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De afgelopen  jd zijn we in rus ger vaarwater terecht gekomen. Vooral in de maanden september 
en oktober zijn er overuren gemaakt. Gelukkig kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de 
ac viteiten die we georganiseerd hebben. Kers op de taart in het jubileumjaar was de verkiezing 
tot Vereniging van het jaar in Scherpenzeel. 

Inmiddels hebben alle leden het jubileumboek de ‘Canon van Scherpenzeel’ in bezit. Leden van 
buiten Scherpenzeel hebben in veel gevallen het boek per post toegestuurd gekregen. 

Na de viering van het jubileum hebben we op 10 oktober een prach ge avond in het kader van de 
maand van de geschiedenis gehad. Voormalig evacuees vertelden over hun ervaringen en namen 
ons mee naar de  jd waarvan we hopen dat die nooit meer terugkeert. Wat liggen de 
herinneringen aan deze verschrikkelijke periode velen nog vers in het geheugen! 

Op 30 oktober kwamen 265 belangstellenden naar Boschzicht om de avond met het thema ‘Melk 
de wi e motor’ bij te wonen. We zijn gewend aan veel belangstelling, maar dit overtrof onze 
stoutste verwach ngen. 

Niet alleen onze vereniging vierde dit jaar het 50‐jarig jubileum. De familie Ritmeester was 
kortgeleden vij ig jaar getrouwd. Dat hebben ze niet aan de grote klok gehangen, maar ik mag u 
nu wel verklappen dat de heerlijke soesjes waarop getrakteerd werd van hen a oms g waren en 
natuurlijk uit hun eigen bakkerij kwamen. Wat een leuke en heerlijke geste! Waarvoor dank.

Het bedrijfsbezoek bij Zeker Zichtbaar en Den Boer Elektrotechniek was bijzonder interessant. Een 
impressie van deze avond staat verderop in dit blad.

Elk najaar vragen we onze sponsoren of ze ook het volgende kalenderjaar ons weer willen 
ondersteunen met een financiële bijdrage. We zijn erg blij dat alle ondernemers die ons dit jaar 
hebben geholpen hun steun ook voor komend jaar weer hebben toegezegd! Ons verenigingsblad 
is geen adverten efolder, maar in dit nummer hebben we wel een collage met daarin alle 
sponsoren opgenomen, zodat u ook weet wie ervoor zorgen dat we onze ac viteiten kunnen 
blijven organiseren. Ook bedrijven en instellingen die het mogelijk hebben gemaakt dat we  jdens 
ons jubileum konden ‘uitpakken’ en u een mooi jubileumboek konden schenken zijn in dit blad 
terug te vinden.

We zijn al weer druk in de weer voor de eerstvolgende ac viteiten. Een open dag op zaterdag 16 
februari met als thema Scherpenzeel vroeger en nu. Nog geen maand later op dinsdag 12 maart 
de voorjaarsbijeenkomst. Dan kunt u beelden zien van alle feestelijkheden van het jubileum en 
nog veel meer. Uitnodigingen hiervoor zijn in dit nummer van ons verenigingsblad te vinden. 
Noteert u deze data vast in uw agenda. 

Graag breng ik de historische wandeling die Heerlijk Scherpenzeel in samenwerking met onze 
vereniging hee  samengesteld onder uw aandacht. Een mooie wandeling van ongeveer een uur 
die u langs historisch interessante plaatsen, gebouwen en monumenten voert. De 
routebeschrijving met tekst en uitleg is gra s verkrijgbaar bij het VVV in De Breehoek. Een mooie 
gelegenheid om nu eens s l te staan op plekjes waar u dagelijks zonder er aandacht aan te 
schenken langs komt.

Ten slo e wens ik u veel genoegen bij het lezen van dit verenigingsblad waarin de geschiedenis 
van ons dorp zoals gebruikelijk weer een vooraanstaande plaats inneemt.

Wim van den Berg, voorzi er

VAN DE BESTUURSTAFEL 
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VAN DE PENNINGMEESTER

Het jaar 2018 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 2018 met een klein posi ef resultaat afsluiten.

De kosten voor ons 50‐jarig jubileum hebben we goed begroot en we komen hierop dus niet 
tekort.

De begro ng 2019 is door het bestuur op 14 november jl. goedgekeurd.

In de begro ng 2019 gaan we uit van een ledenaantal van 900 leden.

In 2019 houden we ook weer de vinger aan de pols zoals u gewend bent inzake ons financiële 
beleid.

Opnieuw hoeven we de contribu e voor 2019 niet te verhogen en dat is toch een mooi posi ef 
bericht.

Henk Beulenkamp, penningmeester.

EXCURSIE NAAR DEN BOER ELEKTROTECHNIEK EN 
ZEKER ZICHTBAAR
Op maandagavond 12 november werden leden van onze vereniging hartelijk ontvangen door 
Wim den Boer, eigenaar van Den Boer Elektrotechniek, zijn echtgenote Janneke en zijn dochter 
Janneke Kalkman‐den Boer. Van het reclamebureau Zeker Zichtbaar was mede‐eigenaar Henk 
den Boer aanwezig met zijn vriendin Larissa Hartkamp. Beide ondernemingen zijn geves gd in 
een groot bedrijfspand aan de Holleweg. In de gezamenlijke, gezellig ingerichte kan ne stond de 
koffie met wat lekkers van Scherpenzeelse makelij erbij al klaar. Twee bedrijven met één 
familieband. Wim den Boer is de oom van Henk en vader van Janneke Kalkman. Wim, Henk en 
dochter Janneke zijn op het Oosteinde op steenworp afstand van de plek waar beide 
ondernemingen nu zijn geves gd opgegroeid.

Na de koffie volgden twee interessante bedrijfspresenta es.

Zeker Zichtbaar. 
Henk den Boer beet de spits af en vertelde enthousiast over het reclamebureau dat hij ongeveer 
zeven jaar geleden met mede‐eigenaar Rens Boelsma hee  opgericht. Zoals een directeur van 
een reclamebureau betaamt, deed hij dat op professionele wijze gebruikmakend van fraaie 
beelden. Een van de doelstellingen is bedrijven Zeker Zichtbaar te maken. Aan die uitdaging 
werken dagelijks der en crea eve jonge mensen. Dat doen ze in opdracht van grote 
reclamebureaus voor veel bekende, landelijke ondernemingen zoals Ahold, Peijnenburg en AA 
Drink. Maar ook lokale en regionale bedrijven zoals Mandersloot Transport, Bouwbedrijf Kree , 
Donselaar tenten en Jumbo behoren tot de klantenkring. Zeker Zichtbaar luistert naar het 
verhaal van ondernemers en vertaalt dat naar een crea ef concept dat past bij het bedrijf en de 
onderneming een uniek, herkenbaar gezicht gee . 
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Online zorgt Zeker Zichtbaar ervoor dat 

ondernemingen aantrekkelijke websites 

hebben, vindbaar zijn op Google en via social 

media communiceren met hun doelgroep. 

Offline bestaan de ac viteiten uit het 

ontwerpen van logo’s, adverten es en 

bedrijfsbrochures. De kunst is de 

ondernemers zelf te laten zien hoe ze hun 

boodschap het beste bij hun klanten kunnen 

overbrengen. Daarbij werkt het 

reclamebureau nauw samen met veel 

partners die exper se op andere terreinen in huis hebben. Zo is voor een reclamevideo een 

videograaf nodig en voor een brochure een fotograaf. Henk den Boer gaf ons een kijkje in een 

boeiende wereld waarmee hij onze oppervlakkige kennis aanzienlijk verdiepte. 

Den Boer Elektrotechniek 
Janneke Kalkman‐den Boer verzorgde een PowerPoint presenta e over Den Boer 

Elektrotechniek. Deze maand bestaat het bedrijf 21 jaar en is Janneke vijf jaar in dienst. Janneke 

feliciteerde ons met het jubileum van Oud‐Scherpenzeel. Den Boer Elektrotechniek is begonnen 

op de babykamer van het toenmalige woonhuis van Wim en Janneke den Boer aan de 

Bruinhorsterlaan. Die werd al snel te klein, zodat het bedrijf verhuisde naar de schuur achter het 

huis. De zaak breidde verder uit en er kwam personeel in dienst. Er moest gezocht worden naar 

een ‘echt’ bedrijfspand. Dat werd gevonden aan de Laagerfseweg in Woudenberg. Naast een 

magazijn was er een kleine kan ne. De 

zaken gingen goed en de volgende 

verhuizing was na ongeveer vijf jaar een 

feit. Terug naar Scherpenzeel. Aan de 

Glashorst werd een pand gehuurd. Weer 

zes jaar later, in 2011, hee  Den Boer een 

drietal bedrijfsunits aan de Holleweg 

gekocht. Een deel van de panden betrok 

het elektrotechnisch bedrijf zelf en een 

ander deel werd aan Zeker Zichtbaar 

verhuurd. 

Nu hee  Den Boer Elektrotechniek meer dan twin g personeelsleden in dienst. Janneke werkt 

samen met Wim den Boer en enkele anderen op kantoor. De overige werknemers zwermen uit 

naar klussen in het land. Dagelijks kun je medewerkers vinden in Zeist, Utrecht en natuurlijk in 

Scherpenzeel e.o. De werkzaamheden zijn heel divers en worden uitgevoerd voor par culieren, 

bedrijven en instellingen zoals scholen. Vaak is Den Boer Elektrotechniek te vinden in 

monumentale panden die gerestaureerd worden of een nieuwe bestemming krijgen. Elk werk 

vereist een eigen specifieke aanpak. Domo ca (huisautoma sering) vereist een goede 

samenwerking met leveranciers en gespecialiseerde bedrijven. 

Henk den Boer van Zeker Zichtbaar

Janneke Kalkman presenteert Den Boer 
Elektrotechniek 
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Rondleiding
Na beide presenta es werden we in drie groepen 
verdeeld. Bij toerbeurt bezochten we het magazijn 
van Den Boer Elektrotechniek, de werkruimtes van 
Zeker Zichtbaar en het kantoor van Wim den Boer. 
Op die plekken werd verder tekst en uitleg gegeven 
over de ac viteiten van beide ondernemingen. Wat 
opviel was de passie waarmee Janneke, Henk en 
Wim over hun werk vertelden. Den Boer 
Elektrotechniek en Zeker Zichtbaar investeren in een 

op male rela e met hun werknemers en hun opdrachtgevers. Voorbeeld daarvan is de flexibele 
werk jd bij Zeker Zichtbaar. Je mag zo vroeg of zo laat je wilt beginnen of stoppen met je werk 
als je maar het aantal uren werkt waarvoor je in dienst bent. Het is ongetwijfeld een belangrijke 
reden dat er heel weinig verloop in het personeelsbestand is en klanten al jd weer terugkomen. 
Maar ook de sfeervolle kan ne zorgt ervoor dat werknemers zich thuis voelen. 

Na de rondleiding werden we door Janneke den 
Boer en Larissa Hartkamp getrakteerd op lokale 
lekkernijen, zoals een Scherpenzeels biertje of 
wijntje, Scherpenzeelse noten en allerlei hapjes 
die verrukkelijk smaakten. Het zou nog geruime 
jd duren voordat iedereen met een gevulde 

maag en een voldaan gevoel huiswaarts keerde…

Vanaf deze plaats bedanken we Zeker Zichtbaar en 
Den Boer Elektrotechniek nogmaals voor de 
fantas sche avond die ze voor ons verzorgden. 

Wim van den Berg

Wim den Boer gee  uitleg

Janneke den Boer en Larissa Hartkamp

OPEN DAG OUD‐SCHERPENZEEL
Zaterdag 16 februari is staat de eerste open dag van 2019 op het programma. Zoals gebruikelijk 

vindt deze ac viteit weer plaats in ’t Koetshuis waar we ons documenta ecentrum hebben. 

Daar is een exposi e ingericht met als thema Scherpenzeel vroeger en nu. Al jd leuk om 

beelden van vroeger naast hedendaagse plaatjes te zien. Getuige ook het enorme succes van 

het boek dat Philip van den Bosch niet lang geleden hee  uitgegeven. Er zijn nog veel meer 

mooie plekjes die niet in het boek staan, maar ook zeer de moeite waard zijn. In het 

documenta ecentrum kunt u veel voorwerpen bekijken die te maken hebben met de 

Scherpenzeelse geschiedenis. Daarnaast zijn er fotoalbums met schoolfoto’s en a eeldingen 

van verenigingen, bedrijven, gebouwen en personen in te kijken. Meer dan twin gduizend foto’s 

zijn inmiddels gedigitaliseerd, beschreven en gemakkelijk terug te vinden op de computer. U 

ontmoet wellicht ook oude bekenden onder het genot van een kop koffie of thee. Wie 

geïnteresseerd is in familiegeschiedenis kan terecht in de genealogieruimte. Kortom, voor ieder 

wat wils! U bent tussen 13.00 – 17.00 uur van harte welkom. 
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Op dinsdag 12 maart 2019 houden we onze voorjaarsvergadering in Partycentrum Boschzicht, 

Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel.

Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

• Opening en mededelingen

• Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 13 maart 2018*)

• Jaarverslag secretaris*)

• Jaarverslag penningmeester*)

• Begro ng 2019*) 

• Verslag kascommissie.

• Benoeming kascommissie 2019.

• Bestuursverkiezing. A redend en herkiesbaar zijn Henk van der Hoeff, Mirjam de Wijs en 

Wim van den Berg. Kandidaat‐bestuursleden kunnen door leden worden voorgedragen. Een 

voordracht kan schri elijk, ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot 

uiterlijk 15 februari 2019 bij de secretaris.

*) deze stukken kunt u vanaf 15 februari 2019 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  jdens de diverse ac viteiten van het afgelopen 

verenigingsjaar zijn gemaakt.

In de pauze kunt u in fotoalbums bladeren en genieten 

van een doorlopende fotopresenta e van historische 

beelden van Scherpenzeel. 

Na de pauze zullen we met foto‐ en filmbeelden 

terugkijken op ons 50‐jarig jubileum. Robert Lansing en 

Erik Jonker hebben prach ge opnames gemaakt van de 

diverse ac viteiten. Een compila e van die 

videobeelden, aangevuld met opnames uit het 

verleden, kunt u deze avond bewonderen.

Kortom, het beloo  weer een mooie en gezellige avond 

te worden. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. U bent 

van harte welkom.  

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Burgemeester Van Rhee‐Oud Ammerveld 
neemt het jubileumboek, de Canon van 
Scherpenzeel, in ontvangst.
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VERENIGING VAN MONUMENTENEIGENAREN 
OPGERICHT
In september van dit jaar is de Vereniging van monumenteneigenaren in Scherpenzeel 

opgericht. Evenals de vereniging Oud Scherpenzeel  hee  de nieuwe vereniging als een van de 

doelstellingen het behoud van historische monumenten. De nieuwe vereniging voelt zich dan 

ook nauw betrokken bij de ac viteiten van Oud Scherpenzeel. 

De leden van de nieuwe vereniging zijn eigenaar van een gemeentelijk of rijksmonument. Zij 

hebben daardoor veel te maken met het onderhoud en de bescherming van de monumenten. 

Dat is een zaak waarbij soms grote financiële en zakelijke belangen een rol spelen. Vaak is 

uitvoerig overleg vereist met de gemeente en de monumentencommissie. 

De laatste jaren is er in de wetgeving betreffende monumenten veel veranderd. Een nieuwe 

Erfgoedwet is van kracht geworden. Bovendien lijkt bij de overheid de tendens te bestaan om 

gemeentelijke monumenten op dezelfde manier te behandelen als rijksmonumenten. Dit kan 

grote nega eve gevolgen hebben voor de eigenaar van een gemeentelijk monument. De 

Erfgoedwet van 2016 maakte een herziening nodig van de Monumentenverordening van de 

gemeente Scherpenzeel. In het verleden is er een aantal keren misverstand geweest over de 

inhoud en interpreta e van deze verordening. Een werkgroep met leden van de 

monumentencommissie en enkele 

eigenaren van monumentenpanden 

hee  samengewerkt bij het opstellen 

van een nieuwe verordening. Dit is met 

succes afgerond en de gemeenteraad 

hee  de nieuwe verordening 

aangenomen. Het nieuwe document 

gee  duidelijk aan wat bij een 

monument wel of niet beschermd is. 

Verwacht mag worden dat de 

misverstanden uit het verleden (die 

soms kostbare gevolgen hebben gehad) 

hiermee uit de wereld zijn geholpen.  

De komst van een nieuwe 

monumentenverordening was een goed 

moment om de kennis en ervaring van 

de monumenteneigenaren te bundelen 

in één belangenvereniging. Bij het 

onderhoud van de monumenten 

ontmoeten de eigenaren soms 

ingewikkelde problemen. 
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MONUMENTEN IN SCHERPENZEEL

Naar aanleiding van de oprich ng van de Vereniging van Monumenteneigenaren is bij de 

vereniging Oud Scherpenzeel het idee ontstaan om de monumenten in Scherpenzeel onder de 

aandacht te brengen in een serie ar kelen over met name de bewoonde monumenten.

In Scherpenzeel hebben we 61 monumenten, onderverdeeld in 15 Rijksmonumenten en 46 

gemeentelijke monumenten. Is dit nu veel? In onderstaand overzicht is de vergelijking te zien 

met de omliggende gemeentes, afgezet tegen het aantal inwoners en woningen:

Het aantal monumenten afgezet tegen het aantal woningen is hierbij wellicht minder opvallend 

dan het verschil tussen het aantal Rijksmonumenten in vergelijking met het aantal gemeentelijke 

monumenten. Wanneer is iets nu een Rijksmonument en wanneer een gemeentelijk 

monument? 

De vereniging kan de leden adviseren bij hun contacten met de gemeente en de 

monumentcommissie over de las ge kwes es  die kunnen ontstaan. In goed overleg kunnen de 

wederzijdse wensen en problemen worden besproken en opgelost. Op deze manier wordt er 

bijgedragen het voortbestaan van de Scherpenzeelse monumenten. Zij dragen bij aan het 

karakter van ons mooie dorp.

Willem van Maren
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Tot 2012 moest een monument 50 jaar of langer geleden zijn vervaardigd om in het kader van 

de Monumentenwet als Rijksmonument voor bescherming in aanmerking te komen. Per 1 

januari 2012 is dit criterium echter vervallen, maar dit idee lee  nog steeds bij veel mensen (net 

als het idee dat een voorwerp 100 jaar oud moet zijn voordat het als an ek bestempeld kan 

worden). Een Rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant 

daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap 

of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: 'beschermd monument als 

bedoeld in de Erfgoedwet'. 

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of 

landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumentenverordening 

bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. Het is 

aan de gemeente om een gemeentelijk monument aan te wijzen. Alle gemeentes kunnen hier 

dus min of meer een eigen invulling aan geven. Het kan zelfs gebeuren dat een gemeente géén 

gemeentelijke monumenten kent. 

Objecten met een gemeentelijke monumentenstatus zijn vaak van lokaal of regionaal belang, 

terwijl objecten die aangewezen zijn als rijksmonument vaak een na onaal of interna onaal 

belang hebben.

Uit de beschrijvingen hierboven blijkt al duidelijk dat een monument niet per se een gebouw of 

een woning behoe  te zijn. In Scherpenzeel zijn bijvoorbeeld het Wi e Hek met de oprijlaan 

naar Lambalgen (aan de Sta onsweg, stammend uit omstreeks 1885) een gemeentelijk 

monument. Ook de romp van de molen van Van Harten (aan de Sta onsweg) is een 

gemeentelijk monument. Het Park, de toegangshekken, de restanten van de ijskelder in het Park 

en het restant van de tuinmuur van Huize Scherpenzeel zijn alle afzonderlijk benoemd als 

Rijksmonument.  De Lambalgerkeerkade (uit 1745), als onderdeel van de Grebbelinie is hierbij 

één van de laatst aangewezen Rijksmonumenten; om precies te zijn: in 2011.  

Over en aantal Scherpenzeelse 

(Rijks)monumenten is al uitvoerig 

geschreven. In 1983 schreef mevr. M.A. 

Prins‐Schimmel een boek over Huize 

Scherpenzeel, naar aanleiding van de 

restaura e van het Huis. Henk van 

Woudenberg schreef een uitvoerig boek 

over de geschiedenis van de Grote Kerk. 

Door het Gelders Genootschap werd in 

2004 het boekwerkje “Monumentengids 

Scherpenzeel” uitgegeven (geschreven 

door Jan Vredenberg).
Romp van de molen van Van Harten 
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ACTIVITEITENKALENDER
Open dag  16 februari

Ledenbijeenkomst 12 maart

Open dag 18 mei 

Excursie ???

Avondwandeling 5 juli

SPONSOREN
We bedanken onze  sponsoren die ook  in 2019 onze ac viteiten financieel ondersteunen.

Ook door vereniging Oud Scherpenzeel zijn in de loop van de  jd wel een aantal ar kelen 

geschreven over (Rijks)monumenten, maar nu is er dus het idee om een serie te schrijven over 

met name de bewoonde monumenten. Een aantal monumentale boerderijen zijn al beschreven, 

nu volgen de woningen in het dorp. Bent u zelf bewoner van een Rijks‐ of gemeentelijk 

monument en wilt u uw woning in dit verenigingsblad in de schijnwerpers ze en? Stuur dan een 

mailtje naar info@oudscherpenzeel.nl

Piet Valkenburg

Bronnen:

• Wikipedia

• www.allecijfers.nl

Monumentengids Scherpenzeel
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SPONSOREN JUBILEUM
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MELKBOER GERRIT HOOIJER (1893‐1983)

Om wat meer te weten te komen over Gerrit Hooijer, kwam ik via via bij Gré Hogendoorn uit 

Vessem terecht. Gré (91) is een dochter van Gerrit en zij stuurde me onderstaand verhaal.

‘‘Mijn vader Gerrit Hooijer, zoon van Berend Hooijer en 

Willemijntje van de Lagemaat, woonde bij zijn ouders op 

boerderij Breeschoten. Mijn moeder was Hendrika Blanken, zij 

woonde op Dorpsstraat 141. Mijn vader was in militaire dienst 

jdens de Eerste Wereldoorlog, tot 1917. Hij hee  mijn 

moeder in Scherpenzeel leren kennen op Koninginnedag. Zijn 

moeder, mijn oma, was het niet eens met zijn keuze. Een 

burgerdochter, het moest een boerendochter zijn. ‘Gerrit’, zei 

ze, ‘je kriegt een nieuwe fiets as je d’r laot schieten.’ ‘Moeder’, 

zei hij, ‘al geef je  en nieuwe fietsen, ik vind haar veel te lief.’ 

Zo kwam mijn vader na het huwelijk met mijn moeder op 17 

november 1917 in Scherpenzeel wonen. Mijn moeder woonde 

daar al met mijn oma, zij hadden een kruidenierswinkeltje. 

Eerst hebben mijn ouders dat samen voortgezet, maar later is 

mijn vader toch gaan boeren. Van lieverlee hadden ze wat 

koeien. Wanneer hij met de melkzaak begonnen is weet ik 

niet. Ik ben in 1927 geboren en weet niet beter dan dat hij 

toen al met melkventen begonnen was. Mijn moeder hee  weleens verteld dat hij met een bus 

melk op de transpor iets is begonnen en gewoon huis aan huis aanbelde met de vraag of ze 

melk wilden kopen. Maar ja, zo ging dat vroeger. Zowel zijn boerenbedrijf als zijn melkbedrijf 

hee  hij in de loop der jaren flink uitgebreid. Ik kan me nog herinneren dat hij ook wel bij 

andere boeren melk opkocht, o.a. bij Jan Renes aan de Holevoet. Maar later wordt de melk en 

ook andere melkproducten bij De Vooruitgang in Woudenberg gekocht. Er was ook een klein 

melkfabriekje in Renswoude, net voorbij De Dennen. Volgens mij maakten ze daar alleen 

roomboter en hadden ze de lekkerste karnemelk die ik ooit gehad heb. 

Vroeger hadden de mensen geen koelkast, maar 

een kelder. Dus in de zomer werd de melk gelijk 

verkocht en in de kelder gezet. Later kreeg je ook 

flessen melk, flessen vla, karnemelksepap, gortepap 

en havermoutpap. En een achtste en een kwart liter 

slagroom in een flesje. Ook pakjes roomboter.

Iedere ochtend moest mijn vader eerst koeien 

melken, voeren en water geven. En ook de varkens 

en kippen moesten verzorgd worden. 

Gerrit Hooijer sr.

Job de Greef in de Achterstraat
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Gerhard Chris an Haverkamp (1872‐1926) hee  in 1895 een ets 

ge teld ‘Boerderij te Scherpenzeel’ gemaakt. Die boerderij is 

hofstede Groot Ruwinkel. De a eelding is opgenomen in het 

verhaal over Groot Ruwinkel in dit blad. Waarom de hoeve als een 

spiegelbeeld van de werkelijke situa e is weergegeven, is 

onbekend. 

Over Gerhard Haverkamp is wel e.e.a. bekend. Van de Amsterdams 

grafische kunstenaars uit het  jdvak van 1880 tot begin 1900 is 

M.W. van der Valk (1857‐1935) de meest produc eve. Hij hee  

veel invloed gehad op Gerhard Haverkamp. Van der Valk woonde 

van 1902 tot 1905 in Scherpenzeel. 

Gerhard C. Haverkamp verbleef een klein half jaar (tot 28 juni 1902) bij Van der Valk in huis in 

Scherpenzeel. Hij werkt hier hard, want uit het jaar 1902 worden 15 etsen genoemd met 

Scherpenzeel als onderwerp. 

Daarna omkleden, eten en met de melkwagen op pad om te venten. Mijn oudere zusters 

moesten dan voor school jd melk in kleine busjes naar verafgelegen klanten brengen. Bij de 

Pothbrug en het Zwarte Land bijvoorbeeld. Op zaterdagavond werd er ook gevent. Dat was heel 

normaal. Ik kan me nog herinneren dat de winkels ook tot  en uur open waren, zoals de 

bakkers, de slagers en de kruideniers. 

De middenstandsvrouwen stonden allemaal achter 

de toonbank. Zelfs op zondagmorgen moesten 

mijn broer Barend en ik voordat het kerkvolk langs 

kwam in de buurt bij nog heel wat klantjes verse 

melk, direct van de koe, brengen. Ik herinner me 

dat er meer melkboeren waren o.a. Job de Greef 

op de Vlieterweg en Marinus Blanken van de 

Dorpsstraat. Hij had ook nog een 

kruidenierswinkel. Dan Bart en Tinus Blanken op 

de hoek van de Dorpsstraat en de Lindenlaan die 

ook een kaaswinkel hadden. Later mocht van de 

overheid geen boerderij en melkzaak onder één dak meer zijn. Mijn broer Gerrit hee  toen de 

melkzaak voortgezet, eerst met de bakfiets, later met de SRV‐wagen.”

Gré Hogendoorn

Wim van den Berg

Ets van Haverkamp, 1902

WIE WAS G.C. HAVERKAMP?

De boerderij van Gerrit Hooijer, hoek 
Dorpsstraat Druivenkamp
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Van der Valk was bevriend met de familie Haverkamp 

en had veel contact met hen toen hij nog in Amsterdam 

woonde. De vij ien jaar jongere Gerhard Haverkamp 

wilde graag kunstschilder worden en Van der Valk en 

zijn werk trok hem zeer aan. Op zijn drieëntwin gste 

(in 1895) besloot hij zijn kantoorbaan op te geven om 

kunstschilder te worden. Toen hij bij Maurits van der 

Valk in huis woonde, trokken beide kunstenaars er 

veelvuldig op uit om buiten te gaan tekenen. Van der 

Valk spoorde Haverkamp aan te gaan etsen, omdat hij 

zag dat zijn collega daarvoor veel talent had. 

Haverkamp was een s lle in den lande, iemand die weinig exposeerde en nauwelijks reclame 

maakte voor zijn werk. Zijn  jd besteedde hij vooral aan zijn produc es. In 1915 schreef Van der 

Valk in de voorrede van de catalogus van Haverkamp: ”Juist in dit gespannen al jd door werken, 

dat nooit tevreden is met een goedkoop effect, dat zelfs tot het kleinste krabbeltje met grooten 

ernst behandelt, omdat voor hem alles een noodzakelijk onderdeel is van een groot geheel, dat 

alleen tot stand gebracht kan worden door een zich elken dag en elk uur geheel geven aan het 

verzamelen van de gegevens die het eindelijk mogelijk zullen maken dat groote geheel klaar en 

helder neer te ze en, juist dat werken is Haverkamp’s groote kracht, en daarin ligt de beteekenis 

van zijn werk. ”

Toch is in Haverkamp niet alleen de harde werker te waarderen, 

maar ook de kunstenaar die in zijn werk de schoonheid van oude 

stadsgedeelten en van het landschap laat zien. Hij hee  veel door 

het land gezworven en overal  jdelijk gewoond en gewerkt. In 

1907 trouwde Haverkamp met kunstenaar J. Mackwirth. 

Haverkamp had een voorliefde voor architectuur, maar hij hield 

ook van de natuur. Bij elkaar maakte hij ongeveer 300 etsen. 

Gerhard C. Haverkamp is op 16 december 1926 in Baarn 

overleden, daar is hij ook begraven. Haverkamp hoort thuis in de 

groep van grafische kunstenaars uit het begin van de twin gste 

eeuw die is gevormd in de school van Maurits van der Valk en 

een etser is geworden van talent en volharding wiens werk een 

eigen karakter toonde.

Bronnen:

• R.W.P. DE VRIES Jr., NEDERLANDSCHE GRAFISCHE KUNSTENAARS uit het einde der 
negen ende en het begin van de twin gste eeuw, Den Haag 1943.

• K. ROODENBURG, Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880‐1930, Harderwijk 1992.

• h ps://rkd.nl

G.C. Haverkamp door J. 
Haverkamp‐Mackwirth, 1927

M.W. v.d. Valk, 1906. Foto van J. Klaver
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS
Groot Ruwinkel

Boerderij Groot Ruwinkel aan de 

Ruwinkelseweg 3 is in 2007 verdwenen. 

Daarvoor in de plaats is er een woonplek voor 

mensen met een licht verstandelijke handicap 

gekomen. De geschiedenis van Groot Ruwinkel 

gaat terug tot het begin van de vij iende eeuw.

De oude schrijfvorm van Ruwinkel is 

Rooijwinkel. Een winkel is een hoek land, dus 

een gerooide hoek land. Gerooid betekent hier 

ontgonnen. In 1415 wordt de naam voor het 

eerst vermeld als Rodenwinckel1 . Het ligt ten 

oosten van de boerderij Groot Scherpenzeel. 

Rodenwinckel en het ernaast gelegen 

Berckhorst zijn beide eigendom van Jan O en. 

Jan O en noemt zich Jan O en van 

Wolfswinckel en we mogen aannemen dat hij 

of zijn voorvader eigenaar is van een groot 

gebied waar de boerderijen Wolfswinkel, 

Berkhorst, Ruwinkel en Heintjeskamp uit zijn 

ontstaan. Wolfswinkel, Ruwinkel en 

Heintjeskamp zijn later gesplist en Berkhorst is 

verdwenen. Jan O en van Wolfswinckel hee  

er zelf waarschijnlijk niet gewoond, want hij is 

schout van Woudenberg en zal als zodanig 

daar ook gewoond hebben. Hij wordt als 

eigenaar opgevolgd door zijn zoon Ot Jansz van 

Wolfswinckel. Van hem is weinig bekend. Zijn 

zoon Hendrick O en van Wolfswinckel er  

Rodewinckell zoals het inmiddels heet. Hij 

trouwt met jonkvrouwe Bertrude van Tellicht. 

Zij zullen zelf ook niet op de boerderij hebben 

gewoond. Ik neem tenminste aan dat een 

jonkvrouwe daar niet wil wonen. Wel zorgt 

Hendrick ervoor dat zijn vrouw na zijn dood 

het vruchtgebruik van Ruwinkel krijgt als 

levensonderhoud. In 1485 leent Hendrick 150 

Rijnse guldens tegen 8 procent rente van O o 

Jacobsz Buijs2 . Hij moet de lening voor 1491 

aflossen. Dat lukt hem niet en daarom 

vernieuwt hij de lening. Nu leent hij 200 Rijnse 

guldens tegen vijf procent rente3 . Hierbij 

wordt bepaald dat Elias, de zoon van Hendrick 

van Wolfswinckel, de lening ook mag aflossen. 

Onderpand is steeds Ruwinkel. Elias zal de 

nieuwe eigenaar zijn geworden. Het laatste 

bericht komt uit 1498, als de lening nog steeds 

niet is afgelost. Daarna zwijgen de boeken heel 

lang over eigenaren van Ruwinkel. Er zijn alleen 

gegevens over de  endrechten. De bewoner 

van Ruwinkel moet elk jaar een  ende deel van 

de opbrengst afstaan aan de bezi er van het 

endrecht. Deze bezi ers zijn rijke mensen uit 

de omgeving die er een goede belegging in 

zien. Eén van hen, de Scherpenzeler Anthonis 

Elisz, verhuist naar Utrecht en hij en zijn 

nakomelingen noemen zich voortaan trots Van 

Roijwinckel. Er is een lijst te maken vanaf 1536 

van alle  endbezi ers, maar dat zegt niets over 

de eigenaar of de pachter4 . 

We pakken de draad weer op in 1566. Bij de 

graantelling in dat jaar komt men ook op ‘Rode 

Winckell’, inmiddels gesplitst in Groot en Klein 

Ruwinkel. Op Groot Ruwinkel woont 

waarschijnlijk Willem Borren. Van hem staat er: 

‘Willem gaet ter tafel mijt VII mijnse’5 . In 1586 

kopen Gijsbert Brandsz en zijn vrouw Reijntje 

Groot Ruwinkel 2002
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Wulferts van Bijler de boerderij. Het bestaat uit 

een huis, een schuur en een hooiberg. Van zijn 

vader hee  hij al een stuk heiveld geërfd, 

a oms g van de boerderij Berkhorst. In 1594 

weten zij hun bezit nog uit te breiden met een 

kamp land van Klein Ruwinkel en het gedeelte 

van het meentveld waar Klein Ruwinkel recht 

op hee . Dit meentveld is een stuk land waar 

Heintjeskamp, Ruwinkel en Groot Wolfswinkel 

samen gebruik van mogen maken. Als Gijsbert 

en Reijntje in 1625 hun testament maken is 

hun zoon Brand Gijsbertsz voorbestemd om de 

boerderij over te nemen. Hij moet zijn zuster 

en zwager dan wel uitkopen en ieder van hen 

1100 gulden geven6 . Drie jaar later is het 

zover, Gijsbert en Reijntje zijn overleden en 

zoon Brand Gijsbertsz neemt de boerderij over. 

Het wordt omschreven als “Roijwinckel mit 

eggen, mit einden, hooch en leech, bosch ende 

broeck, heijde, water ende weijde, torff ende 

twijge”. Van Brand is weinig bekend, zelfs niet 

hoe zijn vrouw heet. Een paar kleine 

akkefietjes die voor het gerecht van 

Scherpenzeel worden geregeld, meer niet. In 

een overzicht van de landerijen van 

Scherpenzeel uit 1647 hee  Groot Ruwinkel 8 

morgen bruikbaar bouwland en zijn er twee 

paarden en drie koeien7 .

Brand moet heel oud geworden zijn voor die 

jd, een jaar of 85. Hij boert 51 jaar en in 1669 

nemen zijn zoon Gijsbert Brandsz en zijn vrouw 

Jantje Cornelissen van ’t Voort het bedrijf 

over8 . Zij zijn dan al elf jaar getrouwd en 

hebben zes kinderen. In 1678 leent Gijsbert 

Brands 650 gulden met de boerderij als 

onderpand9 . Als Gijsbert en Jantje in 1688 hun 

testament op de langstlevende laten maken, 

besluiten zij om hun oudste zoon Brand 40 

gulden meer te geven dan de andere kinderen. 

Dit blij  zo als Jantje is overleden en Gijsbert 

een nieuw testament laat maken10 . Vaak is het 

zo dat de oudste zoon dan ook de boerderij 

er . In dit geval niet. Als de ouders zijn 

overleden gaan de vier overgebleven kinderen 

loten om de boerderij11 . En het lot valt 

toevallig toch op Brand Gijsbertsz. Hij er  

Ruwinkel. Het tweede lot valt op Cornelis 

Gijsbertsz. Hij krijgt het gedeelte dat 

oorspronkelijk van Berckhorst kwam. Het derde 

lot is voor Johannes Willemsz van Amerongen, 

getrouwd met hun zuster Hendrickje Gijsberts. 

Hij wordt beleend met een kamp land, gekocht 

van Marten Huijberts. Het vierde lot is voor 

zuster Geertje Gijsberts ‘bejaarde dochter’. Zij 

wordt beleend met een kamp land a oms g 

van het meentveld. Het eigendom van de 

boerderij valt dus uiteen in vier delen. 

Brand Gijsbertsz blij  op de boerderij, die voor 

een vierde deel van hemzelf is en huurt de rest 

van zijn zusters. Hij woont er aanvankelijk nog 

met zijn vrijgezelle zuster Geertje. Maar die 

trouwt in 1715 toch nog op 39‐jarige lee ijd. 

Brand, vrijgezel, blij  niet alleen over. Er komt 

een pasgetrouwd stel bij hem inwonen. Het 

zijn Willem Evertsz van de Haar, geboren op 

Huistede onder Woudenberg en zijn vrouw 

Geertje Hendriks van de Vliert, van Kallenbroek 

onder Barneveld. Bij de geboorte van hun 

tweede kind in 1717 wordt de boerderij voor 

het eerst Groot Ruwinkel genoemd. in 1723 

kunnen zij de boerderij De Bovenplaats in 

Maarsbergen pachten en vertrekken. Een paar 

jaar moet Brand het weer alleen doen, 

ongetwijfeld geholpen door een knecht en een 

meid. In 1728 komt het volgende echtpaar bij 

Brand in huis. Hij verpacht de boerderij aan 

Cornelis Petersz Steenbeek, van Klein Orel, die 

al een paar jaar met zijn vrouw Aaltje 

Teunissen op ’t Broek woont. Met drie 

kinderen komen ze naar de boerderij en daar 
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worden nog eens twee kinderen geboren. In 

1734 vertrekken zij weer, naar de boerderij 

Wolfswinkel.

De nieuwe pachters zijn Hendrik Fransen, 

geboren op Voskuilen en zijn vrouw Grietje 

Hendriks, uit Dieren. Ook zij maken de 

pach ermijn van zes jaar vol, maar willen die 

niet verlengen. Zij kunnen zich verbeteren door 

in 1740 de boerderij Klein Vlastuin bij de 

Pothbrug onder Woudenberg te pachten van de 

Armen de Poth uit Amersfoort.

De opvolgers heten Hannis Hendriksz Bruis, op 

latere lee ijd getrouwd met zijn nicht Ariaantje 

Meertens, die weduwe was geworden. 

Ariaantje is geboren op Sniddelaar en hee  

daar haar hele leven gewoond. Tot nu toe dan. 

Zij zoekt met haar tweede man een toekomst 

voor haar enige kind Wouter Jordensz en die ligt 

niet op Sniddelaar maar op Groot Ruwinkel. Het 

echtpaar is al in de zes g als zij er gaan wonen. 

De opzet lukt. In 1748 trouwt hun (s ef)zoon 

Wouter Jordensz met de Renswoudse Wijntje 

Hendriks, a oms g van de boerderij Engelaar. 

Hun acht kinderen worden allemaal op Groot 

Ruwinkel geboren.

Ondertussen hee  Brand in 1729 voor 800 

gulden het deel gekocht dat zijn zuster 

Hendrikje hee  geërfd12 . Het geld daarvoor 

leent hij van de broers Cobus en Faas Gerritsen, 

wonende op Selder onder Renswoude13 . Met 

deze lening gebeurt iets vreemds. Zes jaar later 

zijn de gebroeders overleden en hun 

erfgenamen besluiten om de lening aan de 

diaconie van Scherpenzeel te schenken. Als 

Brand in 1736 weer geld nodig hee , verhoogt 

hij de lening tot 1100 gulden. Nu niet bij de 

gebroeders, maar bij de diaconie14 . Na zijn 

dood is de lening aan de diaconie nog niet 

afgelost. Dat betekent dat de diaconie nu 

formeel eigenaar wordt van zijn deel van Groot 

Ruwinkel nl. de hel . Een vierde deel is nog 

steeds van zijn broer Cornelis, ook vrijgezel. De 

mannen van de diaconie en Cornelis steken de 

koppen bij elkaar en besluiten de boel te 

verkopen. Een koper is al snel gevonden: schout 

O o van Stuivenberg. Hij koopt Groot Ruwinkel 

in 1744 voor f 2450,=. Dat wil zeggen: drie 

vierde deel. Eén vierde deel zwer  nog rond in 

de familie, daarover later. O o is niet alleen 

schout, maar ook ontvanger van de 

gemeentebelas ngen. Om dit ambt te mogen 

bekleden moet hij een onderpand geven, mocht 

hij er een potje van maken. Hij stelt Groot 

Ruwinkel als onderpand15 .

Van 1744 tot 1761 blij  O o van Stuivenberg 

eigenaar. Dan verkoopt hij het aan Hendrik van 

Eckdom die het uit naam van zijn moeder 

Johanna Heshusius, weduwe van Anthonij van 

Eckdom koopt16 . Vreemde, niet Scherpenzeelse 

namen op het eerste gezicht. Toch zijn er 

familiebanden. Johanna’s moeder heet Johanna 

van Wolfswinkel en is een halfzuster van 

Adriana van Wolfswinkel, de vrouw van schout 

O o. We hebben het nog steeds over 

drievierde deel van de boerderij. Waar is het 

resterende vierde deel gebleven? Bij de 

verdeling in 1708 er  Geertje Gijsberts 

‘bejaarde dochter’ deze kamp land met het 

meentveld. Tegen de verwach ng trouwt 

Geertje toch nog op 39‐jarige lee ijd met 

Cornelis Claasz en gaat op de Kleine Vliert 

onder Renswoude wonen. Zij krijgen nog twee 

kinderen, dus zo bejaard was Geertje niet. 

Helaas overlee  zij de geboorte van het tweede 

kind niet. Omdat haar eerste kind ook al is 

overleden er  haar tweede kind, dat ook 

Geertje heet, het vierde deel van Groot 

Ruwinkel. 
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Dat wordt allemaal bliksemsnel geregeld. 

Geertje wordt in 1717 eigenaresse als ze drie 

weken oud is17 . Geertje, heet voluit Geertje 

Cornelissen van de Vliert omdat ze op de 

Kleine Vliert onder Renswoude opgroeit. Later 

trouwt zij en tot 1761 blij  zij gewoon 

eigenaresse van het vierde deel. Dan zoekt de 

boven genoemde Johanna Heshusius contact 

met haar. Zij kan het andere drie vierde deel 

kopen en wil ook graag het vierde deel van 

Geertje kopen. Voor 800 gulden worden ze het 

eens18 . Johanna Heshusius uit Amersfoort is 

nu dus in bezit van de hele boerderij, 

bestaande uit huis, hof, bergen, schuren en 

land. Op dezelfde dag gee  ze de boerderij 

over aan haar zoon Hendrik van Eckdom ten 

gevolge van de boedelscheiding19 .

Op de boerderij wonen Wouter Jordensz die 

zich Van Sniddelaar noemt en Wijntje Hendriks 

met hun kinderen. Eén van die kinderen, 

Hendrikje Woutersen van Sniddelaar blij  na 

haar huwelijk op de boerderij. Zij trouwt in 

1792 met Willem Jansz van Schaik, geboren op 

Kraaijenoord, een Scherpenzeelse boerderij die 

nu niet meer bestaat. De bruilo  is net op  jd 

want een week later wordt hun eerste kind op 

Groot Ruwinkel geboren. Drie jaar later 

vertrekt het echtpaar naar Woudenberg. 

Wouter en Wijntje gaan samen door, misschien 

geholpen door twee ongetrouwde zoons 

waarvan behalve hun doop niets bekend is. 

Wouter is in 1798 overleden. Van zijn vrouw is 

dat niet bekend. Dan wordt het een  jdje 

onduidelijk wie er op Groot Ruwinkel woont. 

Terug naar de eigenaar. Hendrik van Eckdom 

had het toegescheiden gekregen uit de boedel. 

Hendrik is predikant in Echteld. Zijn zwager 

Gerrit Vogelezang, notaris in Amersfoort zal 

wel een oogje in het zeil hebben gehouden. 

In 1789 is er een dikke boom omgehakt op de 

scheiding met Berkhorst. Hoe loopt de grens 

voortaan? Er komt een akkoord: de grens 

wordt bepaald door een weg of steeg, van 

Rooijwinkel westwaarts op Scherpenzeel aan, 

ten noorden langs Berkhorst; gezamenlijk te 

onderhouden. Dit is het Hollewegje20 . 

Als Hendrik in 1799 ongehuwd overlijdt erven 

zwager Gerrit Vogelezang en zijn vrouw 

Johanna van Eckdom de boerderij21 . Als later 

dat jaar zijn vrouw Johanna overlijdt wordt 

Gerrit alleen eigenaar van Groot Ruwinkel. Een 

jaar later trouwt hij de Amsterdamse Catharina 

van Velp. Het huwelijk duurt acht jaar. In 1808 

wordt Catharina weduwe. Een jaar later trouwt 

zij met O o Scheltus, heer van Leusden en 

burgemeester van Amersfoort. Ook hem 

overlee  zij. Als zij zelf in 1842 overlijdt is het 

moment daar dat de familie Scheltus de 

omvangrijke bezi ngen verdeelt22 . Groot 

Ruwinkel wordt toegescheiden aan Isaac 

Scheltus, heer van Leusden, rechter van de 

arondissementsrechtbank in Amersfoort. Hij is 

een zoon uit een eerder huwelijk van O o 

Scheltus. In 1850 ontstaat er een geschil met 

de eigenaren van de boerderij Berkhorst over 

het Hollewegje dat via Berkhorst naar de 

Straatweg loopt. Men is de afspraak van 1789 

vergeten. De zaak wordt besproken en 

vastgelegd bij de Scherpenzeelse notaris. Isaac 

Scheltus moet de populieren langs het 

Hollewegje laten staan, maar krijgt recht van 

overpad over Berkhorst. Hij krijgt een sleutel 

van het hek, maar mag zijn schapen niet over 

het Hollewegje laten gaan, tenzij de andere 

uitweg onder water staat23 .

In 1855 overlijdt Isaac Scheltus en zijn vrouw 

erf Groot Ruwinkel24 . Zij draagt de mooie 

naam Willemina Sara Hondorff Block. 
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Als zij in 1874 

overlijdt besluiten 

de kinderen 

Scheltus om de 

boerderij te 

verkopen25 . De 

koper heet Jan van 

Ginkel Aartzoon, 

landbouwer te 

Leersum. Maar 

daarover later.

Van 1798‐1812 weten we niet wie er op Groot 

Ruwinkel wonen. Dan komen Hendrik 

Cornelissen van Voskuilen en Johanna van 

Huigenbos er met drie kinderen vanuit 

Leusden wonen. Johanna is op Klein Orel 

geboren dus zij kent de boerderij wel vanuit 

haar jeugd. Er worden nog zes kinderen 

geboren. In 1831 verkoopt Hendrik in augustus 

eerst zijn boekweit en in september zijn 

inboedel, have en vee. Hij is dan 56 jaar oud. 

Stopt hij met boeren? Dat is onwaarschijnlijk 

want geen van zijn kinderen is nog getrouwd. 

Hee  hij een andere pachtboerderij 

gevonden? Maar dan verkoop je de inboedel 

en het vee niet. Of is het noodgedwongen? Het 

gezin verhuist naar Renswoude waar Hendrik 

en Johanna allebei in 1843 overlijden,  en 

dagen na elkaar.

In 1831 heet de nieuwe pachter Erris van de 

Haar. Hij pacht Groot Rooiwinkel met 

woonhuis, bakhuis, twee bergen, wagenschuur, 

schapenhok, 27 bunders, 43 roeden van 1832‐

1841, voor f 220,= per jaar26 . Erris is op Klein 

Rumelaar onder Woudenberg geboren. Hij 

trouwt met een meisje uit de buurt: Gerritje 

van den Broek geboren op Het Zandgat onder 

Maarn. Met acht van de negen kinderen gaan 

zij naar Groot Ruwinkel. 

Twee kinderen zullen op de boerderij 

overlijden; Dirk, 25 jaar oud en Cornelis, 22 

jaar oud. De andere kinderen trouwen en gaan 

in de omgeving wonen. Gerritje overlijdt in 

1845 en Erris voelt in 1850 zijn einde naderen. 

Vijf dagen voor zijn dood regelt hij de voogdij 

over zijn nog minderjarige jongste zoon 

Gerardus. De notaris noteert: ‘Gedaan ten 

huize van Erris in de kamer voor het ziekbed’27 . 

Na zijn overlijden verkopen de kinderen de 

inboedel en de rogge op het veld. De inboedel 

brengt f 2955,= op en de rogge f 674,=28 . 

Dochter Maria van de Haar neemt de pacht 

over. Zij is in 1849 getrouwd met een acht jaar 

oudere jongen uit de buurt, Jan Fransen van 

Davelaar, geboren op Klein Gooswilligen. Van 

hun negen kinderen worden er drie niet oud. 

Van het leven op de boerderij is niet veel 

bekend. Blijkbaar boeren ze niet slecht, want 

als Jan op 58‐jarige lee ijd overlijdt is de 

inventaris f 3780,= waard en er is f 1200,= 

uitgeleend29 . Zes kinderen zijn op dat moment 

nog minderjarig. Maria zal haar man 23 jaar 

overleven. In 1874 wordt de boerderij verkocht 

aan Jan van Ginkel Aartzoon. De nieuwe 

eigenaar wil er graag zelf op boeren en wil de 

pacht niet verlengen30 . Tot 1876 mogen Maria 

en de kinderen op de boerderij blijven. De 

pacht is f 450,= per jaar. 

Willemina Sara Hondorff 
Block, a eelding van Jan 
Braet von Uberfeldt, anno 
1852. Museum Flehite, inv./
cat.nr 1960‐001, 
Amersfoort

Groot Ruwinkel. Ets van G. Haverkamp, 1895.
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In dat jaar wordt het roerend goed verkocht 

voor f 2973,= en het veldgewas voor f 589,=31 . 

Het gezin verhuist naar het dorp.

De nieuwe eigenaar, Jan van Ginkel Aartzoon, 

is geboren in Leersum en trouwt daar eerst 

met de Woudenbergse Maatje van 

Voorthuizen en daarna met de Woudenbergse 

Evertje Apeldoorn. Hij is niet onbekend in 

Scherpenzeel, zijn moeder kwam van 

Veenschoten. We kunnen rus g stellen dat hij 

een rijke boer is. Hij is eigenaar van de 

boerderij Woudegge of ook genaamd De Hof 

onder Renswoude. Vlak voordat hij Groot 

Ruwinkel koopt kan hij nog f 1600,= lenen aan 

Olivier Sterk, een winkelier uit Scherpenzeel. In 

1874 koopt hij Groot Ruwinkel van de 

erfgenamen van Isaac Scheltus voor f 12.000,=. 

De boerderij is 36.64.00 ha groot. Er is ook nog 

ruim 4 hectare heiveld bij dat hij 

gemeenschappelijk gebruikt met Jan van 

Barneveld. De pachtster mag er tot 1876 op 

blijven wonen, dan zit haar pach ermijn er op. 

Tot die  jd moet Jan wachten. Maar de mens 

wikt…. Tien maanden voordat Jan naar Groot 

Ruwinkel zal verhuizen overlijdt hij, 58 jaar 

oud. Van de acht kinderen uit de twee 

huwelijken is de oudste 20 jaar. Zijn weduwe 

Evertje Apeldoorn besluit om toch maar te 

verhuizen naar Scherpenzeel. Nadat er een 

boedelinventaris is gemaakt krijgt zij voorlopig 

alles toegewezen32 . Groot Ruwinkel is 

inmiddels f 14.700,= waard. Zo komt het gezin 

in Scherpenzeel wonen in een nieuwe 

boerderij. Veel van de Van Ginkels die op dit 

moment in de omgeving wonen zijn 

nakomelingen van dit gezin. Oudste zoon 

Cornelis gaat op Oud Willaer wonen. Over hem 

ging het de vorige keer. Dochter Alida trouwt 

met Johannes van den Brandhof en wil op hun 

andere boerderij De Woudegge gaan wonen. 

Tijd om de boedel te gaan verdelen. Alida en 

Johannes nemen Woudwegge over voor f 

12.000,=. Ook de andere kinderen trouwen, 

Dirkje gaat naar Groot Kolfschoten en later 

gaat Harmen naar Groot Schaik. Als Evertje in 

1890 op 60‐jarige lee ijd overlijdt zijn alleen 

Aart en Harmen nog thuis. De kinderen 

besluiten om de boerderij en alles wat er bij 

hoort te verkopen. Groot Ruwinkel, inmiddels 

38.62.80 ha groot wordt voor f 16.290,= 

verkocht aan Benudina Maria van Naamen, 

getrouwd met mr. Herman Royaards en wordt 

deel van landgoed Scherpenzeel33 . De totale 

inboedel, have, vee en veldgewas wordt 

verkocht voor f 8677,=34 . Er zijn 6 koeien, 1 

pink, 2 zeugen, 6 keuen en 14 kippen op de 

boerderij. Er is al f 14.095 aan erfdelen 

uitgekeerd aan getrouwde kinderen.

Groot Ruwinkel staat leeg en er moet een 

pachter worden gezocht. 

Wulfert en Cornelia van Ginkel
Men hoe  niet lang te zoeken want zoon 

Wulfert van Ginkel wil graag terugkeren naar 

de boerderij waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij 

is in 1888 getrouwd met de Maarnse Cornelia 

van Grootveld en in Amerongen gaan wonen. 

Met hun eerste kind keren zij in 1890 terug 

naar Groot Ruwinkel. Er zullen nog 13 kinderen 

volgen, waarvan er drie al heel jong overlijden. 
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Jan is nog net geen 7 als hij overlijdt, Evertje 

bijna 6 en Martje is niet ouder dan 2 jaar 

geworden. Het laatste kind wordt in 1910 dood 

geboren en twee dagen later overlijdt Cornelia 

in het kraambed, 43 jaar oud. Wulfert, of Wuf 

zoals men hem noemt, blij  achter met negen 

kinderen waarvan de oudste net 21 jaar is 

geworden. Zijn leven lang hee  Wuf een 

schuldgevoel overgehouden aan het overlijden 

van zijn echtgenote die eigenlijk geen kinderen 

meer mocht krijgen. Toen dat toch gebeurde, 

was dat met fatale gevolgen. Na het overlijden 

van Cornelia is hij le erlijk van verdriet met 

stomheid geslagen en komt er lange  jd geen 

woord over zijn lippen. Wuf hertrouwt niet, 

maar kan het op één of andere manier redden.

Tot zijn overlijden in 1931 blij  Wuf boer op 

Groot Ruwinkel. Hij is 65 jaar als hij aan een 

harts lstand overlijdt. Dan woont alleen 

dochter Evertje nog thuis. De andere kinderen 

zijn uitgevlogen en hebben zich elders 

geves gd. Evertje trouwt een half jaar later 

met Tijmen van de Lagemaat. Zij emigreren 

naar Canada. De jongste zoon Aart, die in 1904 

is geboren, trouwt op 7 mei 1931 met Jannigje 

Reemst uit Hamersveld. Dat is een half jaar 

voordat zijn vader Wulfert overlijdt. Aart en 

Jannigje betrekken een boerderijtje op de 

Rudolph S ch ng. Daar blijven ze niet lang. Na 

de dood van Wulfert moet er een nieuwe boer 

op Groot Ruwinkel komen.

Aart en Jannigje van Ginkel
Eigenaar Royaards wil graag weer een Van 

Ginkel op de boerderij als pachter. Dat wordt 

Aart van Ginkel die op 1 januari 1932 samen 

met zijn echtgenote terugkeert naar Groot 

Ruwinkel, waar hij is geboren en opgegroeid. 

Het is een moeilijk begin, want de crisisjaren 

zijn inmiddels aangebroken. 

Aart en Jannigje krijgen  en kinderen. Wulfert 

(Wuf) is de oudste. Hij wordt in 1932 geboren. 

Daarna volgen er nog zes dochters en drie 

zoons: 

Jenny (1933), Evert Jan (1936), Cor (1937), 

Willie (1939), Evert (1940), Gerda (1942), Clara 

(1945), Aart Jan (1947) en Jeanet (1949). Later 

zal Evert zijn vader opvolgen als boer op Groot 

Ruwinkel.

Wulfert en Cornelia Het gezin van Wulfert en Cornelia. Aart van Ginkel, onder 2e van rechts
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Het is hard werken op de boerderij. De totale 

oppervlakte van Groot Ruwinkel is na het 

huwelijk van Grietje van Ginkel (zus van Aart) 

enigszins verminderd, omdat zij samen met 

haar echtgenoot Willem Nab een boerderij 

bouwt op grond van Groot Ruwinkel en ook 

een deel van het land pacht. De dochters van 

Aart en Jannigje verdienen na hun school jd 

buitenshuis de kost en de jongens gaan thuis 

aan het werk zodra ze de landbouwschool 

hebben doorlopen. Dat geldt niet voor Aart 

Jan, want hij gaat naar de HBS in Veenendaal. 

Maar ook voordat ze van school komen, maken 

de kinderen zich verdienstelijk op het 

boerenbedrijf en melken ze het vee als ze goed 

en wel op de lagere school zi en. Jong geleerd 

is oud gedaan. 

En, als je één koe kunt melken, kun je er ook 

twee of meer melken, zo luidt het mo o thuis. 

Wuf is de ‘bouwmeester’ en dat betekent dat 

hij zorg draagt voor de paarden. Daarom hoe  

hij dan niet meer te melken. In het begin hee  

Aart ongeveer  en melkkoeien die twee keer 

per dag worden gemolken. ’s Morgens om een 

uur of vijf de eerste keer. Verder zijn er varkens 

en kippen die zijn ondergebracht in vijf 

kippenhokken. Het bedrijf is voor een 

belangrijk deel zelfvoorzienend. Men teelt 

eigen groenten en aardappels. Een halve 

bunder land is bestemd voor de teelt van 

consump eaardappelen. Op z’n  jd wordt een 

varken geslacht en voor eieren hoe  Van 

Ginkel ook niet naar het dorp. De ouders van 

Jannigje wonen in Hamersveld.

Aart en Jannigje van Ginkel Boven vlnr: Evert Jan, Willie, Jenny, Wuf, Corrie. Onder vlnr: Gerda, 
Aart met op schoot Jeannet, Jannigje met Aart Jan, Clara en Evert

Groot Ruwinkel 1943 Groot Ruwinkel 1945
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Er is nauwelijks  jd om hen te bezoeken. Dat 

gebeurt maar een paar keer per jaar. Er wordt 

dan vroeg gemolken waarna Aart en Jannigje 

op de fiets naar Hamersveld gaan. 

Groot Ruwinkel is in 1876 gebouwd. In 1946 is 

de deel met acht meter verlengd, zodat er 

daarna ongeveer 35 koeien gestald kunnen 

worden. Aan het eind van de negen ende 

eeuw telt Groot Ruwinkel drie hooibergen. Een 

van de hooibergen is later een keer in brand 

gevlogen.  De drie hooibergen zijn fraai 

weergegeven door grafisch kunstenaar 

Gerhard Haverkamp, die in 1895 een prach ge 

ets van de boerderij hee  gemaakt35 . De 

boerderij is om onduidelijke redenen in 

spiegelbeeld weergegeven, maar daardoor niet 

minder mooi. Haverkamp hee  korte  jd in 

Scherpenzeel gewoond. Elders in dit blad vindt 

u meer informa e over Haverkamp. 

Ter vervanging van de hooibergen laat eigenaar 

Royaards in 1963 een hooitas bouwen bij 

Groot Ruwinkel. De bergroeden van de 

hooibergen zijn bij de bouw gebruikt. Ook 

gebruikt men daarvoor hout uit de bossen van 

het landgoed. Frank Osnabrugge van de 

Sta onsweg bouwt veel objecten voor 

Royaards, zo ook de hooitas. Voor het hout uit 

het bos zorgt Gerrit van Essen die in dienst is 

bij familie Royaards.

Op het erf staat in die  jd ook een schaapskooi. 

De paardenmest wordt daar wekelijks in 

gestort en afgedekt met stro. De pinken die 

erin huizen trappen de mest aan en een 

nieuwe laag mest en stro wordt aangebracht. 

Als de mest wel een meter hoog ligt, wordt het 

over het bieten‐ en aardappelland verspreid. 

De bieten zijn bestemd voor de koeien. 

Rondom de boerderij staan kippenhokken op 

redelijke afstand van het woonhuis vanwege de 

ruimte en uitloop van de dieren. 

Zoon Wuf trouwt in 1954 met Corrie Davelaar 

die op boerderij Hurksveld in Barneveld is 

opgegroeid. Het huis waarin zij gaan wonen, 

pal naast Groot Ruwinkel, is dan nog niet 

afgebouwd. Totdat het huis klaar is blijven Wuf 

en Corrie ieder bij hun eigen ouders wonen. De 

nieuwe woning staat op een bouwterrein van 

een halve bunder (5000m2) die van buurman 

Van Barneveld van Klein Ruwinkel  is gekocht. 

Aart, de oudste zoon van Wuf en Corrie, wordt 

op Hurksveld geboren en Gert, de tweede 

zoon, wordt in 1955 op Groot Ruwinkel 

geboren. Een paar weken na de geboorte van 

Gert is het nieuwe huis klaar en dan verhuizen 

Wuf en Corrie met hun twee zoons daar naar 

toe. Later worden Jannie en Alex van Ginkel 

daar geboren als dochter en zoon van Wuf en 

Corrie. 

Aart en Jansje van GinkelWuf en Corrie van GinkelVeldnamen Groot Ruwinkel
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De andere negen kinderen van Aart en Jannigje 

blijven in Scherpenzeel en omgeving wonen.

Van de  en kinderen zijn er zeven die na hun 

trouwen een agrarisch bedrijf hebben. Helaas 

zijn er inmiddels vier kinderen overleden: 

Jenny, Evert Jan, Evert en Gerda.

Ondanks drukke werkzaamheden in het bedrijf, 

vindt Aart van Ginkel  jd voor bestuursfunc es 

bij de melkcommissie van de Gelderse 

Maatschappij van Landbouw en de 

marktcommissie.  

Aart van Ginkel blij  tot 1965 op boerderij 

Groot Ruwinkel wonen en werken. Zijn 

echtgenote Jannigje is in 1962 overleden, ze is 

dan pas 53 jaar oud. Aart trouwt 3 ½ jaar na 

het overlijden van zijn eerste vrouw voor de 

tweede keer. Nu met Jansje van de Bosch. Dan 

verhuist hij naar het dorp en woont hij tot zijn 

overlijden in 1992 op de Sta onsweg. Hij is 87 

jaar oud geworden.

Evert en Geertje van Ginkel. 
Evert en Geertje zijn op een dag na even oud. 

Beiden zijn geboren in 1940. Evert komt uit het 

gezin van Aart en Jannigje van Ginkel dat  en 

kinderen telt, maar 

Geertje is de op een na 

jongste uit het gezin 

van Jan en Janna 

Blaauwendraat dat 

veer en kinderen telt. 

Geertje is op boerderij 

De Pol aan de 

Brinkkanterweg 

opgegroeid. Ze kent het 

boerenleven als geen 

ander. Als haar ouders 

in 1963 veer g jaar zijn 

getrouwd en drie 

maanden naar hun vijf geëmigreerde zoons in 

Canada gaan, doet Geertje met haar broer 

Arend het werk op de boerderij.

Evert en Geertje trouwen in 1965 en gaan op 

Groot Ruwinkel wonen. Samen krijgen ze vier 

kinderen: Jacqueline (1967), Anja (1968), Arjan 

(1969) en Jan (1971). Op Groot Ruwinkel melkt 

Evert van Ginkel ongeveer 50 koeien die niet 

meer op de deel staan, maar in een 

nieuwgebouwde melkstal zijn ondergebracht. 

Op de deel staat aanvankelijk nog jongvee, 

maar al spoedig wordt deze ruimte niet meer 

als koeienstal gebruikt. Ook zijn er ongeveer 

200 varkens op het bedrijf. Evert zorgt voor de 

koeien en Geertje draagt zorg voor de varkens. 

Rond 1967 brandt de koeienschuur af. Daarbij 

komt veel jongvee om het leven. Ook varkens 

en biggen die in de schuur zijn overleven het 

niet. Bij het bedrijf hoort in die  jd ongeveer 

13 bunder grasland en 5 bunder bouwland. 
Evert en Geertje van Ginkel, 
1965

Evert en Geertje van Ginkel met Arjan, Anja, Jan 
en Jacqueline, 1977
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Midden jaren zeven g breekt er weer brand 

uit. De hooitas wordt getroffen door hooibroei. 

Velen kennen Evert niet bij zijn eigen naam, 

maar kennen hem alleen als ‘de Rus’. Als 

Geertje hem op zeker moment nodig hee  en 

rondbelt waar Evert is, krijgt ze nul op het 

rekest, terwijl hij naast degene zit die de 

telefoon aanpakt. De man had nog nooit van 

Evert van Ginkel gehoord, wel van de Rus… Ook 

zoon Arjan is in zijn omgeving bekend onder 

dezelfde bijnaam. En daar is ie maar wat trots 

op!

In 1986 gaan Evert en Geertje uit elkaar en gaat 

Geertje met de kinderen Anja en Jan op de 

Kamillelaan wonen. Jacqueline woont dan al 

zelfstandig. Arjan besluit bij zijn vader op Groot 

Ruwinkel te blijven en hem te helpen op de 

boerderij. Om de week komen de zusters van 

Evert op maandag naar Groot Ruwinkel om het 

huishouden te doen. 

Zodra Arjan met zijn schoolopleiding klaar is, 

gaat hij thuis aan het werk en verzorgt hij de 

varkens. Daarnaast verhuurt hij zich voor alle 

voorkomende werkzaamheden bij andere 

agrarische bedrijven. Evert van Ginkel stopt 

rond 1995 met het melken en de koeien 

verdwijnen van Groot Ruwinkel. In 1996 gaat 

Arjan op zoek naar ander werk. 

Hij ziet geen toekomst in het agrarische bedrijf 

op Groot Ruwinkel. Inmiddels hee  hij ook een 

vriendin, Wendi Appeldoorn, met wie hij nu in 

Achterveld woont. Ze is opgegroeid op Klein 

Gooswilligen waar haar ouders een agrarisch 

bedrijf hebben gehad. Als Arjan al in Achterveld 

woont, komt hij nog dagelijks thuis bij zijn 

vader. Het gaat niet goed met de gezondheid 

van Evert van Ginkel. Hij overlijdt in het jaar 

2000 op 59‐jarige lee ijd aan een harts lstand. 

Geertje is naderhand op de Acacialaan gaan 

wonen. Zij komt in 2014 op tragische wijze om 

het leven als zij in haar woning van de trap valt. 

Hoewel Arjan geen boer is geworden, is hij 

dagelijks op agrarische bedrijven te vinden 

vanwege zijn beroep als chauffeur bij een 

transportbedrijf dat gespecialiseerd is in 

varkensvervoer. 

Groot Ruwinkel 2000 Groot Ruwinkel 2003

De deel in 2007
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Arjan en Wendi hebben drie kinderen: 

Danique, Damian en Djalynn. Net als andere 

telgen uit de familie Van Ginkel is Danique een 

zeer getalenteerd damesvoetballer. Ze is 17 en 

hee  bij Achterveld en Valleivogels gespeeld, 

maar nu speelt ze op een hoger niveau bij 

Saestum in Zeist. In haar lee ijdscategorie 

hee  ze zelfs meegedaan in het Nederlands 

el al. Dat beloo  nog wat.

Abrona
Na het overlijden van Evert van Ginkel staat de 

boerderij leeg. Ter voorkoming van ongenode 

gasten, wordt een deel van Groot Ruwinkel 

beschikbaar gesteld voor an ‐kraak bewoning. 

Buurman Gert van Ginkel stalt jongvee, 

schapen en s eren in de leegstaande 

gebouwen, terwijl hij ook een deel van het 

land in gebruik neemt. 

In 2000 komt Groot Ruwinkel vrij van pacht. 

Landgoed Scherpenzeel hee  nieuwe plannen 

met Groot Ruwinkel en daarin is geen ruimte 

voor voortze ng van de agrarische 

bestemming die het tot die  jd hee  gehad. 

De boerderij moet wijken voor een nieuw 

gebouw met een totaal andere bestemming. 

Vanaf 2001 ontwikkelt zorginstelling Abrona 

een plan om een groep gedragsmoeilijke en 

verstandelijk gehandicapten in een nieuw te 

bouwen pand op Groot Ruwinkel te 

huisvesten. Dat hee  aanvankelijk nog wel wat 

voeten in aarde. Tijdens de inspraakperiode 

komen bijna 200 reac es bij de gemeente 

binnen.

 Burgers zijn vooral bezorgd over hun eigen 

veiligheid en die van hun kinderen. In 2004 

worden de plannen concreet en in 2005 keurt 

de gemeente het voorontwerpbestemmings‐

plan Buurtschap Ruwinkel goed. In de plannen 

is sprake van 24 zorgappartementen. In 2007 

doet de slopershamer zijn werk. Die wordt al 

snel geholpen door een uitslaande brand 

waardoor de boerderij tot de grond toe 

a randt.  De overblijfselen van Groot Ruwinkel 

worden daarna opgeruimd en er ontstaat een 

braakliggend stuk bouwterrein. Abrona hee  5 

ha grond van Landgoed Scherpenzeel in 

gebruik waarover zij erfpacht betaalt en 

waarop het nieuwe pand is gebouwd.

Henk van Woudenberg

Wim van den Berg

Hofstede Groot Ruwinkel 2018
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1  HUA; St. Paulus 30, fol. 329; 1415, naesten daghes sinte Mar jns dagh. Opvallend is dat de naam in 
een  endlijst uit 1416 niet voorkomt. Gezien de volgorde van de lijst zou de boerderij hier 
Wouterscampe heten. St. Paulus 376, fol. 5; 1416.
2 Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 25; 03‐02‐1485.
3   Leenboek Huis Scherpenzeel 107, fol. 29vo; 12‐11‐1491.
4 Zij staan vermeld in de boeken van St. Paulus, nr. 34, 37, 38, 40 en Leenhof 166‐169, 174. De 
endbezi ers moesten op hun beurt weer twee mud rogge en een mud gerst  

  afdragen aan de St. Paulusabdij in Utrecht.
5 Hof van Gelderland 4744; Graantelling 1566.
6 Octrooi om te testeren: Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 151vo; 07‐04‐1625. Testament: 
Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 152; 08‐04‐1628.
7 Archief Westerholt 252‐2, nr. 1; landcedulle 1647.
8 Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 43vo; 06‐11‐1669.
9 Leenboek Huis Scherpenzeel 148, fol. 111; 15‐07‐1678.
10 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 4; 20‐11‐1688. Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 50; 25‐04‐
1703 en fol. 53vo; 26‐07‐1704.
11 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 65; 13‐03‐1708.
12 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 5vo; 17‐12‐1729.
13 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 6vo; 01‐01‐1730.
14 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 42vo; 08‐03‐1736.
15 Onderpandstelling: Rechterlijk Archief Scherpenzeel 5; september 1744. Vernieuwd: Rechterlijk 
Archief Scherpenzeel 5; 29‐01‐1760. Belening: Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 105; 20‐12‐1745.
16 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 44; 22‐07‐1761.
17 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 102; 22‐07‐1717.
18 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 43; 06‐07‐1761.
19 Notaris W. Köhne te Haarlem; 11‐07‐1771. Genoemd in Archief Huis Scherpenzeel 77.
20 Archief Huis Scherpenzeel 77; 29‐06‐1789.
21 Leenboek Huis Scherpenzeel 146, fol. 211vo; 01‐07‐1799 en fol. 213vo; 18‐01‐1800.
22 AE; Notarieel Amersfoort, not. Js. de Louter AT055j003, nr. 328; 16‐03‐1844.
23 HGA; Notarieel Scherpenzeel 4131; 18‐03‐1850. Afschri  in Archief Huis Scherpenzeel 77.
24 AE; Notarieel Amersfoort, not. J. de Louter AT055j052, nr. 6174; 21‐10‐1868.
25  HGA; Notarieel Scherpenzeel 4141; nr. 179; 10‐06‐1874.
26 AE; Notarieel Amersfoort, AT055f023, nr. 2147; 23‐08‐1831.
27 HGA; Notarieel Scherpenzeel 4131; nr. 21; 17‐07‐1850.
28 HGA; Notarieel Scherpenzeel 4132; nr. 4; 21‐02‐1852 en nr. 13; 06‐07‐1852.
29 HGA; Notarieel Scherpenzeel 4141; nr. 23; 05‐07‐1871.
30 HGA; Notarieel Scherpenzeel 4141; nr. 199; 14‐12‐1874.
31 HGA; Notarieel Scherpenzeel 4145; nr. 253; 13‐01‐1876 en nr. 8; 20‐07‐1876.
32 Notaris Van Wieringen, Woudenberg; 11‐11‐1875. Afschri  in Archief Huis Scherpenzeel 77.
33 AE; Notarieel Amersfoort AT058a005, rep. 111; 04‐08‐1890. Kwitan e in Huis Scherpenzeel 77.
34 Inventaris: AE; Notarieel Amersfoort, not. P. v.d. Want AT058a004, nr. 65; 12‐05‐1890. 
Boedelbeschrijving: AT058a007, nr. 162; 30‐11‐1891. Verkoop roerend goed: AT058a006, nr. 6; 07‐01‐
1891. Verkoop rogge: AT058a006, nr. 102; 11‐07‐1891.
35 R.W.P. DE VRIES Jr., NEDERLANDSCHE GRAFISCHE KUNSTENAARS uit het einde der negen ende en het 
begin van de twin gste eeuw, Den Haag 1943.
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MARKANTE SCHERPENZELERS

In de serie “Markante Scherpenzelers” belichten we dorpsgenoten die 

om wat voor reden dan ook een onuitwisbare indruk hebben 

achtergelaten. Dat kan omdat ze voor de dorpsgemeenschap een 

bijzondere betekenis hebben gehad, maar dat kan ook omdat ze als 

persoon zelf bijzonder waren. In deze aflevering: Burgemeester Jan Heij

Jan Heij wordt op 02 juli 1920 geboren te 

O erlo in een tradi oneel boerengezin. Vader 

Hendrikus Heij (geboren te Ede op 21 januari 

1882) en moeder Jacobje van Lu khuizen 

(geboren te O erlo op 12 oktober 1883) 

stammen beiden ook uit boerengezinnen.

Het kan dan ook niet anders of de jonge Jan 

Heij gaat agrarisch beroepsonderwijs volgen. 

Jan volgt geen verdere opleidingen, maar 

bekwaamt zich vooral door middel van 

zelfstudie. Zo volgt hij een opleiding als 

boekhouder en verwer  daar een diploma in.

Al  jdens zijn schoolopleiding raakt Jan als 

veer enjarige jongen betrokken bij het werk 

voor de Gelderse Christelijke Boeren‐ en 

Tuindersbond en assisteert hij de toenmalige 

secretaris van die organisa e. Misschien niet 

onverwacht voor zijn familie wordt Jan geen 

landbouwer, maar kiest hij een andere weg. 

Zijn eerst bekende beroep is hoofd 

administra e van de Bond voor Christelijk 

Nijverheidsonderwijs. Daarna wordt Jan eerst 

adjunct‐secretaris (tot 1952) en daarna 

secretaris‐penningmeester van de Nederlandse 

Christelijke Boeren‐ en Tuindersbond in 

Gelderland en dat houdt hij vol tot in 1964.

Jan trekt dan ook vanuit O erlo rich ng 

Arnhem. Zijn eerst bekende woonadres in 

Arnhem is aan de Beukenlaan 30. Hij zou er 

van 1953 tot 1961 wonen. 

In de jaren ’50 trouwt Jan Heij met de uit 

Friesland a oms ge Hinke Flameling. Zij is 

geboren op 1 juli 1917 in Bolsward en een 

dochter van Gerrit Flameling en Hiltje 

Wassenaar. Uit dit gezin zouden drie kinderen 

voorkomen, waarvan Chris aan Heij (geboren 

op 8 April 1957 in Arnhem) de oudste is.

Vanuit het bondsleven is het een rela ef kleine 

stap naar de poli ek. Jan is lid van de 

Christelijk Historische Unie (CHU) en wordt 

namens de CHU in 1958 lid van de 

gemeenteraad van Arnhem. Hij zou dat blijven 

tot aan zijn vertrek naar Scherpenzeel in 1969. 

Jan Heij is een bescheiden en innemende man 

die van velen het vertrouwen geniet en in 1964 

wordt hij dan ook namens de CHU wethouder 

in Arnhem en vanaf 1965 lid van de Provinciale 

Staten van Gelderland. Als wethouder is hij in 

Arnhem verantwoordelijk voor de portefeuilles 

van personeelszaken, sociale zaken, 

volksgezondheid en woonruimteverdeling. 

Binnen de CHU is Jan ook nog eens bestuurslid 

van de “Kamerkring Gelderland”(tot 1965).

Het gaat Jan voor de wind en hij verhuist in 

1961 van de rijtjeswoning aan de Beukenlaan 

naar een fraai oud pand aan de Bouriciusstraat 

13 in Arnhem. Dat blijkt van korte duur want al 

in 1963 al verhuist het gezin naar de Kluizeweg 

10, vanzelfsprekend ook in Arnhem.
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Dat Jan goed in de peilingen ligt blijkt wel, 

want in juli 1966 wordt hij met 

voorkeurstemmen gekozen tot Eerste 

Kamerlid. Jan laat de zetel echter over aan 

de op dat moment hoger geplaatste S.R. 

(Sieto) Kno nerus, de voormalige 

burgemeester van Groningen. Het duurt 

echter niet lang, want in 1968 wordt Jan 

alsnog lid van de Eerste Kamer der Staten 

Generaal. Het zal niemand verbazen dat 

Jan ook in de Eerste Kamer vooral over sociale zaken, volksgezondheid en landbouw spreekt. 

Ook is hij voorzi er van de vaste commissie voor Sociale Zaken.Jan Heij stapt naast zijn 

dagelijkse poli eke bezigheden in een groot aantal nevenfunc es:

• voorzi er provinciale onderwijsorganisa e
• lid dagelijks bestuur en tweede voorzi er Bond voor Christelijk Nijverheidsonderwijs
• lid Onderwijsraad
• lid dagelijks bestuur Nederlandse Christelijke Emigra e Centrale|
• voorzi er S ch ng Dienstverlening Christelijk Onderwijs, van 1967 tot 1990
• lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf 1969 (nog in 1971)

In het voorjaar van 1969 gooit Jan Heij 

het roer volledig om, want in mei 1969 

wordt hij benoemd tot burgemeester 

van Scherpenzeel. Tijdens een 

buitengewone raadsvergadering in het 

Huis in de Wei op zaterdag 3 mei 1969 

vindt zijn installa e als burgemeester 

plaats. De familie Heij wordt op grootse 

wijze met een open rijtuig ingehaald 

vanaf de gemeentegrens, vooraf gegaan 

door de Valleiruiters en onthaald met 

een serenade door Caecilia. 

Jan volgt burgemeester Hoytema van 

Konijnenburg op die maar liefst 33 jaar hier de 

scepter hee  gezwaaid en een icoon is in het 

dorp. Heij noemt in zijn installa erede het 

burgemeestersambt het mooiste ambt dat er 

is. Hij prijst zijn voorganger die Scherpenzeel 

van een troosteloze puinhoop in 1940 tot een 

sieraad hee  gemaakt in 1969. 

Behalve fes viteiten vinden er  jdens de 

installa e maar liefst 9 toespraken plaats, 

onder andere door Bart Roest namens de 

gezamenlijke kerken en diverse burgemeesters. 

De heer A. Bennis, loco‐burgemeester van 

Arnhem vraagt zich nog wel even hardop af 

waarom de jongste telg van burgemeesters in 

een bejaardenhuis wordt geïnstalleerd….. 

Bouriciussstraat 13 (linker woning) 

 Het gezin Heij wordt opgehaald bij de gemeentegrens. 
Op de foto : het gezin Heij. Verder o.a.: Loco‐
burgemeester J. v.d. Ham en secretaris B. v.d. Brink 
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Jan Heij blij  lid van de Eerste Kamer, maar 

mag zich al snel buigen over wat klein‐dorpse 

problema ek als in juni 1969 een zes gtal niet‐

Scherpenzelers op een zondagmiddag het dan 

gesloten zwembad binnendringt en een duik 

nemen. Burgemeester en Wethouders bereiken 

onder leiding van de kersverse burgemeester 

een compromis, zodat er ook in Scherpenzeel 

iets meer ruimte ontstaat voor andere 

opva ngen. Besloten wordt dat het zwembad 

bij zomerweer op zondagmiddag open gaat, 

maar alleen voor abonnementhouders tussen 

13 en 21 jaar, zodat er niet hoe  te worden 

betaald aan de kassa.

Ook direct ná zijn zomervakan e wordt de 

nieuwe burgemeester min of meer op de proef 

gesteld. Er ontstaat  jdens een spoedberaad in 

de gemeenteraad in augustus 1969 een vrij 

felle discussie over de breedte van fietspaden 

en tro oirs in o.a. de Marktstraat. 

Vanzelfsprekend is Jan Heij nog niet geheel 

ingeschoten in deze materie. Hij hee  echter 

voldoende poli eke ervaring om zich niet tot 

overhaaste beslissingen te laten overhalen en 

stelt de beantwoording uit tot een later  jds p.

In 1971 verhuist het gezin Heij naar de nieuwe 

burgemeesterswoning aan de Burgemeester 

Royaardslaan 2, waar men de gehele 

ambtsperiode zou blijven wonen.

Jan Heij wordt omschreven als een bescheiden 

op samenwerking gerichte man, die vanuit een 

hechte geloofsovertuiging de samenleving wil 

dienen. Dat kenmerkt ook zijn periode als 

burgemeester in ons dorp, waarbij Jan zich al 

heel snel als een echter burgervader doet 

gelden. Bij jubilea en andere fes viteiten laat 

hij zelden verstek gaan en vindt hij zijn 

echtgenote meestal aan zijn zijde. Als er in het 

publiek opgetreden moet worden zijn ze 

eigenlijk al jd met z’n tweeën. „Mijn vrouw en 

ik", is een door de burgemeester veel gebruikte 

uitdrukking.

In de 16 jaar dat Jan Heij onze burgemeester is 

geweest zullen er veel gebeurtenissen de revue 

passeren, zodat we in dit ar kel slechts een 

greep uit deze gebeurtenissen zullen 

behandelen.

De bevolking van de gemeente Scherpenzeel 

groeit gestaag. In 1969 telt het dorp ongeveer 

5000 inwoners, maar er moeten snel huizen bij. 

In 1971 toont de gemeenteraad zich dan ook 

blij als er in het plan “Wilgenhof” 17 

woningwetwoningen en 9 bejaardenwoningen 

gebouwd kunnen gaan worden. In het jaar 

daarop wordt ook het bestemmingsplan “De 

Maatjes” vastgesteld, zodat Scherpenzeel zich 

verder kan uitbreiden. 

De woningwetwoningen worden echter een 

behoorlijk struikelblok voor de gemeenteraad. 

Als in februari 1972 door de raad het 

principebesluit wordt genomen geen 

woningwetwoningen meer te verkopen aan de 

bewoners is dat een fikse (financiële) strop 

voor diverse Scherpenzelers en dat leidt tot 

he ige discussies in de raad. Het is aan de 

burgemeester om dit in goede banen te leiden.

Het zwembad in de jaren ‘60
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Vanzelfsprekend vinden er in die beginjaren 

ook leukere zaken plaats. Zo wordt 

Carnavalsvereniging “De Valleituiters” in 1971 

opgericht. Op 11 november 1971 wordt 

burgemeester Jan Heij tot ‘Oppertuiter’ 

benoemd. In februari 1972 wordt door de 

Raad van Elf het allereerste Carnavalsfeest 

georganiseerd in Boschzicht. Het wordt een 

grandioos feest waarbij de ‘Oppertuiter’ 

natuurlijk ook aanwezig is. 

Het verenigingsleven bloeit in Scherpenzeel. 

Onder leiding van burgemeester Heij wordt 

sportpark De Bree gerealiseerd en ook wordt 

in 1974 het vernieuwde zwembad ’t Willaer 

officieel geopend.

Ook ontstaat er al in 1971 voorzich g een 

discussie of er een dorpshuis of 

ac viteitencentrum nodig is in het dorp. De 

discussie wordt geleid door de burgemeester 

en als gast is Dr. L. Schneider, consulent voor 

samenlevingscentra Gelderland, uitgenodigd. 

Een goede zet, want deze gast kan vertellen dat 

de staat maar liefst 75% van de kosten van de 

bouw voor rekening zal kunnen nemen. Vanuit 

deze eerste vergadering ontstaat er een 

s ch ng Ac viteitencentrum, maar dan duurt 

het nog vier jaar praten en onderhandelen 

voordat de bouw van een ac viteitencentrum 

in december 1975 van start kan gaan. De 

burgemeester wordt in een gele 

bouwvakkersjas gehesen, krijgt een 

bouwvakkershelm op en mag als 

kraanmachinist eigenhandig het eerste 

element van het ac viteitencentrum plaatsen. 

In september 1976 vindt op feestelijke wijze de 

opening van het ac viteitencentrum plaats. De 

naam van het gebouw is goed geheim 

gehouden voor burgemeester Jan Heij en hij is 

dan ook blij verrast dat de Heijhorst naar hem 

vernoemd is. Het tekent ook wel de plek die de 

burgemeester in de harten van vele 

Scherpenzelers hee  ingenomen. De Heijhorst 

wordt met veel tromgeroffel geopend door de 

Commissaris van de Koningin Mr. W.J. 

Geertsema. 

Het echtpaar Heij wordt vooral bekend door hun 
warme belangstelling met en voor de 
Scherpenzelers zelf. 
Op deze foto: Hendrik Valkenburg en Hermina 
Gerarda van Doorn zijn 60 jaar getrouwd in 1980 
en worden bezocht door dhr. en mevr. Heij
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In de jaren ’70 verandert het poli eke klimaat 

in Nederland en ook in Scherpenzeel. In de 

Scherpenzeelse Krant van 18 juni 1975 wordt 

met een grote kop aangegeven: “Duidelijke 

tendens naar afwijzing van bestaande 

plannen”. Binnen de Scherpenzeelse raad 

moeten ook wat stevige knopen doorgehakt 

worden. Zo zijn er plannen voor vier nieuwe 

scholen, ontstaan de eerste discussies voor 

een rondweg rond het dorp en ontstaat er veel 

onrust over de plannen voor een gasopslag van 

acht grote tanks van ieder 100.000 liter aan de 

Glashorst. In een uitgebreid –meer dan 

paginagroot‐‐ interview spreekt de 

burgemeester zijn vertrouwen uit in de 

Scherpenzeelse bevolking en de samenwerking 

in de gemeenteraad.

In de jaren die daarop volgen vinden een 

aantal kleinere, maar wel noemenswaardige 

zaken plaats; zo wordt in 1976 de 

Scherpenzeelse Vrouwenraad geïnstalleerd 

onder leiding van de burgemeestersvrouw, 

bieden de Scherpenzeelse bedrijven in 1977 

een fraaie wandkroniek aan de gemeente aan, 

krijgt de brandweer in 1978 een nieuwe 

tankautospuit en gaat in 1978 de schoorsteen 

om als laatste restant van de oude 

stoomweverij De Driekleur.

Aanbieden van de wandkroniek. Deze is 
tegenwoordig te bekijken bij ver. Oud 
Scherpenzeel

Burgemeester Heij in de nieuwe brandweerauto 

De laatste hel  van de jaren ’70 zijn echter ook de opmaat voor een aantal grote gebeurtenissen 

die zouden volgen. Allereerst wordt bepaald dat Scherpenzeel voor het eerst werd genoemd in 

een akte uit 1229, wat betekent dat in 1979 het dorp 750 jaar bestaat. Langzaam maar zeker 

ontstaan er ideeën voor een grootse viering in 1979. Het is niet verwonderlijk dat het 

burgemeestersechtpaar zeer intensief deelneemt aan de fes viteiten. Het wordt een enorm 

feest, waar tot nu toe nog over gepraat wordt. Optochten, ballonvaarten, een nieuwe 

Scherpenzeelse vlag, toneelspel, het wordt een aaneenschakeling van mooie momenten met 

Scherpenzelers die wekenlang in historische kleding rondlopen. Hoogtepunt van de fes viteiten 

is misschien wel de opening van het gerestaureerde Koetshuis door prinses Beatrix.  

Nog in hetzelfde jaar 1979 vindt een ander hoogtepunt plaats als de burgemeester op 26 april 

1979 wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
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Het burgemeestersechtpaar vol aandacht voor 
de luchtballonnen 

Prinses Beatrix wordt verwelkomd 

Ook in 1979 verlaat Jan Heij als kamerlid de 

Eerste Kamer. Als hij begin jaren tach g een 

har nfarct krijgt moet de burgemeester het 

noodgedwongen ( jdelijk?) wat rus ger 

aandoen. 

Het uit 1941 stammende gemeentehuis aan de 

Dorpsstraat wordt te klein voor de groeiende 

gemeente en voor een symbolisch bedrag 

wordt in de jaren ’70 het a rokkelende Huize 

Scherpenzeel gekocht van de erven Royaards. 

Het kasteeltje blijkt in zodanig slechte staat te 

verkeren dat zelfs nog even overwogen wordt 

om het af te breken, maar in 1980 wordt door 

een eensgezinde gemeenteraad besloten een 

ruime 3 miljoen gulden krediet te verschaffen 

voor restaura e van het Huis. Nog vóór het 

einde van de restaura e ontstaat in 1982 nog 

wel wat discussie over de kosten. Om deze te 

drukken komt er een voorstel om de 350.000 

gulden inrich ngskosten te verminderen. De 

burgemeester vraagt en krijgt het vertrouwen 

dat men zuinig om zal gaan met de kosten. In 

1983 is de restaura e van Huize Scherpenzeel 

dan eindelijk voltooid. Op vrijdag 27 mei 1983 

wordt het pand officieel geopend door de 

Commissaris van de Koningin, Mr. W.J. 

Geertsema. Het kasteeltje doet daarna dienst 

als gemeentehuis en is hierbij een fraaie 

blikvanger voor ons dorp.  

In 1981 wordt Jan Heij voor de tweede keer 

herbenoemd als burgemeester van ons dorp. 

In de laatste jaren van zijn burgemeestersambt 

zullen nog diverse zaken voorbij komen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de onthulling van het 

herdenkingsmonument aan de Voorposten in 

1982, de reünie van de oud‐strijders in 1982, 

de opening van het fietspad langs de 

Barneveldseweg in 1984 en de opening van 

Jongerencentrum “De Joker” in 1984.

Opening van het fietspad Scherpenzeel ‐ Barneveld. 
Op de fiets vooraan : Burgemeester J. Heij en 
wethouder dhr. D. Kroodsma, daarachter dhr. M 
Sterk en dhr. Van Halm van de V.V.D. 

Opening Huize Scherpenzeel
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Bij het bereiken van zijn pensioengerech gde 

lee ijd besluit burgemeester Jan Heij te 

stoppen. Een afscheidscomité onder 

voorzi erschap van wethouder Douwe 

Kroodsma organiseert een groots afscheid. Op 

21 juni 1985 begint dat ’s middags met een 

bijzondere raadsvergadering op dezelfde 

loca e als waar ook de installa e des jds 

plaatsvond. De fes viteiten zijn daarna in de 

Heijhorst. Als de burgemeester samen met zijn 

vrouw en drie kinderen binnenkomt, krijgen ze 

een staande ova e. Er zijn ruim tweehonderd 

genodigden. Tijdens een informeel samenzijn 

in De Hertog van Gelre volgen diverse 

afscheidsspeeches. Onder begeleiding van 

Caecilia en de Willaerruiters rijden de 

burgemeester en zijn gezin daarna per koets 

naar de Heijhorst waar ceremoniemeester Jan 

Valkenburg hen onthaalt. Daar verzorgen 

scholen, verengingen, s ch ngen en koren 

optredens voor de familie Heij. Opvallend is 

dat zo goed als alle geledingen uit de 

Scherpenzeelse samenleving zijn 

vertegenwoordigd. Dat zegt veel over de 

populariteit van de burgervader. Twee 

Scherpenzeelse jongeren die op 2 mei 1969 

zijn geboren, bieden een cadeau van de 

bevolking dat bestaat uit een Friese klok en 

een reischeque ter waarde van achtduizend 

gulden aan. Niet lang na zijn vertrek wordt 

Hans de Korte als opvolger van Heij benoemd. 

Jan Heij verhuist na zijn a reden naar de 

Vermeerlaan 38. Hij is dan zeker niet van het 

Scherpenzeelse toneel verdwenen, want als 

een ruime week na zijn afscheid er een felle 

brand woedt in de maalderij Bakker is Jan Heij 

als vanzelfsprekend present bij “zijn” 

brandweer. 

Opening van Jongerencentrum  “De Joker”  Aankomst in de Heijhorst. 

Brand bij maalderij Bakker

In 1990 wordt de “bliksemeik” aan de Burg. 
Royaardslaan door storm zodanig beschadigd, dat 
deze moet worden omgezaagd. Oud‐burgemeester 
Heij is erbij.
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Van de riante reischeque die ze ontvingen bij het afscheid wordt een reis naar Malawi 

gefinancierd en in 1986 vertelt Jan Heij een zaal vol geïnteresseerd publiek over de 

wetenswaardigheden van deze reis, vergezeld door een reeks zelf‐geschoten dia’s.

Oud‐burgemeester Jan Heij wordt niet snel vergeten. In 1991 wordt de eerste singel in de 

Voorposten naar hem vernoemd en ook door hemzelf geopend door het onthullen van het 

straatnaambord van de Burgemeester Heijsingel. Jan Heij is zeer vereerd dat op deze wijze zijn 

naam aan Scherpenzeel verbonden zal blijven.

Op de plek waar eens ac viteitencentrum De Heijhorst stond vindt, staan nu woningen. Als 

hommage aan burgemeester Heij, die zo veel bijgedragen hee  aan ons dorp draagt deze 

woonwijk de naam Heijhorst.

Jan Heij overlijdt op 78‐jarige lee ijd op 6 mei 1999 in Amersfoort. Om te besluiten met de 

woorden van Jan Heij zelf: „Ik mag wel voluit zeggen, van mijn vrouw en mij, dat wij voor al die 

jaren dat wij hier hebben mogen werken heel dankbaar zijn. Dank aan mensen maar bovenal 

aan God, dat wij daartoe geroepen zijn. Dat geloven wij werkelijk. 't Is niet bij vergissing dat wij 

deze taak mogen vervullen."

Piet Valkenburg

Bronnen:

• Parlement.com (publica e in door 1985 dhr. J. Reijnoudt)

• Jaarboek 1960/61 van de Christelijk Historische Unie

• Digibron, Kenniscentrum Gereformeerde Gemeente

• Scherpenzeelse Krant (diverse jaargangen) via Archieval.com

• Eerdere uitgaven van ver. Oud Scherpenzeel

Eén van de vele formele ac viteiten die de burgemeester 
moest verrichten : de opening van de Amrobank op 15 mei 
1982. 
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