scherpenzeel, dat met het koetshuis en poortgebouw is gelegen in een park van zo’n zes hectare,
heeft na de verbouwing door Samuel van Lunteren zijn vorm behouden: een symmetrisch, sierlijk witgepleisterd huis in neogotische stijl. Zowel de voor- als de achtergevel is voorzien van kolommen, gedekt

met middeleeuws aandoende tinnen; de zijgevels hebben elk twee trapgevels. In grote lijnen is de vorm die
het huis in de achttiende eeuw had echter nog grotendeels zichtbaar.

Ontwerp van het park door S.A. van Lunteren, 1859.
Van Lunteren droeg tevens zorg voor de heraanleg van park en tuinen in Engelse landschapsstijl; het ontwerp
(gedateerd 1859), met de kenmerkende slingervijvers en -paden, is zelfs bewaard gebleven. Voor deze aanleg
moest zelfs de doorgaande weg worden omgelegd - zoiets was toentertijd nog mogelijk. Uiteindelijk zou Van
Lunteren, die niet lang daarna ook kasteel Sandenburg in neogotische stijl liet verbouwen en eveneens wit
liet pleisteren, zich tot zijn overlijden in met Scherpenzeel bezig houden. Het park is in 1898 nog vernieuwd
naar een ontwerp van de tuinarchitect Hugo Poortman - die een inmiddels verdwenen rosarium ontwierp en, in 1901 en 1909, door Leonard Springer.
In 1898 erfden zonen Mr Johannes Sebastiaan (Johan) Royaards (1866-1930), Anton Royaards (1869-1932)
en dochter Wilhelmina Sophia (1864-1903), later echtgenote van Jhr Dr Schelto van Citters, heer van
Gapinge, elk een deel van de landerijen. Anton Royaards, de jongste zoon van Benudina en Herman, erfde
ook het huis en de heerlijkheid. De tegenwoordige eigenaren van het landgoed Scherpenzeel zijn allen
nazaten van deze drie kinderen Royaards.
Mr Anton Royaards was van 1900 tot 1930 burgemeester van Scherpenzeel en had later ook zitting in de
Provinciale Staten van Gelderland. In 1910 huwde hij met Jkvr. Margaretha Maria Backer (1880-1956). Dit

echtpaar zou het Huis Scherpenzeel permanent bewonen. Reeds in 1932 werd het landgoed Scherpenzeel
aangewezen als landgoed in de zin van artikel 1 van de Natuurschoonwet van 1928 en werden alle wegen en
wandelpaden opengesteld. Gedurende de oorlogsjaren was de weduwe Royaards genoodzaakt het huis - dat
zoals zo vele gevorderd werd door de bezetter - te verlaten, maar na de Tweede Wereldoorlog betrok ze het
huis opnieuw, tot haar overlijden in 1956. Haar twee dochters, Theodora Philippina Royaards (echtgenote
van Mr Ferdinand Daniëls) en Benudina Maria Royaards (gehuwd met Mr Johannes Hendrik Otto graaf van
den Bosch) erfden het huis, dat zij niet gingen bewonen maar - in afwachting van een duurzame bestemming
- zouden verhuren.

Het neogotische Huis Scherpenzeel.
Het huis, dat door de krijgshandelingen en opeenvolgende vorderingen gedurende de Tweede Wereldoorlog
al aanzienlijk te lijden had gehad, werd tijdelijk verhuurd, maar kwam bij gebrek aan deugdelijk onderhoud
gestaag in steeds slechtere staat te verkeren. In 1975 werd het Huis Scherpenzeel en het koetshuis aangewezen als rijksmonument en door de zusters Royaards aan de gemeente Scherpenzeel geschonken, onder

de voorwaarde dat het tenminste 25 jaar zou dienen als gemeentehuis. Het huis en koetshuis - beide gelukkig
met oog voor detail gerestaureerd - en park vormen sindsdien geen deel meer van het landgoed Scherpenzeel; het koetshuis werd in 1979 geopend door Prinses Beatrix en Prins Claus.
In 2006 droeg de gemeente, die het huis tot 2004 inderdaad als gemeentehuis zou gebruiken, de buitenplaats
Huis Scherpenzeel (dat in 2000 als complex, derhalve inclusief tuinmanshuis en park, eveneens de rijksmonumentale status verwierf) in erfpacht over aan Stichtings Vrienden der Geldersche Kastelen.

Het wapen van Scherpenzeel, zoals te zien in de façade.
Deze stichting houdt het Huis Scherpenzeel voor het publiek toegankelijk. Tegenwoordig kan het huis
gehuurd worden voor sociale en culturele activiteiten en doet het dienst als trouwlocatie; zowel het huis als
het koetshuis hebben een kantoorfunctie. Het beheer van het landgoed De huidige eigenaren van het landgoed Scherpenzeel, zoals gezegd afstammelingen van de familie Royaards, zijn zich bewust van het maatschappelijke belang van natuur, landschap en monumenten. Op eigen wijze wordt gezocht naar een goede
balans tussen publiek en privaat belang.
Het beheer van het landgoed
In 2001 hebben de eigenaren de Stichting Landgoed Scherpenzeel opgericht, die zich - in samenwerking met
de pachters, de rentmeester, de terreinbeheerder en een vrijwilligersgroep - toelegt op een coherent beheer
van het landgoed. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door een fulltime medewerker, in samenwerking
met het rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis te Wouden-berg. Het landschap van de Gelderse Vallei maakt
dit gebied zeer aantrekkelijk voor recreanten. Vrijwel alle wegen en paden op het Landgoed Scherpenzeel
zijn dan ook opengesteld en de eigenaren werken waar mogelijk mee aan recreatieve wandelroutes, zoals de

Klompenpaden Oudenhorsterpad, Broekerpad en Dashorsterpad. Tijdens de wandeling of fietstocht zijn de
historische boerderijen op het landgoed, met zijn lanen en kleine omzoomde percelen met schaapskooien en
houtwallen, goed te herkennen aan de blauw-witte luiken. Deze heraldische kleuren refereren aan die van het
wapen van de heerlijkheid Scherpenzeel: zes witte (zilveren) leliën op een blauw (azuren) veld, dat ook in
het midden van de façade van het huis prijkt.
De traditionele inkomstenbronnen van het landgoed - eeuwenlang waren dat de landbouw en de bosbouw leveren tegenwoordig niet meer voldoende op om het beheer te kunnen bekostigen. Daarom wordt, zoals bij
tal van landgoederen en buitenplaatsen, ook hier gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen.
In de afgelopen twee decennia is er veel meer aandacht ontstaan voor de intrinsieke waarde van natuurterreinen, niet in de laatste plaats met het oog op biodiversiteit. Van overheidswege wordt de omvorming van
cultuur- en landbouwgrond in ‘natuur’ - zoals de meeste natuur in Nederland is er ook hier een mensenhand
in te vinden. Op het landgoed Scherpenzeel is natuur ontwikkeld. De zeven schaapskooien op het landgoed
zijn, in samenwerking met de Vereniging Oud Scherpenzeel en de Monumentenwacht Gelderland, zorgvuldig geïnventariseerd en beschreven en enkele daarvan - met klinkende, rustieke namen als ’t Vliet, Groot
Orel, Oud Willaer en Dashorst - zijn met subsidies van de provincie en gemeente gerestaureerd. Ook de
monumentale, van oorsprong zeventiende-eeuwse hoeve Ebbenhorst is recentelijk gerestaureerd en zelfs
uitverkoren tot ‘boerderij van het jaar’. Niet alleen het huis en bijgebouwen als koetshuis en poortgebouw
hebben in deze tijd een nieuwe functie gekregen: ook schaapskooien kunnen als zodanig op ‘moderne’ wijze
een landgoed dienen. Zo fungeert schaapskooi ’t Vliet als beheerskantoor en ontvangstruimte voor het
landgoed.
De gezamenlijke eigenaren van Landgoed Scherpenzeel, de Stichting Landgoed Scherpenzeel en al hun
medewerkers en vrijwilligers verdienen louter lof voor het zorgvuldig beheren en behouden van dit uitgebreide, rijkgeschakeerde en bijzondere natuurgebied in het hart van dit zo drukke land.

Het wapen van het geslacht Royaards.
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