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Over een nieuw te bouwen basisschool in wijk De Maatjes is al veel gezegd en geschreven. De 

werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Eind vorig jaar werd bekend dat basisschool De 

Glashorst ook plannen kan gaan ontwikkelen voor een nieuw gebouw op de plaats van de huidige 

school. Een basisschool waar je nooit meer iets over hoort, domweg omdat die al vijfentwintig jaar 

geleden is gesloten, is de Boskampschool.  

Christelijke school De Boskamp heeft van 1975 tot 1990 aan de Oude Barneveldseweg gestaan. 

Kinderen uit wijk de Boskamp konden zo in hun eigen buurt onderwijs krijgen. De wijk groeide 

explosief, zodat een school in die buurt een logisch gevolg was. Aan de Oude Barneveldseweg verrijst 

in 1975 een houten noodgebouw dat voorlopig dienst kan doen als schoolgebouw. Op termijn moet 

het semipermanente gebouw worden vervangen door een nieuw te bouwen stenen school. De 

Boskamp is dan de vierde school die hoort bij de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een 

School met de Bijbel (VSIS). Het dorp is door het schoolbestuur verdeeld in vier wijken om een goede 

verdeling van de leerlingen over de vier scholen te realiseren. Dat beleid valt niet bij iedereen in 

goede aarde, maar tenslotte is een compromis bereikt. Als hoofd van de school wordt Jan Nijland 

benoemd en Sea Holwerda wordt als hoofdkleuterleidster aangesteld. Twee jaar later volgt Ally 

Mosterd haar op, nadat ze eerst leidster van een kleutergroep is geweest. Leerkrachten en bestuur 

steken gezamenlijk de handen uit de mouwen en richten de school zelf in. In augustus 1975 start de 

Boskampschool met 72 leerlingen, maar als op 12 november in datzelfde jaar de officiële opening 

door dominee Westland, voorzitter van het schoolbestuur, wordt verricht, telt de Boskamp al 110 

leerlingen verdeeld over 3 klassen voor de lagere school en 2 kleuterklassen. Leerkrachten van het 



eerste uur zijn juffrouw Sea Holwerda, meester Kees Veenvliet en juffrouw Henny Middelkoop. De 

Boskampschool is in 1978 zelfs de grootste christelijke school in Scherpenzeel.  

Verjaardag. 

Een van de leerlingen die in die periode op school zit is Monique van Buuren. Samen met haar 

vriendin Diana Methorst fietst ze twee keer per dag vanaf het Oosteinde naar de Oude 

Barneveldseweg, want tussen de middag eten ze net als de meeste andere leerlingen thuis een 

boterham. In de winkel van melkboer Hooijer wordt vaak voor schooltijd snoep ingekocht. De 

meester verzamelt soms al het ingekochte snoepgoed en verdeelt dat onder alle leerlingen. Bij de 

kleuterschool is een plein met een grote ronde zandbak en 2 rekstokken. Zodra de pauze begint, 

proberen velen als eerste daar te zijn. De gymlessen zijn in de  gymzaal aan de Leeuweriklaan. En 

schoolzwemmen is ’s winters in Veenendaal waar de klas met de bus naartoe gaat en ‘s zomers in 

zwembad ’t Willaer. Om te knikkeren zijn tegels met knikkerpotjes op het plein aanwezig. In die tijd 

beheersen Monique en Arie Gersen dat spelletje als geen ander. Aan het einde van de pauze wordt 

de bel geluid. De klas waarin Monique en Diana op de kleuterschool beginnen telt ongeveer dertig 

leerlingen waaronder maar een stuk of zes jongens. Ze blijven tot en met de zesde klas bij elkaar. De 

groep heeft in de 1e en 2e klas les gehad van juf Marlies van Eerten. Die periode hebben veel 

leerlingen als bijzonder plezierig ervaren. Tijdens verjaardagen van de leerkracht worden er vaak 

toneelstukjes opgevoerd en wordt er ook veel gezongen. Onder leiding van meester Veenvliet wordt 

ook voor de oudere dorpsbewoners in het Huis in de Wei gezongen. In klas drie (groep 5) gaan alle 

leerlingen ter gelegenheid van de 46e verjaardag van hun meester Jan Nijland in juni 1981 beurtelings 

in groepjes op bezoek bij de meester thuis. Op de foto zitten aan de linkerkant van de meester Ilse 

Bakker en Jasja van Rootselaar; rechts Diana Methorst en Cora Veldhuizen en vooraan zitten 

Monique van Buuren en Corina Valkenburg. Bij heel warm weer verzorgt de brandweer soms een 

waterfestijn op het tussen de kleuterschool en lagere school gelegen grasveld. ’s Winters wordt bij 

vorst het plein onder water gezet en ontstaat een ijsbaan.  

In 1985 worden lagere school en kleuterschool samengevoegd tot de huidige basisschool. Het 

noodgebouw is oud en in de zomer kan het vanwege het platte dak en het ontbreken van isolatie 

enorm heet worden. Ook is er geen geluidsisolatie, zodat het door de houten vloeren soms een 

ontzettend kabaal is in de school. Kortom, de school is rijp voor de sloop en plannen voor een nieuw 

te bouwen school worden gesmeed. Maar het zal jammer genoeg allemaal anders lopen. In 1988 

wordt een plan voor een nieuw te bouwen school ingediend, maar in diezelfde tijd loopt het 

leerlingenaantal op andere basisscholen terug met als gevolg leegstand van lokalen. Als daarnaast 

vanuit de overheid schaalvergroting wordt gestimuleerd, blijkt nieuwbouw niet haalbaar. Dat 

betekent dat het bestuur het besluit moet nemen de Boskampschool te sluiten. Dat gebeurt in 1990. 

Leerlingen en personeel gaan naar andere scholen in ons dorp. Jan Nijland beëindigt zijn 

onderwijsloopbaan en verhuist later naar Overijssel. Daar is hij in 2011 in Rijssen overleden.  

Februari 2015. 

 

 

 

 

 


