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Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca  

Scherpenzeler Jan Boom ontdekt in 1934 een gat in de markt als in januari van dat jaar de nieuwe 

Eierhal aan de Krommehoek wordt geopend. De levendige eierhandel die zich tegenover zijn 

woning afspeelt, brengt een groot potentieel aan klanten met zich mee die in zijn nog op te richten 

‘verlofzaak’ een drankje kunnen komen nuttigen. De bestaande woning wordt gesloopt en op 1 

mei 1934 opent Boom zijn koffiehuis met bovenwoning en geeft het de toepasselijke naam 

Marktzicht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Boom verdient tot die tijd de kost door zichzelf met 

paard en wagen te verhuren voor allerlei hand- en 

spandiensten. Zijn vrouw Neeltje verkoopt kruidenierswaren 

vanuit de werkplaats bij hun huis. In 1937 dient de 

koffiehuishouder een verzoekschrift in voor ‘een volledige 

vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein’. 

Maar dat gaat zo maar niet, want in Scherpenzeel mogen 

maar drie van dit soort vergunningen worden verstrekt en 

dat aantal is al bereikt en zelfs overschreden. Het Koninklijk 

Besluit kan elke vijf jaar op voorspraak van de gemeente 

worden aangepast en dat is pas in 1940 mogelijk. In maart 

van dat jaar wordt een nieuw verzoek door de 

gemeenteraad ingewilligd. Het besluit moet nog wel door de 

Kroon worden goedgekeurd, maar door de oorlog die kort 

daarna uitbreekt, komt het er niet van.  

Huis van Jan en Neeltje Boom (voor 1934) 

Jan en Neeltje Boom 
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Pas in 1946 wordt de 

zo fel begeerde 

vergunning verleend 

voor ‘de koffiekamer 

van het perceel 

Marktstraat A 280’. In 

eerste instantie geldt 

een ‘proef’tijd van 

enkele maanden. 

Twee jaar later als de 

oppervlakte van 

Marktzicht is vergroot 

van 60m2 tot 104m2 

wordt die uitbreiding 

in de vergunning 

aangetekend. Jan 

Boom, ook wel Tonnetje Boom genoemd, blijft uitbater tot 1953. Hij is dan inmiddels 72 jaar oud. 

Samen met zijn vrouw verhuist hij naar een woning iets verderop in de Marktstraat(voorheen 

Krommehoek). Het café met woonhuis verhuurt hij aan Albertus van der Veer uit Lunteren die het op 

naam van zijn zoon Wim zet. 

 Als Albertus in 1964 overlijdt, gaat zijn echtgenote Aartje nog drie jaar alleen verder met de zaak. 

Net als voor die 

tijd wordt ze 

dan op drukke 

momenten 

geassisteerd 

door haar zoon 

Wim en 

schoondochter 

Wil, die ook in 

Marktzicht 

wonen. Wim 

van der Veer is 

echter niet 

geïnteresseerd 

in een 

overname, 

zodat  Evert ter 

Burg in 1967 de nieuwe exploitant van Marktzicht wordt. Evert komt uit Leersum en is 

vertegenwoordiger. Door een tragisch ongeval is kort daarvoor de jongste zoon van Evert en zijn 

echtgenote Jo omgekomen. Op doktersadvies zoekt Ter Burg ook voor Jo een werkkring waarin ze de 

nodige afleiding vindt. Het echtpaar besluit o.a. daarom Marktzicht van Jan Boom te pachten. Ze 

gaan boven Marktzicht wonen. Enkele jaren later wordt familie Ter Burg eigenaar van het 

etablissement. Vooral op marktdagen is het een drukte van belang in en om het café. De 

Marktzicht, jaren dertig 

Mevrouw Stotijn en Albert Veer 
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voorbereidingen voor de marktdag beginnen al op dinsdagavond als de vloerkleden worden 

weggehaald, zodat ze niet worden vernield door boeren op klompen en pruimtabak spuwende 

cafégangers. Het biljart wordt afgedekt met houten platen. ‘s Morgens drinken marktkooplui en 

handelaren voor aanvang van de markt een bakkie koffie. 

Ter Burg zorgt voor 

elektriciteit, water en sanitaire 

voorzieningen voor de 

marktkooplui. Voor paarden 

die de kar met handel naar de 

markt trekken, is er achter de 

zaak een stal waarin ze rustig 

kunnen staan en eten. Eind 

jaren zestig wordt er nog altijd 

door enkele paarden gebruik 

van gemaakt. Voor deze 

service hoeft niet te worden 

betaald. De boeren en 

handelaren op de wekelijkse 

eier- en biggenmarkt zorgen tenslotte voor de nodige klandizie in Marktzicht. Er wordt extra 

personeel ingezet dat zich een weg baant  door de dikke wolken sigarenrook om de klanten te 

bedienen. Sien van Doorn heeft dit ruim veertig jaar gedaan. De markt zorgt ervoor dat er iedere 

woensdag enkele honderden boeren, burgers en buitenlui komen die soms met stapels bankbiljetten 

op zak lopen. De handel wordt bij de twee aanwezige kassiers contant afgerekend en de koop wordt  

beklonken met een borrel.  

Al vanaf het moment dat 

familie Ter Burg de zaak 

runt, helpt zoon Evert in 

het bedrijf. Op 13-jarige 

leeftijd houdt hij de 

school voor gezien en 

gaat hij fulltime in 

Marktzicht werken. In 

1971 wordt een 

vennootschap opgericht 

bestaande uit de ouders 

Ter Burg, hun zoon Evert 

en zijn oudere zus Willie. 

Een paar jaar eerder, in 

1968,  is in de oude 

‘boerenkamer’ een 

eenvoudige slijterij gevestigd met enkele schappen en een keukentafel als toonbank. De 

boerenkamer was een kleine ruimte die voor vergaderingen van kleine groepen werd gebruikt. Zo 

hoefde ’s winters niet het hele café te worden warm gestookt. De slijterij is in 1974 naar voren 
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uitgebouwd en aan de zijkant is de oorspronkelijk gang naar het café erbij gekomen. In 1992 volgt 

weer een modernisering van de slijterij.  

In 1975 haalt Evert jr zijn vriendin Janny 

uit Leersum in de zaak. Het jonge stel 

trouwt in 1976 en gaat bij hun 

schoonouders inwonen. Evert sr en Jo 

verhuizen samen met hun dochter Willie 

in 1978 naar de Rembrandtlaan. Jaar 

hebben ze slechts één week gewoond, 

want toen overleed Jo ter Burg 

onverwachts op 60-jarige leeftijd. Evert 

en Willie zijn toen weer terug verhuisd 

naar de woning boven het café. In 1979 is 

een huis achter Marktzicht gebouwd waar 

vader en dochter zijn gaan wonen. Evert 

sr is in 1985 overleden. Evert en Janny  

worden in 1978 eigenaar van Marktzicht. 

Ze krijgen twee kinderen, Evert-Jan en 

Johnny die beiden veel werk in Marktzicht 

verzetten als ze wat ouder zijn. Evert-Jan 

komt vanaf 1997 helemaal in het bedrijf. De zaken gaan goed, zodat in 1986 een nieuwe garderobe 

en toiletgroep worden gerealiseerd. Naast vergaderingen zijn er ook veel bruiloften en partijen.  Van 

1984 tot 1996 wordt er elke tweede zaterdag van de maand een disco-avond georganiseerd. Bij velen 

beter bekend als ‘Dansen bij Jansen’. De openingstijden van Marktzicht zijn door de jaren heen 

verruimd van 11 uur ’s avonds tot 2 uur ’s nachts. Werkweken van honderd uur zijn geen 

uitzondering. Evert ter Burg heeft zich in de loop der tijd ontpopt tot een organisator van formaat. 

Veel sport- en spelactiviteiten zijn door hem opgezet: zaalvoetbal in de Eierhal, spelavond rond de 

Kerst, barbecueavond in de bouwvakvakantie, zeevissen, wielerronde (Rondje Marktzicht), 

volleybaltoernooi, autopuzzelritten, eieren gooien, kaartclub en ook een biljartvereniging heeft zijn 

thuisbasis bij Marktzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert ter Burg sr 

Janny en Evert ter Burg, 1974 
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Daarnaast werden nog wel eens weddenschappen afgesloten en wandelden koeien, paarden en 

andere dieren onaangekondigd binnen. Veel verenigingen worden door Ter Burg gesponsord waarbij 

met name de touwtrekvereniging de Valleitrekkers genoemd mag worden. Begin 2000 verkoopt Ter 

Burg het bedrijf. De nieuwe uitbaters zijn Dicky Dorrestijn en Johan Smit. Marktzicht wordt 

omgedoopt in De Kromme Hoek en gaat voortaan verder als eet- en drinkcafé. Door een interne 

verbouwing worden restaurant en café van elkaar gescheiden. In 2006 wordt Eet- en drinkhuys De 

Kromme Hoek overgedaan aan het driemanschap Melis Lansing, Jan van Wolfswinkel en Jan Egbert 

Bos. Het bedrijf wordt stapsgewijs gemoderniseerd, terwijl ook het terras toegankelijker is gemaakt. 

Melis Lansing gaat in 2010 alleen verder en zorgt ervoor dat het restaurant een nog belangrijker 

positie inneemt dan voorheen. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht meer is voor het ‘drinkhuys’, 

want op vrijdag- en zaterdagavond is De Kromme Hoek de uitgaansgelegenheid voor de 

Scherpenzeelse jeugd. De gemoedelijke sfeer en betaalbare prijzen liggen ten grondslag aan het 

succes. Twee jaar geleden is Lansing ook gestart met het verzorgen van de catering op locatie. 

 

 

 

 

 

De Krommehoek (Marktstraat) vanaf de kerktoren, jaren dertig 


