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Omslag: 
Oud Willaer (foto Willem van Leuveren)
zie ar kel Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners, pag. 16 e.v.

Vereniging  Oud ‐ Scherpenzeel

De kopij voor het oktobernummer dient uiterlijk zaterdag 

8 september 2018 a.s. te zijn ingeleverd bij de redac e. 
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Wat is er mooier voor een vereniging om in het jubileumjaar te worden uitgeroepen tot Vereniging 
van het jaar? Van de gemeente Scherpenzeel.  Deze eer valt Oud‐Scherpenzeel te beurt dankzij het 
grote aantal stemmen dat op ons is uitgebracht. We bedanken iedereen die daar voor gezorgd 
hee .

We staan aan de vooravond van de viering van ons 50‐jarig jubileum. Van 8 t/m 15 september zijn 
er diverse ac viteiten georganiseerd. Een jubileumprogramma vindt u in dit verenigingsblad. Al 
eerder zijn verschillende sponsoren genoemd die de viering van het jubileum mogelijk maken. Op 
de jaarvergadering van de ondernemersvereniging op 5 april hebben maar liefst 22 ondernemers 
een bedrag toegezegd voor de viering van ons gouden jubileum. We werden er s l van en zijn daar 
ontze end blij mee.

Twin g jaar geleden hee  Jan Dorres jn het boekje ‘Noe begriep ‘k joe’ over het ‘Schaar’pezîls’ 
geschreven. Ter gelegenheid van het jubileum hee  hij de inhoud hiervan nu uitgewerkt in ‘cursus‐
video’s’, zodat u zichzelf deze prach ge taal kunt eigen maken, mocht u deze nog niet beheersen. 
De cursus staat op www.youtube.com. Als u daar bij zoeken ‘Noe begriep ‘k joe’ intypt, komt u alle 
video’s tegen. Maar dat is nog niet alles. Jan hee  ook een vij al alleraardigste filmpjes gemaakt 
waarin hij ons ‘Laangs de grenze van de gemînte Schaar’pezîl’ voert. Ook deze beelden zijn op 
youtube te vinden. Typ in: ‘Langs de grenzen van de gemeente Scherpenzeel’ en u komt waar u 
moet zijn.

Op 24 mei is de heer Gerrit Meerveld op 86‐jarige lee ijd overleden. Gerrit was vrijwilliger bij onze 
vereniging. Als geboren en getogen Scherpenzeler had hij enorm veel kennis over alles wat met 
Scherpenzeel te maken had. We missen Gerrit en we wensen zijn echtgenote, kinderen en overige 
familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Van mevrouw Annemorien Kok – van den Broek ontvingen we een reac e n.a.v. het ar kel over 
veearts Nieuwenhuizen in het vorige verenigingsblad. Daarin staan storende fouten die we graag bij 
dezen rechtze en. Als naaste buren van familie Nieuwenhuizen wordt het gezin van Mort ten Broek 
genoemd, maar dit moet zijn Mor van den Broek. En Annemarie ten Broek moet zijn Annemorie 
van den Broek. Excuses voor deze slordigheden. 

Kortgeleden kwam de heer Piet Osnabrugge met het archief van de 
Sociëteit, de oudste vereniging van Scherpenzeel, naar het Koetshuis. Niet 
veel later kwamen Joop Cozijnsen en Wilma Buisman het archief van 
Caecilia, de op één na oudste vereniging, aan onze archivaris overhandigen 
met daarbij het vaandel van de muziekvereniging. Ten slo e kregen we 
van Gerrit Achterberg en Gerrit van de Haar het archief van de Afdeling 
Scherpenzeel van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond met 
daarbij een schi erend vaandel. De afdeling is niet lang geleden 
opgeheven. We zijn trots dat verenigingen vertrouwen in ons hebben en 
hun waardevolle archiefstukken bij ons in bewaring geven. Het 
verenigingsblad dat u nu leest bevat weer veel informa e over de 
Scherpenzeelse geschiedenis. Er staan ongetwijfeld feiten in waarvan u 
niet eerder hee  gehoord of gelezen. 

Wim van den Berg
voorzi er.

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Gerrit Achterberg  met het 
vaandel van de Bouwbond
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VERSLAG JAARVERGADERING 13 MAART 2018

Opening en mededelingen
In partycentrum Boschzicht woonden 160 leden de jaarvergadering bij.
De voorzi er Wim van den Berg hee e iedereen van harte welkom, in het bijzonder de heer Van 
Maren, één van de oprichters van onze vereniging 50 jaar geleden.

Er werd gestart met 12 leden en inmiddels hebben wij 860 leden. 

Vaststellen notulen ledenvergadering 7 maart 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.

Jaarverslag ac viteiten
Wim van den Berg vertoont leuke beelden van de ac viteiten die in 2017 hebben 
plaatsgevonden, zoals de ledenvergaderingen, open dagen, excursie Radio Kootwijk en 
Beeldentuin Garderen, de feestmarkt, de fietstocht naar de Koepelkerk in Renswoude en het 
Fort aan de Buursteeg, medewerking aan “Geluk in Scherpenzeel”, Van Luchtkasteel tot 
Dassenburcht, het bezoek aan de nieuwe school “De Korenmaat” 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.

Verslag kascommissie
Jose Reussink gaf de bevindingen van de kascommissie weer en bracht de complimenten over 
aan de penningmeester. Het bestuur werd decharge verleend.

Benoeming kascommissie 2019.
Willem van Maren treedt af en Jose Reussink blij  nog een jaar aan. Henk van Hoevelaken wordt 
als nieuw lid benoemd.

Bestuursverkiezing
Er waren geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden en de a redende bestuursleden Piet 
Valkenburg en Henk Beulenkamp worden herkozen. Helaas was Jaap Rauw door 
gezondheidsproblemen niet herkiesbaar. Vier jaar geleden werd hij lid van ons bestuur en hee  
hij het huisves ngsbeleid op zich genomen. Heel jammer dat hij af moet haken, maar hij werd 
bedankt voor de werkzaamheden die hij voor ons hee  gedaan en dankzij hem is des jds het 
procedureboek opgesteld.

Bovendien werd er afscheid genomen van Johan Lagerwey als vertegenwoordiger van ons bij de 
monumentencommissie. Johan is voor onze vereniging van onschatbare waarde geweest en op 
een ludieke wijze laat de voorzi er zien dat hij een straatnaam hee  verdiend met als kenmerk 
“Bewaker van Natuur en Historie”. Ook Johan wordt vriendelijk bedankt voor al zijn 
werkzaamheden. Zijn taak bij de monumentencommissie zal worden overgenomen door Bep 
van Engelenhoven.

Ac viteiten
Wim van den Berg vertelde dat er dit jaar weer veel ac viteiten op het programma staan. 
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ACTIVITEITENKALENDER
‐ 9 juni Excursie Airborne Museum en Het Depot   9.00 ‐ 16.00
‐ 6 juli Fietstocht Kunstroute Pla eland Anders 18.30 ‐ 21.30
‐ 8 september Open monumentendag 11.00 ‐ 16.00
‐ 8 t/m 15 september Jubileumac viteiten
‐ 30 oktober Najaarsbijeenkomst 19.30 ‐ 22.00

AVONDFIETSTOCHT 6 JULI LANGS KUNSTROUTE
De fietstocht die we op vrijdagavond 6 juli maken staat geheel en al in het teken van ons gouden 
jubileum. Vrijwilligers van Pla eland Anders hebben dit jaar het thema van de Kunstroute op 
ons verzoek verbonden aan het 50‐jarig bestaan van onze vereniging. Ze hebben daarvoor de 
toepasselijk naam ‘Scherpenzeel oud?’ bedacht. Alle objecten refereren aan de geschiedenis van 
Scherpenzeel. 

Over die kunstobjecten valt veel te vertellen. Hoe zijn ze gemaakt? En door wie? Wie hee  het 
bedacht? Medewerkers van Pla eland Anders zullen dat haarfijn uit de doeken doen. 

Onderweg zullen we in het kloppend hart van Pla eland Anders, de werkschuur op Kolfschoten, 
een lekker kopje koffie of thee drinken.

De lengte van de fietstocht bedraagt ongeveer 16 km. We vertrekken om 18.30 uur bij ’t 
Koetshuis waar we om ongeveer 21.30 uur weer hopen terug te zijn. 

Het maximum aantal deelnemers voor deze ac viteit is 50.

Open Dagen 
‐ Excursie naar het Airborne Museum en Het Depot in Wageningen op 9 juni
‐ Avondfietstocht op 6 juli
‐ Bedrijfsbezoek
‐ Najaarsbijeenkomst op 30 oktober

En natuurlijk heel veel extra’s ter gelegenheid van ons 50‐jarig bestaan.

Pauze
In de pauze konden weer fotoboeken worden bekeken en werden er leuke oude beelden van de 
horeca in Scherpenzeel vertoond.

Presenta e
Het tweede gedeelte werd verzorgd door Piet Valkenburg.

Een leuke presenta e over “De Wi e Holevoet”. Een gevarieerd overzicht van geschiedenis, 
leuke anekdotes, oude filmpjes en interviews met Annelies en John Vermeulen.
Jammer dat dit typisch Scherpenzeelse hotel‐restaurant is gesloten.

De voorzi er bedankte Piet voor deze mooie presenta e en nodigde iedereen uit om deel te 
nemen aan de komende ac viteiten waarna hij de vergadering sloot.

Cobi Schuur
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OUD‐SCHERPENZEEL VIERT JUBILEUM
We hebben het er al vaak over gehad, maar nu gaat het 
echt gebeuren: de viering van ons 50‐jarig jubileum. Er is 
een prach g gevarieerd jubileumprogramma dat we hier 
beknopt weergeven. Eind augustus wordt u uitgebreid 
geïnformeerd.

Jubileumprogramma

Open Monumentendag:  zaterdag 8 september van 11.00 – 16.00 uur
Thema: In Europa

Huize Scherpenzeel en Koetshuis:
‐ Officiële opening met aanbieden jubileumboek: Canon van Scherpenzeel
‐ Rondleidingen en muziek 
‐ Old mer Trucks en exposi e

Hervormde Kerk:
‐ Rondleidingen
‐ Toren beklimmen

Plaatsing replica wederopbouwsteen
‐ Pand hoek Lindenlaan – Dorpsstraat 11.30 uur

De Sportgeschiedenis van Scherpenzeel: woensdag 12 september
‐ 20.00 – 23.00 uur in Boschzicht
‐ Presenta es en interviews met coryfeeën van 11 sportverenigingen door 
MARTINE TEKELENBURG

Kunstroute Scherpenzeel oud?: dinsdag 11 september
In samenwerking met Pla eland Anders.
‐ basisschoolleerlingen fietsen de route, puzzelen en doen opdrachten
‐ trakta es en mooie prijzen
‐ de route kan ook individueel met ouders worden gefietst. 

Back tot he six es: zaterdag 15 september van 20.30 – 24.00 uur in Boschzicht
‐ Poortzangers en The Outlets

Beleef Scherpenzeel vroeger: maandag 1 oktober
‐ voor leden van de Zonnebloem en bewoners van het Huis in de Wei
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MOEDER INKENHAAG

Het volgende verhaal is geschreven door André Stuivenberg, achterkleinzoon van Antje 

Inkenhaag‐Tins (1837‐1912). Zijn overgrootmoeder was baker van Scherpenzeel, het best 

bekend als 'Moeder Inkenhaag'.

Dat opa's en oma's op hun kleinkinderen passen en voor hen zorgen is tegenwoordig de 

gewoonste zaak van de wereld. Zij maken het hun kinderen daardoor mogelijk om beiden zo 

probleemloos mogelijk een beroep uit te oefenen.

Hoe anders waren de omstandigheden rond de eeuwwisseling van 1900. In een gezin was de 

man de kostwinner en de echtgenote de huisvrouw, 'zonder beroep', zoals voor het overgrote 

deel van hen in allerlei officiële aktes werd opgetekend. Rond 1900 en tot ver daarna was het 

structureel passen op kleinkinderen door grootouders overbodig, want moeders verbleven de 

gehele dag thuis. Bovendien was het aantal kleinkinderen veelal zo talrijk dat een dergelijke 

onderneming prak sch totaal onuitvoerbaar zou zijn.

Zo 'bezat' mijn overgrootmoeder Antje Inkenhaag‐Tins  jdens 

haar leven negenentwin g kleinkinderen! Men hoe  geen 

groot rekenaar te zijn om in te scha en dat de week voor 

eventuele oppastaken veel te weinig dagen telde.

Dat er getrouwde vrouwen waren waarvoor de toenmalige 

regel van 'zonder beroep' en 'geen oppas/zorg voor 

kleinkinderen' niet gold, zal blijken uit dit verhaal over 

'Moeder Inkenhaag'.

Antje Tins werd geboren te Scherpenzeel aan 

de Weg naar Woudenberg (tegenwoordig 

Holevoetplein) op 25 juli 1837, als zevende en 

laatste kind van wever Gerrit Tins en Teuntje 

Ploeg. Antje hee  haar vader nooit gekend, 

want deze overleed al een jaar na haar 

geboorte, op de lee ijd van 46 jaar. 

Daarenboven zag moeder Teuntje Ploeg ook 

nog eens vier van de zeven kinderen haar 

voorgaan in de dood, op de lee ijden van 2, 

10, 17 en 36 jaar. In die eerste hel  van de 

negen ende eeuw was de dood veel dichterbij 

dan wij ons nu kunnen voorstellen. Wellicht 

verklaren deze tragedies waarom Antje Tins als 

(groot)moeder en ‐ later ‐ als baker zo innig 

toegewijd was aan de zorg rond het 

nieuwgeboren leven. 

Op vijfentwin gjarige lee ijd trouwde zij met 

kleermaker Hendrik Inkenhaag. In 1863 beviel 

zij van haar eersteling en negen en jaar later, 

bijna 45 jaar oud, baarde zij haar achtste en 

laatste kind. Vanaf 1889 werd een lange reeks 

kleinkinderen geboren, waar zij van lieverlee 

rond de geboorte allerlei 'baker‐taken' 

vervulde. Al een paar dagen vóór de bevalling 

kwam zij dan bij haar kinderen in huis en nam 

zij de aanstaande moeder veel werk uit 

handen, waaronder vaak ook de totale regie in 

het huishouden. 

Antje Tins woonde met haar man aan de 

Holevoet, aan de Scherpenzeelse kant en 

vlakbij de in 1888 gebouwde gereformeerde 

kerk.
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In deze kerk werd de man van haar oudste 

dochter Dina, koperslager Evert Steinmann, in 

1901 ouderling. Als enigen van de familie 

waren zij in 1898 uit de hervormde kerk 

getreden. 

De rest van de Inkenhagen en Tinsen was en 

bleef 'gewoon' Nederlands‐hervormd. Niet 

zozeer het ouderlingschap van schoonzoon 

Evert maakte het jaar 1901 voor Moeder 

Inkenhaag zeer gedenkwaardig, maar meer 

wat er in de laatste maand gebeurde. 

Op 12 december werd haar der ende kleinkind 

geboren (Elbertus Steinmann), maar de 

vreugde daarover werd spoedig overschaduwd 

door het overlijden van haar man Hendrik (66) 

op 30 december. Na een periode van rouw 

werd op 20 september 1902 haar veer ende 

kleinkind geboren (Anton Inkenhaag) en 

daarbij zal zij vast als baker aanwezig zijn 

geweest. Het omgaan met en de zorg voor het 

pasgeboren leven zal haar ongetwijfeld ook 

troost gebracht hebben.

Een baker moest iemand zijn met veel ervaring, liefst met eigen kinderen en met een 
zacht lichaam en brede heupen, om de boreling op schoot te kunnen verzorgen. Het 
waren toegewijde vrouwen, gehecht aan oude beproefde methodes. De baker was de 
rots, waaraan de onervaren jonge ouders zich konden vastklampen. De baker was 
ongeschoold. Pas rond 1900 werden er bakercursussen opgezet. De naam 'baker' komt 
van de term bakeren: na de bevalling werd de baby strak in doeken gewikkeld waarbij 
de armpjes s jf tegen het lichaam werden gedrukt. [bron: Wikipedia]

In de kleine Scherpenzeelse gemeenschap 

werd door (aanstaande) moeders veel ‐ en met 

waardering ‐ over haar gesproken en zo werd 

zij, zonder enige specifieke scholing, één van 

de officiële bakers van Scherpenzeel. Als 

'ervaringsdeskundige' was zij veelgevraagd. Dat 

zij daarbij ook geliefd was spreekt uit de naam 

waarmee men over en tot haar sprak: 'Moeder 

Inkenhaag'.

Zo raakte haar eigen dochter Bertha, getrouwd 

met rietdekker Jan Willem van Schaik (mijn 

grootouders), bevriend met Adri Tibbe‐

Buvelôt. Toen Adri op 2 mei 1895 in 

Amsterdam trouwde, had haar man Lucas 

Tibbe zich reeds als horlogemaker in 

Scherpenzeel geves gd. 

In de ongeveer negen  jaren (1895‐1904) dat zij 

in ons dorp woonden schonk Adri het leven 

aan vier kinderen, precies zoveel als vriendin 

Bertha in diezelfde periode.

Dat Moeder Inkenhaag bij die gebeurtenissen 

bakerde, waardoor mede de vriendschap 

tussen Bertha en Adri ontstond, leidt geen 

twijfel. In 1904 vertrokken de Tibbes naar 

Baarn, de plaats waar Moeder Inkenhaag later 

zo tragisch aan haar einde zou komen. 

Dat kinderen Moeder Inkenhaag anders 

bekeken en niet als 'Moeder' zagen blijkt uit de 

jeugdherinneringen van Eva van der Knoop 

(1897‐1991) gepubliceerd in jaargang 7 nr. 4 

van 'Oud‐Scherpenzeel' (1995). Eva beschreef 

in 1967 hoe zij als kind van zeven jaar vrouw 

Inkenhaag ervaart, die de regie in het 

huishouden komt overnemen: 

Bertha van Schaik‐InkenhaagAdri Tibbe‐Buvelôt
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In de acht levensjaren die haar na 

bovenstaande bakerperiode in 1904 res en 

werd Moeder Inkenhaag nog vele malen 

grootmoeder, voor de laatste keer op 22 

september 1911 (Pieter Inkenhaag).

In juli 1912 vierde zij haar 75e verjaardag, een 

voor die  jd zeer respectabele lee ijd. De 

gemiddelde lee ijd van de tweeëntwin g 

Scherpenzelers die in 1912 overleden was 43 

jaar, de vier levenloos geboren kinderen niet 

meegerekend! 

Moeder Inkenhaag was nog behoorlijk gezond 

en tamelijk energiek, hetgeen blijkt uit de reis 

die zij in december ondernam naar Baarn. 

Sinds haar verhuizing uit Scherpenzeel woonde 

daar Adri Tibbe, de vriendin van haar dochter 

Bertha. Vanwege deze vriendschap én gezien 

haar lee ijd is het aannemelijk dat moeder en 

dochter samen naar Baarn togen. Bovendien 

woonde hier ook een schoonzuster van Bertha, 

Dirkje van Schaik. Reden van het bezoek zal 

zeker ook geweest zijn dat Adri in dat jaar 

weduwe was geworden. Op 41‐jarige lee ijd 

bleef zij achter met zes kinderen in de 

lee ijden van 2 tot 14 jaar.

Het jaar 1912 zou helaas nog meer onheil 

brengen; wat er op 19 december gebeurde heb 

ik uit overlevering van mijn moeder. 

Gedurende haar verblijf in Baarn moest 

Moeder Inkenhaag naar de W.C., in een haar 

niet vertrouwde woning. Zij dacht het toilet 

binnen te stappen, maar opende de pal 

ernaast gelegen deur van de kelder, deed een 

stap voorwaarts, verloor haar evenwicht en 

stor e naar beneden. Deze noodlo ge val 

overleefde zij niet. Haar plotselinge dood 

bracht een schok teweeg in de Scherpenzeelse 

gemeenschap, wat blijkt uit het volgende 

krantenbericht, dat trouw door mijn 

(groot)moeder is bewaard: 

'1904 (…) Ik was zeven jaar en zat in de eerste klas. Het was juli en warm 

zomerweer. Thuis was iets aan de hand. Behalve onze dienstbode was er een dikke 

baker, vrouw Inkenhaag, in huis gekomen. Ze droeg een wi e muts zoals meer 

oudere vrouwen in Scherpenzeel die wel droegen. Waarom zij in huis kwam, ging 

absoluut aan (...) mij voorbij. Ze was er en zat almaar te naaien en te verstellen en 

ze dronk oneindig veel kopjes koffie. Die 18e juli, toen we opstonden en moeder 

niet in de kamer was, vertelde vader ons dat we een broertje hadden gekregen en 

dat we straks naar boven mochten. Boven had vrouw Inkenhaag alles te vertellen. 

Ze had ons nieuwe broertje (Arie) op schoot en deed hem kleertjes aan. Ze stuurde 

ons onverbiddelijk weg en zei 'dat we straks wel in 't wiegje mochten kijken'. (….) 

Toen ik (van school) thuiskwam, was er iets heel bijzonders. (…) en vrouw 

Inkenhaag voor ons allemaal beschuit met muisjes klaar maakte. (…) Vrouw 

Inkenhaag bleef nog een  jdje bij ons om moeder wat te helpen. 

Arie zou gedoopt worden en daar zat heel wat aan vast. (…)  Toen de doop plaats 

had, mochten Alie en ik niet mee naar de kerk. We zaten, zoals wel vaker, op de 

ingebouwde vensterbanken te kijken hoe vader en moeder naar de kerk gingen. 

Vrouw Inkenhaag droeg Arie op een kussen.'
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S c h e r p e n z e e l, 23 Dec. In vervolg op hetgeen wij in 

het  vorige  nummer  meldden  omtrent  het  treurige 

ongeval,  mej.  Inkenhaag  van  hier,  te  Baarn  overkomen, 

wordt  ons  nog  het  volgende  ter  plaatsing  aangeboden: 

        “Zij  is  heengegaan,  aan  het  einde  van  dit  jaar,  onze 

goede  oude  moeder  Inkenhaag,  zooals  onze  predikant 

haar  bij  de  ter  aardebestelling  zoo  terecht  noemde.  Hoe 

gaarne hadden hare vrienden, en vooral hare vriendinnen, 

haar – al ware het slechts éénmaal – nog gezien, om haar 

te  vertellen  hoeveel  goeds  ze  wel  gedaan  hee   aan 

zoovelen,  doch  dat  zelfs  hee   niet  mogen  zijn.  Zóó   

plotseling  werd  ze  weggenomen,  zóó  onverwacht,  en  op 

zulk  eene  treurige  wijze,  dat  wij  het  ons    nog  niet  goed 

kunnen  indenken.  Niet  alleen  hare  kinderen,  doch  velen, 

vooral  moeders,  zullen  haar  zoo  missen.  Niet  slechts 

hoopvolle  gelukkige  ouders,  neen  ook  diepbedroefden 

riepen hare hulp en haar steun in, en wat hee  ze dikwijls 

– misschien zonder het te weten – troost en bemoediging 

gebracht. Rust zacht, goede, flinke vrouw! Rust  in vrede! 

        Moeder  Inkenhaag!  Wij  zullen  u  niet  vergeten.” 

H.L.

De predikant die haar 'onze goede oude 

moeder Inkenhaag' noemde was de 

hervormde ds. Johannes Gerrebertus 

Harthoorn. Hij 'stond' toen al vij ien jaar in 

Scherpenzeel. Zij kenden elkaar goed: in 1901 

had hij de uitvaart van haar man Hendrik 

geleid en zij bracht met regelmaat als baker 

dopelingen naar 'zijn' kerk. Helaas ontmoe e 

zij ds. Harthoorn ook nogal eens bij 

begrafenissen van overleden baby's en 

peuters, die door haar 'gebakerd' waren. 

Alleen al in 1902, het jaar dat volgde op het 

overlijden van haar man, waren er in 

Scherpenzeel elf sterfgevallen van kinderen 

onder de twee jaar. Vergeleken met de 54 

geboortes in dat jaar is dat twin g procent! 

Een greep uit de trieste reeks: één dag, 

drieëntwin g dagen, een maand en elf dagen, 

zeven weken, zes maanden, een jaar en  en 

maanden. Verschrikkelijke gebeurtenissen, 

vooral voor ouders, maar zeker ook voor 

Moeder Inkenhaag in wier bakerschoot menig 

kind had gelegen.

Om (haar) Moeder Inkenhaag niet te vergeten 

liet mijn grootmoeder Bertha een broche 

maken met haar beeltenis, om op het hart te 

kunnen dragen. Het 

fotootje is gevat in 

koper, naar alle 

waarschijnlijkheid 

vervaardigd door 

Bertha's zwager, 

koperslager Evert 

Steinmann.

De aangi e van haar overlijden was 

vanzelfsprekend in Baarn gedaan. Een 

ui reksel van deze akte werd op 27 december 

ontvangen door de gemeentesecretaris van 

Scherpenzeel, J. Fij ng van Walsem. In onze 

kleine gemeente van ± 1.500 inwoners met 

nauwelijks ambtenaren was het geenszins 

uitzonderlijk dat de gemeentesecretaris de 

voorgeschreven administra eve handeling 

persoonlijk verrich e. 

Moeder Inkenhaag 
broche
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Wél bijzonder is dat er voor buiten 

de gemeente overleden 

Scherpenzelers geen aparte 

voorbedrukte aktes beschikbaar 

waren, maar dat de heer Fij ng van 

Walsem voor het overlijden van mijn 

overgrootmoeder maar liefst 

eenenvij ig doorhalingen moest 

aanbrengen om de reguliere 

overlijdensakte kloppend te maken. 

De akte kreeg het nummer 26, 

waarmee Moeder Inkenhaag de 

laatste Scherpenzeler was die in het 

jaar 1912 overleed.

Op 1 januari 1913 blikte Adri Tibbe in Baarn terug op 

het treurige jaar 1912. In april werd de wereld geschokt 

door de ondergang van de onzinkbaar geachte Titanic. 

Die ramp viel voor haar echter in het niet bij het 

overlijden van haar man in maart, haar met zes kleine 

kinderen achterlatend. Adri schrij  aan haar 

Scherpenzeelse vriendin Bertha, op een van een dikke 

rouwrand voorziene corresponden ekaart (citaten 

geknipt en geplakt):

Het jaar 1913 was aangebroken en het leven ging door. 

Na de dood van moeder Inkenhaag werden nog acht 

kleinkinderen geboren. De eerste van deze borelingen ‐ 

op 20 april 1914 ‐ was mijn moeder, Dina Gerritje 

Antonia van Schaik. Veel lezers zullen haar nog kennen 

als de vrouw van groente‐ en fruithandelaar Aart 

Stuivenberg; zij bes erde de winkel aan de Dorpsstraat, 

tegenover de oude Openbare Lagere School.

Bronnen: 
‐ Website Vereniging Oud‐Scherpenzeel: Genealogie   
   families Inkenhaag en Tins
‐ Verenigingsblad Oud‐Scherpenzeel 1995‐4
‐ Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Scherpenzeel 
‐ Privé (foto)archief
‐ Website Gemeentearchief Scherpenzeel (Ede)
‐ Website Gelders Archief Arnhem
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GRÉ HOOIJER EN DE DRIEKLEUR

Begin december 2017 ontvingen we een mooie brief van mevrouw 

Gré Hogendoorn‐Hooijer uit Vessem. Zij is op 4 juni 1927 in 

Scherpenzeel geboren. Ze is een dochter van Gerrit en Hendrika 

Hooijer‐Blanken en zuster van Marietje, Willy, Leida, Dina, Gerrit en 

Barend Hooijer. In haar jeugd hee  ze bij toneelvereniging Animo 

gespeeld en kor alde ze bij Valleivogels. In 1954 is Gré getrouwd 

met Arie Hogendoorn uit Veenendaal die daar in het autobedrijf 

van zijn vader werkte aan de Nieuweweg. Samen kregen ze twee 

dochters, Hendi en Margreet. In 1962 hee  Arie een nieuwe zaak 

gebouwd. Later werd Hogendoorn dealer van Renault. In 1984 

hebben Gré en Arie de zaak verkocht en wilden ze het wat rus ger 

aan gaan doen. 

Maar helemaal niets doen ligt niet in hun aard, zodat 

ze in Vessem een recrea epark voor stacaravans 

overnamen, chaletpark Rus ka. 

Daar wonen ze tot op de dag van vandaag. Ze 

verkeren beiden in goede gezondheid. Het chaletpark 

wordt nu door dochter Margreet geëxploiteerd, die 

het in 1994 van haar ouders hee  overgenomen.

Hieronder de brief die we kregen van Gré Hooijer, om 

haar nog maar een keer bij haar meisjesnaam te 

noemen.

Geacht bestuur van Vereniging Oud‐Scherpenzeel,

Al jaren ben ik als oud‐Scherpenzeelse lid van uw vereniging. Er is veel geschreven over bekende 

bedrijven van Scherpenzeel. Helaas ben ik nog steeds niets tegengekomen over De Driekleur NV 

Stoomweverij J. en T. Valkenburg Tzn. Enkele jaren geleden wel een interessant verhaal over 

weverij Valkenburg. Dat nog steeds is geves gd aan de Glashorst te Scherpenzeel. 

Ik ben in 1946 als jongste kantoorbediende bij De Driekleur in dienst getreden. Daar heb ik tot ik 

ging trouwen in september 1954 gewerkt. Ik trouwde toen met Arie Hogendoorn uit 

Veenendaal. De direc e van De Driekleur bestond uit drie personen: de oude mijnheer Teus 

Valkenburg, ook wel bekend als Ome Teus of de lange Teus en zijn zoons mijnheer Brand en Arie. 

Mijnheer Brand had de leiding in de fabriek en mijnheer Arie was al jd op reis voorde zaak. De 

oude mijnheer Valkenburg zat meestal bij ons op kantoor. Daar was mijnheer C. Bart de 

procura ehouder, die woonde net over het spoor in Woudenberg. Hij was de jongste niet meer, 

maar weer of geen weer, hij kwam al jd met de fiets. Er werkten toenter jd ongeveer 70 

personen. Er werd singelband gemaakt van kokosgaren. Dat werd verwerkt onder stoelen en 

banken. Verder gordijnband en opklapbeddenband. 

Gré en Arie, 2017

Vlnr Margreet, Gré, Heidi en Arie  jdens de 
90e verjaardag van Gré, 2017
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Velen zullen niet weten wat dat is, maar gezien de woningnood hadden veel mensen een 

opklapbed in de kamer staan. Overdags werd het bed met dat band vastgebonden en zo tegen 

de muur gezet met een gordijn ervoor. Verder was er nog een afdeling waar het garen werd 

geverfd. Daar was ene Schipper de ver aas. Er stonden grote bakken met daarin het ver ad. 

Aan beide zijden van het bad stond dan een persoon. De streng jute werd over een stok gedaan 

en dan moesten ze die streng steeds draaien, zodat de verf gelijkma g over het garen verdeeld 

werd. De hele ververij stond dan vol damp. Dan was er nog een kleine afdeling waar op een 

handweefgetouw halsters van sisaltouw werden gemaakt. Dat was heel zwaar werk. Die 

mensen kregen extra voedingsbonnen. Dat was toen nog aan de orde, direct na de oorlog. De 

weverij was de grootste afdeling. Daar was het een hels kabaal. Als ik me goed herinner, hield 

één man twee weefgetouwen aan de gang. Die stonden tegenover elkaar, elk met 10 of 20 

gangen, dat weet ik niet meer. Ik weet nog wel dat er een wever was, Han Methorst, hij woonde 

in de Smitssteeg (nu Willaerlaan), die stond er rus g tussen en maakte veel meters. Het 

weefgetouw stond prak sch nooit s l. Alleen als er een draad sprong moest het weefgetouw 

s lgezet worden om de draad weer aan elkaar te knopen. Er was ook nog een zogenaamde 

spoelafdeling. Het garen kwam op grote klossen binnen en moest dan op spoelen gezet worden 

die in het weefgetouw pasten. Misschien leg ik het verkeerd uit, ik heb er zelf nooit mee gewerkt. 

Maar misschien zijn er nog mensen die het zelf gedaan hebben. Laten zij het dan verbeteren. Het 

was direct na de oorlog en er moesten toch nieuwe weefgetouwen komen. Die waren ook te 

koop in Frankrijk vlakbij St. E enne. De wegen waren toen nog niet zoals nu en er was ook geen 

navigator. Mijnheer Arie ging met de auto naar Frankrijk, hij kon geen woord Frans en vroeg aan 

mij: “Gré wat is in ’t Frans links (à gauche) en rechts (à droite) en rechtdoor(route droite). Merci 

mademoiselle et au revoir enzovoort.” Daar ging hij. Maar hij kocht wel met de goede 

weefgetouwen. Die werden later bezorgd. Later hee  hij op Selder een bungalow laten bouwen 

en het ‘Le Ba ant’ genoemd. Het huis staat er nog al jd. Vroeger was er geen kan ne. Er werd 

in ploegendienst gewerkt. De meeste mensen waren vaak voor aanvang van de werk jd al 

aanwezig en stonden dan in de zgn. pakkamer. Daar werkte ene Teus Geitenbeek, hij woonde 

aan de Sta onsweg. Hij was getrouwd en ik meen dat hij wel zes dochters had. Maar of er nu 

veel of weinig mensen in de pakkamer stonden, Teus werkte al jd onafgebroken door. En al was 

hij nog zo druk en wij van kantoor brachten nog meer pakbonnen bij hem, Teus zei al jd: ”Leg 

maar neer, komt in orde.”

Eerst zat ik alleen met mijnheer Bart op kantoor, later is Evert van Leuveren, oud KNIL‐officier, 

erbij gekomen. Hij was jong gepensioneerd en vond het fijn om op De Driekleur nog produc ef 

te zijn. Wat ook heel erg fijn was: ik heb nog nooit zelf om opslag gevraagd. Mijnheer Brand gaf 

regelma g wat verhoging. Dan was je heel blij en bedankte ik al jd. ’t Stereotype antwoord was 

dan ‘Blief maor goed je best doen deere.’ Als je langer ergens werkt, krijg je ook wat meer 

diverse werkzaamheden te doen. Zo was vrijdags de dag dat de lonen werden betaald. Vroeger 

kreeg je iedere week loon in een loonzakje. Mijnheer Bart ging dan met z’n aantekenboekje de 

fabriek in en ging iedereen langs of ze verzuimd hadden of eventueel overuren hadden gemaakt. 

Dan kreeg ik de gegevens en ging de lonen klaarmaken. 
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Als er veel muta es waren had je de hele morgen wel nodig. Wij hadden voor die  jd een 

modern systeem. De loonstaat met carbonpapier ertussen werd op de verzamelloonstrook 

gelegd en met een schuifsysteem de volgende weer. Enfin, dan was het klaar en gingen ’s 

middags mijnheer Bart en mijnheer Van Leuveren de loonzakjes vullen. De één deed ’t erin en de 

ander controleerde. En toch kon ’t gebeuren dat een werknemer 10 gulden te veel of te weinig 

had. Ik denk, dat veel jonge mensen er geen idee van hebben hoe dat vroeger ging. Het was best 

hard werken, maar het was heel erg gemoedelijk. Wij kregen, en dat was wel bijzonder, met de 

Kerst een week extra loon. Ook gingen we de eerste jaren na de oorlog in de Betuwe kersen eten 

met het personeel. Dan werd er één kistje neergezet voor 4 personen. Later waren er de reisjes 

voor de hele dag met de bus. Al met al heb ik met heel veel plezier gewerkt. 

PS Later hee  de kleinzoon van de ouwe mijnheer ook nog enkele jaren op kantoor gewerkt. Dat 

was Kees Moos, die is geëmigreerd naar Canada. De andere kleinzoon, Jan van Kees van Teus, 

hee  ook nog een  jdje op kantoor gewerkt.

Gré Hogendoorn‐Hooijer.
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS
Oud Willaer

Wie over de Willaerlaan door de fietsentunnel naar 

het noorden gaat, ziet rechts een boerderij liggen: 

Oud Willaer (Oud Willaer 74). De naam Willaer valt 

uiteen in Wil en laer. Wie of wat Wil is weten we 

niet. De ‘laer’‐boerderijen behoren tot de eerste 

boerderijen in de omgeving. Aangrenzend liggen de 

boerderij Donkelaar (Voskuilerdijk 23) en daarachter 

Sniddelaar (Voskuilerdijk 26). 

Als er een Oud Willaer is, moet er ook een Nieuw Willaer zijn. Dat is er ook geweest, maar de 

geschiedenis is wat ingewikkelder:

a. Oud Willaer
a. Groot Willaer

b. Nieuw Willaer
´t Willaer:

b. Klein Willaer of de Weerthof

Van  deze  boerderijen  is  alleen  Oud  Willaer  over.  Laten  we  de  geschiedenis  eens  induiken. 

De eerste keer dat de naam voorkomt is 

in 13571 . In dat jaar ruilt de domproost 

van Utrecht  een  jns met ridder 

Diederick van Lienden uit het goed 

Podelpoel in IJzendoorn voor een aantal 

jnsen in Maarn en Scherpenzeel. Eén 

van die  jnsen in Scherpenzeel is een 

jns van twee schellingen uit het goed 

Twillaer, eigendom van ridder Gijsbrecht 

van Sterckenberch, die op kasteel 

Sterkenburg bij Driebergen woonde.

Een  jnshof
Uit 1372 is een hele interessante akte 

bewaard gebleven2 . In dat jaar komen 

een aantal belangrijke mensen bijeen om 

de nieuwe eigenaren van de boerderij 

Wi enberg te registreren. Dat gebeurt in 

de ‘hof’ van Gijsbert Jacobsz van Twiller. 

Met deze hof wordt een  jnshof 

bedoeld. Een  jns is een jaarlijkse 

belas ng. 
Willaer 1832 (bewerkt)
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Omdat de  jns nooit werd verhoogd, werd het 

meer en meer een symbolisch bedrag, 

bijvoorbeeld zes stuivers per jaar. Dit werd bij 

verandering van eigenaar nauwkeurig 

bijgehouden in een  jnsregister. Veel van die 

registers zijn bewaard gebleven. Helaas die van 

't Willaer niet. Behalve dan deze akte uit 1372.

 

Een  jnshof hoort bij een gerecht, in dit geval 

een mini‐gerecht. Zo’n registra e vindt plaats 

in tegenwoordigheid van  jnsgenoten, 

eigenaren die ook bezi ngen hebben die 

onder dit  jnshof vallen. Deze  jnsgenoten 

heten Elias van Colverschoten, Ernst van Orlo 

en Zweder van Glashorst en Johan van 

Scherpenzeel. Dat betekent dat de boerderijen 

Kolfschoten, Orel, Glashorst, samen met 

Wi enberg bij het  jnshof van ‘t Willaer 

horen. En nog een onbekende boerderij, 

eigendom van Johan van Scherpenzeel. In 1493 

wordt het  jnshof nog genoemd.

In 1485 is Jacob van Twijller leenman in de 

leenboeken van Scherpenzeel. Hij wordt ook 

genoemd in 1520, 1521 en 1541. Hij is 

eigenaar van Groot Willaer. In 1530 leent hij 

geld van zijn schoonzoon Bart Willemsz, 

getrouwd met zijn dochter Geertruijt3 . De 

rente is vijf gulden per jaar. Deze lening verer  

op Wolter Gijsbertsz, die in 1541 ook een 

andere lening uitgee  voor drie gulden rente 

per jaar4 . Voor beide leningen is Groot Willaer 

onderpand. Wolter Gijsbertsz is zelf eigenaar 

van Klein Willaer of de Weerthof.

In 1493 duikt de boerderij op in de boeken van 

de schatmeester van de Veluwe5 . Daarin staat 

dat hij vanuit deze boerderij geen belas ng 

hoe  te verwachten, want “dat erve leet ledich 

ende sij sijnt uijte lande”. De boerderij staat 

leeg en de bewoners zijn vertrokken uit 

Gelderland.

In 1541 verkoopt Jacob zijn boerderij aan twee 

personen: Frans van Westrenen van Noortwijck 

en diens neef Johan van Dompseler, ieder voor 

de hel 6 . Zij wonen in Amersfoort en zullen de 

boerderij als geldbelegging gekocht hebben. Er 

is geen aanwijzing dat er nu twee boerderijen 

komen. De boerderij wordt als geheel 

verpacht.

De hel  van Johan van Dompseler.

Hij is schepen en raad van Amersfoort en een 

oom van moederskant van Frans van 

Westrenen van Noortwijck. Als in 1542 de 

belening wordt geregistreerd blijkt hij nog niet 

alles te hebben betaald. Zijn hel  wordt 

betaald door het geld van zijn vrouw jkvr. Bathe 

Cornelisdr van Meerten. Geen wonder dat zij 

er mee beleend wordt door haar man. Ze 

denken aan de toekomst, ook hun zoon 

Hendrick van Dompseler wordt mede 

eigenaar7 . Bathe Cornelisdr van Meerten 

wordt door overlijden van haar man in 1574 en 

haar zoon in 1583 alleen eigenaresse van de 

hel  van Groot Willaer8 .

Bathe verkeert op dat moment in financiële 

moeilijkheden. Zij vindt Johan van 

Scherpenzeel, Heer van Scherpenzeel, bereid 

om de schuld van ca. 500 gulden over te 

nemen. Johan krijgt daarvoor de hel  van haar 

hel  van Groot Willaer9 . 

Akte 1372
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De andere hel  van haar hel  verkoopt zij in 

1597 aan Jan Sandersz en Marij, zijn vrouw10 . 

Jan Sandersz slaagt er ook in om in 1599 het 

gedeelte dat in handen is van de Heer van 

Scherpenzeel te kopen voor 1000 gulden11 . De 

koopsom wordt omgezet in een lening die na 

1620 wordt afgelost.

De hel  van Frans van Westrenen van 

Noortwijck.

Frans van Westrenen van Noortwijck is ook 

schepen en raad van Amersfoort. Hij vraagt in 

1579 toestemming aan Huis Scherpenzeel om 

zijn hel  te mogen verkopen of om het te 

mogen belasten met een hypotheek omdat hij 

geen nakomelingen hee 12 . In 1581 overlijdt 

hij. Omdat zijn enige zoon is overleden verer  

de ene hel  op Herman van Droffeler, een 

zoon van zijn zuster Sophia van Westrenen van 

Noortwijck, getrouwd met Jan Jansz van 

Droffeler. Zijn dochter Mechtelt van Droffeler, 

getrouwd met Berend Hackfort, wonende in 

Barneveld op Huis Hackfort, later De 

Schaffelaar genoemd, er  deze hel  van haar 

vader13 . In 1608 is de eigenaar Peter Ruijsch 

met zijn vrouw jvr. Anna van Ermelen14 . Dat 

jaar verkopen zij hun deel voor 1875 gulden 

aan boven genoemde Jan Sandersz en Marij, 

zijn vrouw. Zij hadden in 1597 en 1599 al een 

vierde deel gekocht en zijn nu eigenaar van 

drievierde deel.

Het resterende eenvierde deel wordt door 

Frans van Westrenen van Noortwijck vererfd 

op de zuster van Mechtelt: Johanna van 

Droffeler, de vrouw van Henrick van Renseler 

Wolterz, die in Nijkerk woont15 .

We gaan door met de bewoners van Oud 

Willaer. Bij de veetelling van 1526 komen we 

Jan Jacobsz tegen16 . Zijn bezit betstaat uit zes 

paarden, een eenjarig paard, negen koeien, 

twee vaarzen en vier pinken. Daarmee is hij 

verreweg de grootste boer van Scherpenzeel. 

In 1566 is er een graantelling17 . Dan woont Jan 

Jansz op de boerderij, waarschijnlijk een zoon 

van Jan Jacobsz. Er wonen op dat moment 

zeven of acht mensen. Er staat: “Jan gaet tho 

cost mijt seeven mijnsen” (Jan gaat aan tafel 

met zeven mensen). Er zijn geen bewoners 

bekend totdat Jan Sandersz en Marij vanaf 

1597 steeds een deel van de boerderij 

kopen18 . In 1608 hebben zij drievierde deel in 

handen. In hun testament op de langstlevende 

in 1597 bepalen zij dat hun oudste zoon Sander 

Jans na hun overlijden een vierde deel zal 

krijgen tegen betaling van 1200 gulden aan zijn 

broer en twee zusters19 . In hun testament op 

de langstlevende in 1599 bepalen zij dat zoon 

Sander nog een vierde er  tegen betaling van 

1500 gulden aan zijn broer en twee zusters20 . 

Maar zover is het nog niet. Tot 1610 boeren zij 

zelf en daarna verhuren zij hun drie vierde deel 

bestaande uit huis, hof, boomgaard, bergen, 

bouwland en weiland, voor 150 gulden per jaar 

aan hun zoon Arris Jansz21 . Dat duurt niet lang. 

In 1611 overlijdt Jan Sandersz en de boedel 

wordt verdeeld.

Oudste zoon Sander Jansz er  de beloofde 

tweevierde delen van Groot Twillaer met de 

boerderij. Dit wordt Oud Willaer.

Zijn broer Arris er  het resterende vierde deel. 

Datzelfde jaar hee  hij het vierde deel dat nog 

in vreemde handen was, nl. van Johanna van 

Droffeler, de vrouw van Henrick van Renseler 

Wolterz, gekocht en bezit nu dus de andere 

hel  van Groot Willaer. Hij bouwt een nieuwe 

boerderij: Nieuw Willaer.

Sander Jansz en zijn vrouw Maria Roelofsen 

hebben alles moeten verkopen om de anderen 
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uit te kunnen kopen. Dit schrijven zij in 1618 in 

hun testament op de langstlevende22 . Hun 

kinderen zullen gelijkelijk erven, maar de 

oudste zal 200 gl. extra ontvangen. Een jaar 

later overlijdt Sander Jansz. Zij hebben drie 

kinderen, Roelof, Cornelis en Marijtje Sanders. 

Roelof is een jaar of twaalf als zijn vader 

overlijdt en dus nog onmondig. In 1634 mag 

Roelof Sandersz, mondig geworden, zich 

eigenaar van Oud Willaer noemen23 .

Roelof Sandersz trouwt met Willemgen Aerts 

Tijmansdr, die in 1640 overlijdt. Hij koopt twee 

graven in de Grote Kerk van Scherpenzeel 

Roelof vindt al snel een andere vrouw. Maar 

voordat hij hertrouwt moet de nalatenschap 

geregeld worden voor zijn kinderen uit het 

eerste huwelijk. Twee aangestelde voogden 

gaan dit regelen. In deze akte wordt de 

boerderij voor het eerst ’t Ouwe Willer 

genoemd24 . Nu staat niets een nieuw huwelijk 

in de weg en een bruid is snel gevonden. 

Roelof trouwt acht maanden na het overlijden 

van zijn eerste vrouw met Beatrix Jordens, 

a oms g van De Hoef onder Barneveld. Zij is 

een zuster van Roelofs zwager.

In 1646 blijkt Roelof contacten te hebben die 

ver buiten Scherpenzeel liggen. Hij levert een 

groot aantal schapen ene Jan van Osen en 

Hendrick Huijberts uit Buren. De kopers willen 

de 212 gulden en 5 stuivers echter niet 

betalen. Daarom daagt Roelof ze voor het 

gerecht 25 . 

Dit geld hee  hij hard nodig om zijn belas ng 

op de boter te kunnen betalen. Hiervoor moet 

hij zelf voor het gerecht verschijnen26 .

In 1647 krijgen we een summier overzicht van 

de boerderij. Hij is 11 morgen groot, en er zijn 

drie paarden en vier koeien27 . Dit is exact even 

groot en ook de hoeveelheid vee is evenveel 

als het Nieuwe Willaer.

In hun testament van 1654 lij ochten Roelof 

Sandersz en Beatrix Jordens elkaar. D.w.z. dat 

na overlijden van één van hen de ander de 

opbrengst van de boerderij krijgt. Hun 

kinderen zullen gelijkelijk erven, maar de 

oudste zal 200 gl. extra ontvangen. De 

voorkinderen uit het eerste huw. krijgen niets 

want hun erfenis is in 1640 al geregeld. Sander, 

het oudste kind, mag de boerderij overnemen. 

Hij zal zijn zes broers en zuster moeten 

uitkopen. Het bedrag zal worden bepaald door 

vier onpar jdige personen. In 1675 is het zover. 

Sander er  Oud Willaer na overlijden van zijn 

moeder, die al weduwe was28 .

Sander Roelofsz trouwt datzelfde jaar met zijn 

buurmeisje Hendrickje Dircks van Groot 

Donkelaar. Een aantal jaren gaat het goed maar 

in 1685 moeten zij 500 gulden lenen van 

Johanna Sophia van Vi nghof, de vrouw van 

Hendrik Willem van Westerholt, heer van 

Scherpenzeel29 . Er volgt een moeilijk jaar. Zijn 

vrouw Hendrickje overlijdt in het kraambed en 

een jaar later moet hij de boerderij aan Van 

Westerholt verkopen. Voortaan wordt Sander 

Roelofsz pachtboer. Van 1686‐1694 pacht hij de 

boerderij voor 140 gulden p.j.30 .  Sander maakt 

de pacht niet vol, in 1687 overlijdt ook hij. 

Sander en Hendrickje hebben zeven kinderen 

waarvan er drie en misschien wel vijf jong zijn 

overleden.
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Leegstand dreigt en er wordt een oplossing 

gezocht en gevonden. Sanders broer Aart 

Roelofsz komt op de boerderij en neemt de 

pacht over. In 1688 trouwt hij met Geertje 

Teunissen van Overeem, een schoenmakers‐

dochter uit Scherpenzeel. Ook de vrijgezelle 

broer van Geertje, Jan Teunissen van Overeem 

komt mee. Het is geen noodoplossing, nee, 

Aart en Geertje blijven op de boerderij. 

Waarschijnlijk blijven de kinderen van Aarts 

broer Sander ook op de boerderij tot hun 

trouwen. Van 1694‐1696 pacht Aart Roelofsz 

de boerderij voor 150 gl. p.j. en na zijn 

overlijden neemt Geertje de pacht over. In 

1715 is ook zij overleden en drie van hun 

oorspronkelijke vijf kinderen blijven achter met 

hun oom Jan Teunissen van Overeem. Jan 

pacht de boerderij voor 30 jaar voor 150 

gulden per jaar.

We maken even een uitstapje naar Hendrik 

Willem van Westerholt, eigenaar van Huis 

Scherpenzeel. Omdat zijn vrouw eigenlijk 

eigenaresse van Oud Willaer is, wordt de 

boerderij na haar overlijden toegescheiden aan 

haar enige kind Borchard Willem Gijsbert van 

Westerholt31 . Na zijn dood verer  het op zijn 

nicht aan moederskant met de 

indrukwekkende naam Engele Elisabet van 

Vi nghoff, genaamd Schell, Vrijvrouwe van 

Diepenbroeck tot Bolderen, getrouwd met 

Hendrick Warner, Vrijheer van Diepenbroeck, 

Heer tot Bulderen en Heijen. Zij hee  geen 

enkele interesse in de boerderij en verkoopt 

hem een maand later aan de eerder genoemde 

Hendrik Willem van Westerholt32 . Na deze 

omzwerving in de familie wordt Oud Willaer 

defini ef toegevoegd aan Landgoed 

Scherpenzeel.

Terug naar de boerderij. 

Die over gebleven kinderen heten Teunis en 

Roelof Aartsen. En nog een broer, die Sander of 

Jorden heet. Teunis neemt als oudste de pacht 

over van zijn oom. Omdat de pacht al 30 jaar 

hetzelfde is, krijgt Teunis te maken met een 

flinke verhoging. Zijn oom betaalde 150 

gulden; Teunis mag 260 gulden gaan betalen. 

Hij blij  ongehuwd en blij  samen met zijn 

broers op de boerderij. Broer Roelof trouwt 

met Weimtje Jansen van Nieuwburg, een 

boerendochter van Groot Dashorst. Zij krijgen 

vijf kinderen. Als Teunis in 1765 overlijdt is 

Roelof ook al overleden. De pacht wordt 

overgenomen door Roelofs weduwe Weimtje. 

Zij zal de boerderij nog 25 jaar voortze en, 

samen met een knecht, een meid en haar 

kinderen. In 1790 overlijdt ze en haar oudste 

zoon Aart Roelofsz wordt, mede namens de 

andere broer en zusters, de pachter. Datzelfde 

jaar wordt er een nieuwe schaapskooi 

gebouwd. Het gaat blijkbaar voorspoedig op de 

boerderij want de pacht wordt verhoogd naar 

280 gulden. Alle broers en zusters blijven 

echter ongetrouwd. Dat betekent dat er geen 

opvolging zal zijn. En zo gebeurt het dat na het 

overlijden van Aart in 1808 Oud Willaer na 

ruim tweehonderd jaar vrijkomt voor een 

nieuwe pachter.

De nieuwe bewoners heten Aart Ruitenbeek en 

Maria Lokhorst. Aart komt uit Lunteren en 

Maria is op Klein Schaik geboren. Ze zijn op 

Klein Donkelaar begonnen, een boerderij die 

ruim een kilometer verderop ligt. Na vier jaar 

Klein Donkelaar komt Oud Willaer vrij. Een 

mooie verbetering die zij met beide handen 

aangrijpen. Zij hebben twee kinderen en vlak 

voor de verhuizing komt er een derde kind, dat 

helaas kort na de geboorte overlijdt. Op Oud 

Willaer zullen nog zes kinderen geboren 

worden.
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Zij leiden een rus g bestaan zonder al te veel 

problemen. Alle kinderen trouwen. Jannigje 

gaat naar Groot Donkelaar, Hendrikje naar 

Groot Wolfswinkel en Geurtje op ’t Erf op 

Voskuilen. Uiteindelijk blij  Helmert over. Zijn 

ouders hebben een huis in het dorp gekocht en 

willen graag stoppen33 . Helmert trouwt in 

1849 Willempje Beek, een weduwe uit 

Lunteren. Willemijntje brengt f 600,= en 

kleding en huisraad t.w.v. f 400,= in. Helmert 

brengt alles in wat behoort tot de bouwerij op 

Oud Willaer t.w.v. f 3000,=. Willempje neemt 

een zoon mee uit haar eerste huwelijk. 

Helmert en Willempje krijgen samen geen 

kinderen. Helmerts ouders verhuizen naar het 

dorp en het leven gaat rus g door. 

Die rust wordt wreed verstoord omdat 

Helmert een 24‐jarig meisje uit Ede 

bezwangerd. Was zij meid op Oud Willaer? Het 

baby’tje wordt in 1866 in Ede geboren en heet 

Jannetje. Mogelijk hee  Helmerts vrouw 

Willempje hier erg onder geleden. Twee jaar 

later overlijdt zij. Nu is voor Helmert de weg 

vrij om alsnog met de 29 jaar jongere 

Hendrikje Beek te trouwen en het buiten‐

echtelijke kind Jannetje wordt bij huwelijk 

erkend. Voordat het huwelijk wordt gesloten 

wordt er een nauwkeurige beschrijving van de 

bezi ngen gemaakt. Hieruit blijkt dat Helmert 

ruim 2000 gulden aan schulden hee . Het is nu 

duidelijk dat Helmert er slecht voor staat. Hij is 

al ruim in de zes g en er is geen opvolger. 

Daarom besluit hij te stoppen. In 1877 

verkoopt hij zijn landbouwgereedschap, vee en 

ander roerend goed. Dat brengt 1360 gulden 

op. In juli verkoopt hij de rog voor 782 

gulden34 . Helmert en Hendrikje verhuizen naar 

Lunteren. Daar gaat het helemaal mis. 

Hendrikje en Helmert krijgen nog een zoontje 

Steven, maar dat overlijdt na twee dagen.

 Hendrikje ster  twee weken later, bijna 36 jaar 

oud. Helmert, 65 jaar oud, blij  achter met 

drie jonge kinderen van 11, 6 en 3 jaar. Een half 

jaar na zijn vrouw overlijdt hij zelf. Het is 

onbekend wie er verder voor de kinderen hee  

gezorgd.

Om het vervolg te kunnen begrijpen moeten 

we iets terug in de  jd en naar een andere 

plaats. In Leersum woont een rijke boer, Jan 

van Ginkel Aartzoon. Zelf is hij landbouwer in 

Leersum en verder bezit hij nog een boerderij, 

Woudegge of De Hof in Renswoude. Hij is voor 

de tweede keer getrouwd als hij in 1874 de 

Scherpenzeelse boerderij Groot Ruwinkel 

koopt. Hij wil daar zelf verder boeren, samen 

met zijn tweede vrouw Evertje Apeldoorn en 

de kinderen uit beide huwelijken. Zij kunnen 

niet direct verhuizen, want  de pachters op dat 

moment mogen de pachtjaren vol maken. 

Voordat het zover is, overlijdt Jan van Ginkel. In 

1876 komt Groot Ruwinkel vrij en gaat Evertje 

Apeldoorn er met haar eigen kinderen en 

s e inderen wonen. Bij de boedelscheiding 

krijgt zij de boerderij toegescheiden. De drie 

kinderen uit Jans eerste huwelijk krijgen 

Woudegge of De Hof in Renswoude. Maar wie 

van de drie?

Juist op dat moment kom Oud Willaer vrij. De 

drie, Alida, Cornelis en Dirkje van Ginkel 

besluiten om in 1877 Oud Willaer te gaan 

pachten. Alida trouwt als eerste in 1880 met 

Johannes van den Brandhof en zij gaan naar 

Woudegge. Een jaar later wordt de boedel van 

hun vader verdeeld. Er is ruim 25.000 gulden te 

verdelen. Alida krijgt Woudegge toegescheiden 

en koopt de andere twee uit35 . Zo, dat is 

opgelost. Drie maanden na zijn zuster Alida 

trouwt Cornelis van Ginkel met de Leusdense 

Jannetje de Kruijff. Hij blij  op Oud Willaer met 

zijn overgebleven zuster Dirkje. 
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Zij trouwt vier jaar later met Breunis 

Wolfswinkel en gaat na enkele jaren in 

Barneveld gewoond te hebben naar de 

boerderij Groot Kolfschoten.

Cornelis en Jannetje blijven op Oud Willaer. Zij 

krijgen der en kinderen waarvan er een jongen 

bij de geboorte overlijdt en een meisje als ze 

bijna een jaar is. Tot 1905 blijven zij op Oud 

Willaer, dan verhuist het gezin naar Klein Orel. 

Cornelis is dan al 51 jaar oud en Jannetje 48 

jaar. Waarom nog verhuizen? Zien zij op Klein 

Orel een betere toekomst? We weten het niet. 

Later zal hun zoon Herman terugkeren naar 

Oud Willaer. 

Familie Van Ekris op Oud Willaer
De nieuwe pachters zijn Cornelis van Ekris uit 

Maartensdijk en zijn vrouw Marretje Seldenrijk 

uit Baarn. Zij wonen eerst in Ach enhoven, 

daarna in Baarn en Hoogland. Vandaar 

komen zij met hun elf kinderen, 7 dochters 

en 4 zonen, in 1906 naar Scherpenzeel. 

Ook de moeder van Marretje komt mee. 

Weer een gezellige drukte op de boerderij. 

De kinderen dragen allemaal hun steentje 

bij op de boerderij. Ze leren koeien melken 

en vooral de meisjes doen huishoudelijk 

werk. Een dochter die goed kan leren en 

zelfs een klas overslaat, mag toch niet 

doorleren.

De zelfgemaakte kaas brengt een van de 

meisjes ook bij de familie Royaards. 

Als de heer Royaards in buurt van Oud Willaer 

op jacht is, komt hij met het jachtgezelschap op 

de boerderij om zich tegoed te doen aan voor 

de gelegenheid klaargemaakt eten en drinken. 

De  jd verstrijkt ongemerkt en het ene na het 

andere kind trouwt en vliegt uit. Geen van de 

kinderen wil de boerderij overnemen. Twee 

dochters van Cornelis en Marretje blijven in 

Scherpenzeel wonen. Dochter Marretje trouwt 

met Gerrit van Se en uit Scherpenzeel. Zij 

krijgen samen vijf kinderen. De zus van 

Marretje, Corigia Margretha (Cor) trouwt met 

Marinus van Se en, broer van Gerrit. Zij krijgen 

samen drie kinderen. Het noodlot bepaalt dat 

zowel Marretje als haar zwager Marinus op 

jonge lee ijd overlijden. Schoonzus Cor en 

zwager Gerrit blijven achter als weduwe en 

weduwnaar. 

Gezin van Cornelis en Marretje van Ekris

Oud Willaer, geschilderd door H.Mosterd, 1945Vlnr Herman, oom Cees en Cornelis van Ginkel op 
Klein Orel
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Niet veel later trouwen Cor 

en Gerrit met elkaar. Gerrit 

van Se en en zijn tweede 

echtgenote Cor wonen aan 

de Dorpsstraat. Gerrit hee  

een meelhandel aan de 

Lindenlaan. Een 

kruidenierswinkel naast het 

woonhuis aan de 

Dorpsstraat wordt door 

twee dochters uit het 

eerdere huwelijk bes ert. 

Gerrit en Cor krijgen twee 

dochters, Corrie en Gerda 

die beiden tot op de dag van vandaag in 

Scherpenzeel aan de Dorpsstraat wonen. Hun 

vader is in 1967 toen hij 77 jaar oud was 

overleden. Hun moeder is in 1983 op 78‐jarige 

lee ijd overleden. Cornelis van Ekris blij  tot 

aan zijn overlijden in 1932 op Oud Willaer. Hij 

zal wel hulp gehad hebben, want hij wordt 83 

jaar. Zijn vrouw Marretje verhuist naar 

Woudenberg en zal daar in 1940 op 91‐jarige 

lee ijd overlijden. Er moet naar nieuwe 

pachters worden gezocht.

Herman van Ginkel en Eef van Ginkel‐
Kuijt
In 1932 trouwt Herman van Ginkel met Evertje 

(Eef) Kuijt van boerderij Groot Hof uit 

Terschuur. Die boerderij is later afgebrand. Het 

jonge echtpaar pacht boerderij Oud Willaer, die 

in 1879 is herbouwd. Herman, de jongste uit 

het gezin van Cornelis en Marretje van Ginkel, 

is op boerderij Oud Willaer geboren in 1901, 

maar in 1905 met zijn ouders naar Klein Orel 

verhuisd. 

Bij Oud Willaer hoort in 1932 zevenentwin g 

ha grond. Verspreid over het land staan zeven 

kippenhokken. 

Herman maakt driemaal daags een ronde langs 

de hokken met de eiermanden aan de arm. Zo 

legt hij heel wat kilometers af in een week. De 

koeien staan ’s winters op de deel waar eerst 

ruimte is voor 16 koeien, later kunnen daar 

twin g koeien gestald worden. Maar voordat 

het zover is, begint Herman op Oud Willaer zijn 

agrarische bedrijf met 12 koeien, die hij ’s 

zomers in het land melkt. Dat is niet zonder 

risico. De melkwagen staat onder een 

elektrische bovenleiding. Als het op een keer 

jdens het melken begint te onweren maakt 

Herman de koeien zo snel als hij kan los om 

erger te voorkomen. Het bedrijf van Herman 

groeit door tot 30 koeien. Bij Oud Willaer is een 

boomgaard. Op het erf staan diverse 

perenbomen. ’s Zomers, als de familie in het 

bakhuis woont, biedt een grote perenboom 

bescherming tegen de zon. 

Oud Willaer, geschilderd door H.Mosterd, 1945

Cor van Se en – 
van Ekris

Herman van Ginkel Eef en Herman, 1937

Herman van Ginkel
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Herman en Eef krijgen vier kinderen:

Cornelis (Cor) is de oudste, hij wordt in 1933 

geboren. Jan is de tweede zoon, hij is twee jaar 

later in 1935 geboren en in  2010 overleden. 

Johan (Joop) is van 1938, hij volgt zijn vader op 

als boer op Oud Willaer. Ten slo e komt 

dochter Jenny in 1941 ter wereld.

De kinderen van Herman en Ee e gaan naar de 

Holevoetschool. Dat lijkt vreemd, omdat het 

gezin van christelijke huize is en wekelijks naar 

de Nederlands Hervormde kerk in 

Scherpenzeel gaat. De reden is dat de kinderen 

van Jan van Ginkel van boerderij Klein 

Sniddelaar aan de Voskuilerdijk naar de 

Holevoetschool gaan. Jan is een broer van 

Herman. Die school ligt in die  jd in de 

gemeente Woudenberg, net als Klein 

Sniddelaar. Zo kunnen de kinderen van Herman 

en Ee e meefietsen met het kroost van Jan. Op 

29 december 1944 is Jan van Ginkel door de 

Duitsers opgepakt, omdat Klein Sniddelaar een 

schuilplaats is voor onderduikers en evacués. 

Jan is naar concentra ekamp Neuengamme 

afgevoerd waar hij is omgebracht. Zijn 

echtgenote blij  achter met  en kinderen. 

Herman hee  zijn handen vol aan het werk op 

de boerderij, zodat er geen  jd is voor 

bestuurlijke func es. 

Het boerenbedrijf van Herman telt naast 

koeien ook kippen en varkens en het nodige 

jongvee en een s er. Op het bedrijf zijn ook 

al jd paarden te vinden. Bart Ravenhorst is 

sinds 1941 boerenknecht op Oud Willaer. Hij 

komt van Gooswilligen en blij  wel acht jaar bij 

Van Ginkel werken.

In 1940 moet familie Van Ginkel de boerderij 

verlaten om naar Winkel in Noord‐Holland te 

evacueren waar ze bij een bloemenkweker 

verblijven. Na ongeveer twee weken keren ze 

terug naar Scherpenzeel. Aan het eind van de 

oorlog in 1945 wordt Herman van Ginkel zijn 

huis uitgehaald samen met dokter De Groot uit 

Den Haag die op Oud Willaer is geëvacueerd. In 

1944 zijn er ook evacués uit Oosterbeek die in 

het bakhuis verblijven. Een poli eagent uit 

Brabant bivakkeert op Oud Willaer en oefent 

zijn vak uit in ons dorp. Oud Willaer ligt 1945 in 

een stukje Niemandsland. De ene keer komen 

Duitsers op de boerderij en de volgende keer 

de Engelsen. Via Zeist lopen Herman, de dokter 

en Bart Ravenhorst naar Bunnik. Daar worden 

ze verhoord. Er is geen aanleiding om hen 

langer vast te houden, zodat ze weer naar huis 

mogen.

Cor van Ginkel is een paarden‐ en 

ponylie ebber. Hij hee  zes paarden en zes 

pony’s. Als de familie Daniëls, eigenaar van 

Oud Willaer,  jdens de zomervakan e vanuit 

Wassenaar met hun drie dochters Meta, 

Teune e en Hermien in het vakan ehuis vlakbij 

Oud Willaer zijn, dan komen de jongedames 

bijna dagelijks de pony’s borstelen en kammen. 

Jenny van Ginkel, de enige dochter in het gezin 

van Herman en Ee e, werkt in haar jonge jaren 

veel thuis. Toen zij op 14‐jarige lee ijd van 

school kwam, ging haar broer Cor als 

boekhouder bij de CBTB werken. 

Vlnr Joop, Jenny, Jan en Cor
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Jenny is in 1962 getrouwd en toen naar 

Renswoude vertrokken. Broer Jan is in 1963 

het huis uitgegaan en op boerderij de Eshof in 

Barneveld gaan boeren. Deze boerderij 

behoort net als Oud Willaer bij Landgoed 

Scherpenzeel.

Joop van Ginkel en Geertje van Ginkel‐
Berkhof
In 1963 volgt Johan zijn vader op. Ro erdamse 

evacués verbasteren zijn naam tot Joop. Dat 

Ro erdamse accent vindt iedereen erg 

grappig, zodat hij daarna als Joop door het 

leven gaat. Joop trouwt in 1963 met Geertje 

Berkhof uit Zwartebroek. Geertje is opgegroeid 

op boerderij De Belleman waar ze in 1940 is 

geboren. Ze is erg in haar nopjes met boerderij 

Oud Willaer. Niet in 

de laatste plaats 

omdat de boerderij 

zelfs een aanrecht 

hee , dat is ze niet 

gewend op De 

Belleman. De grond 

die bij Oud Willaer 

hoort bestaat uit 37 

percelen en is dus 

erg versnipperd. 

Door herverkaveling 

zijn veel percelen 

aaneengesloten. 

Begin jaren 

negen g doorsnijdt de nieuwe rondweg delen 

van het land van Van Ginkel en daardoor raakt 

hij landbouwgrond kwijt. Joop van Ginkel 

wordt daarvoor gecompenseerd. Van dat geld 

koopt hij grond in plan de Boskamp. Joop is op 

de landbouwwinterschool in Scherpenzeel 

geweest. Een school die, zoals de naam al doet 

vermoeden, in de wintermaanden als het niet 

zo druk is op de boerderij, voor boerenjongens 

toegankelijk is. Vader Herman en moeder Ee e 

gaan in de Marktstraat wonen, Cor verhuist 

mee. Hij gaat in 1970 het huis uit als hij trouwt. 

Dan gaat hij met zijn echtgenote in Ede wonen. 

Herman gaat echter niet met pensioen. Nog 

dagelijks is hij tot aan zijn overlijden in 1978 

werkzaam op de boerderij. Voor zichzelf houdt 

hij nog zo’n vierhonderd kippen.

Op het erf van Oud Willaer staat een oude 

schaapskooi, die later grondig is verbouwd. De 

oorspronkelijk houten wanden zijn door stenen 

muren vervangen. De muren zijn hoger 

opgetrokken. Om ongeveer dezelfde hoogte te 

krijgen als de oude schaapskooi is het dak 

minder schuin gemaakt. Joop van Ginkel hee  

fokzeugen, slachtkuikens, mestvarkens, kippen 

en koeien gehouden. 

Geertje en Joop

De oude schaapskooi met hooiberg

Bakhuis en woonhuis (foto Willem van Leuveren)
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Uit het oogpunt van efficiën e zijn de 

kippenhokken later dichter bij elkaar op het erf 

gezet. In  die kippenschuren zijn weer later de 

varkens gehuisvest. Joop en Geertje van Ginkel 

krijgen vijf zoons. Herman is de oudste, hij 

wordt in 1963 geboren en is nu  hervormd 

(beroepbaar) predikant. Herman helpt 

gemeenten o.a. met pastoraat en catechese. 

Om in zijn levensonderhoud te kunnen 

voorzien, verkoopt en verhuurt hij 

kampeerauto’s. „Het ondernemen doe ik voor 

het inkomen en het kerkenwerk doe ik omdat 

daar mijn roeping ligt.”36 

De tweede zoon Gerard Jan is in 1975 op 11‐ 

jarige lee ijd in De Hartenberg in Ede 

overleden. De derde zoon in het gezin is Johan. 

Hij is in 1969 geboren en werkt als accountant 

bij Accon. Dan komt Evert‐Jan in 1970. Hem 

komen we later weer tegen als boer op Oud 

Willaer. In 1976 komt de jongste zoon Henk ter 

wereld. Hij is nu Porsche monteur bij Pon. Joop 

is paardenlie ebber en lid van de menclub. Hij 

is ook een verwoed jager. Die lie ebberij 

oefent hij ook uit als de omgeving wordt 

getroffen door een konijnenplaag. Samen met 

jachtopziener Jan Koudijs en Gerrit v.d. Peut 

trekt hij er ’s avonds op uit. Gerrit bestuurt de 

tractor en richt de lamp die de konijnen 

verblindt. 

Joop van Ginkel en Jan Koudijs schieten ze 

vervolgens af. In een paar dagen dunnen ze het 

konijnenbestand met wel meer dan honderd 

konijnen uit. 

De Willaerruiters maken aanvankelijk ook 

gebruik van een stuk grond van Oud Willaer, 

net als hondenclub De Ginkelaar die in 1988 is 

opgericht. De hondenclub verzorgt 

gehoorzaamheidstrainingen en leidt speur‐ en 

poli ehonden op o.l.v. Willem Henzen. Ze blij  

dat twaalf jaar doen op Oud Willaer. In 2004 

verhuizen Joop en Geertje van Ginkel naar de 

Wilgenhof en in 2012 naar de Parklaan, waar 

Joop van Ginkel in 2013 op 76‐jarige lee ijd is 

overleden. 

Rechts koeienschuur (foto Willem van Leuveren)

Boven vlnr Evert‐Jan, Joop, Herman, Geertje en 
Johan onder Henk en Petra van Garderen

Vlnr Henk, Joop, Evert‐Jan en Johan
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Omdat de woningen aan de Parklaan niet lang 

daarna op de nomina e komen te staan om 

gesloopt te worden, gaat Geertje eind 2016 

naar de Oude Barneveldseweg. Als ze daar pas 

en maanden woont, overlijdt ze in oktober 

2017 als ze 77 is.

Evert‐Jan van Ginkel en Je e van 
Ginkel‐van den Akker
De vierde zoon van Joop en Geertje van Ginkel 

is Evert‐Jan, nu boer op Oud Willaer. Hij is in 

1970 geboren en gaat op 6‐jarige lee ijd naar 

de Boskampschool. Zijn oma, die aan de 

Marktstraat woont, helpt hem met oversteken. 

Evert‐Jan gaat na de lagere school eerst naar 

het Ichthus College in Veenendaal en later naar 

de Groen van Prinsterer landbouwschool in 

Barneveld. Daarna volgt hij op het Groenhorst 

College de middelbare landbouwschool. In zijn 

jeugd is Evert‐Jan lid van de C.P.J. (Christelijke 

Pla elands Jongeren) die vaak bijeenkomt in 

een oud verbouwd kippenschuurtje bij 

boerderij Ebbenhorst. Ook is hij lid van de 

jeugdvereniging van de Hervormde Kerk. In 

1990 is Evert‐Jan klaar met zijn studie en gaat 

hij aan ‘t werk. Hij wordt oproepkracht bij de 

agrarische bedrijfsverzorging in Gelderland. 

Maar daar hee  hij geen volledige baan, zodat 

hij zichzelf ook verhuurt aan de Grontmij. 

Als hij erachter komt dat je als zelfstandige ook 

moet zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel stopt hij daar toch weer mee als 

de klus bij de Grontmij klaar is. Daarna vindt 

Evert‐Jan werk bij een agrarisch bedrijf in 

Garderen. Daar werkt hij ongeveer vier jaar. 

Vervolgens gaat hij bij de agrarische 

bedrijfsverzorging in de provincie Utrecht aan 

de slag. Het is inmiddels 1994 en Evert‐Jan is 

dan 24 jaar. Tot aan 2005 blij  hij dat werk 

doen dat hij combineert met zijn werk op Oud 

Willaer. Daar gaat hij in 2000 een maatschap 

met zijn ouders aan. In hetzelfde jaar trouwt 

Evert‐Jan met Je e van den Akker uit Den 

Helder. Je e is in Lutjewinkel geboren. Haar 

ouders komen uit Hoevelaken en Ederveen, 

maar zijn naar Noord‐Holland verhuisd. Samen 

gaan Evert‐Jan en Je e eerst in het dorp 

wonen op de Ereprijslaan. Daar wordt zoon 

Joran in 2000 geboren en twee jaar later 

dochter Ashley. Gerike is daar in 2004 geboren. 

Anderhalve maand na haar geboorte gaan 

Evert‐Jan en Je e met hun gezin naar Oud 

Willaer. Inmiddels is het dak van de boerderij 

vervangen. Dochter Dieke wordt in 2013 op 

Oud Willaer geboren. Als Evert‐Jan het bedrijf 

in 2004 overneemt en alleen voortzet, besluit 

hij niet lang daarna te stoppen met zijn werk in 

loondienst bij de bedrijfsverzorging. 

Bouw van kippenschuur Nieuw dak op de boerderij
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Wel verhuurt hij zichzelf als het uitkomt voor 

allerlei voorkomende werkzaamheden. Als zijn 

vader in 2008 een herseninfarct krijgt, is er 

geen  jd meer om buitenshuis te werken. 

Begin jaren zeven g wordt Oud Willaer bevolkt 

door zeugen en mestvarkens. Maar er zijn ook 

melkkoeien en leghennen. In 1974 verdwijnen 

de zeugen en de leghennen in 1978 als opa 

Herman van Ginkel overlijdt. De mestvarkens 

blijven tot 1999. Dan moeten ze het veld 

ruimen voor de kippen. Evert‐Jan laat een 

nieuwe kippenschuur bouwen. In de 

kippenschuur is plaats voor 6800 kippen.

 Als Van Ginkel later overstapt op het 

volièresysteem, kunnen er 11.000 stuks 

pluimvee worden gehuisvest. De koeien op 

Oud Willaer zijn de stabiele factor: ze zijn er 

vanaf het begin tot nu aan toe geweest. Ze 

worden in de schuur gestald die in de jaren 

zes g is gebouwd als opslag voor het hooi, 

nadat de hooibergen zijn afgebroken. De 

schuur is aanvankelijk open aan de voorkant, 

maar wordt in 1976 met de komst van de 

melktank en het einde van de melkbussen 

dichtgemaakt. Zodra dat een feit is, gaan alle 

melkkoeien naar de schuur. Op de deel staat 

dan nog wat jongvee. Nu helemaal niet meer. 

Evert‐Jan melkt op dit moment vij ig koeien. 

De schuur naast de boerderij staat er net als de 

boerderij sinds 1879 en doet in die  jd dienst 

als verblijf voor pinken en mestvarkens. Nu is 

het een werkplaats en worden er o.a. fietsen 

gestald. Een oud wandbord doet denken aan 

de familie Van Ekris die tussen 1906 en 1933 

op Oud Willaer hee  gewoond. 

Er staat op F.V.E. En 

dat duidt 

vermoedelijk op 

Van Ekris. 

Joop en Geertje Vlnr Ashley, Evert‐Jan, Gerike, Je e en Joran, voor Dieke

Percelen Oud Willaer gemeten door Kavel 10, 2016
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Het bakhuis
Net als de meeste andere oude boerderijen, 

hee  ook Oud Willaer een bakhuis dat ’s 

zomers wordt gebruikt als woonhuis. In het 

achterste deel ervan is eerst een varkenshok 

en later wordt dat deel als schapenhok 

gebruikt. Voorin stalt familie Van Ginkel later 

hun fietsen en staan daar de wasmachine en 

vrieskist. In 1993 wordt het bakhuis 

gerestaureerd. 

Joop van Ginkel wil er eigenlijk een kantoor in 

maken, maar uiteindelijk is het zijn zoon Johan 

van Ginkel die het als woonhuis in gebruik 

neemt voordat hij met zijn ouders naar de 

Wilgenhof verhuist in 2004. Dan plaatst Evert‐

Jan er een keuken in en is het geschikt om als 

recrea ewoning dienst te doen. Tegenwoordig 

wordt het bakhuis in die hoedanigheid 

verhuurd en is er plaats voor twee à drie 

personen. 

Rijksmonument Schaapskooi Oud Willaer
Aan de overkant van de Willaerlaan, vlakbij het zomerhuis van familie Daniëls, staat een 

schaapskooi die nog niet zolang geleden is gerestaureerd. In het pannendak staat het jaartal 

1862. Aanvankelijk staat de kooi in de uitgestrekte heidevelden maar die zijn aan het begin van 

de 19e eeuw ontgonnen. De kooi werd voorheen ’s zomers gebruikt voor pinken, maar er 

hebben ook leghennen in gezeten in de jaren zes g. Later is het een schuilhok voor paarden 

geweest en daarna opslagplaats voor oude werktuigen. In de jaren tach g viel een van de 

gemetselde muren om en was er geen zinvol gebruik meer van de schaapskooi. Vanwege de 

landschappelijke en historische waarde is de kooi toch niet gesloopt. Als de kooi enigszins is 

gerepareerd, wordt deze plotseling aangewezen als Rijksmonument. De Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed omschrij  de schaapskooi als volgt: 

Schaapskooi op rechthoekig grondplan met gepotdekselde wanden op een bakstenen plint. De 

deels gerestaureerde plint is in kruisverband gemetseld en wordt afgesloten door een rollaag. 

De houten wanden bestaan uit (vernieuwde) wands jlen met aan de buitenzijde een horizontale 

beschie ng van gepotdekselde delen. In het midden van beide kopse zijden bevindt zich een 

opgeklampte dubbele deur. Aan één zijde is tevens een opgeklampt zolderluik aangebracht. Het 

afgewolfde zadeldak is gedekt met rode oud‐Hollandse pannen, watert af zonder goten en is 

voorzien van windveren. Aan de bovenzijde van het dak is een strook met riet gedekt. In een 

dakschild is met gesmoorde pannen het bouwjaar "1862" aangegeven. 

Restaura e bakhuis Bakhuis
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De inwendige draagconstruc e bestaat uit vier 

gehakte dekbalkgebinten waarop schaarspanten 

met overgekeepte balken van rondhout. De 

gebints jlen zijn geplaatst op gemetselde 

poeren. Eén gebint maakt onderdeel uit van de 

buitenwand. De overige staan vrij in de ruimte. 

De vloer is van leem. De voor schaapskooien 

karakteris eke afgeschuinde hoeken bevinden 

zich bij deze kooi aan de binnenzijde. Losse 

scho en voor de hoeken zorgen ervoor dat 

schapen niet worden doodgedrukt. 

Waardering SCHAAPSKOOI uit 1862. 

Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed en voor Gelderland zeldzaam voorbeeld 

van een houten schaapskooi op rechthoekig grondplan met inwendig afgeschuinde hoeken en 

dekbalkgebinten. 

Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een voor deze regio in de 19de 

eeuw belangrijke agrarische ontwikkeling, namelijk de opbloei van de schapenteelt die hee  

geleid tot het ontstaan van omvangrijke huisnijverheid (wolverwerking) en een schapenmarkt in 

Scherpenzeel. 

Van stedenbouwkundige waarde als een markant in het open veld gesitueerde schaapskooi. De 

kooi is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het historisch gegroeide agrarische gebied 

ten noorden van de dorpskern Scherpenzeel.37 )

Na restaura e van de schaapskooi is deze uit de pacht gehaald en staat hij ongebruikt in het 

land. 

Schaapskooi voor restaura e

Over Gijsbert Jacobsz van Twiller, die aan het begin van dit verhaal is genoemd, en zijn 
nageslacht verschijnt eind augustus een boek geschreven door nakomeling Herman van Twillert: 
Van Twiller(t) schrij  geschiedenis. Een kroniek en genealogie over het geslacht van Twiller(t) 
vanaf 1310 tot heden.

Het verhalende deel van het ruim vij onderd pagina’s tellende boek is smeuïg geschreven. Het 
omvat de geschiedenis van de Van Twillerts die begonnen als jonge jongens in Scherpenzeel, 
volwassen werden in Nijkerk en oude mensen waren in Spakenburg.

Op de site vantwillertshop.nl kan men het boek bestellen38 .

Henk van Woudenberg
Wim van den Berg

1 Domarchief Utrecht nr. 1378; 17‐06‐1357 (St. Adolfsdag).
2 Archief Hackfort 288; 25‐11‐1372 (St. Catharinadag).
3 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 51; 11‐05‐1568.
4 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 52; 11‐05‐1568. Origineel in: HGA; Huis Ter Schuur, nr. 195; 11‐05‐1568 en 30‐03‐1583.
5 RAG; Hertogelijk Archief 993, fol. 26 en 34; 1494.
6 Leenboek Huis Scherpenzeel 141 fol. 45; 25‐11‐1541.
7 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 47; 1542.
8 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 48; 31‐05‐1575 en fol. 48vo; 18‐02‐1583.
9 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 49; 14‐08‐1583.
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NAOORLOGS SCHERPENZEEL 1960‐1964

In alweer de vierde aflevering van deze rubriek schetsen we een beeld van de periode 1960‐

1964. Bijzondere gebeurtenissen in Scherpenzeel en de ontwikkeling van het dorp staan hierbij 

centraal. 

Poli eke ontwikkelingen
Met het oog op de grenswijziging van 1 januari 

1960, zijn er op 14 oktober 1959 vervroegde 

gemeenteraadsverkiezingen. De raad wordt 

uitgebreid van 7 naar 11 leden. De laatste 

gemeenteraadsverkiezingen dateren van een 

jaar daarvoor. In Scherpenzeel kun je in 1958 

stemmen op de Gez. Prot. Chr. Par jen, de 

PvdA, Gemeentebelangen en Lijst M.v.d. Burgt. 

Ze behalen respec evelijk 4, 2, 1 en 0 zetels. 

Een jaar later, in 1959, zijn er weer verkiezingen 

voor de raad. De PvdA wil dat Scherpenzeel 

overgaat naar de provincie Utrecht, de VVD 

doet geen verkiezingsbelo en. 

De verkiezingsoverwinning gaat naar de drie 

Protestants Christelijke Par jen. De CHU en de 

PvdA krijgen 3 zetels, de SGP en de ARP allebei 

twee en de VVD één. De VVD komt daarmee in 

de plaats van Gemeentebelangen in de raad. 

Hendrik Berendse, vertegenwoordiger van deze 

par j, verlaat daarmee de gemeenteraad. Het 

inwonertal bedraagt begin 1960 precies 3683 

Scherpenzelers. De mannen zijn in de 

meerderheid: met 1842 zijn ze zegge en 

schrijve met één man meer dan de vrouwen.

In januari 1960 worden de nieuwe raadsleden 

geïnstalleerd. 

10 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 60vo; 01‐05‐1597.
11 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 66; 08‐05‐1599.
12 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 92vo; 22‐08‐1579. Geregistreerd bij notaris J. van Meerten op 18‐08‐1587.
13 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 88vo; 07‐07‐1604.
14 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 99vo; 23‐07‐1608.
15 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 89; 04‐08‐1604.
16 RAG; Hertogelijk Archief 1363; 1526. Jan Jacobsz is mogelijk een zoon van eigenaar Jacob van Twillaer.
17 RAG; Hof van Gelre 2563; 1566.
18 Website Oud Scherpenzeel: zie genealogie Willaar.
19 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 60vo; 01‐05‐1597.
20 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 67vo; 01‐08‐1599.
21 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 107; 08‐06‐1611.
22 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 129; 02‐08‐1618.
23 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 134vo; 08‐01‐1634.
24 Recht. Arch. Scherpenzeel 1, na fol. 87vo, 88; 04‐11‐1640.
25 Recht. Arch. Scherpenzeel 2, na fol. 232vo; 14‐09‐1646.
26 Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 108 en 2 fol. 245vo‐246vo; 22‐02‐1647 en 2 fol. 239vo,2x; 21‐12‐1646. Fol. 242vo,244,244vo; 
01‐02‐1647.
27 Westerholt 252‐2 nr. 1; landcedulle 1647.
28 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 244vo; 04‐01‐1675.
29 Leenboek Huis Scherpenzeel 148, fol. 2; 25‐01‐1685.
30 RAG; Westerholt 012‐20.
31 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 76; 30‐12‐1710, volgens maaggescheid van 24‐02‐1693 en 21‐10‐1708.
32 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 105vo; 10‐06‐1718 en fol. 106vo; 29‐07‐1718.
33 Notarieel Scherpenzeel 4129, nr. 42; 18‐10‐1843. Afschri  in Huis Scherpenzeel 125, fol. 37.
34 Notarieel Scherpenzeel 4145, nr. 1; 03‐01‐1877 en nr. 29; 09‐07‐1877.
35 Notarieel Scherpenzeel 4146, nr. 32; 23‐07‐1881.
36 Reformatorisch Dagblad 07‐07‐2014.
37 Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.
38 De Bunschoter, 20 april 2018
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Het zijn de heren Blanken (VVD), Jonker (ARP), Sterk (SGP), Van 

den Ham (CHU) en Van de Weert (PvdA). Van de Weert woont 

aan de zel ant die tot die  jd bij Woudenberg hoorde. Van 

1949 tot 1960 zat Co van de Weert namens de PvdA in de 

gemeenteraad in Woudenberg. Bij de wethoudersverkiezing 

behouden Geurt van Kampen (ARP) en Brand Valkenburg (CHU) 

hun zetel en completeert burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg het college. De burgemeester is in 1960 aan zijn 

5e ambtstermijn van zes jaar begonnen. In februari 1960 beslist 

mr. E.H. Toxopeus, minister van binnenlandse zaken dat 

Scherpenzeel voorlopig Gelders blij . 

Het beleid van het gemeentebestuur is in 1960 voor een 

belangrijk deel gericht op de nieuwe gebieden die bij 

Scherpenzeel zijn gekomen. Vooral t.a.v. de volkshuisves ng en 

de verbetering van de wegen zal er wat gedaan moeten worden 

voor de nieuwe Scherpenzelers. De lijst woningzoekenden is na 

de grenscorrec e meer dan verdubbeld. 

Maar er staat meer op het programma. De reconstruc e van 

de Brinkkanterweg en verschillende wegen in de 

Bomenbuurt; uitbreiding van de algemene begraafplaats; 

restaura e van het Hooge Huys; bouw van 

gemeentewoningen in de Oranjebuurt; de aanleg van 

riolering in grote delen van het dorp en de aankoop van de 

oude gasfabriek. De gasfabriek levert in februari 1960 voor 

het laatst gas. Dan is het hele dorp op aardgas aangesloten. 

De fabriek wordt in 1961 gesloopt. De gashouders blijven nog 

tot 1965 dienst doen al opslagplaats. Het armenblok dat zo 

ongeveer op de plaatst staat waar nu de Jumbo is geves gd, 

wordt in 1960 voor 225 gulden gesloopt. Bewoners aan de 

Vlieterweg kunnen op het waterleidingnet worden 

aangesloten. De kosten zijn hoog en niet iedereen wil er 

gebruik van maken. In het belang van de volksgezondheid en 

de brandbestrijding besluit de gemeente toch dat de 

hoofdwaterleiding door de Vlierweg wordt aangelegd. Begin 

jaren zes g worden het Doornboomspark en woningen 

achter de Eierhal in de Druivenkamp gerealiseerd. Deze 

vogelbuurt krijgt als straten de Spechtlaan, Nachtegaallaan en 

Merellaan. Een voorstel om de al bestaande Druivenkamp te 

veranderen in Parkietlaan haalt het niet in de raad. 

Aanleg riolering Nieuwstraat, 1962
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De Nieuwe Holevoet, 6 juni 1961.

Hooge Huys, 1940
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Nieuwjaarsrede 1961 burgemeester Hoytema van 
Konijnenburg.
Belangstelling voor democra e verdwijnt onder invloed 
van ,,papierwinkel”.
Met deze woorden begint de beschouwing over het jaar 1960 
van burgemeester C.P. Hoytema van Konijnenburg in de eerste 
gemeenteraadsvergadering van 1961. Hij memoreert de 
totstandkoming van de grenswijziging Utrecht‐Gelderland, die 
geen aanpassingsmoeilijkheden voor de ‘nieuwe bewoners’ 
met zich mee hee  gebracht. De burgemeester vindt het 
jammer dat de aanleg van de riolering in de Bomenbuurt en 
de restaura e van het Hooge Huys in 1960 nog niet klaar zijn. 
Hij levert felle kri ek aan het adres van de steeds meer in 
gebruik komende gewoonte in Nederland overal bepalingen 
voor in te voeren. Naast de burger, die zich al lang niet meer 
thuis voelt in de papierwinkel, gaat het bij de gemeenten al 
aardig de weg op, dat men voor iedere zaak een aparte 
specialist nodig hee . De belangstelling voor de democra e 
(als enige redmiddel tegen het communisme) verdwijnt 
hierdoor en de aardigheid om plannen te maken gaat eraf, 
aldus burgemeester Hoytema. Verder hekelt hij de lange 
wachtlijsten die er voor allerlei dingen bestaan en naar zijn 
zeggen in handen zijn van mensen die de plaatselijke sfeer niet 
kennen, laat staan begrijpen. 

Gelukkig hee  de burgemeester ook nog iets 
om blij over te zijn. Het aantal Scherpenzelers 
is in 1960 met 105 toegenomen en ook de 
markt floreert. En voor de wethouders is er 
ook goed nieuws: hun salaris wordt van 800 
gulden naar 1250 gulden verhoogd.
In 1961 viert de burgemeester zijn 25‐jarig 
ambtsjubileum. Dat doet hij met een rijtoer 
door het dorp, een recep e  en een diner voor 
de notabelen van Scherpenzeel in De Wi e 
Holevoet.

Armenblok

Dame
In 1962 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer komen de PvdA en de CHU als 
winnaars uit de bus met beide vier zetels. De ARP, de SGP en de VVD behalen alle drie 1 zetel. 
Voor de eerste keer komt een dame in de Scherpenzeelse gemeenteraad. Het is de 36‐jarige 
mevrouw Boer‐Casimir van de PvdA. Ze is a oms g uit Tolbert in Groningen.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1958 1959 1962
Poli eke par jen
Gezamenlijke Prot. Chr. Par jen 4 nvt nvt
CHU nvt 3 4
ARP nvt 2 1
SGP nvt 2 1
PvdA 2 3 4
Gemeentebelangen 1 0 nvt
Lijst M.v.d. Burgt 0 nvt nvt
VVD nvt 1 1

Totaal zetels 7 11 11

Door de strenge winter van 1963 lopen verschillende projecten 
als woningbouw, wegenaanleg en riolering vertraging op. 
Scherpenzeel groeit gestaag. Begin 1963 zijn er 4031 inwoners.In 
het college van B&W worden in 1963 de twee wethoudersposten 
kort na elkaar door andere wethouders ingenomen. In september 
neemt Piet de Jonge van de PvdA de plaats van wethouder 
Renken in, nadat hij deze post al enige  jd als vervanger hee  
waargenomen.  In november dat jaar volgt postkantoorhouder 
Jan van den Ham van de CHU Brand Valkenburg op. Valkenburg 
moet zijn func e wegens drukke werkzaamheden opgeven. Van 
den Ham treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Johan 
van den Ham die dit ambt ook jarenlang in ons dorp hee  
uitgeoefend. Ruim een maand nadat de nieuwe wethouder is 
aangetreden overlijdt zijn vader Johan van den Ham op 80‐jarige 
lee ijd. De woningnood eind 1963 is groot. Er staan 181 
woningzoekenden op de lijst. Dat zijn er 18 meer dan het jaar 
daarvoor.Er komen spoedig 35 nieuwe woningen beschikbaar. Het 
Bouwfonds gaat het Doornboomspark met 25 bungalows 
ontwikkelen op korte termijn. 

‘Zuvere Sjerpenzelers’
Tijdens een jaarvergadering van de Christelijk Historische 
Kieskring spreekt burgemeester Hoytema begin 1963 over de 
uitbreiding en de toekomst van Scherpenzeel. Het dorp is de 
laatste jaren vooruitgegaan. Meer dan de hel  van de 
bewoners is geen Scherpenzeler van geboorte, maar ‘import’, 
waardoor het karakter van het dorp sterk verandert. De 
instelling van deze nieuwe burgers drukt een stempel op het 
dorp. Vij ig jaar geleden was Scherpenzeel nog een agrarische 
gemeente, maar nu werken er nog 187 mensen in de agrarisch 
sector wat toch een heel klein percentage is van het totaal van 
ruim 4000 inwoners. Veel mensen die in de nijverheid 
werkzaam zijn, wonen hier maar werken buiten het dorp. 

Barneveldse Courant, juni 1962

De Nieuwe Holevoet, 16 mei 1963
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Het gemeentebestuur tracht door industrieves gingen zoveel mogelijk mensen hier werk te 
bieden. Scherpenzeel wordt zo langzamerhand steeds meer een woongemeente i.p.v. een 
werkgemeente, mede door de goede verbindingen met grotere plaatsen. 

U.L.O.
Er worden in 1960 al ini a even ontplooid om een U.L.O. te s chten in Scherpenzeel, het 
liefst nog in het lopende kalenderjaar. 
Zo snel gaat dat niet. Vooral de niet‐christelijke par jen pleiten voor een schoolbestuur op 
een zo breed mogelijke basis. Dat voorstel haalt het niet. Om hierna eventuele 
ini a efnemers voor een openbare U.L.O. de wind uit de zeilen te nemen, stemt de raad 
over het de mo e die moet bewerkstelligen dat de gemeente niet zal meewerken aan de 
s ch ng van een openbare U.L.O. De stemmenuitslag is 7 tegen 4, waarmee de mo e is 
aangenomen. De VVD en de PvdA stemmen vanzelfsprekend tegen. Er zijn ongeveer 70 
Scherpenzeelse pubers die buiten Scherpenzeel het Uitgebreid Lager Onderwijs volgen. Voor 
de nieuw te s chten school zijn in 1960 al 51 aanmeldingen. Men verwacht dat dit aantal 
snel zal groeien en ook leerlingen uit Renswoude en Woudenberg zich zullen inschrijven. Het 

zal nog tot 5 september 1961 duren voordat de 
school opengaat In 1963 koopt de gemeente grond 
van de Coöpera e Woudenberg voor de bouw van de 
U.L.O. Omdat er vanwege gebrek aan belangstelling 
geen nieuwe landbouwschool wordt gebouwd in de 
proe uin, biedt de Coöpera e de grond aan. 
Daarmee vervalt het plan om de U.L.O. te bouwen in 
de dorpsweide. Daar plant men dan al vijf jaar 
voordat het bejaardencentrum is gerealiseerd het 
Huis in de Wei. 

P.I.O.S. 
In 1959 wordt P.I.O.S. (Puzzelen Is Onze Sport) opgericht. Het is een auto‐, motor‐ en 
bromfietsclub. De eerste orienteringsrit wordt in maart 1959 georganiseerd. De start en de 
finish van de rit is bij café Marktzicht. Voorzi er van P.I.O.S. is J. van Egmond, secretaris F. 
Bergsma en penningmeester H. van de Wetering. Begin 1960 telt de nieuwe vereniging al 60 
leden. Bergsma verklaart zich bij de ledenvergadering in januari 1960 bereid om alle 
compe eri en voor het komende seizoen uit te ze en. 
In de puzzelri en weet Bergsma veel voetangels en klemmen op te nemen. Na 1963 lezen 
we niets meer over de vereniging in de krant. Zou P.I.O.S. maar zo kort hebben bestaan?

OS‐KA‐DI
Een andere vorm van ver er voor met name de jongeren in Scherpenzeel organiseert OS‐
KA‐DI. Begin jaren zes g maakt de Scherpenzeelse jeugd hier kennis mee. Rien OSnabrugge, 
Jan v.d. KAmp uit Scherpenzeel en Jan DItewig uit Veenendaal organiseren in 1961 een 
Teenagershow in de Eierhal waar maar liefst 1200 jongeren uit de wijde omgeving op af 
komen. Velen komen op de bromfiets en heel Scherpenzeel staat op z’n kop. Er wordt 
jdens de show alleen cola geschonken. De Teenagershow is een enorm succes. Daarna 

volgen maandelijkse dansavonden in Boschzicht die door OS‐KA‐DI worden georganiseerd. 
In het zomerseizoen liggen de ac viteiten s l. 

noodgebouw U.L.O.
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Bij OS‐KA‐DI zijn ook Hans van Bruggen en Adrie Doornebal 
betrokken. De avonden worden nog tot in de jaren zeven g 
georganiseerd, maar dan is Wout Klumpenaar, de uitbater 
van Boschzicht, de drijvende kracht achter de 
dansavonden. 

Ontploffing in ‘Hertog van Gelre’
Op 21 februari 1963 wordt Scherpenzeel opgeschrikt door 
een enorme knal. Een gasontploffing bij de Hertog van 
Gelre veroorzaakt de daverende klap. Een gasauto die 
propaangas levert aan de horecagelegenheid hee  een 
lekkende gasslang, zodat de kelder ongemerkt vol stroomt 
met gas. Als de 18‐jarige leerling‐kok later die middag het 
gasfornuis in de keuken wil aansteken ontstaat een enorme 
ontploffing waarbij de kok in het gezicht verwond raakt. De 
keuken wordt totaal verwoest en ook het restaurant is niet 

meer bruikbaar, omdat de muren zijn ontzet. Vooral de achterzijde van het gebouw is zwaar 
beschadigd. Het dak is door de klap opgelicht en ramen en deuren zijn uit de kozijnen 
gescheurd. Huizen naast en tegenover het pand lopen ook schade op, ruiten sneuvelen en 
plafonds komen naar beneden. Een begin van brand wordt door de brandweer snel geblust. Na 
de ontploffing draait de zaak nog tot 19 mei zo goed en zo kwaad dat gaat door, maar dan sluit 
de Hertog voor enige  jd. Het duurt een paar maanden voordat de vergunning voor de herbouw 
wordt afgegeven en de aannemer aan het werk kan. Wel 90% van het gebouw moet vernieuwd 
worden. De aannemer zet er vaart achter en werkt dagelijks met 15 tot 20 mensen aan de 
wederopbouw van de Hertog. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt de Hertog van 
Gelre uit te breiden tot ongeveer 2000 m2. Eigenaar Jan Vermeulen en zijn gezin krijgen van de 
gemeente  jdelijke woonruimte aan de Prinses Irenelaan. De chauffeur van de tankauto wordt 
nala gheid verweten en moet voor de poli erechter verschijnen die hem een boete van 
honderd gulden oplegt. In november 1963 is de restaura e klaar en wordt De Hertog van Gelre 
heropend. Tegelijker jd viert men het zes g jarig bestaan en het feit dan Jan Vermeulen  en 
jaar uitbater is van de horecagelegenheid. Kort hiervoor is er weer een hevige explosie in ons 
dorp. Nu ontplo  een vuurbal boven de schoorsteen van de woning van familie Westeneng aan 
de Vlieterweg die het dak en de zolder van het huis ruïneert. Een grote ravage is het gevolg, 
terwijl de bewoners van de Vlieterweg en de Molenweg de hele avond zonder elektriciteit 
zi en.  

Scherpenzelers in het nieuws
Meester Verkerk. Na een onderwijs carrière van 47 jaar gaat meester Huub 
Verkerk in mei 1960 met pensioen. Huub Verkerk is hoofd van de 
Holevoetschool en een ac ef verenigingsmens. Verkerk hee  op verschillende 
scholen gewerkt, maar de langste  jd op de Holevoetschool. In 1895 is Huub 
Verkerk in Nieuwersluis geboren. In 1913 haalt hij de lager onderwijsakte in 
Utrecht. Achtereenvolgens is hij onderwijzer in Oud‐Maarsseveen, Werkhoven 
en Neerlangbroek. Op 1 april 1920 komt hij naar de  Holevoetschool, daar blij  
hij negen jaar. 

De Nieuwe Holevoet, 1963

meester Verkerk
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Daarna vertrekt hij in 1929 naar Ederveen waar hij hoofd der 
school wordt. Tot 1936, want dan keert Huub Verkerk terug naar 
de Holevoetschool als schoolhoofd. Daar blij  hij tot hij de 
pensioengerech gde lee ijd hee  bereikt. Dat is eigenlijk op 1 
maart 1960, maar vanwege personeelstekort blij  hij tot 1 mei 
1960 aan de school verbonden.
Kunstschilder Bolk. In 1960 overlijdt de Scherpenzeelse 
kunstschilder Bolk op 71‐jarige lee ijd. Hij was een markante 
verschijning in ons dorp. In zijn werk kwam zijn liefde voor de 
natuur tot uitdrukking. Bolk is tot zijn overlijden ongeveer 25 jaar 
bestuurslid van de VVV geweest. 
Scholier Han Overeem. De 17‐jarige Han Overeem gaat op 
uitnodiging en op kosten van de American Field Service in 
september 1960 een jaar lang op een highschool in Cincina  in 
Amerika studeren. In De Nieuwe Holevoet doet hij regelma g 
verslag van zijn belevenissen en ervaringen. Een hoogtepunt is de 
ontmoe ng met de wereldberoemde ar est Dave Brubeck.
Dr. Jan Overeem. Op 29 oktober 1962 promoveert Jan Overeem 
aan de universiteit van Utrecht tot doctor in de wiskunde en 
natuurwetenschap. 
Prof. dr. ir Johan Blaauwendraad. Deze  tels mag Scherpenzeler 
Johan Blaauwendraad pas later dragen, maar op 9 november 1962 
haalt hij de krant als hij cum laude als civiel ingenieur aan de 
Technische Hogeschool in Del  afstudeert. Na zijn promo e en 
later zijn benoeming als hoogleraar is Johan Blaauwendraad enige 
jd rector magnifucus van de TU Del .
Bart van de Haar. De oudste inwoner van Scherpenzeel is in 1962 
Bart van de Haar. Kort na zijn 98e verjaardag overlijdt hij. Dan is 
mevrouw H. van Brummelen‐Kroon met een lee ijd van 93 jaar de 
oudste inwoner. 
Buschauffeur Wout van Hussel. Hij krijgt in 1964 van het Verbond 
voor veilig Verkeer een oorkonde, omdat hij maar liefst één 
miljoen kilometer schadevrij hee  gereden als chauffeur bij de N.B

Wim van den Berg

De Nieuwe Holevoet, 24 maart 1964

De Nieuwe Holevoet, jaaroverzicht 
(ged.), 31 december 1960.

Midden Ada en Jan Overeem met 
zoon Jan  jdens promo e, 1962






