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Ben je weleens op het Kootwijkerzand geweest? 
Dat is een grote zandvlakte in de buurt van 
Kootwijk. Het is net een woestijn tussen de bossen. 
Of een enorm groot strand zonder zee.

Je zou het nu niet zeggen, maar in de tiende 
eeuw was de grond bedekt met hei. Er stonden 
ongeveer twintig boerderijen. Dat was voor die 
tijd al een behoorlijk groot dorp. De boeren 
woonden samen met hun dieren onder één dak. Ze 
gebruikten potten en kommen die waren gebakken 
in Duitse pottenbakkerijen. Daaraan kun je zien 
dat ze best rijk waren. Als ze arm waren geweest, 
hadden ze die niet kunnen kopen. 

De Kootwijkers verbouwden graan en hielden 
dieren. Het dorp lag aan een meertje. Daaruit 
dronken de dieren. De mensen konden er niet uit 
drinken, want de dieren liepen er dwars doorheen 
en lieten er weleens wat in vallen. Daarom groeven 
de Kootwijkse boeren een paar grote gaten naast 
het meertje. Ze zetten er een holle boomstam in 
of een cirkel van planken, zodat de put niet kon 

instorten. Het water uit het meertje stroomde door 
het zand en het hout naar de put en zo hadden ze 
schoon drinkwater.

Maar ongeveer duizend jaar geleden ging het 
mis. 

Sita’s vader tuurde met half dichtgeknepen ogen 
naar de strakblauwe lucht. De zon scheen fel. ‘Pff, 
wat is het heet. Ging het maar regenen. Als het zo 
doorgaat, wordt het dit jaar weer niks met de oogst. 
Moet je kijken.’ Sita keek hoe hij met zijn duim en 
vingers over de aren van een paar roggeplanten 
wreef. ‘Wat een kleine korrels.’ Hij zuchtte diep. 

‘Kom, we gaan de stal uitmesten.’
Samen liepen ze naar huis. Sita hield haar 

handen voor haar ogen. Wat een zand weer in de 
lucht. En niet alleen in de lucht. Op de grond, op 
het dak, overal lag zand.

Binnen was Sita’s moeder met een bezem in de 
weer. De takkenbos schraapte over de grond.

‘Ik word knettergek van al dat zand,’ mopperde 
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haar moeder. ‘Ik kan de kleine Roan toch niet 
de hele dag op zo’n vieze vloer laten spelen. Z’n 
knieën gaan helemaal kapot en… Roan, niet doen!’ 
Sita’s moeder boog voorover naar Sita’s broertje 
en haalde zijn handen uit zijn mond. ‘Bah, Roan, 
geen zand in je mond stoppen.’

Sita’s vader was al in de stal. Met een brede 
platte schep schepte hij de mest op een houten 
kar. Hij reed de kar met de stinkende massa naar 
buiten. Sita liep al achter haar vader aan, toen 
haar moeder riep: ‘Sita, speel jij even met Roan? Ik 
kan onmogelijk vegen met dat jong in m’n buurt.’

Sita tilde haar broertje op en liep met hem 
naar buiten. In de verte zag ze haar vader naar de 
mesthoop sjokken. Met de mest zouden ze in de 
winter de akker weer vruchtbaar maken. Maar ja, 
dat hadden ze afgelopen winter ook gedaan. Het 
had weinig geholpen.

‘Zo, klaar.’ Sita’s moeder kwam naar buiten met 
een emmer in haar handen. ‘Wil jij even wat water 
halen? Ik let wel op Roan.’

Sita liep naar het meertje. Het water stond wel 
heel erg laag nu. Zelfs in het midden kon je de 
bodem zien. Ze liep om het meertje heen naar 
een van de waterputten. Helemaal onderin zag 
ze wat water liggen. Zou ze er wel bij kunnen? Ze 
ging plat op haar buik liggen en stak de emmer 

in de put. Nee, de emmer raakte het water niet. 
Ze schoof nog iets dichter naar de rand van de 
put en maakte haar arm zo lang mogelijk. Nog 
iets verder. Nog iets… Ja, hebbes. Ze haalde de 
emmer omhoog en keek wat erin zat. Hmm, een 
bodempje water en er lag nog zand in ook. 

Tussen de middag zaten ze met zijn vieren 
op de lage houten banken die midden in het 
woongedeelte stonden. Sita nam een hap van de 
pap die in haar kom zat. Snel doorslikken, dacht 
ze, dan blijft er zo weinig mogelijk zand in mijn 
mond zitten. Dat geknars tussen haar tanden, 
daar had ze toch zo’n hekel aan.

‘Ik ga wat plaggen afsteken,’ zei Sita’s vader 
toen het eten op was. Sita keek naar haar moeder. 
Daar zal haar humeur niet beter op worden, dacht 
Sita.

‘Ja, maak die zandbak nog maar wat groter.’ Zie, 
daar had je het al.

‘Ik zal toch wat in de stal moeten neerleggen, 
anders poepen en plassen de dieren zo op de 
grond.’

‘Ja, maar op de plek waar jij de plaggen afsteekt, 
komt geel zand tevoorschijn. En daar kan niks op 
groeien. Dat kan alleen maar stuiven. De hele dag 
door. Ik heb er schoon genoeg van. Kan je er niet 
iets aan doen?’
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‘Ik zal eens kijken. Misschien dat een schutting 
het zand kan tegenhouden.’

Later die week sloeg Sita’s vader stokken in de 
grond, steeds twee tegenover elkaar. Daartussen 
stapelde hij takken op elkaar. Er waaide nog wel 
wat zand tussendoor, maar binnen in huis was het 
lang zo vies niet als daarvoor. Sita’s moeder hield 
op met mopperen. Ze neuriede zelfs als ze aan het 
schoonmaken was.

Een jaar later was de sfeer compleet omgeslagen.
‘Hoe smaakt de zandpap?’ vroeg Sita’s moeder 

een keer onder het eten.
Sita voelde de zandkorrels langs haar gehemelte 

glijden. Haar vader at verder zonder wat te zeggen.
‘Nou, ik ga vanmiddag maar weer eens de vloer 

vegen. En de banken afvegen. En de bedden 
uitkloppen. En als ik daarmee klaar ben, ga ik de 
vloer weer vegen.’

Sita’s moeder zette haar kom zo hard op de 
grond neer dat de pap over de rand gutste. Ze 
sloeg haar handen voor haar ogen en bracht 
snikkend uit: ‘Ik hou het niet meer vol.’

‘Ik zal vanavond met de buurmannen gaan 
praten.’ Sita’s vader schoof naar haar moeder 
en legde een arm om haar schouders. ‘Die 
schuttingen helpen niet. We moeten een andere 
oplossing bedenken.’

De volgende ochtend werd Sita wakker van 
gerammel. Ze ging rechtop zitten en veegde met 
haar handen het zand van haar gezicht dat die 
nacht naar binnen was gewaaid.

‘Wat zijn jullie aan het doen?’ Sita sloeg de deken 
weg. Een wolk zand vloog tegen de muur aan. Haar 
moeder pakte een schaal van de plank en wikkelde 
hem in een doek. 

‘We moeten hier weg, Sita. Het zand is sterker 
dan wij. Als we nog lang wachten, zijn we te laat.’

‘En de buren,’ vroeg Sita, ‘gaan die ook weg?’
‘Ja, iedereen gaat weg. Dat hebben ze gisteravond 

besloten. Op het land kan niets meer groeien. Er 
ligt veel te veel zand. Als we hier blijven….’

Haar moeder maakte haar zin niet af, maar Sita 
begreep wat ze bedoelde . Het was vreselijk snel 
gegaan. In één jaar tijd was er wel een halve meter 
zand bij gekomen. Je kon de muren van de huizen 
niet eens meer zien.

‘Gaan we vandaag weg?’
‘Ja, ik ben net begonnen met inpakken.’
Sita hoorde haar vader de dieren naar buiten 

brengen. 
‘Kijk,’ zei haar moeder terwijl ze de schaal aan 

Sita gaf. ‘Ik pak alles in. Breng jij het naar de kar?’
Nadat ze al hun bezittingen hadden ingepakt, 

gingen ze nog één keer met zijn vieren het huis in. 
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Sita’s vader keek in alle hoeken en op alle planken 
om te controleren of ze niets vergeten waren. 

‘Zullen we dan maar?’ zei hij ten slotte.
Ze liepen naar buiten. Sita’s voeten zakten weg in 

het zand.
‘Lopen, dames.’ Sita’s vader gaf de koeien die voor 
de kar stonden een klap op hun achterste. Daarna 
riep hij de schapen. 

Helemaal achteraan liep Sita met haar broertje. 
Ze draaide zich nog één keer om. Hoe zou het er 
hier over een paar jaar uitzien? Zou er dan nog iets 
van hun huis te zien zijn?

Een paar jaar nadat de Kootwijkse boeren waren 
vertrokken, was het hele dorp onder het zand 
verdwenen. Het Kootwijkerzand is dus ontstaan 
door een natuurramp. Een natuurramp die ook 
nog eens door de bewoners zelf veroorzaakt 
werd.

Zo’n vijftig jaar geleden ontdekten 
amateurarcheologen dat er een dorp in het 
Kootwijkerzand moest zijn geweest. De plek waar 
het dorp zou hebben gelegen, werd afgegraven. 
Van de huizen was niets meer over. De materialen 
waarvan de huizen waren gemaakt – hout en stro 

– waren allang vergaan. Maar in het zand werden 
wel de sporen van de huizen teruggevonden. 
Op de plekken waar de huizen stonden, was de 
grond donker. Zo konden ze dus precies zien 
hoe groot het dorp was en welke vorm de huizen 
hadden.

Wil je weten waar het dorp gelegen heeft? 
Als je in Kootwijk vanaf de Duinweg het 
Kootwijkerzand op loopt, kom je op een 
zandvlakte die ze de Dikke Bart noemen.  
Op het hoogste punt zie je een paal met een 
kastje staan. Dat is een diazuil. En die staat 
precies aan de rand van waar het dorp gelegen 
heeft.

Het Kootwijkerzand nu



Er was eens in Barneveld bevat vijfentwintig  
verhalen over de geschiedenis van de gemeente 
Barneveld, van de steentijd tot nu. 

De verhalen gaan over bekende Barnevelders, van 
wie Jan van Schaffelaar natuurlijk de bekendste 
is. Ze spelen zich af op mooie plekken, zoals het 
Kootwijkerzand en kasteel de Schaffelaar. Of ze 
vinden plaats tijdens grote gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis die niet aan Barneveld 
voorbijgegaan zijn. Denk aan de Tachtigjarige Oorlog, 
de hervorming – de gemeente Barneveld had haar 
eigen Maarten Luther – en de Tweede Wereldoorlog. 

De verhalen zijn geschreven voor iedereen van 10 tot 
100 die op een luchtige manier kennis wil maken met 
de geschiedenis van Barneveld.
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