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Omslag:
Groot Kolfschoten ca. 1935 (zie artikel Scherpenzeelse boerderijen en hun
bewoners, pag. 22 e.v.)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dat we niet voor niets activiteiten organiseren, werd nog eens duidelijk op
dinsdagavond 25 oktober toen maar liefst tweehonderdnegentig leden en
belangstellenden in Boschzicht kwamen luisteren en kijken naar de
presentatie van Martin Wigtman over de aanval op Scherpenzeel in mei
1940. Fantastisch!
Hartverwarmend is ook de financiële ondersteuning die verschillende
Scherpenzeelse ondernemers ons voor komend jaar weer hebben
toegezegd. In dit blad vindt u een collage die laat zien wie dat zijn. Ook
steken we de loftrompet over onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat de
geschiedenis van Scherpenzeel op allerlei manieren voor u toegankelijk
wordt gemaakt.
Tijdens de Gelderse Landdag in Zutphen op 29 oktober jl. kreeg onze
commissaris van de Koning de heer Clemens Cornielje het boek “Gelderland
Grensland” uit handen van mevrouw prof. dr. Dolly Verhoeven
overhandigd. Zij is hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen en heeft met anderen dit boek over Gelderse
grenzen samengesteld. In deze interessante uitgave is ook een korte
bijdrage van onze vereniging opgenomen over Scherpenzeel en de Zelfkant.
Naar mate delen van de geschiedenis langer zijn verstreken, wordt het
lastiger ze te achterhalen. Wie heeft bijvoorbeeld een helder beeld van de
verdwenen boerderij Groot Kolfschoten? Tot voor kort hadden we daar
geen afbeeldingen van, maar dankzij speurwerk van Henk van Woudenberg
kunnen we u nu foto’s van deze hofstede laten zien die in 1945 is afgebrand,
zelfs op de omslag van dit blad. De beschrijving van de geschiedenis van
deze boerderij staat verderop in dit nummer.
Op 23 november brachten we een bezoek aan Bouwbedrijf Osnabrugge,
een in hart en nieren Scherpenzeels bedrijf. Dankzij medewerking van Jan
en Piet Osnabrugge en natuurlijk de huidige directeur Marco van de
Essenburg kregen we een goed beeld van de oprichting tot aan de dag van
vandaag.
We beschikken inmiddels over meer dan 350 e-mailadressen van onze
leden, zodat we met één druk op de knop deze groep kunnen herinneren
aan op stapel staande activiteiten. Handig en eenvoudig. Als u ook van deze
service gebruik wilt maken, stuurt u dan uw e-mailadres naar
ledenadministratie van Oud Scherpenzeel.
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Op dinsdagavond 7 maart zal onze oud-voorzitter Willem van Maren een
presentatie verzorgen over versterkte huizen en kastelen in de Gelderse
Vallei. Enkele dagen later, op zaterdag 11 maart, staat onze eerste open dag
van 2017 op het programma. Daarover leest u t.z.t. meer in de media en
ontvangt u eventueel per e-mail meer informatie.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en goede feestdagen.
Wim van den Berg
Voorzitter

VAN DE PENNINGMEESTER
Het jaar 2016 loopt ten einde en dan is het goed om te zien of we dat
financieel goed kunnen afsluiten. Zoals het er nu uit ziet, gaat dit dankzij
onze sponsoren en een verantwoord beleid lukken.
Waarschijnlijk zullen we het jaar 2016 met een klein positief resultaat
afsluiten.
De begroting 2017 is door het bestuur op 16 november jl. goedgekeurd.
In de begroting hebben we in de begroting € 700 opgenomen voor ons 50jarig jubileum in het jaar 2018. Dit hebben we gedaan om een gelijkmatige
kostenverdeling in de toekomstige jaren te realiseren. Wat we in dit
jubileumjaar gaan doen is nog niet duidelijk, maar wanneer je een goed
beleid wil voeren moet je vooruitzien.
In dit jaar gaan we ook bekijken of we ons blad wat kunnen verfraaien.
Opnieuw hoeven we de contributie voor 2017 niet te verhogen en dat is
toch een mooi positief bericht.
Henk Beulenkamp
Penningmeester

ACTIVITEITENKALENDER
Activiteit:
 Voorjaarsbijeenkomst
 Open dag
 Excursie
 Open dag
 Wandeling of fietstocht
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Wanneer:
7 maart
11 maart
6 mei
zaterdag in juni
30 juni

19.30 - 22.00 uur
13.00 - 17.00 uur
9.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
18.30 - 20.30 uur

UITNODIGING LEDENVERGADERING
Op dinsdag 7 maart 2017 wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden in
Partycentrum Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel.
Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
•
Opening en mededelingen
•
Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 8 maart 2016*)
•
Jaarverslag secretaris*)
•
Jaarverslag penningmeester*)
•
Begroting 2017*)
•
Verslag kascommissie.
•
Benoeming kascommissie 2017.
•
Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Cobi Schuur, Jaap
Rauw en Martin Wassen. Kandidaat-bestuursleden kunnen door leden
worden voorgedragen. Een voordracht kan schriftelijk, ondertekend door
minimaal 5 leden, worden ingediend tot uiterlijk 15 februari 2017 bij de
secretaris.
*) deze stukken kunt u vanaf 15 februari 2016 inzien op de website:
www.oudscherpenzeel.nl Bovendien zijn hiervan exemplaren te verkrijgen
op de ledenvergadering.
Het jaarverslag wordt gepresenteerd aan de hand van dia’s die tijdens de
diverse activiteiten het afgelopen verenigingsjaar zijn gemaakt.
In de pauze kunt u in oude fotoalbums bladeren en genieten van een
doorlopende fotopresentatie van historische beelden van Scherpenzeel.
Na de pauze zal onze oud-voorzitter de heer drs. ing. Willem van Maren met
fraaie beelden een boeiende presentatie verzorgen over kasteeltjes en
versterkte huizen in de Gelderse Vallei. We kunnen een interessante en
leerzame avond tegemoet zien, die ongetwijfeld net zo gezellig is als
voorgaande keren. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. U bent van harte
welkom.
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WWW.OUDSCHERPENZEEL.NL
Wie zoekt er tegenwoordig niet naar informatie op internet? Een medium
dat zo langzamerhand door jong en oud wordt omarmd. Onze vereniging
heeft een eigen website waar veel bezoekers komen. Maar niet iedereen is
op de hoogte wat daar zoal te vinden is. Martin Wigtman, onze webmaster,
plaatst allerlei materiaal over de geschiedenis van Scherpenzeel op de
website. U kunt foto’s van activiteiten bekijken, maar ook compleet
uitgewerkte genealogieën die veelal door Henk van Woudenberg zijn
samengesteld. Artikelen van Oud-Scherpenzeel die in de Scherpenzeelse
Krant zijn verschenen zijn daar ook na te lezen.
Onder het kopje ‘Digitaal archief’ vindt u tal van oude schoolfoto’s met
daarbij namenlijsten. Als u personen herkent die daarop niet voorkomen,
dan wordt u verzocht dat door te geven. Oude gedigitaliseerde
verenigingsbladen zijn in dezelfde rubriek te vinden. En dat is nog lang niet
alles.
Kortom, er is ontzettend veel informatie over de geschiedenis van ons dorp
op onze website beschikbaar.
Hoog tijd om daar eens een kijkje te nemen.

BEDRIJFSBEZOEK BOUWBEDRIJF OSNABRUGGE
Op 23 november zijn we bij
Bouwbedrijf Osnabrugge
op bezoek geweest. Het
was geen verrassing dat
meer dan zestig leden zich
voor deze excursie hadden
aangemeld.
Direct
of
indirect
hebben
we
tenslotte allemaal wel met
dit bedrijf te maken. Of je
Marco v.d. Essenburg laat zien wat Osnabrugge nou naar Blokker gaat of
heeft gebouwd
boodschappen doet bij de
Jumbo, je betreedt een pand dat door Osnabrugge is gebouwd. En
misschien woont uzelf wel in een ‘Osnabrugge woning’ of staan er op uw
erf bedrijfsgebouwen die door het aannemersbedrijf zijn gerealiseerd.
6

We werden hartelijk met koffie, thee, koek en cake ontvangen door
directeur Marco van den Essenburg, zijn echtgenote en enkele
medewerkers. Onder de aanwezigen waren ook meerdere
vertegenwoordigers van de familie Osnabrugge. Aan de hand van een
PowerPointpresentatie werd de geschiedenis van het aannemersbedrijf
verteld. Marco van den Essenburg nam dat deel van de presentatie voor zijn
rekening dat liet zien hoe het bedrijf zich sinds de jaren negentig tot nu aan
toe heeft ontwikkeld en op welke terreinen Osnabrugge tegenwoordig
actief is. Door de intrede van prefab is de bouwmethode drastisch
veranderd. Op de bouwplaats worden vooral geprefabriceerde
bouwelementen gemonteerd. Werd een dakconstructie vroeger op de
bouwplaats getimmerd, nu wordt het dak kant en klaar aangeleverd en op
zijn plaats gezet. Na de presentatie volgde een rondgang door het bedrijf.
Een ingekleurde plattegrond liet zien welke woningen, winkels en andere
panden in de loop der jaren door Osnabrugge zijn gebouwd. Daarna werden
we getrakteerd op drankje.
De geschiedenis van Bouwbedrijf Osnabrugge
De nadruk van de beschrijving van de geschiedenis van het bouwbedrijf ligt
op de periode tot plusminus 1995. De informatie is opgetekend uit de
monden van Jan en Piet Osnabrugge, de voormalige eigenaren van het
bedrijf. Het laatste deel van de tekst is met medewerking van Marco van de
Essenburg tot stand gekomen.
Frank Osnabrugge
De grondlegger van het bouwbedrijf is
Frank Osnabrugge. Hij is in 1867 in
Woudenberg geboren. Frank werkt als
metselaar bij de weduwe van een
aannemer in Achterveld. Zodra haar
zoons volwassen zijn, zetten zij het
bedrijf van hun ouders voort. Dat is het
moment waarop Frank aan het begin van
de jaren twintig voor zichzelf begint. De
exacte datum is niet bekend, maar in
1923 staat Frank in de krant. Hij is een
van
de
aannemers
die
heeft
ingeschreven voor het bouwen van een Frank Osnabrugge en Jan Vlastuin,
zestal woningen voor de Chr. 1932
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Werkmansbond in Scherpenzeel. Daarna volgen meerdere berichten. Twee
jaar later wordt de bouw van boerderij de Nieuwe Haar hem gegund. In
1926 is Frank Osnabrugge de laagste inschrijver voor de verbouwing van de
Sociëteit (Boschzicht). Samen met zijn echtgenote woont Osnabrugge aan
de Krommehoek (waar nu Cafetaria de Pitstop is). Voor ‘Bakker de mulder’
aan de Molenweg bouwt Frank in 1927 een nieuw molenaarshuis. Inmiddels
werkt zoon Peter, die liever Piet heet, bij zijn vader in het bedrijf. Tijdens de
bouw van de woning maakt Piet kennis met Lena, de oudste dochter van de
molenaar, die onderwijzeres is. Van het een komt het ander en in 1932
trouwt het jonge stel. Vader Frank heeft een huis aan de Stationsweg
gebouwd waar hij gaat wonen. Dat heeft wel consequenties, want de
woning staat aan de zelfkant en die behoort bij Woudenberg. Daarom moet
Frank de kerkenraad van de Grote Kerk in Scherpenzeel verlaten. Zijn eerste
vrouw Maria van Burgelaar is al in 1929 overleden. Frank hertrouwt later,
zijn tweede vrouw komt uit Den Haag. Piet en Lena verbouwen het ouderlijk
huis aan de Krommehoek om zich daar te vestigen.
Piet Osnabrugge
Kort voor hun huwelijk schrijft Piet zich in bij de Kamer
van Koophandel onder de naam Timmer- en
metselbedrijf P. Osnabrugge. Vanaf 1 januari 1932 is
Piet Osnabrugge zelfstandig ondernemer. Het bedrijf
heeft hij achter zijn woonhuis. Als de telefoon zijn
intrede doet, krijgt Osnabrugge al snel een
aansluiting. Zijn eerste grote klus is de bouw van
boerderij De Morgenstond van Jo ter Maaten aan de
Voskuilerweg. Peter van Schaik en Bart van Kampen Piet Osnabrugge
zijn bij hem in dienst als
metselaar. Piet werkt nauw samen met zijn broer
Berend die een eigen timmermanszaak heeft. Tijdens
de crisisjaren en de oorlogsjaren wordt er weinig
gebouwd en beperken de werkzaamheden zich vooral
tot onderhoudsklussen. Bovendien zijn er in die tijd
heel veel metselaars en timmerlieden die een eigen
aannemersbedrijf hebben. Vaak uit nood geboren,
omdat ze geen baas kunnen vinden. Voor iedereen is
het in die tijd lastig om het hoofd boven water te
Lena Osnabruggehouden. Zeker als je een groot gezin hebt. Piet
Bakker
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Osnabrugge en zijn echtgenote Lena krijgen negen kinderen, vijf jongens en
vier meisjes. De op een na jongste dochter overlijdt in haar eerste
levensjaar. Vorstverlet bestaat niet. Ook bij strenge vorst melden de
werknemers zich elke morgen om half acht in de hoop dat er nog een klusje
is te doen. Soms maken ze dan strodokken die als isolatie onder de
dakpannen worden gebruikt. Maar als er geen werk is, gaan de metselaars
onverrichter zaken weer naar huis, zonder loon. Sociale voorzieningen zijn
er niet of nauwelijks. Het uurloon dat Osnabrugge tijdens de oorlog in
rekening brengt voor metselwerk bedraagt nog geen 70 cent. Een deel
daarvan is bestemd voor het salaris van de metselaars.
Net als zijn vader heeft Piet veel werk van de familie Royaards. Zij bezitten
veel boerderijen. Een goede relatie met de rentmeester is van groot belang.
Rond 1950 krijgt Huize Scherpenzeel centrale verwarming. De gaten voor
de verwarmingsbuizen in de dikke muren worden met de hand gehakt. Dat
is een heidens karwei.
Frank, Jan en Piet Osnabrugge
Frank, de oudste zoon, begint als hij uit militaire dienst komt in 1958, een
timmermansbedrijf op Marktstraat 37. Jan, de tweede zoon, gaat na de
lagere school naar de HBS in Veenendaal. Tijdens vakanties helpt hij zijn
vader in de zaak. Het is zwaar werk, want behalve een troffel en een bats
zijn er weinig hulpmiddelen. Stenen lossen en verplaatsen is puur
handwerk. Een betonmolen komt pas later en gebruikt men alleen bij
grotere projecten. Als het steigermateriaal moet worden aangevuld, koopt
Osnabrugge een bosperceel en gebruikt het geschilde rondhout als
steigerpalen. Een ‘reiziger’ (vertegenwoordiger) komt regelmatig langs om
de bestelling van o.a. bakstenen op te nemen. De eerste bouwlift doet in
1959 zijn intrede.
Zodra Jan van school af komt, gaat hij in het aannemersbedrijf van zijn vader
werken. Dat is in 1952. Naast het werken in de bouw, verzorgt Jan de
boekhouding van het bedrijf. Zijn bijna drie jaar jongere broer Piet doet
tijdens zijn opleiding aan de ambachtsschool in Valkenheide in 1954 mee
aan de landelijke kampioenschappen metselen in Rotterdam. Hij behaalt
een vierde plaats. In 1956 gaat Piet ook in het familiebedrijf werken. Hij
werkt mee in de bouw en is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering
van het werk. Gert van Veldhuizen begint op hetzelfde moment als Piet
Osnabrugge bij het aannemersbedrijf. Steeds vaker bouwt Osnabrugge ook
buiten Scherpenzeel. Net voordat vader Piet de zaak overdoet, realiseert
9

het bouwbedrijf in 1964 een groot project in Veenendaal aan het
Boompjesgoed. De grond waarop daar gebouwd kan worden, bevindt zich
drie meter onder het maaiveld. Met behulp van een tractor boort men
gaten die met beton worden volgestort. In 1965 zetten Jan en Piet samen
het bedrijf dat hun opa meer dan veertig jaar daarvoor is gestart voort. Het
bedrijf verhuist naar Marktstraat 35, naast de zaak van hun broer Frank.
Vader Piet stopt een jaar later in 1966, in 1974 is hij overleden. Piet gaat bij
het bedrijf wonen, Jan woont op de Eikenlaan. Zoals hun vader nauw
samenwerkte met zijn broer, doen Jan en Piet dat ook met het
timmerbedrijf van Frank.
De eerste woning die door het net opgerichte bedrijf is gebouwd, is de
bungalow van Jan en Janna Blaauwendraat aan de Brinkkanterweg. De
naam van het bouwbedrijf verandert in 1972 in Firma Gebr. J. en P.
Osnabrugge en weer een paar jaar later (in 1976) in Bouw- en
aannemingsbedrijf J. en P. Osnabrugge BV. In 1969 wordt de Wilhelmina
Ziekenverpleging tot de laatste steen afgebroken en met dezelfde stenen
weer opgebouwd om dienst te gaan doen als bankgebouw. Bijna tien jaar
later realiseert Osnabrugge de uitbreiding van diezelfde Rabobank. Eind
jaren zeventig bouwt men veel ligboxstallen voor boeren in de regio.
Tegelijkertijd verrijzen er tal van woningen en bedrijfsgebouwen die door
de gebroeders zijn gebouwd. Een kleine greep daaruit: de woningen aan de
Oosthof en de Heijsingel, appartementencomplex de Driekleur,
appartementen aan de Dorpsstraat, gemeentewerken annex
brandweerkazerne, de kantine van Valleivogels, Philalethes en de pastorie
van de NH kerk en ga zo
maar
door.
De
graafwerkzaamheden die bij
de bouwactiviteiten horen,
worden altijd door de
gebroeders
Methorst
uitgevoerd. In tussentijd is
het bedrijf rond 1985 naar
de Lindenlaan verhuisd waar
het zijn intrek neemt in de
voormalige bedrijfsruimtes
van graanhandel Dorsman. Piet Osnabrugge, burgemeester De Korte, Jan
Het bedrijf breidt gestaag Osnabrugge en Gert Schreuder
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uit. Begin jaren negentig werken er meer dan twintig werknemers. Het 25jarig jubileum gaat in 1990 niet ongemerkt voorbij. Alle medewerkers
krijgen een ballonvaart aangeboden. Het jaarlijkse personeelsfeest bestaat
in die tijd traditioneel uit een dag zeevissen.
Cees Methorst
In 1991 komt neef Cees Methorst het bedrijf als directielid versterken. Cees
heeft na zijn schooltijd al enkele jaren bij Osnabrugge gewerkt. Met de
komst van Methorst krijgt het bedrijf weer een andere naam: voortaan is
het Bouwbedrijf Gebr. Osnabrugge BV. Jan Osnabrugge stopt in 1993 bij het
bedrijf. In 1994 neemt het bouwbedrijf de timmermanszaak van Frank
Osnabrugge over en stapt Frank uit de zaak. Weer een kleine
naamswijziging: Bouwbedrijf Osnabrugge B.V.
Het aantal werknemers is
dan uitgegroeid tot 32.
Piet verlaat als laatste van
de broers het bedrijf in
1996. Frank overlijdt in
2002. De winkel van
Blokker
met
de
appartementen erboven
en de Rabobank (nu Big
Bazar) worden in de
eerste helft van de jaren
negentig
gebouwd.
Eerste steenlegging Holleweg, gebroeders
Samen met de VOA
Osnabrugge en Corrie en Cees Methorst
bouwt Osnabrugge een
nieuwe bedrijfsvestiging aan de Holleweg die in 1995 in gebruik wordt
genomen. Tussen 1994 en 2005 bouwt Osnabrugge veel bedrijfsgebouwen
in de agrarische sector. In 2005 wordt Cees Methorst ziek en enkele weken
later overlijdt hij.
Marco van de Essenburg
In 1994 komt Marco van de Essenburg bij Osnabrugge werken. Zijn eerste
grote project was de bouw van supermarkt De Golff met daarboven twintig
appartementen in 1995. In 2003 wordt Marco voor een deel eigenaar van
het bedrijf door aandelen te kopen. Het ligt in de bedoeling dat Van den
Essenburg op termijn het bedrijf in z’n geheel overneemt en Cees Methorst
terugtreedt. Door het overlijden van Methorst is dat helaas veel sneller het
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Bouw supermarkt De Golff

geval dan de bedoeling was. Derco Methorst, zoon van Cees, helpt Marco
bij de voortzetting van het bedrijf. In 2015 heeft hij het bouwbedrijf
verlaten. In de oprichting van Foliant Bouw, calculatie, begeleiding en
advies heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden. Op dit moment telt
Bouwbedrijf Osnabrugge 38 medewerkers. Naast kantoorpersoneel voor de
calculatie, de administratie en de communicatie met klanten en
leveranciers werken personeelsleden in de werkplaats en op de
bouwplaats. Op de Holleweg worden kozijnen, trappen en
houtskeletbouwelementen voor daken en gevels gefabriceerd. Efficiënt
werken is vanwege hoge loonkosten een must. Handwerk maakt plaats voor
machinale bewerking.
Wim van den Berg

WEERZIEN NA BIJNA 80 JAAR
Tijdens Open Dagen van onze vereniging zijn er vaak verrassende
ontmoetingen tussen oude bekenden die elkaar soms jaren niet hebben
gezien. Herinneringen worden opgehaald en vroegere tijden herleven. In
het documentatiecentrum in het Koetshuis was zaterdag 10 september
weer zo’n open dag met veel belangstellenden. In de ontvangsthal had
archivaris Piet Valkenburg een fototentoonstelling over ‘Markante
Scherpenzelers’ ingericht. Bezoekers komen soms van heinde en ver. Onder
de aanwezigen was deze keer ook de 92-jarige Corrie van Hunnik-van Elst.
12

Geert Valkenburg en Corrie van Hunnik- van Elst, 2016

Zij woont nu in Dieren, maar is hier opgegroeid. Ze was samen met haar
dochters Janny en Corrie speciaal hiervoor naar Scherpenzeel gekomen.
Corrie genoot zichtbaar van de mensen en foto’s. Even later kwam de 94jarige Geert (Moos) Valkenburg binnen. Corrie leek hem te herkennen. “Is
dat Moosje ?”, vroeg ze zich af. Toen Corrie het zeker wist, sprak ze Geert
aan en zei: “Dag Moosje, jij was mijn eerste vriendje tachtig jaar geleden.”
Verbouwereerd vroeg Geert Valkenburg zich af wie die dame dan wel zou
zijn. Met het geheugen van Geert is niks mis. Al snel zei hij: “Dan ben jij
Corrie van Elst...” ”Toen mocht ik je niet kussen, mag dat nu wel?”, vroeg
Geert ondeugend. Dat vond Corrie niet zo’n goed idee.
Verkering op 12-jarige leeftijd was toentertijd natuurlijk uit den boze, zodat
het al snel voorbij was. “We hebben later nog een keer wat gehad toen je
een jaar of vijftien was”, herinnerde Geert zich. Geert en Corrie zijn elkaar
daarna uit het oog verloren en hebben elkaar meer dan vijfenzeventig jaar
geleden voor ’t laatst gezien.
Een bijzondere ontmoeting die me op het idee bracht om Corrie van
Hunnik-van Elst kort daarna te bellen om een afspraak te maken voor een
gesprekje. Ze reageerde enthousiast en zei: ”Wanneer ik in Scherpenzeel
ben, dan voel ik me thuis.” Waarop ik antwoordde: “Dat kan ik me
voorstellen.” Als door een wesp gestoken zei Corrie: ”Nee dat kunt u niet,
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want u bent nooit uit Scherpenzeel weggeweest!" Enigszins geschrokken
verontschuldigde ik me voor die ‘domme opmerking.’ Gelukkig had het
geen invloed op het vervolg. We spraken af dat ik eind oktober een keer
naar Dieren zou komen.
Kerk
Zaterdagmiddag 29 oktober bel ik aan bij de
seniorenwoning van Corrie in Dieren waar ze
sinds 2013 zelfstandig woont. Dochter Janny doet
open en Corrie is er helemaal klaar voor. “Ik ben
pas een jaar lid van Oud-Scherpenzeel. Vorig jaar
was ik op een doordeweekse dag samen met
Janny en haar echtgenoot in Scherpenzeel en
toen wilden we graag de Grote Kerk van binnen
bekijken, maar die was natuurlijk gesloten. Mijn
vader Gijs van Elst heeft de kerk drie keer
gerestaureerd en wederopgebouwd. Iemand
stuurde ons naar het kostershuis waar Ank van
Corrie van Elst
Essen ons te woord stond. Ank was zo aardig ons
de kerk van binnen te laten zien. Verbazingwekkend was, dat we erachter
kwamen dat we elkaar nog van vroeger kenden. Niet alleen ik, maar ook
Janny die in haar jeugd vaak bij mijn zus Betsy van Elst en haar man Geert
Cozijnsen in de Plataanlaan logeerde, kende Ank nog. Ank woonde daar
vlakbij op de hoek van de Lijsterbeslaan en Plataanlaan. Janny en haar zus
Corrie speelden vaak met de kinderen in de buurt van wie Ank er één was.
Na het bezoek aan de kerk en het weerzien met Ank ben ik kort daarna lid
geworden van Oud-Scherpenzeel.”

Levensloop
Mijn jeugd
“Ik ben op 25 juli 1924 geboren aan de Krommehoek, schuin tegenover het
huidige restaurant De Krommehoek. Daar stond een huizenblok van een
stuk of vier woningen en in één ervan woonden wij. Gijsbert van Elst en
Cornelia van Elst-Valkenburg waren mijn ouders. We verhuisden al snel na
mijn geboorte naar het Oosteinde.
Daar had mijn vader een
aannemersbedrijf. Achter het huis was er ruimte voor een werkplaats en
opslag van materialen. Mijn ouders hadden vijf kinderen. Ik was de op een
na jongste. Mijn broers Wout en Kees en mijn zuster Betsy waren ouder.
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Gijs was mijn jongere broer. Als kind ging ik naar
lagere school De Glashorst. Veel andere kinderen uit
de buurt gingen naar de openbare school. Dat vond ik
wel jammer. Ook omdat niet alle vakanties van beide
scholen tegelijkertijd vielen. Ik ging lopend naar
school. Als ik door de Dorpsstraat liep, zaten de
werknemers van De Driekleur in hun pauze vaak op
het muurtje voor de fabriek. Daarbij was ook Moosje
Valkenburg, die als 14-jarige jongen ook in de weverij
Gijsbert van Elst
van ome Teus werkte. Ome Teus Valkenburg was de
oom van mijn moeder. Oudere collega’s plaagden hem als ik langs liep. Ze
zeiden dan: ”Kijk Moosje, daar heb je dat leuke meisje weer.” Ik was heel
verlegen en vond het helemaal niet leuk. Daarom ging ik aan de overkant
van de weg lopen. Toch kregen Geert en ik verkering. In die tijd, voor de
oorlog, wandelden veel jongens en meisjes op zaterdagavond door de
Dorpsstraat. Ik ook, samen met mijn broer. Zo kreeg ik wat met Geert, maar
het duurde niet lang. Op de fiets gingen we naar de Pyramide van Austerlitz.
Jan Bakker van de molenaar, was daar ook bij. Toen mijn ouders ervan
hoorden, mocht ik niet meer gaan wandelen op zaterdagavond. Ik was nog
veel te jong en zat pas in de zesde klas.

V.l.n.r ; onbekend, Klaas Westbroek, Rika Westbroek, Henk Bakker, Wout v. Elst,
Gerrit Gaasbeek, Cees van Elst , zittend onbekend
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Na de lagere school, mocht ik niet verder leren. De crisisjaren waren
aangebroken. Mijn vader had anderhalf jaar geen werk en dus geen
inkomen. Het was een beroerde tijd. Mijn zus Betsy werkte in een
naaiatelier in Veenendaal. Met haar kleine salaris moest het hele gezin zien
rond te komen. Dat viel niet mee. Daar kwam bij dat de gezondheid van
mijn moeder niet sterk was. Ze was nogal doof, zodat er altijd iemand thuis
moest zijn om mensen te woord te kunnen staan. Daarom bleef ik thuis en
deed ik het huishoudelijk werk.”
Monumentenzorg
“Het eerste huis dat mijn vader eind jaren dertig bouwde, was het huis van
familie Van de Fliert van Ebbenhorst aan de Dorpsstraat naast Coöperatie
Ons Belang van de familie De Man. Eind jaren dertig kreeg mijn vader een
grote klus. Hij mocht de Grote Kerk van Scherpenzeel restaureren. Ik weet
het nog goed, de opening was op 22 december 1939. De schade die aan het
begin van de oorlog was ontstaan, heeft hij
met mijn broers en anderen weer hersteld. De
derde keer dat hij in actie kwam, was kort na
de oorlog toen de toren volledig was verwoest
en de kerk zwaar beschadigd. Mijn broer Wout
heeft de haan toen op de toren geplaatst. Voor
het aanbrengen van menie waren geen
liefhebbers. “Dan doe ik het zelf wel”, zei mijn
vader. Hij was niet bang en trilde niet, want
op de foto is goed te zien dat de as van zijn
sigaar er zelfs niet was afgevallen. Na de oorlog
was er meer dan voldoende werk. Samen met
mijn drie broers werkte mijn vader voor
Monumentenzorg. Ze hebben Drakensteyn, de
Muurhuizen in Amersfoort en ‘t Hooge Huys in
Scherpenzeel gerestaureerd. Volgens mij liggen er in ‘t Hooge Huys
vloertegels die uit Drakensteyn komen. Broer Wout was het meest
betrokken bij de restauratie van Drakensteyn en daaraan heeft hij
contacten overgehouden met het Koninklijk Huis. Zo ontving hij
geboortekaartjes van de kinderen van Koningin Beatrix en Prins Claus. Toen
mijn vader niet meer actief meewerkte in het bedrijf, kwamen Wout, Cees
en Gijs zich nog elke dag bij hem afmelden na het werk en deden ze verslag
van de werkdag.”
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Van Scherpenzeel via Rhenen, Zetten, Andelst en Scherpenzeel naar
Dieren
“Na de oorlog kreeg mijn moeder een gehoorapparaat en was ze minder
afhankelijk. In 1946 mocht ik buitenshuis gaan werken. Bij De Gruyter in
Amersfoort. Daar ging ik elke dag met de bus heen. Ik zat dan in de bus bij
buschauffeur Ad van Hunnik uit Veenendaal, die ik steeds beter leerde
kennen en ook steeds aardiger vond… Omdat het met mijn moeder niet zo
goed ging, moest ik toen weer thuis aan ’t werk in 1948. Dat vond ik wel
jammer, want ik had het erg naar mijn zin in de kruidenierswinkel. In 1950
ben ik met Ad getrouwd. Later was hij chauffeur op een touringcar van de
N.B.M. en was vaak de hele week op reis. Er was voor ons geen huis
beschikbaar in Veenendaal en ook niet in Scherpenzeel. Er zat niets anders
op dan bij onze ouders te blijven wonen. Ad in Veenendaal en ik in
Scherpenzeel. Dat heeft zo een jaar geduurd. Janny werd in die tijd geboren
in het huis van mijn ouders op het Oosteinde. Gijs woonde ook nog thuis,
maar mijn andere broers en mijn zus waren toen het huis al uit. Kort na
Janny’s geboorte kregen we een huis in Rhenen in 1952. Ik ging er met
tegenzin wonen en ik heb het er nooit naar mijn zin gehad. Mijn andere
dochter Corrie is daar geboren. Na zes jaar zijn we naar Zetten verhuisd. Ad
werkte als rayonchef voor
busmaatschappij Velox.
Hier is onze zoon Izaäk in
1958 geboren. We hebben
tweeënhalf jaar in Zetten
gewoond. Onze volgende
woonplaats was Andelst
waar we een dienstwoning
van de busmaatschappij
konden betrekken. Daar
groeiden onze kinderen
op. We hadden het
voordeel dat we door het
werk van Ad vrij reizen
met de bus hadden. Ik
reisde heel vaak naar
Scherpenzeel, een rit van
Ouderlijk huis Oosteinde
ongeveer anderhalf uur.
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De kinderen gingen meestal mee. Toen ze
wat ouder waren gingen ze op eigen
gelegenheid naar Scherpenzeel. Daar
logeerden ze bijna elke vakantie bij mijn
zuster Betsy en mijn zwager Geert aan de
Plataanlaan. Zij hadden geen kinderen en
Janny, Corrie en later Izaäk waren altijd
welkom bij hen. Natuurlijk kwamen ze
ook vaak bij opa. Mijn moeder is al in 1962
overleden. Betsy zorgde daarna voor het
huishouden van vader, zoals ik dat
vroeger ook had gedaan. ’s Morgens om
tien uur was ze al op het Oosteinde. Ze
kookte voor pa en als ze ‘s avonds na het
eten naar huis ging, nam ze wat over was
mee naar huis. Dat moest Geert dan om
zeven uur na een dag werken bij De
Gruyter opwarmen. Betsy deed alles voor Betsy van Elst
vader en cijferde zichzelf helemaal weg. Dat haar gezondheid niet goed was,
kon iedereen zien. Maar ze ging niet naar de dokter. Toen ze dat uiteindelijk
wel deed, bleek ze ernstig ziek te zijn. Mijn vader is in 1971 overleden. Na
een verblijf van drie maanden in het ziekenhuis is Betsy een jaar later
overleden.”
Logeren
Janny en Corrie speelden tijdens hun logeerpartijen op de Plataanlaan met
de kinderen uit de buurt. Dat waren o.a. Bep van Engelenhoven, Gert
Veenhof, Clement Wijnbergen, Cees van Bruggen en Foekje van Ruler.
Janny’s eerste vriendje was Bep van Engelenhoven. Dus net als het eerste
vriendje van haar moeder een Scherpenzeler. Janny herinnert zich uit die tijd
nog dat de hele Plataanlaan was open gegraven, omdat er riolering werd
aangebracht in 1960. Zwemmen in De Willaer en het zandgat, dat later werd
omgedoopt tot Henschotermeer en schaatsen op de vijver bij de Lindenlaan
en op de sloot bij de Eikenlaan. Bij Hardeveld in de Dorpsstraat kon je boeken
kopen, maar ook lenen. Ome Geert speelde op het kerkorgel en was meester
bij de Zondagsschool. De nichtjes gingen vaak met hem mee. Janny heeft
later tijdens haar middelbare schooltijd nog verschillende jaren op camping
De Lucht gewerkt.
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Terug naar Scherpenzeel
“Toen de gezondheid van mijn man Ad achteruit ging, kon hij met vervroegd
pensioen. Dat kwam het bedrijf wel goed uit, want door een overname
moest er personeel uit. Onze woning was van de zaak, zodat we die na 18
jaar in 1978 moesten verlaten. In Scherpenzeel hadden we nog een huis dat
we verhuurden. Dat was op Oosteinde nummer 15. Daar zijn we toen gaan
wonen. Hoewel we toen toch weer een aantal jaren in Scherpenzeel
woonden, heb ik Moos nooit meer gezien. De kinderen wonen in Dieren,
Warnsveld en Vaassen. Ze waren alle drie fysiotherapeut. Toen de
gezondheid van Ad minder werd, adviseerden de kinderen ons om in Dieren
te gaan wonen, dichtbij dochter Janny en haar gezin en niet zo ver van de
andere kinderen. Dat hebben we in 1986 gedaan. We gingen in een woning
boven een supermarkt in het centrum van Dieren wonen. Ad is daar in 1999
overleden. Ik heb daar tot 2013 gewoond, toen ben ik hier naar toe
verhuisd.”

Corrie en haar dochters, 2016
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN
BEWONERS
Groot Kolfschoten
Een boerderij die bijna niemand van ons met eigen ogen heeft gezien, is
Groot Kolfschoten. Deze hofstede is in 1945 afgebrand en nooit meer
opgebouwd. Vlakbij de plaats waar de boerderij heeft gestaan, hebben daar
nadien verschillende gezinnen na elkaar gewoond. Eerst in noodwoningen,
nu in een fraai huis.
Groot Kolfschoten ligt in het uiterste noordwesten van Scherpenzeel. West:
Groot Dashorst (Woudenberg); noord: De Glindhorst (Barneveld) en
Birreveld (Barneveld); oost: Huigenbos; zuid: Klein Kolfschoten.
Eeuwenlang is het 69.92.70 ha groot.
Het woord kolf komt van Colve dat kolf, knots of knuppel betekent. Schoten
is ‘een beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein', in dit
geval blijkbaar in de vorm van een kolf. De naam komt voor het eerst voor
in 1373 als Elys van Colvenschaten als getuige optreedt1. De boerderijnaam
wordt in 1378 vermeld.

Grootte en ligging van Groot Kolfschoten, 1832.
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Groot en Klein Kolfschoten en De Haar zijn oorspronkelijk één boerderij.
Tussen 1378 en 1426 heeft de splitsing tussen Groot en Klein Kolfschoten
plaats2. Het lijkt er op dat de gebroeders Jan en Gijsbert van Colveschoten
het goed verdelen. Jan erft Groot Kolfschoten en Gijsbert erft Klein
Kolfschoten, in die tijd nog samen met De Haar. Gijsberts dochter Catharina
van Colveschoten blijkt later eigenaresse van Klein Kolfschoten3.
Maar voor die tijd is er van alles gebeurd. Het begint in 1419 als Otto van
Scherpenzeel een ‘vredebreker’ gevangen neemt4. Tot een proces komt het
niet, want de gevangene wordt bevrijd door de Van Colverschotens. Daarbij
wordt een knecht van Otto zwaar gewond. De daders zijn grootvader Jan
van Colverschoten, zijn zoons Hendrick en Gijsbert en de kleinkinderen Elijs
en Jacob, zonen van Gijsbert. Eerder was er al eens iets anders
voorgevallen. De Colverschotens hadden een familielid van Otto vermoord.
Het was een zoon van zijn nicht. Om bloedwraak te voorkomen moet er
zoengeld betaald worden. De richter van de Veluwe weet beide partijen tot
een vredesakkoord te brengen. Doordat de Van Colverschotens nu een
gevangene hebben bevrijd is dit akkoord niet meer geldig. Verder hebben
zij in Gelderland diverse berovingen gepleegd. Reden genoeg om hen voor
het gerecht van Scherpenzeel dagen, waarvan Otto van Scherpenzeel zelf
de rechter is5. Gerechtsbode Elys van Wolfswinckel en een paar buren
brengen de dagvaarding over. Maar er verschijnt niemand. Elys moet voor
de tweede keer op pad. Nu wordt er een vrijgeleide beloofd. Maar weer
tevergeefs. De derde keer wordt het in de kerk afgekondigd. Er wordt weer
een vrijgeleide beloofd, nu ook door een hogere instantie, de richter van de
Veluwe. Weer verschijnt er niemand. Rechter Otto oordeelt bij verstek dat
de Van Colverschotens met lijf en goed ter beschikking worden gesteld aan
de landsheer. Hoe het verder gelopen is, is niet bekend. Wel wordt er van
grootvader Jan van Colverschoten, zijn zoons Hendrick en Gijsbert niets
meer vernomen. Zijn zij later gevangen genomen en terechtgesteld? In
1422 worden hun bezittingen door nota bene Otto van Scherpenzeel
beleend op hun kinderen. Er staat nog een kleine opmerking bij: ze worden
beleend op de manier zoals dat ‘voir desen kriege ende veden’ (voor deze
oorlog en vete) gebruikelijk was. Alles weer rustig zou je denken. Maar nee
hoor, Otto van Scherpenzeel kan er ook wat van. In 1427 komen we Elys van
Corverschoten weer tegen, nu met zijn broer Dirck. Ze klagen bij de hoogste
instantie, de ridderschap en de vier hoofdsteden van Gelderland, dat Otto
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van Scherpenzeel vee heeft gestolen van de boeren van Scherpenzeel. Hij
heeft alles naar Arnhem gevoerd en wil nu dat de boeren hun koren gaan
dorsen. Wil hij ze afpersen en gebruikt hij hun vee als pressiemiddel? Elys
en Dirck nemen het op voor de boeren. Zelf hebben zij niemand minder dan
ridder Johan van Renesse van Rijnauwen bereid gevonden om namens hen
een aparte aanklacht in te dienen. Otto van Scherpenzeel roofde bij henzelf
ook, toen ze in Amersfoort waren: vier merriepaarden, vier veulens, dertien
koeien en vier vaarzen. Wellicht hun hele veestapel. Later krijgt Otto toch
zijn verdiende loon. Hij helpt hertog Arnold van Gelre bij de bezetting van
Amersfoort. Als de stad heroverd wordt nemen zij Otto gevangen. Hij wordt
pas na anderhalf jaar en na betaling van veel losgeld vrij gelaten.
De familie Van Colverschoten leeft nog wel door, maar zijn voortaan
verbonden aan andere bezittingen dan de boerderij Kolfschoten6. Mogelijk
hebben zij de boerderij geschonken aan het Amersfoortse mannenklooster
Mariënhof. Dit moet voor 1450 gebeurd zijn.

Situatie volgens J.C. Klesser, 19937.
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Groot Kolfschoten is heel lang in bezit geweest van het Amersfoortse
mannenklooster Mariënhof. Een klooster dat in 1403 is gesticht. In 1420
verhuist het klooster naar De Birkt, bij Soest. Als het klooster wordt
verwoest keert het in 1547 terug naar Amersfoort. Naast Groot Kolfschoten
is het klooster ook eigenaar van de boerderijen Groot Romselaar,
Kouwenhoven en Groot Dashorst. Rond 1450 zijn alle boerderijen in bezit
van het klooster. Een aaneengesloten gebied van vier boerderijen,
verbonden door één weg: de Kolfschoterdijk, aangelegd rond 1652. In hun
archief treffen we de pachters van Groot Kolfschoten aan.
Bij de graantelling van 1556 treffen we Hendrick Petersz aan8. Hij heeft op
dat moment 9 ½ mud rogge gedorst. Hij is nog niet klaar, er liggen nog 4000
schoven te wachten. Hij woont met totaal negen personen op de boerderij.
In 1576 is Willem Jansz pachter. Zijn nageslacht zal er ruim twee eeuwen
lang op boeren9. Hij moet per jaar 140 gulden betalen, plus twee mud rogge,
twee mud boekweit en twee hamels (gecastreerde rammen) voor de
kloosterlingen. Deze zogenaamde toepacht vervalt als het klooster aan het
eind van de 15e eeuw wordt gesloten en de goederen door het stadsbestuur
van Amersfoort worden ingepikt. Voortaan wordt er alleen geld betaald.
Willem Jansz trouwt de weduwe Anna Morren en zij krijgen drie kinderen;
Thonis, Marichgen en Jannichgen. Zoon Thonisz neemt de pacht in 1608
over. Waarschijnlijk is zijn vader toen overleden.
Thonis trouwt met Ceeltje Rutgers van Ginkel, een pittige boerin die na de
dood van haar man vele zaken moet regelen. Zij verschijnt regelmatig voor
het gerecht van Scherpenzeel. De ene keer als eiser, maar ook als gedaagde.
Rond 1636 is zij in een rechtszaak gewikkeld met de buurvrouw Gerichgen
Jans, de boerin van Huigenbosch. Thonis en Ceeltje krijgen acht kinderen.
Er kan er maar één op de boerderij komen. Dat wordt zoon Willem.
Zijn broer Hendrick, de oude, wordt herbergier in Scherpenzeel. Toen hij
zijn moeder hielp voor het gerecht van Scherpenzeel heeft hij zoveel
ervaring opgedaan dat hij een veelgevraagd man wordt om andere
dorpsgenoten bij te staan. Broer Hendrick, de jonge gaat ook in
Scherpenzeel wonen. Broer Carel wordt er lakenkoper.
We gaan verder met Willem Thonisz Colfschoten die in 1643 de pacht van
Groot Kolfschoten overneemt van zijn moeder. De pacht bedraagt elk jaar
rond de 240 gulden. Met zijn vrouw Marritje Tijmens krijgt hij vier kinderen.
In 1637 heeft hij een knetterende ruzie met zijn buurman Rijck Petersz, die
op De Haar woont.
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Na een stevig robbertje vechten trekt Willem zijn mes. Beiden krijgen een
boete van het gerecht.
In 1642 komt kaartenmaker J. van Diepenem langs om in opdracht van het
Mariënhof een plattegrond te maken. Het wordt een eenvoudige kaart10.

Kaart van Groot Kolfschoten, door J. van Diepenem, 1642.

Groot Kolfschoten bestaat uit 23 morgen bouwland, 36 morgen heide.
Overig: 56 morgen. Totaal zou dit 115 morgen oftewel bijna 100 hectares
zijn. Dit klopt niet met de werkelijkheid. In totaal is de boerderij bijna 70 ha
groot. In 1647 krijgen we een beter zicht op het bedrijf. Er is 18 à 19 morgen
bouwland, 4 paarden, 6 koeien, 236 gulden pacht en het is tiendvrij11.
Willem is geen lieverdje en houdt zich niet zo aan de regels. In 1650 weigert
Willem om zijn deel aan het onderhoud van de beek te doen. Gevolg: 25
gulden boete12. Overigens geen probleem want de eigenaar, het
Mariënconvent, betaalt de boete voor hem13. In 1655 krijgt hij een boete
van 30 herenponden omdat hij op biddag zijn koren laat maaien. Datzelfde
jaar krijgt hij 100 herenponden aan zijn broek omdat hij de ruiten van de
molen heeft ingegooid. Hij brengt ook anderen in moeilijkheden. Hij leent
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drie keer geld van zijn buurman Gijsbert Brandsz op Huigenbos. Als hij het
totale bedrag van 1400 gulden niet kan aflossen moet de borg van Willem
Thonisz voor hem betalen. Deze arme man heet Oth Hendricksz en woont
op de boerderij Alandsbeek op Hamersveld onder Leusden. Uiteindelijk
moet Oth zijn boerderij verkopen om de lening van Willem af te kunnen
lossen14. Willem is eigenaar van de boerderij De Zevenmorgen onder
Woudenberg. Hij overlijdt in 1680.
De pacht van Groot Kolfschoten wordt overgenomen door zoon Tijmen
Willemsz van Kolfschoten. Hij trouwt een jaar later met Hendrikje Willems
van Berrevelt. Zij krijgen twee dochters en een zoon. Het leven op de
boerderij kent een rustige tijd. Tijmen heeft tijd om schepen van
Scherpenzeel te zijn en zet de dorpsbelasting uit als buur- en setmeester.
De enige zoon Willem Tijmensen van Kolfschoten is de beoogde opvolger.
Als Tijmen in 1710 overlijdt, wordt Willem dan ook de nieuwe boer. Hij
trouwt in 1712 met Neeltje Gijsberts, een boerendochter van de boerderij
Ravenhorst in Renswoude. Ook Willem vervult veel functies: schepen, buuren setmeester en zo’n twintig jaar ouderling in de Grote Kerk. Het gaat hen
blijkbaar voor de wind, want rond 1750 wordt de pacht opeens verhoogd
van 180 gulden naar 260 gulden. In de bewonerslijst van Scherpenzeel uit
1749 staat Willem genoemd als boer en ook als ‘kapitalist’. Blijkbaar hadden
de verpachters in Amersfoort dat ook vernomen.
Willem en Neeltje krijgen acht kinderen. Dochter Fijtje komt op Groot
Sniddelaar terecht. Zoon Tijmen gaat in het dorp wonen. Dochter Hendrikje
komt met een omweg via Overeem, Groot Schaik op het naastgelegen Klein
Kolfschoten. Zoon Jan wordt boer op Groot Donkelaar. Vader Willem
Tijmensen van Kolfschoten en zijn vrouw Neeltje Gijsberts van Ravenhorst
worden allebei heel oud. Ze zijn bijna 60 jaar getrouwd geweest. Heel uniek
voor die tijd. Hun zoons Willem en Sander blijven op de boerderij om hun
vader te helpen. Zij nemen na zijn overlijden in 1770 de pacht over.
Sander blijft vrijgezel en woont in bij zijn broer. In 1791 verkoopt hij zijn
helft van de inboedel, have en vee op Groot Kolfschoten. Die is 3000 gulden
waard en wordt vanzelfsprekend door zijn broer Willem overgenomen15.
Willem trouwt in 1785 met Jantje Geurtsen van Putten. Het huwelijk wordt
gezegend met zes kinderen, vijf dochters en een zoon. Het is druk op de
boerderij. In 1795 wonen er 13 personen op Groot Kolfschoten16. Ook
Willem is een vooraanstaand man: vier jaar schepen en bijna 20 jaar
ouderling. In 1808 overlijdt Willem en wordt de boerderij voortgezet door
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zijn weduwe Jantje Geurts van Putten met de kinderen. Maar de één na de
ander vliegt uit: naar Hoevelaken, Bommel, Barneveld, Ede en Haarlem.
Alleen zoon Geurt blijft bij zijn moeder.
Blijkbaar ziet hij het niet zitten of is hij niet geschikt om boer op Groot
Kolfschoten te worden. Hij gaat in 1823 met zijn moeder in het dorp wonen.
Daarmee komt een eind aan bijna 250 jaar onafgebroken verpachten aan
de familie Van Kolfschoten.
Ondertussen is Groot Kolfschoten verkocht. Het stadsbestuur van
Amersfoort, de beheerders van de voormalige kloostergoederen, besluiten
om de boerderij in 1810 te verkopen. De nieuwe eigenaar is Joost Gerard
Godart baron Taets van Amerongen. Hij moet er 6363 gulden voor
neertellen. In 1850 overlijdt hij. In 1851, de boedel is nog niet verdeeld,
koopt zijn schoonzoon mr. Willem baron van Heeckeren tot Kell, getrouwd
met zijn dochter Sophia Johanna Justina baronesse Taets van Amerongen,
alvast de helft van Groot Kolfschoten uit de boedel17. Waarom hij dat doet
is onduidelijk. Zijn bezittingen liggen allemaal rond Ruurlo en Angerlo. Zelf
woont hij daar op Huis Bingerden. Als hij thuis is tenminste. Hij maakt een
grote carrière. Gemeentesecretaris, burgemeester, kamerheer van koning
Willem II en Willem III, directeur van het kabinet van de koning, minister
van Buitenlandse Zaken (1877-1879) en daarna nog vijf jaar lid van de
Tweede Kamer.

Joost Gerard Godart
baron Taets van
Amerongen (internet)
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Sophia Johanna Justina
baronesse Taets van
Amerongen (internet)

Schilderij van mr. Willem
baron van Heeckeren tot
Kell door Herman
Antonie de Bloeme. RKD
IB00032556.

Bij de verdeling van de nalatenschap van zijn schoonvader in 1852 erft hij
de andere helft van Groot Kolfschoten18. Het gezin van Willem baron van
Heeckeren tot Kell telt vijf kinderen. Na een huwelijk van 18 jaar overlijdt
zijn vrouw in 1861, nog maar 43 jaar oud. Bij hun huwelijkse voorwaarden
hadden zij elkaar al het vruchtgebruik beloofd, zodat Willem de inkomsten
behoudt. In 1880 zijn de kinderen groot en is er behoefte om de boedel te
scheiden19. Groot Kolfschoten blijft eigendom van Willem tot zijn overlijden
in 1914.
Zijn kinderen hebben geen haast om de boedel te verdelen. Dat gebeurt in
191720. De boerderij
gaat naar zijn dochter Sara Agatha Maria Cornelia baronesse van Heeckeren
van Kell. Ruim een maand later zet zij Groot Kolfschoten te koop.
Terug naar de pachters. De nieuwe pachters in 1823 zijn Jacob Roelofsen en
zijn tweede vrouw Jannigje van Overeem. Jacob (39 jaar) komt uit Lunteren
en Jannigje (43 jaar) uit Renswoude. Met drie kinderen, waarvan twee uit
zijn eerste huwelijk, komen ze op Groot Kolfschoten wonen. Daar wordt nog
een kind, Melisje, geboren. Een rustige tijd waarin het leven ongemerkt
voorbij gaat. Om aan hun toekomst
te werken hebben zij in 1829 en 1835
een huis in het dorp gekocht. Eén
huis wordt weer verkocht in 1845. In
1847 overlijdt Jacob Roelofsen. Uit
de boedelbeschrijving blijkt dat zoon
Jan en dochter Melisje nog thuis
wonen. De inboedel van Groot
Kolfschoten wordt geschat op f
4723,25 en er is f 785,= in kas. Als
men de leningen en schulden tegen
elkaar wegstreept blijft er f 2222,80
over. In totaal is er f 9440,= te
verdelen21. We hebben het hier dus
over een welgestelde boer. Zijn
vrouw Jannigje neemt de inboedel en
het vee over en gaat verder op de
boerderij. In 1849 trouwt dochter
Melisje. Zij wil op de boerderij Advertentie verkoop Groot Kolfschoten
1917.
blijven. Voor haar broer Jan is dat het
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sein om zijn heil elders te gaan zoeken. Hij vertrekt naar Garderen. Met stille
trom of met ruzie? Of is hij kort daarna overleden? Als zijn moeder eind dat
jaar haar testament maakt, wordt hij niet meer genoemd22.
Melisje Roelofsen trouwt met Gijsbertus Schimmel, een boerenzoon van De
Glind. Hun acht kinderen worden allemaal op Groot Kolfschoten geboren.
Eigenaar Willem, baron van Heeckeren tot Kell verkoopt zo nu en dan hout
en turf. Dat gebeurt per opbod in het Rechthuis van Scherpenzeel.
Gijsbertus is niet onbemiddeld en kan 1500 gulden lenen aan Wilhelmus
Ploeg, meester broodbakker te Scherpenzeel23.
Dochter Fransje is de eerste die trouwt. In 1876 trouwt zij met de tien jaar
oudere Evert Florus Roelofsen uit Lunteren. Net op tijd, want een maand
later wordt hun dochtertje geboren. Zij blijven een jaartje op Groot
Kolfschoten en gaan dan naar Lunteren. Ook dochter Melisje heeft niet
direct onderdak als zij met Willem Harthoorn trouwt. Hun eerste twee
kinderen worden bij Melisje thuis geboren. Daarna gaan ze naar Klein
Dashorst, dat vlakbij ligt en nog later naar Huigenbos, dat aan de andere
kant van Groot Kolfschoten ligt. Zo gaan alle kinderen het huis uit en blijven
Gijsbertus en Melisje achter.
De pacht en de inboedel worden in 1886 overgenomen door Breunis
Wolswinkel Janszoon. Breunis is geboren op Klein Orel en trouwt met de
Leersumse Dirkje van Ginkel. Hun oudste drie kinderen worden in Barneveld
geboren. Hun jongste drie op Groot Kolfschoten. Het laatste kind is
overleden bij de geboorte. De vorige boer en boerin, Gijsbertus en Melisje
blijven inwonen.
In 1890 overlijdt Melisje. Er wordt erfhuis op Groot Kolfschoten gehouden
en de inboedel wordt verkocht. Werkelijk alles wordt verkocht, van klein
(drie grepen voor 5cent) tot groot (kabinet voor 76 gulden). Naast
inboedel zijn er 2 paarden, 11 koeien, 2 pinken, 3 zeugen en een hond.
Totaal opbrengst is f 2711,8024. Gijsbertus gaat in Woudenberg wonen,
waarschijnlijk bij zijn zoon Arie en overlijdt in 1902.
Omstreeks 1900 vertrekken Breunis Wolswinkel en Dirkje van Ginkel naar
Amersfoort. De nieuwe bewoners heten Everhardus Boersen, van
Kallenbroek en Hendrika Boersen, van De Glind. Over dit echtpaar is weinig
bekend. In 1906 overlijdt Everhardus, nog maar 42 jaar oud. Tien maanden
later hertrouwt Hendrika Boersen en gaat met haar man Johannes van ’t
Klooster in Stoutenburg wonen. Zo volgen de pachters elkaar snel op. Nu
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komen Cornelis van Ekris en Marretje Seldenrijk op de boerderij. Met hun
elf kinderen hebben ze al een hele reis achter de rug: Achttienhoven, Baarn,
Hoogland en nu dan Scherpenzeel. Ook de moeder van Marretje komt mee.
In 1913 verhuist het hele gezin naar Oud Willaar.
In 1917 wordt Groot Kolfschoten dus verkocht. Opmerkelijk dat de
boerderij pas voor de 2e keer wordt verkocht. In 1810 en nu weer.
Baronesse van Heeckeren van Kell verkoopt de boerderij voor f 56.100,=
aan de ‘Vereeniging tot duurzame verzorging van minderjarigen’ te Utrecht.
Zij stichten “De Glindhorst”, waar de boerderij nu onderdeel van uit gaat
maken.
De pachter op dat moment is W. Tolboom. Hij pacht de boerderij tot 1919.
Daarna wordt Cornelis van de Munt de nieuwe pachter. Slechts kort, want
in 1923 komt Hendrik Vermeulen op de boerderij.
Hendrik Vermeulen begint als bakker in Nieuwvliet, in Zeeland. Omdat hij
zwaar astmatisch is, adviseert zijn arts dat hij een beter klimaat op moet
zoeken. Samen met zijn vrouw Elizabeth Hoste en zijn drie kinderen Bram,
Hendrik en Johanna gaat hij op Groot Kolfschoten wonen. Omdat hij van De
Glindhorst pacht, moet hij vanaf 1925 ook een aantal kinderen onderdak
verlenen. Dat is in 1927 voorbij als De Glind in financiële moeilijkheden
verkeert en de boerderij moet verkopen.

Hendrik Vermeulen egt het land bij de boerderij, sept. 1936.
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In 1941 trouwt zoon Hendrik met Neeltje Adriana (Neel) Kwakernaak,
geboren op Groot Schaik. Zij nemen de boerderij over en moeten daarvoor
een lening afsluiten. Tijdens de oorlog zijn er onderduikers en aan het eind
van de oorlog 15-20 evacués. Er zijn 10-15 koeien, één of twee paarden,
drie varkens, drie schapen en zo’n 50 kippen.
Op zondag 13 mei, 8 dagen na de bevrijding, is er een rampzalige brand.
Oudste dochter Liz Vermeulen: ”Ik was bijna vier jaar oud en zat bij mijn
vader op de fiets. We kwamen vanaf Amersfoort en zagen de rook en de
vlammen vanuit de verte. De oorzaak was een schoorsteenbrand. Door de
barsten in de schoorsteen, veroorzaakt door de granaatinslagen, was de
brand ontstaan. Omdat de brand na de bevrijding was, kregen we niets
vergoed vanuit een oorlogsschade regeling.”
De
boerderij
verbrandt tot op de
grond. Een kleine
schuurberg en een
kippenhokje blijven
gespaard. Ook alle
dieren overleven
de
brand.
Ze
krijgen een soort
noodwoning van
Neeltje met haar drie dochters op de funderingen van de
het
Canadese
afgebrande boerderij, 1946.
leger, want de dieren moeten
worden verzorgd. Deze woning
staat aan de westzijde van het
wegje.
Omdat
ze
geen
schadevergoeding krijgen, kunnen
ze de boerderij niet herbouwen en
emigreren ze naar Canada.
Liz: “We emigreren naar Canada in
1948. Op 12 maart vertrekken mijn
ouders met hun drie dochters
vanuit Rotterdam met het SS Kota
Inten en komen tien dagen later in
Halifax, Nova Scotia aan. Zonder De drie dochters op de puinhopen, 1946.
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geld, want je mag geen geld
meenemen vanuit Nederland. Mijn
vader heeft een contract voor een
jaar om op een groot bedrijf te
werken. Daarna werken hij en zijn
vrouw voor verschillende boeren. In
1950 kunnen ze een boerderij kopen.
Om rond te komen moeten zij naast
het eigen boerenwerk ook nog bij
anderen gaan werken. Hele
moeizame jaren. Mijn moeder is de
V.l.n.r. Hendrik Vermeulen en Neeltje
Adriana Kwakernaak met hun kinderen drijvende kracht. De drie dochters en
Marrigje, Elizabeth en Neeltje
de zoon die in Canada wordt
Johanna. Zij staan voor het houten
geboren, moeten gaan studeren. Ik
‘legerhuis’, 1946.
ga naar de universiteit en geef 32 jaar
les aan de Acadia University in Wolfville. Mijn zussen worden allebei
verpleegster in het ziekenhuis. Mijn broer gaat naar de technische school
en heeft nu een eigen bedrijf. Al met al is het heel goed gegaan met ons.”
Wat er nog van de boerderij over is
wordt verhuurd aan Gert van
Manen die net getrouwd is met
Arrisje Werkman. Zij wonen in de
noodwoning, maar die brandt na vijf
jaar ook af. Dat is op een
zondagmiddag. Gert en Arrisje gaan
tijdelijk in een klein schuurtje
wonen. Zij betalen de huur aan
Bram Vermeulen, een broer van
Hendrik, die volmacht heeft Gebouwtje dat gemaakt is van de resten
gekregen om zijn zaken waar te van de boerderij en het dak van de
nemen. In oktober 1953 verkoopt hooiberg. Foto uit 1965 toen Neeltje
hij drie hectare land aan Bart van de Vermeulen-Kwakernaak in Nederland
Vliert. Nog later verkoopt hij de rest was voor de begrafenis van haar vader.
van Groot Kolschoten aan Evert (Eef) van de Glind. Bram vergeet echter één
ding: af te rekenen met zijn broer. Hendrik ziet nooit een gulden van de
opbrengst van Groot Kolfschoten! Hij kan niet terugkomen naar Nederland,
want daar is geen geld voor.
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Groot Kolfschoten na de brand in 1945.
Wat er nog over is van Groot Kolfschoten wordt verhuurd aan Gert van
Manen die net getrouwd is met Arrisje Werkman. Zij wonen in de
noodwoning, maar die brandt na vijf jaar ook af. Dat is op een
zondagmiddag in 1953. Gert en Arrisje gaan tijdelijk in een schuurtje op
Groot Kolfschoten wonen. Zij betalen de huur aan Bram Vermeulen, een
broer van Hendrik, die volmacht heeft gekregen om zijn zaken waar te
nemen. In oktober 1953 verkoopt hij drie hectare land aan Bart van de
Vliert. Nog later verkoopt hij de rest van Groot Kolfschoten aan Evert (Eef)
van de Glind. Bram vergeet echter één ding: af te rekenen met zijn broer.
Hendrik ziet nooit een gulden van de opbrengst van Groot Kolfschoten! Hij
kan niet terugkomen naar Nederland; daar is geen geld voor.
Evert van de Glind (1904) komt uit Overberg en woont op boerderij ‘t Veld.
Hij is getrouwd met
Maria Snetselaar. Als
Evert Groot Kolfschoten
koopt is de grond
(ongeveer
7
ha)
verpacht. Er staan nog
een paar opstallen. In de
schuur houdt Bart van de
Vliert varkens. Enkele
jaren later is de grond
(grasland) vrij van pacht
en is het beschikbaar
Maria van de Glindvoor eigen gebruik. Op
Evert van de Glind
Snetselaar
Groot Kolfschoten zet
Arris van de Glind, zoon van Evert, in 1965 een andere noodwoning neer.
Arrisje en Gert van Manen zijn in 1956 verhuisd naar een nieuwgebouwde
woning aan De Haar. De vrijgekomen ruimte na het vertrek van familie Van
Manen wordt nadien als varkensschuur gebruikt. Arris van de Glind is
getrouwd met Gerdien van de Dikkenberg uit Ederveen. Ze wonen tot 1970
in de noodwoning. Dan verhuist het echtpaar met hun twee kinderen naar
Overberg. De volgende bewoners zijn Bart en Jannigje van de Vliert met hun
zoon Dik. Jannigje overlijdt in 1976 en niet veel later zoon Dik. In 1978 gaat
Bart van de Vliert naar het bejaardenhuis in Scherpenzeel. De noodwoning
staat maar kort leeg, want in januari 1979 nemen Joop Heger en zijn
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echtgenote uit Odijk er hun
intrek. Joop verzorgt op
Groot
Kolfschoten
ongeveer honderd varkens.
Het is de laatste bewoner
die varkens houdt op Groot
Kolfschoten. Als Heger in
1984 vertrekt, komt Evert
Sterk uit Scherpenzeel op Noodwoning
Groot Kolfschoten wonen.
Rijk en Willemijntje van de Burgt.
In 1984 komt een deel van Groot Kolfschoten in eigendom van Rijk van de
Burgt en zijn echtgenote. Rijk is in 1940 geboren aan De Haar waar zijn
ouders een boerderij hebben. Hij is de jongste in het gezin van vier
kinderen. Rijk trouwt in 1966 met Willemijntje van de Glind, dochter van
Evert. Ze gaan op de boerderij aan De Haar wonen en de ouders van Rijk
verhuizen naar een nieuw gebouwde woning naast de boerderij. Voor de
oude boerderij bouwen ze in
1978 een nieuw woonhuis.

Boven vlnr Evert, Reinier, Menno, onder
Mariska, Rudi,Willemijntje en Rijk, 1991

Willemijntje en Rijk erven
samen met hun broer en
zwager Maas van de Glind
Groot Kolfschoten. Maas is
eigenaar van de noodwoning
en andere opstallen en 2 ½
bunder
grond;
Rijk
en
Willemijntje hebben de overige
4 ½ ha grasland in bezit. Ze
krijgen vijf kinderen, vier
jongens en dochter Mariska. In
2003 overlijdt Willemijntje. Op
Groot Kolfschoten laat Rijk het
jongvee grazen. Van meet af
aan tot op de dag van vandaag
pacht hij de tweeënhalve
bunder grond van zijn zwager
Maas.
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Vlnr Willine, Marieke, Mariska en Henry, Gert-Jan, Gert, 2016

Terug naar de bewoners van de noodwoning. Evert Sterk woont vijf jaar op
Groot Kolfschoten. Wim en Anita Duinkerken nemen in 1989 hun intrek in
de noodwoning. Ze isoleren het huis zo goed en zo kwaad dat gaat. In 1996
verhuizen ze naar de Hopeseweg.
Dan komt Mariska
van Dijk, dochter
van
Rijk
en
Willemijntje, er met
haar
echtgenoot
Gert Jan wonen. In
2008 kopen ze 750
m2 grond van Groot
Kolfschoten
van
ome Maas van de
Glind en bouwen ze
er een nieuwe woning. De noodwoning wordt gesloopt. Gert-Jan en
Mariska wonen nu met hun kinderen Gert, Willine, Marieke en Henry in het
nieuw gebouwde huis.
Henk van Woudenberg
Wim van den Berg
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WAAR LAG HET OUDE COLVERSCHOTEN?
Met deze vraag hield onze oud-voorzitter Jan Klesser zich in 1993 al bezig .
Hij kwam tot de conclusie dat het op de plaats van het vroegere Groot
Kolfschoten moet hebben gelegen. Maar er is een nieuwe ontwikkeling. Op
de overzichtkaart van Groot Kolfschoten (afb. 1 in het verhaal) is er aan de
zuidgrens geen mooie strakke lijn, maar zit er halverwege een rare bobbel.
Dit is een weiland dat hier en daar soms wel een meter boven het
omringende land uitsteekt. Vanaf de Kolfschoterdijk is dit goed te zien. Het
hoort al eeuwenlang bij Klein Kolfschoten.
Wie via Google-earth inzoomt
op dit perceel ziet vage
contouren van een cirkel in de
zuidwesthoek en versnipperde
verkleuringen
in
de
noordoosthoek. Hebben we
hier te maken met een
versterkte woontoren met
bijgebouw? Lag hier het oude
Colverschoten?
Als dat zo is, zijn er misschien
nog sporen. Vaak zitten en nog
stenen in de grond. Navraag bij
de familie Werkman op Klein
Kolfschoten brengt ons niet
Versterkt huis
verder. Het weiland is nooit
omgeploegd, niet door zoon, vader en ook niet door grootvader. We zullen
dus geduld moeten hebben totdat er een gelegenheid is om nader
onderzoek te doen.
Henk van Woudenberg

DE GELDERSE VALLEI (VERVOLG)
ONTGINNING: ’t in het vorige artikel reeds genoemde moerasveen is vrij
laat ontgonnen: zo’n 1000 jaar geleden begon het pas. Het waren vooral
kleinere particuliere ontginningen, die vanuit de 4 oudste toen al bestaande
dorpen Putten, Rhenen, Amerongen en Lisiduna (’t huidige Oud-Leusden)
begonnen. Het voorheen onbelangrijke niemandsland werd daardoor
economisch steeds waardevoller. Hierdoor werd ’t enkele eeuwen later ’n twistappel tussen enerzijds
de graven en hertogen van ’t toenmalige Gelre, en anderzijds de
bisschoppen van Utrecht (die toen ook wereldlijke macht hadden). Na
eeuwenlange strijd kwamen ze er eindelijk achter dat vechten niets
opleverde en alleen maar verliezers kende. Men ging dus om de
‘vredestafel’ zitten om de door de oorlogen ontstane grillig lopende
provinciegrens wat recht te trekken. Toen daarover opnieuw onenigheid
ontstond, en weer ’n nieuwe oorlog dreigde, heeft men ’t maar zo gelaten;
met ’t gevolg dat er bijna nergens in Nederland zo’n grillig lopende
provinciegrens te vinden is. Op de landkaart kunt u zien dat de Utrechtse
plaats Renswoude diep in Gelders gebied ligt, en even verderop de Gelderse
plaats Scherpenzeel diep in Utrechts gebied! Ook noordelijker, tussen
Achterveld en Hoevelaken, is iets dergelijks te zien. De slotconclusie van de
vredesonderhandelinge was destijds: beter ’n onbevredigende
provinciegrens dan opnieuw weer ’n zinloze oorlog, waardoor ’t
ontginningswerk opnieuw vertraagd en bemoeilijkt zou worden.
Na ’t vredesverdrag ging de ontginning sneller en de ontwatering vlotte
goed. Het drooggelegde moerasveen kon daardoor eeuwenlang voor
turfwinning afgegraven worden. Plaatsnamen als Veenendaal, Ederveen,
Hooglanderveen en Nijkerkerveen herinneren daar nog aan.
GRONDGEBRUIK: de door de ontginning en de turfwinning ontstane
landbouwgrond is van redelijke kwaliteit. ’t Is wel geen ‘vette zeeklei’, maar
de goede vochthoudendheid a.g.v. de lage ligging maakt veel goed:
verdroging komt maar zelden voor. Zodoende kon toch ’n goed
landbouwgebied ontstaan, met de nadruk op grasland. ’t Akkerland wordt
tegenwoordig het meest gebruikt als ‘verlengstuk van de rundveehouderij’
d.w.z. voor maisland. Hierdoor, en ook omdat in ’t gebied veel houtgewas
voorkomt, geeft de Gelderse Vallei landschappelijk ’n heel ander beeld te
zien dan de akkerbouw37

gebieden in de voormalige veenkoloniën van de provincies Groningen en
Drente met veel teelt van fabrieksaardappelen en granen.
De niet al te grote bedrijven vullen vanouds hun inkomen aan met
varkenshouderij; en ….. rondom Barneveld en Scherpenzeel natuurlijk met
kippen! Op de gronden van mindere kwaliteit en op de heidevelden van de
omringende stuwwallen ontstond vroeger veel schapenhouderij; de vele
(vaak goed gerestaureerde) schaapskooien kan men nog veel aantreffen.
BRONWERKING: doordat de Gelderse Vallei aan weerszijden door hogere
gebieden als Utrechtse Heuvelrug en Middenveluwe is omgeven, en de
ondergrond goed doorlatend is, doet zich ’t interessante verschijnsel voor
dat ’t grondwater uit die hogere gebieden kilometers verderop in de
Gelderse Vallei vanzelf weer als bronwater naar boven komt! Het is prima
drinkwater voor mens en dier; en ’t werd voorheen ook gebruikt om de
bussen met melk te koelen: makkelijk en goedkoop! Dit bronwater heeft,
doordat ’t uit grotere diepte komt, ’t hele jaar door ’n constante
temperatuur van zo’n 10 graden C, waardoor het (altijd stromende) water
van de drinkputten in de weilanden dus s’winters nooit bevriezen kan. En
daar zijn de schapen uiteraard blij mee!
Bernard Bosman

Deze bedrijven maken de activiteiten in 2017 mogelijk

---------------------------------------------------------------------
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Ondergetekende, Dhr./ Mevr.:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
E-mailadres:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen een contributie
van € 15,00 per jaar.

Handtekening:
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