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VAN DE BESTUURSTAFEL
We hebben een drukke periode achter de rug. Het waren hoog jdagen in oktober: op 9 oktober
een prach ge avond over ‘Vrouwen van Scherpenzeel’ in de Breehoek in het kader van de Maand
van de Geschiedenis i.s.m. de bibliotheek; op 17 oktober een presenta e voor de leden van
Passage over het 100‐jarig bestaan van de NCVB/Passage in Philalethes en als klap op de vuurpijl
presenteerden we de ‘Zwemgeschiedenis van Scherpenzeel’ op 29 oktober in Boschzicht waar
maar liefst 170 belangstellenden op af kwamen. Op 12 november waren we te gast bij Van
Heugten Transport in hun spiksplinternieuwe pand. Wat een geweldige avond was dat. U leest er
verderop in dit blad meer over.
We staan aan de vooravond van het jaar waarin we 75 jaar Bevrijding vieren. Dat zal ook in
Scherpenzeel niet ongemerkt voorbijgaan. In samenwerking met andere maatschappelijke
organisa es worden door de Oranjevereniging diverse ac viteiten georganiseerd. Daar doet onze
vereniging uiteraard ook aan mee. Over het programma hoort u in het voorjaar meer. Hieraan
voorafgaand is er op 17 maart een interessante presenta e van José Huurdeman die zich verdiept
hee in de strijd die verzetsmensen hebben gestreden in de oorlog. Een uitnodiging hiervoor
vindt u in dit verenigingsblad.
Bij publica es in de krant of in het verenigingsblad maken we vaak gebruik van foto’s uit
familiealbums en uit ons eigen archief. Maar we gebruiken ook a eeldingen van onze
huisfotograaf Henk v.d. Hoeﬀ. Daarnaast stelt Willem van Leuveren regelma g prach ge plaatjes
uit zijn collec e beschikbaar. Ze zijn op www.regiobeeldbank.nl voor iedereen te zien. Het is zeer
de moeite waard daar eens een kijkje te nemen. Daar zijn we net als met de videobeelden van Erik
Jonker heel blij mee. Dank daarvoor, heren! Zij zijn niet de enigen die ervoor zorgen dat onze
vereniging steeds meer informa e over de geschiedenis van ons dorp vastlegt. Op dinsdag‐ en
donderdagmorgen zijn vrijwilligers ac ef met het beschrijven en archiveren van foto’s en
voorwerpen in het Koetshuis. Ook op dinsdagavond wordt daaraan gewerkt. Komt u vooral eens
kijken wat we allemaal in huis hebben. Elke dinsdagavond is het documenta ecentrum van
19.00 – 21.00 uur geopend.
Scherpenzeler Jan Dorres jn maakt zich sterk voor het behoud van het Scherpenzeels. Daarover
hee hij in dit blad een ar kel geschreven, deels in het Scherpenzeels. Ook wij vinden dat het
Scherpenzeels niet verloren mag gaan. We beraden ons op de wijze waarop we daarover een
leuke bijeenkomst kunnen organiseren.
Dit blad staat weer bol van geschiedenisverhalen over ons dorp. De geschiedenis van
Holevoetplein 280 en zijn bewoners; de historie van Rijksmonument boerderij Ebbenhorst en allen
die daar gewoond hebben en nog wonen en deel twee van De jeugd van Jaap Werner.
U wordt later o.a. geïnformeerd over de Open Dag in februari, de jaarlijkse excursie en de
ﬁetstocht in de zomer. Daarvoor weten we u via de mail, het volgende verenigingsblad, de sociale
media of gewoon de krant te vinden.
We hopen dat u in deze jd niet alleen smult van allerlei lekkernijen, maar dat u zich ook tegoed
doet aan de ar kelen in dit blad en ook daarvan geniet.
Wim van den Berg, voorzi er.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Het jaar 2019 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.
We hebben in 2019 € 1500 gespaard voor de renova e van de keuken in het koetshuis, dit gaat in
2020 plaatsvinden.
Waarschijnlijk zullen we het jaar 2019 met een klein posi ef resultaat afsluiten.
De begro ng 2020 is door het bestuur op 21 oktober jl. goedgekeurd.
In de begro ng 2020 gaan we uit van een ledenaantal van 930 leden.
In 2020 houden we ook weer de vinger aan de pols zoals u gewend bent inzake ons ﬁnanciële
beleid.
Opnieuw hoeven we de contribu e voor 2020 niet te verhogen en dat is toch een mooi posi ef
bericht.
Henk Beulenkamp, penningmeester.

UITNODIGING LEDENVERGADERING
Op dinsdag 17 maart 2020 houden we onze voorjaarsvergadering in Partycentrum Boschzicht,
Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel.
Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
– Opening en mededelingen
– Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 12 maart 2019*)
– Jaarverslag secretaris*)
– Jaarverslag penningmeester*)
– Begro ng 2020*)
– Verslag kascommissie.
– Benoeming kascommissie 2020.
– Bestuursverkiezing.
A redend en herkiesbaar is Mar n Wassen. A redend en niet herkiesbaar is Cobi Schuur,
secretaris. Het bestuur stelt voor in de vacatures van secretaris en 2e penningmeester de
volgende kandidaten te benoemen:
• mevrouw Jannie Hazeleger‐van Ginkel als secretaris
• mevrouw José Reussink‐Engel als 2e penningmeester
Tegenkandidaat‐bestuursleden kunnen door leden worden voorgedragen. Een voordracht kan
schri elijk, ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot uiterlijk 15 februari 2020
bij de secretaris.
*) deze stukken kunt u vanaf 15 februari 2020 inzien op de website: www.oudscherpenzeel.nl.
Bovendien zijn hiervan exemplaren te verkrijgen op de ledenvergadering.
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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 genieten van een doorlopende fotopresenta e van historische beelden van
Scherpenzeel.
Na de pauze zal mevrouw José Huurdeman uit Leusden een presenta e verzorgen over het boek
‘Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog’ dat door haar is geschreven en afgelopen winter is
verschenen. Hierin beschrij ze o.m. verhalen van verzetsstrijders uit de Gelderse Vallei.
‘Het waren gewone mensen die in ac e kwamen. Zij keken niet toe, maar handelden. Ieder op
zijn eigen manier en naar eigen vermogen.’
De auteur deed ruim vijf jaren onderzoek naar het verzet in onze regio en elders. Zeker in het
jaar waarin we 75 jaar Bevrijding vieren mag u deze interessante lezing niet missen.
Van harte welkom!

VAN HEUGTEN TRANSPORT ONTVANGT
OUD‐SCHERPENZEEL
De jaarlijkse excursie naar een
Scherpenzeels bedrijf voerde deze keer
naar het spiksplinternieuwe bedrijfspand
van Van Heugten Transport B.V. aan de
Industrielaan. Daarmee had onze
vereniging een primeur, want nog maar
weinig Scherpenzelers zijn in de
gelegenheid geweest het nieuwe onderkomen van het transportbedrijf van binnen te bekijken.
Over belangstelling hadden we niet te klagen. Aanvankelijk konden vij ig leden mee, maar al
snel waren er meer dan 80 aanmeldingen. Dankzij de ﬂexibele opstelling van directeur Gijs van
den Broek konden uiteindelijk tach g deelnemers op 12 november om 20.00 uur aanschuiven in
de kan ne van het bedrijf. Helaas moesten we toch nog ongeveer veer g leden teleurstellen.
Maar zij kunnen mogelijk op een later jds p gaan kijken. In de kan ne werden we op koﬃe,
thee en een gebakje met het logo van Van Heugten Transport B.V. onthaald.

Voorgeschiedenis
Van Heugten Transport B.V. is opgericht door Steef van Heugten, één van de vij ien kinderen van
Petrus Johannes van Heugten en zijn echtgenote Hendrika Helena van Heugten‐van Westerlaak.
P.J. van Heugten is de grondlegger van Heuga en de uitvinder van de Heugafel apij egel. Het
bedrijf is in 1967 van Amersfoort naar Scherpenzeel verhuisd. Het transport van de
vloerbedekking vindt sinds 1950 plaats met eigen vrachtauto’s. Vanaf 1970 worden er door de
auto’s van de tapij abriek ook goederen voor derden vervoerd. Als het bedrijf in 1984 in andere
handen overgaat, zijn er nog vier gebroeders Van Heugten werkzaam in de zaak. Zodra de
overname een feit is, stappen zij uit het bedrijf. De transportafdeling wordt in 1988 van het
bedrijf losgekoppeld en Steef van Heugten wordt dan de eigenaar van het zelfstandige bedrijf
Van Heugten Transport B.V, geves gd aan de Sta onsweg. In 1990 start het bedrijf daar met een
onderhoudsgarage voor klanten. De garage is onlangs niet meeverhuisd naar de Industrielaan.
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In 2006 breidt Van Heugten Transport uit met de nieuwbouw van een kantoor en ruimte voor
warehousing (opslag van goederen).
Gijs van den Broek is een echte Scherpenzeler die aan
de Sta onsweg is opgegroeid, een paar huizen voorbij
het transportbedrijf. Zijn vader Jan van den Broek was
vrachtwagenchauﬀeur op een zandwagen. Gijs kwam
als schooljongen regelma g bij Van Heugten Transport.
Met Jolanda van Heugten, dochter van Steef, ﬁetst Gijs
van den Broek regelma g naar school. In zijn vrije jd
wast hij de vrachtauto’s van Van Heugten. Als Gijs in
1987 van de middelbare school a omt, gaat hij op 18‐
Zandwagen van Jan v.d. Broek
jarige lee ijd bij Van Heugten Transport B.V. werken.
Eerst als vrachtwagenchauﬀeur, maar dat hee hij niet lang gedaan. In 2010 neemt Gijs van den
Broek het transportbedrijf van Steef van Heugten over. Hij staat naast en tussen zijn
medewerkers. Van Heugten Transport is een pla e organisa e waarin medewerkers veel vrijheid
krijgen en in belangrijke mate zelfstandig zijn. Het vertrouwen dat zij krijgen wordt maar zelden
beschaamd.

Presenta e
Directeur en eigenaar Gijs van den Broek begon de avond
met een PowerPoint Presenta e aan de hand waarvan hij
enthousiast vertelde over zijn bedrijf. De kernac viteiten
van het bedrijf zijn interna onaal transport, warehousing en
een onderhoudswerkplaats voor bedrijfswagens. Het
transportbedrijf is gericht op Frankrijk, Duitsland, Engeland,
Oostenrijk en Denemarken. Er zijn zes g trucks en 110
trailers en er werken honderd en medewerkers. Met
indrukwekkende cijfers schetste Gijs de omvang van de
onderneming. De nieuwe ves ging biedt plaats aan 15.000
pallets en hee een opslag oppervlakte van 7.500m2. In
totaal beheert het bedrijf 33.000 pallets op 25.000 m2
warehousing. Voor het direct overladen van goederen van
de ene in de andere vrachtwagen (crossdocking) is 2.500
m2 beschikbaar. In het kader van duurzaamheid hee het
bedrijf sinds 2015 een ‘Leen and Green Star’ verworven, omdat het door diverse maatregelen
zich sterk maakt voor een duurzame bedrijfsvoering. Zo is een reduc e van CO2‐ emissie van
20% gerealiseerd door o.a. over te stappen op een minder vervuilende diesel en de vrachtauto’s
uit te rusten met lage weerstandsbanden. Van Heugten Transport B.V. wil marktleider zijn op het
gebied van duurzaam transporteren. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde
so wareprogramma’s voor een zo eﬃciënt mogelijke bedrijfsvoering. Belangrijke klanten zijn de
Scherpenzeelse bedrijven Modiform en Interface. Daarnaast vervoert Van Heugten goederen
voor tal van Nederlandse en andere Europese ondernemingen. Van Heugten Transport is niet de
goedkoopste vervoerder, maar doordat het bedrijf zich o.a. onderscheidt van anderen met
uitstekend verzorgd materieel en goed opgeleid personeel hee het een goede reputa e
opgebouwd.
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Rondleiding
Na de presenta e werden we in twee groepen van twin g deelnemers rondgeleid door de
nieuwe ves ging.
Tegelijker jd bleven veer g leden in
de kan ne om te genieten van een
hapje en een drankje. Gidsen jdens
de rondleiding waren Gijs van den
Broek en zijn neef Robert van den
Broek die al en jaar werkzaam is bij
Van Heugten en verantwoordelijk is
voor de acquisi e van nieuwe
klanten. De kantoorruimtes zijn
modern ingericht en voorzien van
vloerbedekking van Interface.
Verschillende geluiddempende
wanden zijn behangen met prach ge
a eeldingen uit de Europese landen waar de vrachtwagens naartoe rijden. Eén van de ruimtes
wordt ingericht voor het verzorgen van cursussen. Indrukwekkend zijn de meterslange,
gigan sche stellingen die met een druk op de knop in beweging komen en opzij schuiven, zodat
een he ruck er pallets uit kan halen. Dit systeem zorgt voor een enorme ruimtebesparing. Er
zijn pallets van allerlei afme ngen. Naast laad‐ en losperrons voor vrachtwagens met ‘normale’
pallets zijn er ook perrons voor pallets met incourante maten. Na ongeveer een half uur
kwamen de eerste twee groepen terug in de kan ne en begon de rondleiding voor de overige
van de deelnemers. Het was ongeveer kwart over en toen de tweede rondleiding was
afgelopen.

Ten slo e
Namens Oud‐Scherpenzeel bedankte de voorzi er
Gijs van den Broek en Robert van den Broek voor
hun presenta e en rondleiding. Maar ook
echtgenote Saskia van den Broek en He y Deunk
die met hapjes en drankjes ons verwenden
werden bedankt. Cobi Schuur overhandigde Gijs
van den Broek vervolgens een houten
vrachtautootje met daarin een aantal ﬂesjes
speciaalbier. Daarvan stonden er meer in de
kan ne. Maar Gijs van den Broek grapte dat die
vrachtwagentjes allemaal leeg waren en deze
Robert en Gijs van den Broek
(nog) niet. Hierna bleven veel aanwezigen nog
enige jd gezellig na borrelen.
Het was een zeer geslaagde excursie.
Wim van den Berg
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CONVENANT NEDERSAKSISCH
In oktober 2018 hee minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela es een
convenant gesloten met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland
over de erkenning van de Nedersaksische taal.
Veel inwoners van deze provincies zullen hier niets over gehoord hebben. Toch is het wel een
opvallende zaak. Het Rijk en de vijf provincies hebben de inten e uitgesproken deze taal een
ﬂinke impuls te geven.
Wat hee Scherpenzeel hiermee te maken en wat gaat er dan concreet gebeuren?
In 1992 hee de Raad van Europa het Europees Handvest voor regionale talen of talen van
minderheden (ECRML) vastgesteld. Nederland hee dat in 1995 gera ﬁceerd. Als streektalen
zijn het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch erkend. Alleen het Fries hee sinds 2013 ook
de status van oﬃciële taal binnen de provincie Friesland gekregen.
Het Nedersaksisch hee die oﬃciële status niet. Bestuurlijk blij Nederlands de gebruikte taal.
Nedersaksisch is een streektaal met een
groot aantal dialecten. De taal wordt
gesproken in het noorden en oosten van
Nederland en in een groot deel van Noord‐
Duitsland.
Bekende dialecten die onderscheiden
kunnen worden in het Nedersaksisch
taalgebied in Nederland zijn: Drents,
Gronings, Gelders‐Overijssels, Twents,
Sallands en Veluws. Ook binnen die
Het Nedersaksische taalgebied, plaatje van Wikipedia dialecten zijn er weer allerlei varianten die
vaak vloeiend in elkaar overgaan.
Zo is het Veluws weer op te delen in Oost‐ en West‐Veluws. Scherpenzeel ligt nog net op het
randje van het West‐Veluwse taalgebied.
Maar de Gelderse Vallei hee ook veel invloed van de Hollandse dialectgroep Utrechts‐
Alblasserwaards. In het dialect van Scherpenzeel zijn dus West‐Veluwse en Utrechtse kenmerken
te vinden.
Dialecten staan onder druk. In een onderzoek uit 2012 bleek dat het aantal kinderen dat een
streektaal sprak afgenomen was van 12% in 1995 naar 4% in 2011. Daar zi en ook kinderen bij
die Fries of Limburgs spreken.
Als dit zo doorgaat zal binnen enkele genera es niemand meer een streektaal spreken. De
overheid vindt het belangrijk dat deze taalgroepen beschermd worden. In het Europees
Handvest worden o.a. de volgende doelstellingen genoemd:
‐Erkenning van de regionale taal als ui ng van culturele rijkdom
‐Noodzaak van vastberaden optreden ter bevordering en bescherming van de taal
‐Aanmoediging van het gebruik van regionale talen (in het openbaar en thuis)
‐Voorzien in passende vormen voor onderwijs in die taal
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Fries hee de grootste erkenning gekregen. Limburgs en Nedersaksisch genieten wel erkenning
en het gebruik wordt door de overheid ges muleerd, maar in de prak jk kunnen er geen
rechten aan ontleend worden.
Gelet op het bovenstaande hee de minister met de provincies een convenant gesloten om het
Nedersaksisch te bevorderen. Er worden echter geen ﬁnanciële middelen verstrekt. Er komen
dus geen TV‐uitzendingen in het Nedersaksisch en ook geen lessen op school. De overheden die
het convenant hebben ondertekend, zullen meer samenwerken bij hun inzet op de streektaal.
Het Convenant Nedersaksisch is maar een klein document, dat na enkele overwegingen uit vier
ar kelen bestaat. In het eerste ar kel wordt de regionale taal Nedersaksisch als zelfstandig
onderdeel van de taalsystema ek binnen Nederland erkent. In het tweede ar kel staat dat de
ondertekenaars zich inspannen om de Nedersaksische taal in Nederland te behouden en het
gebruik te bevorderen. Wel wordt hierbij gezegd dat dit zonder nieuwe we en zal gebeuren. In
het derde ar kel wordt aangegeven dat één en ander niet via de rechter afdwingbaar is. In het
laatste ar kel staat dat een ondertekenaar dit convenant mag opzeggen.
In de toelich ng is het nog een keer mooi geformuleerd: De minister neemt er kennis van dat
het Nedersaksisch in afnemende mate aan jongeren wordt overgedragen en dat dat op den duur
tot een ongewenste verzwakking zal leiden. Het is derhalve gewenst om het imago van het
Nedersaksisch te verbeteren en de gebruiksmogelijkheden te s muleren en te versterken, zodat
oudere genera es sprekers eerder gemo veerd zijn hun taal aan jongeren door te geven en
jongeren gemakkelijker gemo veerd raken het Nedersaksisch te leren en te gebruiken.
De Vereniging Oud‐Scherpenzeel hee aangegeven om ook meer aandacht te besteden aan de
streektaal. Daarom volgt nu een deel in het Scherpenzeels (in spelling van Noe begiep ‘k joe):
“Jie bin ’n Schaar’pezeler as…”. Kej je dat? ’t Is te zien op Facebook. El’ke week staon d’r
wel foto’s op van ouwe minse veur hun huus, schôlkiendere mit ne e klere op ’n rij,
kiendere bij ’t zwembad, ouwe huze of ouwe straotjes, optochte, braandweerwaoges...
Te veul om op te noeme. ’t Is wel slim bekeke om al die plaotjes zo te tône. Zo komme ze
d’r vlug veul over te wete. M’schien wete ze ok nie wie d’r op staon of wat ’t veurstelt. Of
zouwe ze ’t wel wete, mar wulle ze kieke hoeveul de lezers d’r nog vanaf wete? Volgens
mien kieke best veul minse naor die foto’s. Keek eﬀe hoeveul volgers ze hebbe en dat zin
d’r zwat twee en hal’f duzend. Die vienden ’t kennel’k ok allemaol leuk. Veul duumpjes in
de lucht.
K het ok nog eﬀe gekeke of in Wombaar’g of Renswou ok zoiets is zoas veur Schaar’pezîl.
“Jie bin een Wombaar’ger as…” of “Jie bin een Renswouenaor as…” kon ‘k nie viende. In ’t
Vîn hebbe ze dat wel, mar da’s eik ’n paoginao mit (knap oud) nieuws. Lang nie zo leuk
dus. D’r is wel “Jie bin een echte Wombaar’ger as”. Zin d’r dan ok nep‐Wombaar’gers? Je
mot ’t mar ’s opzeuke. Dan zie je daor ’n foto van de kôning in ’t vak van Wombaar’g bij
Kôningsdag in Aomersfoort dit jaor. M’schien is dat nie de echte Wombaar’ger… ’t Zou zo
mar kunne.
Laote we noe toch mar naor onze eige bedreigde gemînte kieke. Al jaore zin die foto’s op
Facebook gezet. Hele staopels mit honderde opmaar’kinge. Wat zou d’r mee gebeurd zin?
Zou dat allemaol bewaord worde? Wulle jullie dat ok niet wete?
Jan Dorres jn
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS
Ebbenhorst
De boerderij Ebbenhorst weet iedereen wel te liggen. Vroeger liep de Oude Barneveldseweg er
langs, maar sinds de rondweg er is, ligt het aan een doodlopende weg (Barneveldsestraat 4). Het
mooie dwarshuis, de ligging met het voorhuis naar de weg spreekt vaak tot de verbeelding1 . In
2004 werd hij verkozen tot Boerderij van het jaar in Gelderland.

Ebbenhorst, ± 1950

Bij de naam Ebbenhorst denk je al gauw aan
ebbenhout. Maar ebben is een tropische
houtsoort en die bomen zullen hier niet
gestaan hebben. Ebben is een jongensnaam
(Egbert) en horst is een van bomen
vrijgemaakte hoger gelegen plaats. Het
behoort tot de oudste boerderijen van
Scherpenzeel. Ten oosten ligt Heintjeskamp,
zuid: Ruwinkel, west: Renes en noord: de weg.
Zoals bij veel boerderijen komt de eerste
vermelding in 1416 voor in het endregister
van de St. Paulusabdij in Utrecht2 . In deze jd
wordt de oudste bekende eigenaar, Hendrick
van Ebbenhorst, geboren. Vanaf 1467 tot 1520
wordt zijn zoon Gerrit van Ebbenhorst
genoemd als leenman van Huis Scherpenzeel.
Hij is dan getuige bij beleningen van andere
boerderijen. In 1493 moet hij pondscha ng,
een soort belas ng betalen van zijn boerderij
in Arnhem3 .
Uit 1500 zijn drie aktes met dezelfde datum
bewaard gebleven4 . Gerrits zoon Hendrick is
onlangs getrouwd en zijn vader hee hem 100
gulden beloofd uit de erfenis van zijn
overleden moeder.

Dat hee hij niet los in zijn portemonnee
zi en, maar hij betaalt hem alvast 20 gulden.
Hendrick verklaart dat, als zijn vader ster , hij
de rest van zijn erfgenamen moet krijgen.
Mocht hij eerder overlijden dan zijn vader, dan
zal zijn vader nog 50 gulden aan zijn
erfgenamen uitkeren. Hendrick hee
waarschijnlijk twee broers. Lubbert van
Ebbenhorst duikt opeens als 67‐jarige op in de
oude boeken. Hij verklaart dat Willem van
Scherpenzeel de bomen rond de molen hee
laten kappen. Met broer Gerrit loopt het fout
af. Hij wordt onthoofd en gevierendeeld in
Amersfoort wegens zijn betrokkenheid bij de
aanslag op Amersfoort in 15365 . In 1566 woont
Brand Francken met zes anderen op
Ebbenhorst6 . In 1578 is zijn plaats weer
ingenomen door Willem een zoon van
Hendrick van Ebbenhorst7 . Kort daarna
Willems zoon Cornelis Willemsz van
Ebbenhorst.
In 1592 wordt zoon Jan Cornelisz beleend met
Ebbenhorst. Zijn vader is gestorven en Jan zelf
is nog onmondig. Daarom wordt zijn neef
Johan Hendricksz er zolang mee beleend8 . De
boerderij wordt omschreven als "zoe dat tho
same (ligt) mit eggen, mit eijnden, hooge ende
lege, heijde, water ende weijde, turﬀ ende
twijge ende voorts mit alle zijnen
toebehooren". In 1602 is Jan mondig geworden
en wordt nu oﬃcieel eigenaar9 . Jan trouwt
met Neeltje, de dochter van Egbert Jordensz en
Weijmtje Hendricks, een boerenechtpaar van
Lokhorst in Leusden. Ze zijn beiden niet
onbemiddeld. Jan brengt de boerderij mee in
het huwelijk en Neeltje neemt 1200 gulden
mee10 . In hun testament van 1625 krijgt ieder
kind een gelijk deel, maar de oudste zoon krijgt
500 gulden extra11 .
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Hij zal ook op de boerderij komen. De andere
zoons moeten iets anders gaan zoeken. Zo
wordt Egbert smid in Scherpenzeel, Willem
wordt smid in Rhenen en Jorden wordt boer
op Spikhorst onder Renswoude. Lijsbeth
trouwt met een boer uit Hoevelaken en
Emmetje met de molenaar van Hoevelaken.
Maar we gaan verder met die oudste zoon die
500 gulden extra krijgt. Die zoon is Cornelis
Jansen Ebbenhorst. Hij neemt de boerderij
over. In 1647 pacht hij Ebbenhorst voor f 100,=
van zijn vader. Het erf hee elf morgen
bouwland, drie paarden en vier koeien. Rond
1650 zal vader zijn gestorven getuige het
opschri van zijn grafsteen.

In 1671 moet Cornelis Ebbenhorst verkopen.
De nieuwe eigenaar wordt Wulfert Francken uit
Hoevelaken16 . Het goed blij belast met de
5000 gulden die geleend waren van Egbert
Jansen van Ebbenhorst. Wulfert gaat zelf niet
op de boerderij wonen. Cornelis blij op de
boerderij, nu als pachter. Het nageslacht van
zijn negen kinderen zorgt voor veel
Ebbenhorsten in de omgeving.

Egbert Jansz van Ebbenhorst (ca. 1615 – 1680),
Foto Henk v.d. Hoeﬀ

Aelbert Cornelisz van Ebbenhorst is één van die
kinderen. In 1674 moet hij als medeplich ge
Jan Cornelisz van Ebbenhorst (ca. 1545 – ca. 1654)
voor het gerecht van Scherpenzeel verschijnen.
daaronder: Johannes Egbertsz van Ebbenhorst
(1667 – 1755), Foto Henk v.d. Hoeﬀ
Hij is dan 25 jaar oud. Samen met de
In 1654 er Cornelis de boerderij. Hij is dan al buurjongens Hendrick en Thonis Willemsz, van
vele jaren getrouwd met Truijtge Goosens van Veenschoten, Wulfert Arissen, op Klein Orel en
Spickhorst. Als zij zich eigenaar mogen noemen Hendrick Claessen krijgen ze ruzie met
laten zij direct hun testament op de
buurjongen Aelbert Rijcksz, van Groot Schaik17 .
12
langstlevende maken . Na hun dood moet de De ruzie loopt zo hoog op dat Wulfert Arissen
oudste zoon, of bij gebrek daaraan de oudste
op hem schiet en hem in de hand raakt. Voor
dochter, 5000 gulden betalen voor de boerderij het gerecht eist Aelbert maar liefst 500 gulden
aan de andere kinderen, met a rek van zijn/
schadevergoeding voor het schieten en het
haar kindsdeel. Bij verkoop hebben de andere langdurig herstel. Ook de chirurgijn hee nog
kinderen recht van voorkoop. Binnen enkele
een rekening open staan. Hoe de uitspraak is
maanden daarna overlijdt Truijtge. Cornelis
weten we helaas niet.
beves gt opnieuw het slechts enkele maanden
In 1683 gebeurt er iets bijzonders. Zacharias
oude testament13 . Het boeren zit hem niet
Fanis en zijn vrouw Cornelia Jorissen zijn al
mee. Hij is genoodzaakt om in totaal 5000
zwervende op de boerderij aanbeland. Dan
gulden lenen van zijn broer Egbert Jansen van
staat er in het doopboek van Scherpenzeel: ´zij
Ebbenhorst, de smid uit Scherpenzeel14 . Om
op Ebbenhorst in de kraem bevallende ende hij
zijn schuldenlast te verlichten laat hij beslag
belijdenis toonende van 't ware Christendom is
leggen wegens het niet betalen van de rente
gedoopt Talbianus´ 9 september 1683.
van twee kleine leningen aan anderen15 .
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Willem Cornelisz van Ebbenhorst volgt zijn
vader op als pachter. Hij trouwt, wonende op
Ebbenhorst in 1676 met Jacobje Arissen, van de
boerderij ’t Voort, ten zuiden van Scherpenzeel.
Terwijl zij op Ebbenhorst wonen wordt de
boerderij in 1686 door eigenaar Wulfert
Francken verkocht aan Aris Willemsen van
Romen18 . Aris is een kleinzoon van de vroegere
eigenaar Cornelis Jansen van Ebbenhorst.
Willem en Jacobje blijven niet lang op de
boerderij wonen. Met hun vier kinderen (die
nog in leven zijn van de oorspronkelijke zes)
kopen zij in 1690 een huis aan de Holevoet en
gaan daar wonen19 . Daarmee verlaat de familie
Ebbenhorst na eeuwen de boerderij.
De nieuwe pachters zijn Herman Willemsz en
Jacobje Aerts uit Barneveld. We komen weer
iets meer over de boerderij te weten. De
moestuin is één spint groot. Een Veluwse spint
is 320 m². Een boomgaard die half zo groot is.
Er is 4 ½ molder ingezaaid. Dat is ruim twee
hectare. Verder is er nog 11 morgen bouw‐ en
weiland.
Herman en Jacobje krijgen zes kinderen op
Ebbenhorst. In 1702 ster Herman en Jacobje
hertrouwt een jaar later met Willem Jansen
'lange gedient hebbende onder Scherpenzeel'.
Een boerenknecht dus, mogelijk op
Ebbenhorst. Zoon Jan Hermansz uit haar eerste
huwelijk neemt de boerderij in 1733 over als hij
met Reiertje Jans uit Amerongen trouwt. Hun
hele leven blijven zij op de boerderij.
In 1741 vindt er een tragische gebeurtenis
plaats. Willem Cornelissen van Klein
Swetselaar, knecht op Ebbenhorst, hee zich
aldaar opgehangen. Hij wordt gevonden door
zijn broer Frans en Hendrik Hermsen, de broer
van de boer20 .
Zoals gezegd is Aris Willemsen van Romen,
brouwer in Hoevelaken, sinds 1686 eigenaar
van Ebbenhorst. Na zijn overlijden er dochter
Elisabeth Maria van Romen in 1732 de
boerderij21 . Zij wordt ook eigenaresse van
Veenschoten.

Zij trouwt met medisch dokter Petrus Paulij in
Amersfoort. Omdat het huwelijk kinderloos
blij bepalen zij bij testament wie Ebbenhorst
zal erven22 . Dat worden de vier kinderen van
haar overleden zuster Geertruij van Romen,
getrouwd met Ma heus Scheerder. Als
Elisabeth Maria van Romen in 1741 overlijdt
wordt neef Renger van Romen er mee
beleend23 . Hij is een soort zaakwaarnemer. De
opbrengt van Ebbenhorst gaat naar haar
weduwnaar dokter Paulij en als hij in 1748 is
overleden naar de vier kinderen van Geertruij
van Romen. Van deze kinderen besluit
Geertruijda Ano na Scheerder om alleen
eigenaresse te worden. Zij trouwt met
Wilhelmus van Dashorst en het echtpaar woont
in Amersfoort.
Terug naar Ebbenhorst. Het gaat goed met boer
Jan Hermansz en Reijertje Jans. In 1753 dur
hij het zelfs aan om de boerderij te kopen. Ze
hebben een jaar daarvoor het erfdeel van zijn
vrouw verkocht aan de familie en daar wat aan
over gehouden. Zij kopen Ebbenhorst en lenen
daarvoor 3000 gulden24 . Maar het blijkt te
hoog gegrepen. Enkele maanden na de koop
moeten zij al weer 400 gulden bij lenen. Als zij
de rente niet meer kunnen betalen, krijgen zij
ook nog een proces aan de broek. In 1760 is de
maat vol. De schulden, achterstallige renten en
proceskosten zijn opgelopen toe 4078. Jan
moet Ebbenhorst per opbod verkopen25 . Zijn
vrouw is inmiddels overleden. De kopers zijn
dominee Lambartus Kolﬀ, predikant te
Amersfoort en zijn vrouw Hermina Johanna
Methorst. Zij betalen 4400 gulden voor de
boerderij26 . Daarmee kunnen de schulden
worden afgelost. In 1764 woont dochter
Jakomijntje Jans van Ebbenhorst nog op de
boerderij. Dit duidt er op dat Jan en zijn
kinderen nog enkele jaren als pachter op de
boerderij blijven.
In 1765 worden Willem Rijksz en Aaltje
Hendriks de nieuwe boer en boerin. Zij komen
uit Nijkerk. Drie kinderen worden er op
Ebbenhorst geboren.
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Ondertussen is de boerderij van eigenaar
veranderd. Dominee Kolﬀ hee Ebbenhorst in
1778 voor 5000 gulden verkocht aan de
Barneveldse boer Jan Brandsz Bloemendal27 .
Hendrik Willemsz volgt zijn overleden vader in
1790 op als boer. Hij trouwt een jaar later met
Elizabeth Eversen uit Barneveld en zij krijgen
een dochter28 . Na drie jaar huwelijk overlijdt
Elizabeth en kort daarna verlaat Hendrik
Ebbenhorst en verhuist naar Woudenberg.
Daar trouwt hij in 1800 met de Woudenbergse
Tonia van Ginkel. Hendrik woont enkele jaren
in Scherpenzeel en in 1804 kort weer in
Woudenberg. Hij koopt in 1805 een huis in de
Kromme Hoek. Voortaan is hij geen boer meer
maar dagwerker.
De pacht wordt in 1795 over genomen door
Peter Petersen van Maarn, getrouwd met
Johanna Lubberts Hoogeweg. Zij pach en de
boerderij Brinkhorst in Asschat en gaan nu met
hun vier kinderen hun geluk proberen op
Ebbenhorst. Eén kind is er dan al overleden en
zij zullen later nog een doodgeboren kind
krijgen. Peter zelf wordt in Scherpenzeel
begraven op 13 april 1811, maar dan woont hij
al niet meer op Ebbenhorst. Zijn vrouw
verhuist naar Barneveld.

Kaart Ebbenhorst, 1832 (Kadastrale Atlas)
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Ebbenhorst wordt in 1809 over genomen door
de zoon van de eigenaar. Hij heet Brand Jansen
Bloemendal uit Barneveld. Hij trouwt in dat
jaar met Neeltje van Wolfswinkel, geboren op
Groot Oorl. Het huwelijk wordt gezegend met
elf kinderen, waarvan er negen op Ebbenhorst
zijn geboren.
In 1825 wordt de boerderij voor 6000 verkocht
aan mr. P.J. van Naamen29 . Brand en Neeltje
hebben namelijk aan het begin van dat jaar
een andere boerderij gekocht; het nabij
gelegen Langelaar onder Barneveld. Het gezin
verhuist naar Langelaar en voortaan maakt
Ebbenhorst deel uit van Landgoed
Scherpenzeel.
Het bedrijf wordt voortgezet door pachters
Willem van Huigenbosch en Dirkje van
Wagensveld. Willem is geboren op Klein Orel.
Zij trouwen in 1825 en krijgen maar liefst 19
kinderen. De eerste twaalf worden op
Ebbenhorst geboren. Daarna pachten ze de
boerderij Groot Gooswilligen, verhuizen in
1840 en daar worden dus nog zeven kinderen
geboren. Zes kinderen overlijden bij hun
geboorte of kort daarna. Op hun oude dag
verhuizen zij nog naar Oud‐Milligen onder
Garderen. Willem en Dirkje overlijden in
Apeldoorn bij hun dochter Grietje.

Geurt van Bennekom en Dirkje van de Vliert
worden de nieuwe pachters. Zij komen uit
Renswoude maar wonen al enige jd in
Scherpenzeel. Nu verhuizen ze met hun twee
kleine kinderen naar Ebbenhorst. Daar worden
nog vijf kinderen geboren waarvan er een bij
de geboorte overlijdt. Ook Geurt wordt niet
oud. In 1853 overlijdt hij op 46‐jarige lee ijd.
De oudste zoon is dan pas 19 jaar, maar
moeder slaagt er toch in om de boerderij voort
te ze en.

Dit kamp is er tot 1971 geweest. Wie er nu
rondloopt ontdekt nog veel glas in de grond
van gesneuvelde autoruiten30 .

Vier genera es Van de Vliert op
Ebbenhorst

1 ‐ Jacob (Job) van de Vliert en Neeltje van
Ravenhorst
Job van de Vliert is in 1876 geboren op
boerderij Groot Donkelaar in Woudenberg, net
over de grens van Scherpenzeel (nu
Als Dirkje ouder begint te worden, wordt haar Voskuilerdijk 23). Jacob is familie van de eerder
dochter Jansje van Bennekom in 1871 pachter. genoemde Hendrik. Hij moet oom tegen hem
zeggen. Zijn vader Jan van de Vliert (1849) is
Zij is getrouwd met Hendrik van de Vliert uit
een vermaard ‘hengstenboer’. Die liefde voor
Renswoude. Een pachtperiode later neemt
haar zuster Arisje van Bennekom en haar man paarden neemt Job van zijn vader over. Job is
het oudste kind in het gezin. Na hem worden
Lubbert van Ravenhorst de pacht over. Maar
er vier dochters geboren. Hij trouwt in 1907
de één na de andere trouwt en verlaat het
met Neeltje van Ravenhorst, ook uit
ouderlijk nest. In 1880, als Dirkje overlijdt is
alleen haar zoon Gerard van Bennekom nog op Woudenberg. Zij is in 1877 geboren en
opgegroeid op boerderij Hoevelaar, niet ver
de boerderij. Twee maanden na de dood van
zijn moeder trouwt hij met Teunisje Langelaar van voormalig sta on Woudenberg‐
Scherpenzeel. Het jonge echtpaar gaat in 1907
uit Renswoude. Gerard en Teunisje blijven 17
op boerderij Ebbenhorst wonen. Ruim een jaar
jaar op Ebbenhorst en verhuizen omstreeks
na het huwelijk wordt zoon Jan op de
1897. Dan komt Gijsbertus Schimmel op de
pachtboerderij geboren. Hij zal zijn vader later
boerderij. Hij is getrouwd met de weduwe
opvolgen als boer op Ebbenhorst. In de wijde
Grietje Lokhorst. Zij woonde op Klein Schaik
waar haar man Hendrik Peelen zo tragisch om omtrek staat Job bekend als iemand die alles
van paarden weet. Zijn kennis is vooral
het leven kwam door een ongeluk met een
gebaseerd op ervaring in de omgang met de
paard. Met haar dochtertje verhuist zij naar
edele viervoeters. Job wordt vaak
Ebbenhorst. Samen met Gijsbertus krijgt zij
ook nog een zoon. Maar ook dit huwelijk duurt geraadpleegd.
niet na lang. Gijsbertus overlijdt na vijf jaar.
Zijn weduwe verlaat de boerderij in 1906.
Tussen Ebbenhorst en Scherpenzeel ligt een
plaats die het Koeienkerkhof heet. Hier werden
dode dieren begraven na een epidemie. Dit
land was niet meer geschikt om vee op te
weiden omdat men bang was dat de dieren
dan weer ziek zouden worden. Vlak voor de
oorlog zocht men een plaats om een
woonwagenkamp in te richten. Dit
koeienkerkhof werd er voor gebruikt. Niet
goed genoeg voor levend vee, maar wel voor
woonwagenbewoners.

Boven vlnr: Jan, Hendrik, Neeltje en Jan v.d. Vliert
Onder: Job en Neeltje v.d. Vliert
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Ook vanwege zijn kennis over rundvee staat
Job van de Vliert hoog aangeschreven. Voor
veel kwaaltjes adviseert hij probate middelen.
Vaak gaat hij met zijn beste koeien en paarden
naar veekeuringen. Job verplaatst zich vooral
met de lbury, een licht, éénassig, open,
éénspannig rijtuig met grote spaakwielen. Van
de Vliert hee daarnaast een passie voor de
s erenfokkerij. Job en zijn echtgenote krijgen
naast Jan nog drie kinderen: Neli, Hendrik en
Albert. Ze gaan naar de Glashorstschool.
Hendrik wordt boer op Groot Donkelaar waar
hij zijn oom Jan van de Brandhof opvolgt die
met Cornelia (Kee) van de Vliert is getrouwd.
Cornelia is een zus van zijn vader.
De zomerknollen doen het goed op het land bij
Ebbenhorst getuige een bericht in 1922 in de
plaatselijke krant dat melding maakt van een
knol van 10 kilo. “Het is de moeite waard dit
knolletje eens te gaan bezich gen”, aldus de
correspondent van De Holevoet31 .

Van de Gelderse Maatschappij van Landbouw
krijgt Job in 1948 het erelidmaatschap t.g.v. het
30‐jarig jubileum van de vereniging34 . Voor zijn
bijdragen aan de samenleving hee Job van de
Vliert een koninklijke onderscheiding gekregen.
Job hee de jd meegemaakt dat de prijs voor
100 kippeneieren slechts 1 gulden 80 bedraagt.
Maar als de prijs jdens een strenge
vorstperiode omhoog schiet naar een
dubbeltje per ei, weten de boeren niet hoe
snel ze hun eieren naar de markt moeten
brengen. De eieren worden dan in belachelijk
kleine hoeveelheden op de markt aangevoerd.
Familie Van de Vliert is lid van de Nederlands
Hervormde kerk.

In 1939 laten Job en Neeltje een dubbel huis
bouwen op de Dorpsstraat (nu nr. 209 en 211).
De grond waarop de woning komt te staan is
van oorsprong eigendom van de ouders van
Neeltje. Als de oorlog uitbreekt in 1940 is het
pand net klaar, maar nog niet bewoond. Het
postkantoor in Scherpenzeel is verwoest en
voor korte jd wordt het kantoor geves gd in
de nieuwgebouwde woning. Tijdens de
mobilisa e in 1939 zijn militairen op
Ebbenhorst ingekwar erd. Ze slapen op de hilt.
Een dag voordat de Duitsers ons land
Job van de Vliert maakt in 1930 deel uit van de binnenvallen is er feest op Ebbenhorst. Dochter
Commissie van Toezicht van de Land‐ en
Neli trouwt op 9 mei 1940 met Albert van
Tuinbouwschool in Achterveld. In 1931 is er
Egdom van boerderij Groot Egdom
hooibroei op Ebbenhorst. De brandweer is er
(Lambalgseweg 18). Het feest kan mooi op de
net op jd bij. Het hooi wordt uit elkaar
deel worden gevierd, want de koeien zijn net
getrokken en blussen is niet nodig32 . Dochter
een paar dagen daarvoor de wei ingegaan. De
Neli van de Vliert maakt thuis op de boerderij kogels vliegen Van de Vliert de volgende dag
kaas van prima kwaliteit. Op de
jdens het melken om de oren. Neli en Albert
kaastentoonstelling in 1930 in Barneveld
zijn de laatsten die in het nog maar negen jaar
verdient ze daar zelfs een prijs mee. Drie jaar
oude gemeentehuis zijn getrouwd, want dat
later wint ze de hoofdprijs met de
wordt kort na de huwelijksvoltrekking
eigengemaakt kaas van Ebbenhorst33 . Job van platgebombardeerd. Op 10 mei wordt
de Vliert hee talrijke bestuursfunc es
iedereen geëvacueerd voordat de restanten
bekleed. Hij is veer g jaar bestuurslid van de
van de bruilo op de boerderij zijn opgeruimd.
Gelderse Maatschappij van Landbouw, 35 jaar De Duitsers komen op Ebbenhorst en doen zich
van de Fok‐ en Controlevereniging en ook nog te goed aan wat over is van de bruilo . Ze
eens ongeveer twee decennia van de
nemen alle cadeaus die Neli en Albert hebben
Oranjevereniging. Daarnaast is hij 27 jaar lid
gekregen mee, maar de trouwjurk laten ze
van de marktcommissie.
hangen met daarbij een brie e waarop vrij
vertaald staat: “Hebben we bewaard”.
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Neli en Albert van Egdom gaan op Groot Egdom
boeren. Op Ebbenhorst verblijven in de
oorlogsjaren verschillende onderduikers. In
1942 verlaten Job en Neeltje van de Vliert
Ebbenhorst. Ze verhuizen naar de Dorpsstraat.
De oppervlakte van Ebbenhorst is dan ruim 27
ha. Zoon Albert wordt na zijn studie aan de
Landbouw Hogeschool in Wageningen eerst
leraar in Hoogeveen en later rijksconsulent
voor de varkens‐ en pluimveehouderij voor de
drie noordelijke provincies. In 1957 vieren Job
en Neeltje hun gouden huwelijksjubileum. Lang
hebben ze niet van dit heuglijke feit kunnen
genieten, want in hetzelfde jaar overlijdt
Neeltje. Job blij alleen achter op de
Dorpsstraat waar familie zich over hem
on ermt. Job van de Vliert is in 1967 op 90
jarige lee ijd overleden.
2 ‐ Jan van de Vliert en Teuntje Floor
Jan lijkt in veel opzichten op zijn vader. Ook hij
is een fervent paardenlie ebber. Op
Ebbenhorst zijn drie Gelderse werkpaarden. Jan
is vooruitstrevend en ruimdenkend. Na zijn
school jd blij hij op Ebbenhorst bij zijn ouders
werken. Als hij 33 is trouwt hij in 1942 met
Teuntje Floor uit Leersum van boerderij Klein
Groenbergen. Na het huwelijk blijven Job en
Neeltje nog een half jaar op Ebbenhorst
wonen. Dan verhuizen ze naar de Dorpsstraat.
Job komt daarna nog lange jd dagelijks naar
Ebbenhorst om zijn zoon en schoondochter te
helpen op het boerenbedrijf. Bij de overname
in 1942 zijn er 30 melkkoeien op Ebbenhorst.
Jan en Teuntje krijgen twee kinderen. Dochter
Neli wordt in 1943 geboren en zoon Dick in
1947. Neli is in 1955 op twaal arige lee ijd
overleden aan een hersenbloeding. Dat
verdriet dragen haar ouders hun hele leven met
zich mee. Bij Van de Vliert op Ebbenhorst is het
soms net een ‘zoete inval’, er komen veel
familieleden, vrienden en kennissen over de
vloer. In de vakan es logeren er al jd wel een
paar nichtjes en nee es. Dick volgt later zijn
vader op als boer op Ebbenhorst. Naast zijn
drukke werkzaamheden op de boerderij maakt
Jan van de Vliert zich verdienstelijk voor

Jan en Teuntje v.d. Vliert, 1988

verschillende maatschappelijke organisa es en
is hij in 1945 lid van de jdelijke gemeenteraad
die net na de oorlog wordt samengesteld. Jan is
prak sch ingesteld en wil in november 1945
het puin van de verwoeste kerktoren gebruiken
voor de verharding van de zandwegen in het
buitengebied. Ook bij de fokvereniging laat Jan
van zich horen. Als bestuurslid van de
Paardenfokvereniging Oostelijk Utrecht
Woudenberg (POUW) maakt men gebruik van
zijn kennis. Net als zijn vader hee hij een
behoorlijke staat van dienst bij de Gelderse
Maatschappij van Landbouw waarvoor hij
achtentwin g jaar in het bestuur zit. Jan van de
Vliert is ook bestuurslid van de Coöpera e
Woudenberg, samen met o.a. de heren Van
Beuningen, De Beaufort en Douma. Ebbenhorst
is een gemengd bedrijf. Er worden rogge, haver,
aardappels en knollen geteeld. Jan vertelt in
1986 in de Landbode, het blad van de GMvL:
“Wij hadden 3 bunder rogge en 150 roei (één
roede is ongeveer 15 vierkante meter)
aardappels. Die aardappels waren genoeg voor
onze eigen consump e. In de oorlog hadden we
ook nog een klein bundertje tarwe voor onszelf.
Na de oorlog hadden we er 1 ½ ha
voeraardappels bij, van het ras Alva‐Laval.
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Het was behoorlijk arbeidsintensief: steken en
krabben op de knieën. Nu zouden we daar
geen jd meer voor hebben. Dat geldt
eveneens voor de knollen: snijmais kost minder
jd en brengt meer op! Dat de gemengde
bedrijven allemaal weg zijn, vind ik aan de ene
kant wel jammer, maar je moet met de jd
meegaan. In de oorlog was overal een
vergunning voor nodig. De plaatselijke
bureauhouder gaf veeboekjes en bonnen uit.
Vader Job van de Vliert zat samen met
Harthoorn in de plaatselijke commissie namens
de GMvL. Grasland moest gescheurd worden,
het graan moest naar de mensen i.p.v. naar het
vee. Elke boer kreeg een bepaald aantal,
kippen, koeien en varkens toegewezen.”

Hij overlijdt in 1991 en zijn echtgenote Teuntje
is in 1997 in Lisidunahof in Leusden overleden
waar ze de laatste jaren van haar leven hee
doorgebracht.

3 ‐ Dick van de Vliert en Margriet Tichelaar
Dick van de Vliert is in 1947 geboren op
Ebbenhorst. Als hij bijna 8 jaar is overlijdt zijn
zusje Neli. Dick zit dan op de Glashorstschool.
Na de zesde klas gaat hij naar de
Landbouwschool in Scherpenzeel. Klasgenoten
van hem zijn o.a. Dirk van Bennekom en Jaap
Jochemsen. Zoals het een boerenzoon
betaamt, werkt Dick in zijn vrije jd thuis op de
boerderij. Met de paarden op Ebbenhorst
sleept hij het land. Melken leert hij ook op
jonge lee ijd, eerst met de hand en later met
de melkmachine, als die zijn intrede doet rond
Jan van de Vliert mocht 150 kippen houden.
1956. Na de landbouwschool blij Dick thuis
Over de komst van de computer zegt Jan van
op Ebbenhorst werken. Vrienden van Dick zijn
de Vliert in 1986:
in die jd Dirk van de Pol van Klein Orel, Jaap
”Ik moet nog zien dat de kosten er al jd
Jochemsen en Breun van Dronkelaar. Dick
uitkomen. Er hangt veel vanaf hoe een boer
bezoekt de jeugdac viteiten van de hervormde
ermee omgaat. Al met al vind ik dat de liefde
kerk en van de PJGU. Tijdens de Landdagen
voor het vee moet blijven bestaan,
doet hij mee met behendigheidsoefeningen,
bijvoorbeeld in de verzorging. Die taak kan de
vee beoordelingen en ac viteiten als het
computer nooit overnemen.”
herkennen van verschillende onkruidsoorten.
Jan van de Vliert is een kundig veefokker, tal
Zijn opa en zijn vader waren ac ef als
van bekers en medailles getuigen daarvan.
bestuursleden van diverse organisa es, maar
Behalve koeien hee Van de Vliert ook varkens dat is niet aan Dick besteed. Wel bezoekt hij
en schapen. De schapen zijn in de loop der jd bijeenkomsten van landbouwverenigingen. In
verdwenen, maar later als hobby vee weer te
1975 ontmoet Dick via de pla elands jongeren
zien op Ebbenhorst. In 1976 is de hete zomer
Margriet Tichelaar uit Aalsmeer. Margriet is de
er de oorzaak van dat er te weinig gras van het oudste in het gezin en hee twee jongere
land komt om een toereikende wintervoorraad broers. De ouders van Margriet hebben een
veevoer aan te leggen. Jan van de Vliert maakt gemengd bedrijf, een paar koeien en verder
deel uit van de commissie die zich inspant
akkerbouw. Margriet helpt naast haar werk
veevoer uit de Flevopolder in te kopen en
ook in het bedrijf van haar ouders. Dick en
onder de boeren te verdelen.
Margriet verloven in 1976. Ze willen het bedrijf
overnemen zodra ze getrouwd zijn. Vader Jan
In 1978 verlaten Jan en Teuntje hofstede
ziet dat verder boeren op Ebbenhorst alleen
Ebbenhorst en gaan ze in het huis dat vader
kan als er dras sch wordt gemoderniseerd. Hij
Job aan de Dorpsstraat hee laten bouwen
wonen. Na het overlijden van Job is het twaalf zorgt ervoor dat er een nieuwe
jaar verhuurd geweest. Jan gaat nog lange jd voerligboxenstal komt waarin plaats is voor 78
dagelijks naar Ebbenhorst waar hij de varkens koeien. Dat is meer dan een verdubbeling. In
vijf kippenhokken leggen 2600 kippen hun
verzorgt.
eieren.
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Dat is niet meer van die jd. In fases zijn de
kippen van Ebbenhorst verdwenen midden
jaren zeven g. De fokzeugen maakten plaats
voor honderdvijfentach g mestvarkens. Op
Ebbenhorst werkt Jan Groeneveld als knecht
van 1959‐1979. In Scherpenzeel leren veel
mensen hem kennen als hij later met zijn ﬁets
met aanhangertje door het dorp rijdt om oude
kranten voor de Vrij Evangelische kerk op te
halen. Het is de bedoeling dat Jan en Teuntje
van de Vliert nog voor het huwelijk van Dick en
Margriet in 1977 Ebbenhorst verlaten en aan
de Dorpsstraat gaan wonen waar de ouders
van Jan hebben gewoond. De woning is
verhuurd aan de twee ‘dames Lagerweij’. Zij
maken geen aanstalten om plaats te maken Jan
van de Vliert en zijn echtgenote. Het huwelijk
van Dick en Margriet wordt een paar maanden
later voltrokken dan aanvankelijk gepland
zonder dat de ‘dames’ zijn vertrokken. Op
Ebbenhorst is ruimte genoeg, zodat Dick en
Margriet bij Jan en Teuntje gaan inwonen.
Door bemiddeling van de gemeente kiezen de
gezusters Lagerweij eieren voor hun geld en
gaan ze in nieuwbouwwijk De Maatjes wonen.
In juli 1978 verhuizen Jan en Teuntje naar de
Dorpsstraat. Op 22 februari van datzelfde jaar
is de pacht van Ebbenhorst op naam van Dick
en Margriet van de Vliert gekomen. Ze hebben
de woning gemoderniseerd. Dick en Margriet
zorgen samen voor de bedrijfsvoering op
Ebbenhorst.

De paarden maken plaats voor een trekker die
Dick van zijn schoonvader overneemt in 1978.
Het werk voor de paarden zit erop. Er zijn ook
schapen die er vooral voor zorgen dat het gras
kort gehouden wordt en economisch geen
grote rol spelen op het bedrijf. Jan van de Vliert
komt na zijn ‘pensionering’ nog dagelijks naar
Ebbenhorst. Dick en Margriet krijgen twee
dochters en een zoon: Diana is in 1979
geboren, Tineke in 1981 en Edwin in 1985. Van
hem horen we meer, want hij volgt later zijn
vader als boer op hofstede Ebbenhorst. De
varkens zijn inmiddels net als de kippen van
Ebbenhorst verdwenen. De mestrechten van
de varkens kan Van de Vliert later omze en
naar rundvee, zodat het bedrijf kan groeien.
Want Dick is dezelfde mening toegedaan als
zijn vader in 1978. Als Edwin wil boeren op
Ebbenhorst zal er gemoderniseerd moeten
worden. Eerst gaan Edwin en zijn ouders een
maatschap aan, later wordt die samenwerking
voortgezet in een V.O.F.
3 ‐ Edwin van de Vliert en Nicole van
Middendorp
Edwin is in 1985 geboren. Hij volgt de
middelbare school in Barneveld. Daar gaat hij
naar het Groen van Prinsteren. De vrije uren en
vakan es besteedt Edwin in het bedrijf van zijn
ouders. Als hij van school af komt, gaat hij als
stratenmaker bij Edward van Voorst aan de
slag. Hij is er dan nog niet uit wat hij precies
wil. In het bedrijf van zijn ouders of toch iets
anders gaan doen? Thuis verzorgt hij de
schapen en helpt hij op de boerderij. Later gaat
hij weer naar school en rondt hij een opleiding
aan de landbouwschool af. Buitenshuis werkt
hij ‘s morgens op een agrarisch bedrijf in
Kootwijkerbroek waar hij de vleeskalveren
verzorgt, ’s middags melkt hij de koeien op de
Peelenshoeve in Woudenberg. Later besluit
Edwin dat hij op termijn zijn vader als boer op
Ebbenhorst wil opvolgen. Daarmee is hij de
vierde genera e Van de Vliert op Ebbenhorst.
Verschillende koeien families zijn al vele
genera es op Ebbenhorst.

Diana, Margriet, Dick, Edwin en Tineke v.d. Vliert,
2017
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Als de schuur klaar is, pakt hij het werk als
verzorger van vleeskalveren in Kootwijkerbroek
weer op. In 2014 leert Edwin zijn huidige
echtgenote kennen. Het is Nicole van
Middendorp die in 1987 in Pu en is geboren.
Ze woont bij haar ouders in het buitengebied
van Pu en waar ze een tweetal paarden hee
die ze met liefde verzorgt. Daarnaast werkt ze
in een supermarkt en volgt ze intern
verschillende cursussen. Ook volgt ze een
opleiding tot visagiste. In oktober 2015 komt
Nicole naar Ebbenhorst. Dan verlaten Dick en
Margriet van de Vliert de boerderij om naar de
Dorpsstraat te verhuizen. Daarmee treden ze in
de voetsporen van Jo en Neeltje, en Jan en
Teuntje van de Vliert. In 2016 trouwen Edwin
en Nicole. In hetzelfde jaar maakt blijdschap
plaats voor intens verdriet: dochtertje Rosa
komt in juni 2016 levenloos ter wereld. Twee
jaar later wordt dochter Lizzy geboren. Nicole
werkt nu nog twee dagen in de week in een
Edwin, Nicole en Lizzy v.d. Vliert, 2019
supermarkt in Amersfoort en ze is als visagiste
In de oorlog verkoopt Job van de Vliert een koe haar eigen bedrijf begonnen: PinkBlush Visagie
& Hairstyling. Ze hee daarvoor thuis op
aan een daggelder.
Ebbenhorst het bakhuis ingericht. Het voeren
Het dier gee een paar liter melk per dag,
van het jongvee en het melken van de koeien is
genoeg voor de daggelder en zijn gezin. Als de haar niet vreemd. Minimaal één keer per week
koe drach g blijkt, koopt Job, de
melkt ze de koeien, terwijl Edwin dan voor
overgrootvader van Edwin, het dier terug en
Lizzy zorgt. Op Ebbenhorst lopen nu ook koeien
gee het de naam Jopie. De afstammelingen
rond die naar Rosa en Lizzy zijn vernoemd.
van Jopie zijn ook nu nog op Ebbenhorst en
Edwin werkt vooral thuis op het agrarische
behoren tot de ‘Jopie koe familie’. Het is op dit bedrijf waar hij dagelijks 75 melkkoeien melkt
moment verreweg de grootste koeienfamilie
en 35 stuks jongvee verzorgt. De acht schapen
op het agrarisch bedrijf. Zo lopen er nog meer houden het gras rond de boerderij kort. Dat
afstammelingen van koeien uit de jd van Job komt goed uit, want zowel Edwin als Nicole
van de Vliert op Ebbenhorst. Ver voor de
houden niet van tuinieren. De twee paarden
oorlog is koe Coba één van de runderen op de van Nicole hee ze uit Pu en meegenomen. Ze
boerderij. Ook van deze koe lopen er nog
staan nu op stal in een deel van het bakhuis.
steeds nazaten op de hofstede. Daar zijn ze op Vader Dick en zoon Edwin zijn lid van de
Ebbenhorst met recht bijzonder trots op.
fokvereniging. Edwin en Nicole doen als het
Edwin hee nog nooit een koe hoeven kopen! even kan mee met de cow valley in
In 2007 gaan Edwin en zijn ouders een
Scherpenzeel. Als visagiste is Nicole het wassen
samenwerking aan. Drie jaar later zegt Edwin
en scheren van de koeien natuurlijk op het lijf
zijn twee banen op en besteedt hij anderhalf
geschreven. Tijdens de wedstrijden brengt
jaar aan het bouwen van een nieuwe
Nicole de koeien voor. Ze wil graag een Brown
koeienstal waar ruimte is voor ongeveer 100
Swiss koe, maar helaas is het nog niet gelukt
melkkoeien.
zo’n heel bruine koe te fokken.
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Bij Ebbenhorst hoort nu 51 ha gras‐ en
bouwland, waarvan 39 ha huiskavel is en de
overige percelen binnen een straal van 2 ½
kilometer van de boerderij zijn gelegen.
Hiervan is 9 ½ ha eigendom en de rest wordt
gepacht.

Hofstede Ebbenhorst
We hebben uitgebreid kennis gemaakt met de
bewoners van boerderij Ebbenhorst door de
eeuwen heen. De boerenhofstede zelf komt nu
ter sprake. Ebbenhorst is sinds 1968 een
Rijksmonument. Niet alleen de boerderij, maar
ook de schaapskooi en de ‘zwarte schuur’ zijn
onderdeel van het monument. Het bakhuis en
de overige opstallen hebben niet de status van
Rijksmonument. De hofstede is een
pachtboerderij van Landgoed Scherpenzeel.
Dat is ook te zien aan de kenmerkende
blauwwi e luiken. De nieuwgebouwde
opstallen zijn eigendom, maar staan op grond
waar erfpacht op rust.
Ebbenhorst: Rijksmonument (nummer: 331160)

Percelen Ebbenhorst met veldnamen

De percelen hebben allemaal hun eigen
veldnaam. Een enkele keer verandert die
naam. Zo is ‘de hoek langs ’t weggetje’ nu
simpelweg verdeeld in de percelen 1 t/m 5. Op
de veldnamenkaart uit 1986 wordt een perceel
ten noorden van Groot Orel en ten westen van
Klein Orel aangeduid met de veldnaam ‘Lure
Kampje’, dit moet zijn ‘Zure Kampje’. Aan de
zuidkant van Ebbenhorst is de veldnaam
‘Stroet’ veranderd in ‘Abrona’. De zuidkant van
Ebbenhorst is nu begrensd door de rondweg,
die vanzelfsprekend ook niet op de
veldnamenkaart van 1986 is ingetekend. Vader
Dick van de Vliert komt ook nu het agrarisch
bedrijf dit jaar volledig op naam van Edwin en
Nicole is gekomen dagelijks op Ebbenhorst om
zijn zoon te helpen.

Landschappelijk fraai gelegen hoeve, in
oorsprong 17e eeuws, waarvan de
woonhuisgevel een midden 19e eeuws karakter
draagt, doch de oude sierankers bewaard
hee . Vensters met luiken en
zesruitsschuiframen. Dwars, met pannen
gedekt schilddak, waarop hoekschoorstenen.
Links onderkelderd. De stal is in 1881
vernieuwd. Op het erf een gepotdekselde
wagenschuur onder pannen wolfdak en
tegenover de boerderij een dergelijke schuur,
waarvan de zijwanden gemetseld zijn. (bron:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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Het jaartal 1881 is als
tastbaar bewijs te zien op
de gevelsteen (sluitsteen)
op de deel. De deel is
voorzien van een rieten
kap. Op het rode
pannendak van de zwarte
schuur is het jaartal 1860
in zwarte pannen
aangebracht. Oude
keldergewelven wijzen op een voorganger uit
de 18e eeuw of eerder en ook de voorgevel
van het woonhuis lijkt ouder dan 1860. De
beide zijgevels van de boerderij stammen zo te
zien ook uit een eerdere periode. Ze zijn
opgetrokken uit een andere steensoort die op
het oog veel ouder is dan de stenen van de
voorgevel.

Het contract bevat negen en ar kelen waarin
afspraken tussen eigenaar en pachter staan
omschreven. Een belangrijke bepaling in 1943
is dat de verpachtster ervoor zorgt dat er
elektriciteit op Ebbenhorst komt. Voor de
aanleg wordt de pachter 5% rente in rekening
gebracht tot uiterlijk 1951. De rente bedraagt
58 gulden en 67 cent. Aangetekend wordt dat
de vruchtbomen op het Vaalstuk (achter de
boerderij) en een deel van de vruchtbomen in
de moestuin door de pachter zijn geplant.
Par jen komen overeen telkens voor het einde
van het derde, zesde, negende, enz. pachtjaar
met elkaar overleg te plegen over een wijziging
van de pachtsom. In 1949 is de pachtsom 1700
gulden, in 1955 drieduizend gulden en in 1960
is deze opgelopen tot 5200 gulden. Daar blij
het niet bij, want in 1971 is het 6900 gulden en
vier jaar later 8640 gulden.

Construc e
Een construc e met ankerbalken zorgt voor
een onderverdeling van de boerderij in een
brede middenbeuk en smallere zijbeuken. De
liggende balken zijn door de staande s jlen
gestoken en met houten pennen verankerd.
Geleidelijk aan is de boerderij ‘versteend’.
Vanaf de zeven ende eeuw worden bakstenen
voorhuizen gebouwd. De bedrijfsgedeeltes zijn
in de negen ende eeuw gevolgd. Ebbenhorst
hee een stenen dwarshuis gekregen, zodat
Schaapskooi bij Ebbenhorst, foto Willem van Leuveren een T‐pla egrond is ontstaan35 . Oorspronkelijk
hee Ebbenhorst een potstal gehad, waarbij de
Pachtboerderij Ebbenhorst
koeien op een mengsel van plaggen en mest
Enkele oude pachtcontracten zijn bewaard
staan. Veel oude boerderijen in onze omgeving
gebleven. Mevrouw H.M. Royaards van
zijn gebouwd volgens het hallenhuistype.
Scherpenzeel‐Jkvr. Backer gaat in 1940 een
Wonen, werken en opslag vinden onder één
pachtovereenkomst aan met Jac. Van de Vliert dak plaats, met een stenen brandmuur tussen
(Job). De pacht van Ebbenhorst is op 22
het woon‐ en werkgedeelte. Zo ook op
februari 1940 voor onbepaalde jd ingegaan.
Ebbenhorst. Tegen de brandmuur ligt de
De totale oppervlakte van Ebbenhorst is dan
stookplaats of heerd. Een schouw neemt de
26,42 ha. De jaarlijkse pachtsom bedraagt
hele breedte van de kamer in beslag. De
1440 gulden. Bij name ng in 1944 blijkt
schouw is gemaakt van een grote eikenbalk
Ebbenhorst net wat groter te zijn: 27,27 ha en verfraaid met sierla en. In de schouw zijn
dat moet worden doorberekend. Voortaan
jgerprin egels verwerkt in een vierhoek met
moet bijna 60 gulden meer worden betaald op als het ware een lijst van plavuizen met
jaarbasis.
a eeldingen van pauwen erop.
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Aan beide zijden zijn er grote stenen tableaus
van een man met een paard. Er zijn ook
a eeldingen van een landschap en van een
vogel in een kooi. De tegeltjes op de schouw
zijn beschadigd. Gevolg van een boze bui van
een pachter die van de boerderij af moest. Hij
ging de tegeltjes met een hamer te lijf. Het
doet aan de schoonheid van de monumentale
hoeve weinig af. Boven de schouw is een
rookhok waar worsten e.d. zijn gerookt. Het
rookhok is nu niet zichtbaar meer. In 2019 is de
keuken vernieuwd.

Luch oto Ebbenhorst, 2010

Een van de twee hooibergen en de oude
wagenloods maken in 1958 plaats voor een
hooitas. Op Ebbenhorst ook wel de
‘Mansholtschuur’ genoemd, naar de oud‐
minister van Landbouw. Bergroeden van de
oude hooiberg zijn in de construc e van de
hooitas verwerkt. Een jaar later wordt er 4 ½
meter aan het achterhuis bijgebouwd
waardoor er acht koeien extra op de deel
kunnen staan. Kort nadat de melkmachine op
Ebbenhorst in gebruik is genomen, is in 1957
een jongveestal gebouwd. Op de plek van de
oude hooiberg is in 1977 een voerligboxenstal
gerealiseerd. Bij dit type stal staan de koeien
met de koppen naar het midden van de stal.
Dit in tegenstelling tot de ligboxenstal waarbij
de koeien met de koppen naar de zijwanden
staan. Nadeel is dat bij de voerligboxenstal er
twee i.p.v. drie rijen koeien kunnen staan. In
totaal is er zodoende plaats voor 78 koeien.

Voormalige Oude Barneveldseweg met Ebbeho e,
foto Willem van Leuveren

Het Ebbeho e
Vanaf 1984 hebben de Christelijke Pla elands
Jongeren (CPJ) hun onderkomen in een oude
varkensschuur bij boerderij Ebbenhorst gehad.
Daarvoor maakten zij gebruik van een schuur
die bij Betjes Ho e lag, iets verderop aan de
Barneveldsestraat. Daar woonde mevrouw Van
Ginkel‐Kwakernaak. Na haar overlijden komt
daar een kleindochter van mevrouw Van Ginkel
wonen. De ruimte die door de CPJ wordt
gebruikt, is toen weer bedrijfsruimte
geworden. CPJ‐lid Gijs van Ginkel raakt in
gesprek met familie Van de Vliert van
Ebbenhorst. Zij hebben nog een oude
varkensschuur in ’t land staan, een stukje van
de boerderij af. Ze bieden de ruimte aan de CPJ
aan. De rentmeester gee toestemming en de
CPJ hee een nieuw onderkomen. Materiaal
van een ander oud kippenhokje wordt gebruikt
om het Ebbeho e op te knappen. Er komt een
keukentje in, er wordt een elektriciteitskabel
naar de boerderij
gelegd en er wordt een
toilet gemaakt. De
ruimte wordt in drie
vertrekken verdeeld. In
1984 is de opening van
het honk waarbij zelfs
burgemeester Hulst en
zijn echtgenote uit
Renswoude bij
aanwezig zijn. De
opening doen Diana en
Ebbeho e, foto familie
Tineke van de Vliert
Go nk
door een doek van het naambord van het
Ebbeho e te trekken. Jarenlang vinden er
allerlei ac viteiten en vergaderingen plaats,
zonder dat familie Van de Vliert daar ooit last
van gehad hee .
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De restaura e in 2000.
In het jaar 2000 is de boerderij grondig gerestaureerd door Bouwbedrijf Van Hoogevest. Een
overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden:

• De schaapskooi die bij Ebbenhorst hoort is totaal gerestaureerd en teruggebracht in de 19e
‐eeuwse s jl. De fundering is vervangen. Ini alen uit 1904 en 1907 die in enkele planken zijn
gekerfd zijn bewaard gebleven door terugplaatsing van de betreﬀende houtdelen. De
schaapskooi was vroeger een potstal. De stal werd één keer per jaar uitgemest. De mest werd
vervolgens uitgereden over het land met paard en wagen. De ini alen zijn mogelijk a oms g
van degenen die moesten wachten, terwijl een ander de mest wegbracht.
• Het dak van de zwarte schuur (de varkensschuur) uit 1860 is vervangen. Het dak was
zichtbaar slecht doordat het golfde. In 2018 zijn er in de zwarte schuur twee grote deuren
geplaatst. De silo’s zijn buiten bij de nieuwe stal neergezet. Nu is de schuur in gebruik als
opslagruimte voor machines. De stalinrich ng is weggehaald en de voergoot is dichtgemaakt.
Zo hee de zwarte schuur na lange jd weer een func e.
• De polyester silo’s die eerder buiten de schuur hebben gestaan, zijn nu binnen geplaatst,
omdat ze zeker bij een monument geen fraai gezicht zijn.
• De 17e ‐eeuwse kelder is een halve meter uitgegraven, nadat de estrikken zijn verwijderd. Er
is beton gestort en de estrikken zijn daarna weer teruggeplaatst. In de kelder bevinden zich
ook pekelbakken voor het maken van kaas. De voorheen lekkende kelder hee een
tongewelfconstruc e. HGA, Hof van Gelre 549, Stukken betreﬀende criminele zaken;
21/29‐03‐1741. Archief Westerholt 269 nr. 25; 30‐03‐1741. Het gebeurde op 29‐03‐1741
op Ebbenhorst, met een koeientouw aan de balk.Het rieten dak van de boerderij is
vervangen. Daarbij is Kalenberger riet gebruikt. Een eis van Monumentenzorg.
• Het voegwerk, de spantgoten en de kozijnen zijn gerestaureerd.

Boerderij van het jaar 2004
Op 30 oktober 2004 wordt Hofstede Ebbenhorst uitgeroepen tot boerderij van het jaar 2004. De
oﬃciële uitslag van de verkiezing is op Ebbenhorst. Dick en Margriet van de Vliert en hun drie
kinderen ontvangen die dag buren, familie, vrienden, de eigenaressen, de burgemeester,
vertegenwoordigers van de organisa e van de verkiezing en vele anderen op hun erf. Het
oﬃciële gedeelte van de verkiezing is op de deel in aanwezigheid van kalveren en pinken. De
verkiezing van boerderij van het jaar wordt tot dan jaarlijks door de S ch ng tot behoud van
Boerderij en Erf in Gelderland is georganiseerd. De prijs is een bekroning van de renova e van
de boerderij. Over de einduitslag staat in het juryrapport:
Na uitvoerig overleg van de vele plus‐ en soms ook minpunten
hee de jury besloten om tot Boerderij van het jaar 2004 uit te
roepen: boerderij Ebbenhorst in Scherpenzeel bewoond door de
familie Van de Vliert en eigendom van de s ch ng Landgoed
Scherpenzeel. Deze boerderij is een goed bewaard gebleven en
zorgvuldig onderhouden historisch complex, met een
verantwoorde inpassing van de nieuwere gebouwen en vooral
ook een levendig karakter. De boerderij is volgens de jury een goed voorbeeld van een historisch
boerderijencomplex, waar een moderne, economisch verantwoorde bedrijfsvoering goed
samengaat met het behoud van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van gebouwen, erf
en landschap.
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Nieuwbouw in 2009
In 2009 ontstaat het plan om een nieuwe voerligboxenstal te
bouwen. Die komt deels op de plek van de stal die in 1977 is
gebouwd. Die stal wordt afgebroken, maar pas als een deel van
de nieuwe stal is gebouwd. Zo wordt de nieuwe koeienstal in
twee fases gerealiseerd. De gierkelders van de oude stal zijn
gebleven en aan deze jd aangepast. Tijdens de bouw is er een
periode dat de koeien niet op stal kunnen worden gemolken. Een oplossing voor dit probleem is
de mobiele doorloop melkstal. Met de totstandkoming van de nieuwe schuur met daarin een
moderne melkmachine waarmee twin g koeien tegelijker jd kunnen worden gemolken, is het
bedrijf weer helemaal bij de jd en kan het weer jaren vooruit. In het woongedeelte van de
boerderij is onlangs de keuken vernieuwd.
Henk van Woudenberg
Wim van den Berg
Literatuur:
‐ Jan d´r is volk op de deel, door Brand Overeem. blz. 124‐127.
‐ Gouden baken in groene vallei. Tussen blz. 64‐65. Een foto.
‐ Geheimen van bomen. Gerrit de Graaf en Jan Pit. Blz. 83, de endboom van Ebbenhorst.
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jdschri voor de geschiedenis, oudheden en sta s ek van
Utrecht, 2e serie, 3e jaargang, 1846, blz. 227.
6 Hof van Gelderland 2563; graantelling 1566. Brand Francken is
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11 Leenboek Huis Scherpenzeel 141, fol. 156; 27‐07‐1625.
12 Leenboek Huis Scherpenzeel 142:4vo en 5vo; 30‐10‐1654.
13 Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 6vo; 17‐01‐1655.Leenboek
Huis Scherpenzeel 142, fol. 6vo; 17‐01‐1655.
14 Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 39vo; 16‐11‐1668 (3300
gulden); Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 43; 05‐01‐1670
(1700 gulden).
15 Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 45vo,46; 18‐04‐
1670.Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 45vo,46; 18‐04‐1670.
16 Leenboek Huis Scherpenzeel 142, fol. 51; 11‐04‐1671.
17 Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17‐09‐1674, 21‐12‐1674, 10‐05‐
1675 en 09‐08‐1675.Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17‐09‐1674, 21‐
12‐1674, 10‐05‐1675 en 09‐08‐1675.
18 Leenboek Huis Scherpenzeel 148, fol. 11; 24‐02‐1686.
19 Huis Amerongen 1184; 23‐02‐1691. Koop 26‐01‐1690.
Beleningen Holevoet nr. 27.Huis Amerongen 1184; 23‐02‐1691.
Koop 26‐01‐1690. Beleningen Holevoet nr. 27.

20 HGA,

Hof van Gelre 549, Stukken betreﬀende criminele zaken;
21/29‐03‐1741. Archief Westerholt 269 nr. 25; 30‐03‐1741. Het
gebeurde op 29‐03‐1741 op Ebbenhorst, met een koeientouw aan
de balk.
21 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 14; 24‐07‐1732.Leenboek
Huis Scherpenzeel 144, fol. 14; 24‐07‐1732.
22 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 15vo; 24‐07‐1732 en AE,
Notarieel Amersfoort, S. van Brinckesteyn; 29‐09‐1741.
Geregistreerd in: Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 69vo; 30‐
12‐1741.
23 Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 102; 26‐06‐
1745.Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 102; 26‐06‐1745.
24 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 16; 06‐03‐1753.
25 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 34; 07‐03‐1760.Leenboek
Huis Scherpenzeel 145, fol. 34; 07‐03‐1760.
26 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 35; 08‐04‐1760.
27 Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 130; 20‐08‐
1778.Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 130; 20‐08‐1778.
28 Deze dochter, Aartje Willemsen, hee waarschijnlijk een
bedenkelijke reputa e in het dorp. Zij krijgt vier buitenechtelijke
kinderen die zij als spinster moet zien te onderhouden.
29 RAG; Huis Scherpenzeel 52; 07‐08‐1825.RAG; Huis Scherpenzeel
52; 07‐08‐1825.
30 H.M. van Woudenberg; Het woonwagenkamp van
Scherpenzeel. Oud Scherpenzeel jg. 12 nr. 3, blz. 15 ev.
31 De Nieuwe Holevoet, 10‐11‐1922De Nieuwe Holevoet, 10‐11‐
1922
32 De Holevoet, 17‐07‐1931
33 De Holevoet, 19‐09‐1930De Holevoet, 19‐09‐1930

De Nieuwe Holevoet, 12‐01‐1957
Jan Vredenberg; Monumentengids Scherpenzeel, 2004
Jan Vredenberg; Monumentengids Scherpenzeel, 2004
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SCHERPENZEELSE MONUMENTEN
In deze rubriek ze en we vandaag de schijnwerpers op het huis en de bewoners van
Holevoetplein 280. Daar wonen Wim en Bep Schimmel. Bepaald geen onbekenden in
Scherpenzeel en al helemaal niet bij Oud‐Scherpenzeel. Wim is van 2007 tot 2013 voorzi er
geweest en Bep hee van 2000 tot 2008 het secretariaat verzorgd. En beiden zijn nog steeds
ac ef voor onze vereniging. Wim woont al sinds 1942, het jaar waarin de wederopbouwwoning
in de oorlog werd opgeleverd, op het huidige adres. Daarvoor stond op nagenoeg dezelfde
plaats een prach ge boerderijwoning die de opa en oma van Wim rond 1900 hebben laten
bouwen. Door oorlogsgeweld is dit pand in 1940 verwoest.

Van wie bin jie d’r één?
Een vraag die vaak gesteld wordt om zo meer over de achtergrond van iemand te weten te
komen. Die beantwoorden we hier voor Wim Schimmel. We gaan terug naar het midden van de
19e eeuw. In 1854 huurt Evert Schimmel hotel De Holevoet van zijn oom Willem Schimmel uit
Barneveld. Evert, die uit Voorthuizen komt, is de overgrootvader van onze oud‐voorzi er Wim.
Naast het bes eren van het logement hee Evert (1827 – 1889) ook een
stalhouderij. Na het overlijden van zijn oom koopt hij in 1868 hotel De
Holevoet. Vanaf 1880 laat hij een diligence, De Glazen Wagen, rijden naar
Utrecht en Amersfoort. Evert is getrouwd met Antje Ploeg uit
Scherpenzeel. Het echtpaar krijgt en kinderen. Het eerste kind overlijdt in
zijn eerste levensjaar net als het zesde kind. We laten de andere kinderen
hier kort de revue passeren. Albert is in 1859 geboren. Over hem is meer
te lezen in de vorige aﬂevering in deze serie (verenigingsblad 2019‐2). Hij
hee Hoog Koudijs zoals het er nu nog staat in 1898 laten bouwen. Jacob
is bakker in Woudenberg,
Evert Schimmel
Arie is eigenaar en uitbater
van Sta onskoﬃehuis Schimmel in Woudenberg
(nu Schimmel 1885) dat hij in 1885 bouwt. Willem
komen we in dit verhaal nog uitgebreid tegen. Hij
is de opa van Wim Schimmel die nu op het
Holevoetplein woont. Na Willem worden de
dochters Wilhelmina en Aartje geboren. De laatste
twee kinderen zijn Johan en dochter Antje. Johan
koopt later “Hotel De Holevoet, bestaande uit huis
met inrijstal, schuur en verder ge mmerte, erf, tuin
en boomgaard waarin schuur" voor 8.000 gulden
Johan Schimmel voor zijn hotel
van zijn moeder Antje Ploeg.

Willem Schimmel 1865 – 1939 (1)
In het verhaal komt de naam Willem Schimmel veelvuldig voor. Het is uiteraard niet steeds
dezelfde persoon. Voor de duidelijkheid wordt Willem Schimmel nader gepreciseerd met een 1,
2, 3 of 4, zodat u weet over wie het gaat.
Willem (1) is in hotel De Holevoet in Woudenberg geboren. Hij neemt de stalhouderij van zijn
vader Evert over en trouwt in 1897 met Jannetje van Wolfswinkel uit Maarsbergen.
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Rond 1900 laat hij voor zijn gezin een
boerderijwoning naast het hotel van zijn
ouders op de hoek van de Molenweg en de
Nieuwstraat bouwen. Bij het huis, dat op
een groot perceel grond staat, staan
diverse schuren die gebruikt worden als
veestal, wagenloods en rijtuigenverblijf.
Naast de woning is een schuur waarin de
‘Brandspuit van Woudenberg’ is gestald, zo
is in grote le ers boven de deur te lezen.
Dat lijkt vreemd, maar dat is het niet. De
Holevoet behoort tot 1960 tot de gemeente Woudenberg. De brandweerauto rukt uit als er in
aangrenzend Woudenberg (ook wel de Zel ant genoemd) brand uitbreekt. Willem Schimmel (1)
is naast boer in hart en nieren ook brandwacht voor Woudenberg. Voor zijn koeien verwer hij
o.a. grond nabij Kolfschoten en de Haar. Het is begin vorige eeuw nog onontgonnen gebied met
voor Scherpenzeel in die jd kenmerkende heidevelden. Willem ontgint de gronden en maakt
deze geschikt als landbouwgrond. Hij weidt er zijn koeien. Het ‘omhalen’ van het vee is een
jdrovend werk, want de afstand van de Holevoet naar De Haar/Kolfschoten bedraagt enkele
kilometers. De percelen die hij zelf niet nodig hee , verpacht hij. Naast de veehouderij hee
Willem (1) een transportbedrijf. Zo vervoert hij o.a. kolen vanaf sta on Woudenberg‐
Scherpenzeel. Willem (1) en zijn echtgenote Jannetje krijgen zes kinderen: Evert, Cornelis,
Cornelia, Antje, Jannig en Willem (2), de vader
van Wim (3). In 1916 bouwt Schimmel (1) een
voor die jd moderne melkveestal met
hooizolder naast zijn huis. De machines in die
stal worden elektrisch aangedreven. Het water
om de melk te koelen wordt met een
elektrische pomp opgepompt. Er is plaats voor
36 koeien en 3 paarden. Later doet de stal
dienst als garage voor transportwagens en
wordt op de hooizolder tabak gedroogd. Op die
zolder heerst om onverklaarbare reden een
bijzonder klimaat: er beder nooit iets. Ook
Onder vlnr: Cor, Willem (1), Jannetje, Evert; boven
dode muizen lijken te mummiﬁceren. De zolder vlnr: Wim(2), Antje en Jannetje
doet later dienst als opslagplaats.
Het is eind 1938 als Willem Schimmel (1) vanwege zijn zwakke gezondheid rust moet nemen. Hij
gaat met zijn echtgenote logeren bij zijn dochter Jannig de Groot‐Schimmel in Baambrugge om
aan te sterken. Onverwachts overlijdt Willem Schimmel (1) begin januari 1939 op 74‐jarige
lee ijd in Baambrugge. Jannetje blij na het overlijden van haar echtgenoot tot 1942 bij haar
dochter wonen. Behalve Willem (2) hebben de andere kinderen het ouderlijk huis op het
Holevoetplein allang verlaten. Tijdens de mobilisa e in 1939 nemen militairen hun intrek in de
grote schuur.

Willem Schimmel 1908 – 1989 (2)
Willem (2) trouwt in 1937 met Metje Spek uit Tienhoven. Ze gaan bij de ouders van Willem (1)
inwonen.
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Als de oorlog uitbreekt haalt Metje samen met
haar schoonzus Cor het vee van het land dat
daarna naar de Betuwe wordt geëvacueerd. In
mei 1940 wordt het huis van de familie
Schimmel totaal verwoest, maar de schuur blij
ongeschonden. Willem (2) is sinds de
mobilisa e in 1939 als militair in Alkmaar
gelegerd. Na de oorlog is hij van 1947 tot 1960
ook gemeenteraadslid en wethouder in
Woudenberg. Willem (2) treedt in de
voetsporen van zijn vader, die ook
De verwoeste woning van de familie Schimmel
gemeenteraadslid was. Ook in andere
opzichten is Willem ‘een aardje naar zijn vaartje’. Hij zit ook in ’t transport en vervoert o.a. melk
voor zuivelfabriek Galak in Amerongen, eerst met paard en wagen, daarna gemotoriseerd. Tot
ongeveer 1948 blij Willem (2) ac ef in de transportwereld. Als hij een
har nfarct krijgt, is hij genoodzaakt het bedrijf te verkopen. Blanken‐
Ploeg neemt het melktransport over. Om aan te sterken en tot rust te
komen gaat Willem naar Ro erdam waar hij bij de familie Van Rijn
verblij die hij uit de jd van de mobilisa e kent. Toen was Van Rijn hier
ingekwar erd. Willem (2) is rijks taxateur van onroerende goederen
geweest. Met oom Albert hee hij al sinds de jaren der g voor de
belas ngdienst de waarde van woningen getaxeerd. Van rentmeester
Willem Renes koopt Schimmel (2) in 1949 een assuran eportefeuille.
Veel onroerende goederen zoals boerderijen van Landgoed
Scherpenzeel zijn dan bij Willem Schimmel (2) verzekerd. Willem en
Metje krijgen vijf kinderen van wie Wim (3) de oudste is en Evert de
jongste. Wim is de enige in het gezin die in Scherpenzeel is geboren.
Toen het ouderlijk huis in puin lag in 1940 zijn de ouders van Wim bij
zus Cor Schimmel aan de Dorpsstraat in Scherpenzeel gaan inwonen.
Willem(2) en Metje
Wim is daar in 1941 ter wereld gekomen. Daarna hebben ze nog even Schimmel, 1937
bij Clien Kuijper aan de Dorpsstraat gewoond, totdat de nieuwe woning in het voorjaar van 1942
klaar is. Dan komt ook Jannetje vanuit Baambrugge terug naar het Holevoetplein waar ze bij
haar zoon en schoondochter gaat inwonen en daar tot aan haar overlijden blij . De dochters
Meta, Anke en Lenie worden net als Evert in de nieuwe wederopbouwwoning geboren. Oma
Jannetje is in 1954 kort voor de geboorte van Evert overleden.

De stenen voor de nieuwe woning staan klaar
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Willem Schimmel (3)
Na de lagere school gaat Wim naar de HBS van het Christelijk Lyceum in Veenendaal. Daar
ontmoet hij Bep van de Bovenkamp uit Veenendaal die ook op het CLV zit. Jaren later, in 1966,
treden Wim en Bep in het huwelijk. Maar voor het zover is gaat Wim ‘voor zijn nummer’ in
militaire dienst waar hij reserveoﬃcier bij de luchtmacht wordt. In 1963 gaat hij met zijn vader
verder in de assuran ën en in 1964 richten ze een V.O.F. op. Van jongs af aan hee Wim
interesse in de makelaardij in onroerende goederen. Hij volgt een opleiding en wordt in april
1969 beëdigd als makelaar. Wim neemt in 1974 de assuran eportefeuille van zijn vader over.
Achter de oorspronkelijke wederopbouwboerderij verbouwt Willem (2) een schuur tot een fraai
woonhuis waar hij samen met zijn echtgenote Metje in 1966 gaat wonen. Bep en Wim (3)
trouwen in 1966 en gaan in het ouderlijk huis wonen. Ze krijgen twee zoons en een dochter:
Wim (4) is in 1969 geboren, Piet in 1971 en Irene in 1980.
Ze wonen alle drie niet meer in Scherpenzeel. Het huis wordt in
1971 uitgebreid met een grote kantoorruimte. Vanaf dat jaar
nemen vader en zoon Schimmel medewerkers in dienst. Willem
(2) gaat in 1974 met pensioen. Wegens zijn verdienste voor de
Scherpenzeelse gemeenschap krijgt hij een koninklijke
onderscheiding. Hij is in 1989 overleden. Zijn echtgenote Metje
overlijdt in 1995. Wim en Bep zijn beiden directeur van hun
bedrijf, Makelaardij en Assuran ekantoor Schimmel B.V. In
1976 besluiten ze het woon‐ en winkelpand van de Coöpera e
Ons Belang aan de Dorpsstraat te kopen om daar hun kantoor
te ves gen. Na een grondige verbouwing wordt het pand in
1977 in gebruik genomen. De zaak ﬂoreert en Bep en Wim (3)
worden door en medewerkers ter zijde gestaan. De
assuran ën en de makelaardij worden respec evelijk in 1996
en 2001 overgedaan.
Wim en Bep Schimmel, 1966

Vlnr: Piet, Bep, Wim, Wim en Irene

De wederopbouwboerderij van familie Schimmel
De woning is gebouwd in de s jl van de Del se School. Dat geldt voor alle wederopbouwpanden
in Scherpenzeel. Het huis is een gemeentelijk monument.
De Del se School is een tradi onalis sche architectuurbeweging die in de eerste hel van de
twin gste eeuw is ontstaan, geïnspireerd en aangevoerd door Marinus Jan Granpré Molière,
architect en docent aan de Technische Hogeschool van Del . De Del se School wordt vaak
beschouwd als de conserva eve tegenhanger van de modernis sche architectuur. De func e
van een gebouw moet volgens de principes van de Del se School tot uitdrukking komen in de
vorm. Dit betekent dat woonhuizen veelal eenvoudig van vorm zijn, terwijl publieke gebouwen
als stadhuizen en kerken juist een monumentaal en indrukwekkend karakter krijgen. De
eenvoud van de vorm staat centraal, waarbij nauwelijks gebruik wordt gemaakt van decora es.
De Del se School kan ook wel omschreven worden als een sobere tradi onalis sche bouws jl.
Kenmerkend voor de Del se School zijn het vrijwel uitsluitende gebruik van baksteen, brede
kozijnen en erkers, hoge gootlijnen, schouderstukken bovenaan de gevels en de hoge met
pannen beklede zadeldaken tussen topgevels. Percelen worden regelma g begrensd met lage
muurtjes voorzien van poeren en ezelsruggen.
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De woning van familie Schimmel is ontworpen
door architect A.H. van Wamelen. Hij maakt
samen met supervisor Kraayenhagen het plan
voor de wederopbouw. Kraayenhagen hee veel
wederopbouwpanden in Scherpenzeel getekend.
Aannemer Van Elst uit Scherpenzeel hee het
huis gebouwd. Verschillende kenmerken van de
Del se School vinden we terug in de
boerderijwoning. In de voorgevel is net als in
andere wederopbouwboerderijen een gevelsteen
De Holevoet, jaren 50
met daarop een uit de vlammen herrijzende
leeuw gemetseld. Op de steen staat het jaartal 1940. Het jaar waarin het vorige huis werd
verwoest.
In de oorlog wordt de woning gevorderd door de Duitsers. In de voorkamer richt een Duitse
oﬃcier zijn kantoor in. Duitse soldaten verblijven in de schuur. De herbouwde woning wordt in
april 1945 beschadigd door het opblazen van de standerdmolen die op de plek stond waar nu de
Achthoek is en ook door een granaa nslag. In die dagen zijn evacuees uit Renkum inwonend bij
familie Schimmel. Wanneer er granaten op de Grebbelinie worden afgevuurd vlucht iedereen
naar de kelder. Een van de evacuees is op lee ijd en slecht ter been, zodat ze niet zo mobiel is.
Een granaat tre de oostgevel en veroorzaakt een enorme ravage. Rondvliegende brokstukken
raken de evacué, die zwaargewond alsnog naar de kelder wordt gebracht. In 1945 hebben
Engelse en Canadese militairen gebruik gemaakt van het pand van familie Schimmel.
In de monumentengids van Scherpenzeel wordt het pand als volgt omschreven:
‘Het vrijstaande pand valt op door zijn hoge rode pannendak tussen twee topgevels met forse
schoorstenen. Deze schoorstenen zijn uitgemetseld langs de volledige hoogte van de topgevels
en hebben aan de onderzijde decora eve togen. Het metselwerk is uitgevoerd in rode baksteen
in wild verband. In hoofdlijnen is het huis symmetrisch, maar in detail zijn er allerlei varia es. De
ingang bevindt zich in het midden onder een brede bakstenen kor oog en hee een bovenlicht
met sierroeden. Rechts naast de ingang is een smal venster met een smeedijzeren lantaarn
erboven. De twee grote vensters op de begane grond hebben een ﬁjnmazige roedenverdeling.
Ook op de verdieping is een reeks vensters met een roedenverdeling. De ramen hebben zware
onder‐ en bovendorpels die bijdragen aan het robuuste aanzien van het huis.’
Daar kan aan toegevoegd worden dat er kenmerkende
schouderstukken op de hoeken van de gevels zijn, typisch voor de
Del se School. Inmiddels zijn vrijwel alle vensters voorzien van
dubbel glas. Het glas in enkele ramen op de bovenverdieping
stamt nog uit de jd waarin de woning is gebouwd. De
achtergevel is oorspronkelijk voorzien van openslaande
tuindeuren, maar die zijn verdwenen. Binnen zijn er tussen de
vertrekken vanuit de gang verschillende doorgangen met een
toog. Aanvankelijk worden de voor‐ en achterkamer door schuifdeuren van elkaar gescheiden
(kamer en suite), maar later is van beide kamers één grote woonkamer gemaakt. De
oorspronkelijke keuken is verdwenen en hee plaatsgemaakt voor een moderne keuken. De
wand tussen kamer en keuken is toen verplaatst.
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Tegelijker jd met de bouw van de kantoorruimte in 1971, is
het huis voorzien van centrale verwarming. De woning is
comfortabel gemaakt waarbij de s jl in tact is gebleven.
Het trappenhuis hee een lambrisering van betonemaille.
Onder het huis is een grote kelder met stahoogte, die in de
oorlog dienst hee gedaan als schuilkelder. De
smeedijzeren lantaarn is één van de drie iden eke
lantaarns die aan wederopbouwboerderijen in
Scherpenzeel zijn beves gd. De in 1916 gebouwde schuur vlak achter het huis wordt in 1978
gesloopt. De vrijgekomen grond komt bij de tuin. In 1999 is aan de oostgevel een prach g erker
in s jl aangebouwd. De aangebouwde kantoorruimte is verbouwd tot garage en tuinkamer. Het
ziet er nu naar uit dat de tradi e van een Willem Schimmel op het Holevoetplein niet zal worden
gecon nueerd. Dat vinden Wim en Bep Schimmel heel jammer.
Wim van den Berg

HET HOLEVOETPLEIN EN DE GEVAARLIJKE BOCHT
Aan het begin van de vorige eeuw is de bocht in de Rijksstraatweg
bij de Holevoet een vrijwel haakse bocht. Door toename van het
gemotoriseerde verkeer ontstaat een onveilige situa e. Daarvoor
wordt in 1922 een rigoureuze oplossing bedacht. In de scherpe
bocht is de smederij van Berendse geves gd. De bocht kan wat
ﬂauwer gemaakt worden door een deel van de smederij af te halen.
Ook de karakteris eke hoefstal moet verdwijnen. Aldus geschiedt.
De hoefstal gaat naar het Openluchtmuseum in Arnhem waar de
travaille nog al jd is te zien.
Smederij Berendse gehalveerd
In de Kampioen, de uitgave van de ANWB, wordt in 1923 met twee foto’s de oude en nieuwe
situa e getoond met onderstaande tekst als toelich ng:
Wegverbetering te Scherpenzeel
Het vorig jaar om dezen jd ongeveer maakten wij melding van het door het gemeentebestuur van
Scherpenzeel ontworpen plan ter verbetering van een gevaarlijke bocht in den Rijksstraatweg in
de kom dier gemeente bij den Holevoet. Van deze verbetering, welke thans tot stand is gekomen,
geven wij hier een a eelding. Links ziet men den ouden toestand, rechts dien van nu.
Overeenkoms g de aanwijzingen van onze Wegen‐Commissie werd een aldaar staande smederij
gesloopt, een aantal boomen geveld en de vrijgekomen grond gebruikt voor de verruiming van de
bocht. Bovendien droeg onze Bond in de kosten dezer verbetering voor f 200,‐ bij.

De Kampioen november
1923
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Utrechts Volksblad 9 oktober 1940

Het Volk 26 november 1940

De verkeerssitua e wordt er maar jdelijk beter
door. Na de meidagen in 1940 moet de Holevoet
volledig worden wederopgebouwd. Er worden
plannen ontwikkeld om een veiliger situa e bij de
Holevoet te creëren. De weg bij de Holevoet wordt
aanmerkelijk verbreed. Daardoor moeten de nieuwe
huizen aan weerszijden van de weg en Hotel De
Holevoet verder naar achteren worden gebouwd,
zodat een plein ontstaat: het Holevoetplein. De totale
breedte wordt 45 meter, waarvan 15 meter voor de
rijweg is gereserveerd. De benodigde grond wordt
onteigend.
Om het verkeer in de Dorpsstraat te ontlasten is het
de bedoeling dat er een nieuwe verkeersader langs
de De Wi e Holevoet en het huis van Wim Schimmel
komt die verder grofweg langs Huize Scherpenzeel
loopt om vervolgens weer aan te sluiten op de
Rijksweg bij het Oosteinde waar de Vrijheidsboom
staat (nu Cafetaria Big Bread ’t Hoekje). Het tracé
gaat vooral via bestaande wegen als de Molenweg en
de Achterstraat (Vlieterweg) die ook achter Huize
Scherpenzeel loopt. Door zowel de nieuwe weg als
de Dorpsstraat eenrich ngsverkeer te maken zal de
Dorpsstraat ontlast worden. Men verwacht in 1940
dat de nieuwe weg nog wel twin g jaar op zich zal
laten wachten… De weg is er nooit gekomen, het
Holevoetplein wel. De verkeerssitua e is daarna nog
lange jd onveilig gebleven. Het
‘wederopbouwtuinmuurtje’ van Dorpsstraat 278
hee het vele malen moeten ontgelden. Pas sinds de
ingebruikname van de rondweg in 1993 en de
herinrich ng van de centrumroute midden jaren
negen g een feit is, is de verkeersitua e verbeterd.
Maar nog steeds neemt de intensiteit van het verkeer
via de centrumroute toe en zijn plannen in
ontwikkeling om minder verkeer door de kom van
het dorp te laten gaan.
Wim van den Berg

Scherpenzeelse Krant 25 januari
1983
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DE JEUGD VAN JAAP WERNER
“Een laatbloeier groeit groot” (deel 2)
In oktober hee u het eerste deel kunnen lezen van de belevenissen van Jaap Werner in
Scherpenzeel. “De Jeugd van Jaap Werner” is een boek geschreven door Jaap zelf. Er is zoveel
veranderd sinds zijn jeugd dat Jaap vond dat hij dit boek moest schrijven. Jaap beschrij
ondermeer zijn herinneringen aan de jd in Scherpenzeel in de 60‐er jaren van de vorige eeuw.
Jaap studeert aan de Technische Hogeschool in
Del en kwam elk weekend naar huis in
Scherpenzeel om z’n vuile was te brengen.
Jaap is ook een blauwe zaterdag, als hij weer
eens thuis is, bij de jongelingsvereniging in
Scherpenzeel o.l.v. Geert Cozijnsen. Hij gaat
ook een keer naar het jeugdhuis van de
Gereformeerde kerk. Het is daar erg gezellig.
Olga Konijn, die leerling verpleegster is in
Amersfoort en aan de Vlieterweg woont, ziet
hem daar en gaat werk van Jaap maken. Jaap
vindt het een leuke meid, maar er komt verder
niets van.

Ook Rina Schinkel die Jaap had leren kennen bij
het tegenbezoek van de Duitse Evangelische
Jugendgruppe aan Scherpenzeel vraagt of hij
haar bijles wil geven. Jaap doet dat graag. Haar
moeder is weduwe en een ver
Blankenfamilielid van zijn moeder. Ze kwam in
1958 als weduwe met haar jonge kinderen uit
Woubrugge terug naar Scherpenzeel. Ze
vertrouwt Rina en Jaap, de jongelui mogen op
haar slaapkamer zi en. Rina vindt Jaap steeds
leuker en er wordt ook wel eens gezoend.

Rina vraagt op een zondag of Jaap mee gaat
wandelen met haar vriendinnen, haar zus
Jaap wordt gevraagd om bijles te geven in
Janny, broer Bert mag ook mee. 2e Pinksterdag
wiskunde aan de zoon van tandarts Kramer
1962 komt ze met haar vriendin Ria van der
aan de Eikenlaan. Hij leert moeilijk. Jaap maakt Geijs Jaap onverwacht ophalen na een CKB
veel sommen vóór, maar de zoon hee er niet bondsdag in Utrecht Overvecht, waar Jaap
veel mee. Janneke Verhulst hee ook een
scheidsrechterde. Hoewel Jaap haar
bijlesklantje voor Jaap, een vriendin van het
sympathiek vindt kan hij niet aan haar
gymnasium in Amersfoort, die Jaap eerder in
verwach ngen beantwoorden.
Scherpenzeel ontmoe e. Jaap ernaar toe. Ze
Jaap dacht dat hij nu hij al aardig wat mensen
wilde echter heel iets anders met Jaap. Het is
kende, dat hij net als in Hendrik Ido Ambacht
bij één les gebleven.
gedaan had ook in Scherpenzeel een
kor alclub kon oprichten.

Mei 1962 Rina met Jaap op een
zondagmiddagwandeling op de
Barneveldseweg

Oktober 1961 Rina op een bank op het Plein 1940 bij de
Marktstraat, Scherpenzeel
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Mei 1962. Tijdens een zondagmiddagwandeling
bij Breeschoten.
vlnr.: Gijs Methorst, Ria van der Geijs, Bep
Valkenburg, de Duitse Peter Wilkesman uit
Marienheide die op bezoek is in Scherpenzeel,
Rina Schinkel, Gerard Gerritsen, Janny Schinkel.

Hij had een twaal al bij elkaar met o.a. Rineke
Werner, Henny Overeem en Rini Osnabrugge.
Hij kende de voetbalclub Valleivogels die in het
bos bij de Renessersteeg speelde. Hij vroeg
voorzi er Rootselaar of het geen goed idee
was een kor alafdeling op te richten. Hij
verwees Jaap naar penningmeester Barend
Hooijer die aan de Eikenlaan woonde. Na een
paar keer praten wilde hij wel zorgen voor de
bal de korven en de lijnen. Jaap meldde zich
met de club de Valleivogels aan bij de CKB. Hij
gaf ook training in zijn vakan es en als hij thuis
was in de weekenden, soms ook in de gymzaal
van de school. Ze speelden diverse
compe ewedstrijden, maar verloren
natuurlijk vaak. Ze ﬁetsten ook eens voor een
wedstrijd naar Kootwijkerbroek, het dorp
achter Barneveld waar Jaaps vader ooit
onderwijzer was. Jaap speelde tegen ene van
den Brink. Jaap ontmoe e hem nog eens veel
later. Hij bleek dominee geworden te zijn in
Eindhoven en huisvriend van z’n broer Jan.
Ooit speelden de Valleivogels in de eierhallen
van Barneveld voor een toernooi. Na een jaar
was er toch te weinig aanwas en moest de
kor alclub worden opgeheven.
Jaap ging toen maar voetballen bij de
Valleivogels. Hij werd keeper bij het derde. Hij
werd gewaardeerd omdat zijn reac esnelheid
door het kor allen hoog was en hij daardoor
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ook erg goed ballen kon vangen. Hij speelde
onder andere met Jan Bakker, Evert du Pree,
Evert van Se en en Henk Osnabrugge. Het was
natuurlijk niet het beste team en van de backs
kon Jaap niet erg op aan. Ze speelden overal in
de buurt waar ze dan heen ﬁetsten, ook in
Veenendaal. Jaap vond ze daar hard en
onspor ef voetballen, ze liepen keeper Jaap
regelma g omver zonder dat de scheidsrechter
ﬂoot. Ze verloren vaak met grote cijfers. Eens
werd Jaap beoordeeld door de voorzi er
Rootselaar die Jaap vroeg of hij niet in het
eerste wilde keepen. Ze waren niet tevreden
met de keeper van het eerste. Jaap voelde zich
vereerd, maar zei dat het niet kon want hij kon
nooit trainen omdat hij door de week in Del
was.
Juni 1962 wilde hij ook eens voetballen en niet
keepen. Halverwege de wedstrijd ging hij als
midvoor voetballen. Hij liep hard. maar
verzwikte zijn voet enorm en kwam thuis op de
divan te liggen met een enkel die steeds dikker
en blauwer werd. Hij moest drie weken thuis
op de divan blijven liggen voordat hij weer naar
Del kon. Dat beviel hem eigenlijk wel goed,
een beetje verzorging en de studie in Del liet
het ook wel toe. Af een toe kwam Rina Schinkel
met Ria van der Geijs Jaap opzoeken dat was
heel gezellig. Broer Bert had het haar verteld
dat Jaap thuis was. Ook het overbuurmeisje
Martha van der Veen, de dochter van de
gereformeerde dominee hoorde het van broer
Bert en kwam Jaap ook opzoeken. Ze was 18
jaar en zat op de MMS in Veenendaal. Ze was
heel lief voor Jaap en Jaap vond haar ook
steeds liever. Ze kwam vaker en kwam dan ook
bij Jaap op de divan liggen. Jaap had zich
voorgenomen geen verkering te willen jdens
zijn studie, maar hij kreeg toch warme
gevoelens bij Martha en werd verliefd. Het was
wederzijds. Rina kwam daarna weer met haar
vriendin Ria ven de Geijs Jaap op zoeken. Jaap
vertelde dat hij een meisje had. Rina ging heel
verdrie g naar huis. Toen Jaap weer een beetje
kon lopen ging hij naar haar moeder om alles
uit te leggen.

Die was erg boos op Jaap, Rina had er veel
verdriet van gehad. Z’n vader was er niet
rouwig ook al omdat Rina verre Blankenfamilie
was. Rina is lerares geworden in Utrecht en
met een schoolvriend, Jaap Rosier, getrouwd
en in Bunnik en later in Leusden gaan wonen.
De verkering met Martha zet door. Eens ziet de
familie, als ze terugkomen na een uitje, door
de glazen openslaande deuren achter, Martha
bij Jaap op de divan liggen. Ze wisten het nu
zeker, Jaap hee verkering. En dan te weten
dat Jaap zichzelf had voorgenomen geen
verkering te willen als hij nog studeerde, dat
zou maar aﬂeiden. Maar ja de hormonen bij
Jaap begonnen kennelijk langzamerhand toch
op te spelen en Martha weet hem het hoofd
op hol te brengen. Broer Bert ziet van buiten
dat Jaap en Martha op de maat van de muziek
van Chris Barbers “Ice cream” op de divan aan
het zoenen zijn.

Bijvoorbeeld over “de kwes e Geelkerken”: Of
de slang nu wel of niet tegen Eva had
gesproken. Of “de kwes e Kuitert”, die
vrijzinnigheid preekte in de Gereformeerde
Kerk. Die vrijzinnigheid werd juist verweten
aan de Hervormde Kerk. Later zou dominee
Kuitert hoogleraar worden, boeken schrijven,
zoals “het algemeen betwijfeld christelijk
geloof” en stellen dat “al het spreken over van
boven, komt van beneden”. Martha hee geen
interesse in zulke discussies. Jaap eigenlijk ook
niet, maar hij is hopeloos verliefd op de leuke,
wat mollige en rus ge Martha. Kort daarna
gaat Jaap een stage lopen in Wenen. Hij hee
nog wel last van zijn enkel. Ze beloven elkaar te
schrijven. Jaap denkt in Wenen veel aan
Martha en schrij haar elke week. Ook krijgt
hij regelma g een brie e van Martha. Twee
maanden later, 3 september 1962, keert hij
terug naar Nederland. Hij loopt nog wel mank
als gevolg van de enkelblessure die hij enige
Jaap brengt Martha soms ook naar de overkant
maanden daarvoor opliep bij het voetballen in
naar huis, Sta onsweg 357. Jaaps familie ziet
Scherpenzeel. Hij had er gedurende z’n hele
dan hoe Jaap en Martha onder een
stageperiode in Wenen last van gehad.
lantaarnpaal uitgebreid afscheid van elkaar
staan te nemen. Jaap gaat natuurlijk ook bij de Martha haalt, zoals beloofd, hem op bij het
familie van der Veen op bezoek. Moeder, met sta on Utrecht. Ze doet een beetje koel. In de
de mooie naam Louise, is heel hartelijk. Er zijn bus naar Scherpenzeel vertelt ze dat ze een
nog drie kinderen in huis, Wiebren de oudste, andere vriend hee , Dirk van Bentum uit
Jaap en Menkelien, de jongste zus van Martha. Woudenberg, hij is Gereformeerd. Jaap is erg
Natuurlijk moet hij met dominee van der Veen, teleurgesteld. De week erop krijgt hij het nog
een korte corpulente man, over het geloof
een keer uitvoerig uitgelegd door Martha op
praten. Het gezin is per slot van rekening
het bospad bij “Het Wi e Hek” aan de
Gereformeerd en Jaap is Hervormd. Jaap
Sta onsweg. Jaap vindt het jammer en zag wel
wordt door zijn ouders goed geïnformeerd
een mooie toekomst samen met Martha.
over de verschillen.

1962 Martha op de MMS in Veenendaal en in de tuin van
vaders school in Scherpenzeel

“Het wi e hek” aan de Sta onsweg, de toegang
tot Lambalgen
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De winter van 1962‐1963 was lang. Er ligt lang
sneeuw en ijs. Jaap komt dus regelma g in de
weekeinden naar huis en hoort van nicht
Rineke dat ze gaan schaatsen in Ederveen op
de ijsbaan bij Wout van Ginkel. Jaap wil dat
ook wel, maar kan niet rondrijden of zwieren,
zoals ze dat daar doen. Hij schaatste in
Leiderdorp en Hendik Ido Ambacht op Friese
doorlopers en rechtuit. Jaap had al eerder een
paar oude rondrijschaatsen, onderschroevers
gekregen. Rineke wil het hem wel leren. Jaap
laat ze slijpen en gaat zelf ook oefenen op de
gracht rond het kasteel van Renswoude. Op
een bepaald moment dur hij mee. Ze ﬁetsen
naar Ederveen. Jaap ziet een mooi verlichte
baan en hoort vrolijke muziek. Aan de kopzijde
van de baan staat een grote groep meisjes die
op de jongens wachten die hen vragen om een
rondje mee te schaatsen. Het lijkt wel een
“meidenmarkt”. Je kunt je schaatsen aandoen
in een schuur naast de baan. Na aﬂoop moet je
echter wel graaien in een grote hoop schoenen
om die van jezelf terug te vinden. Er is ﬁjne
muziek die hij later herkent als De
schaatsenrijderswals, de Koekoekswals van Ken
Griﬃn en muziek van de Kilima Hawaiians.
Rineke houdt Jaap stevig vast en andersom en
ze leert hem goed zwieren. Ook haar mooie
blonde vriendin Ina Veldhuizen is op de baan
en wil het hem wel verder leren. Ze vindt Jaap
erg leuk en gee hem veel aandacht. Jaap leert
ook van haar goed rondrijden. Het blij vriezen
en Jaap gaat elke week naar de ijsbaan.

Vrij als hij in het Westen is geworden vraagt hij
de leuke meisjes en als ze leuk doet, houdt hij
haar stevig vast en zwiert hij meerdere rondjes
met haar. Soms stoppen ze aan het eind van de
baan waar het wat donkerder is om verder te
“praten”. Jaap regelt het nu zo dat hij
vrijdagsavonds ook al in Scherpenzeel is en dat
hij dus twee avonden kan schaatsen. Soms ziet
hij op vrijdagavond een meisje waar hij al
eerder mee schaatste en vraagt haar weer.
Maar als hij de volgende avond een ander leuk
meisje ontmoet en er mee blij schaatsen
wordt die van de vorige avond boos op Jaap.
Jaap gaat zaterdagsmiddags ook wel eens op
het Henschotermeertje bij Woudenberg
schaatsen, maar dat is minder gezellig dan in
Ederveen en er is geen muziek en verlich ng.
Jaap brengt ook wel eens een meisje naar huis.
Hij ﬁetst dan hele afstanden voordat hij weer
thuis is, naar Overberg, de Glindt of
Veenendaal. Hij is dan regelma g later dan de
afgesproken jd, half elf thuis. De achterdeur is
dan op slot. Vader hee hem al vaker
gewaarschuwd “het is hier geen hotel”.
Moeder is het met deze strenge handelswijze
niet eens. Bert brengt al jd de oplossing. Hij
slaapt boven aan de achterzijde en met een
paar steentjes op het raam of volgens een
tevoren gemaakte afspraak gaat Bert beneden
de achterdeur opendoen of hij haalt de sleutel
op en gooit hem uit het raam. Vader is de
volgend morgen al jd boos en moeder hee er
slecht van geslapen.

1961, op deze schoolfoto lijkt het of Bert de 2e klas van het
Christelijk Lyceum in Veenendaal al vaarwel zegt om eind 1961
naar de pas opgerichte Christelijke MULO school in Scherpenzeel
van meester Algra te gaan. Bert ging, na de verhuizing in 1960,
nog een keer de 1e klas van de HBS in Veenendaal doen omdat hij
in Dordrecht was blijven zi en. Met z’n ULO diploma op zak ging
hij naar de Christelijke Kweekschool in Ede. Vader vond dat de
beste opleiding voor hem en die biedt een zekere toekomst. Bert
weet daar met z’n vele vragen aan de leerkrachten de aandacht op
zich te ves gen en de leraren van de les af te houden. Het wordt
geen succes voor Bert. Bert gaat lampen verkopen bij V&D in
Amersfoort. Vader is teleurgesteld, er komt niks van Bert terecht.
Hij hee nooit kunnen vermoeden dat Bert met dit beroep van
verkopen aan het begin stond van een glanzende carrière in de
handel. Vader en moeder en ook anderen hebben nooit veel vat
gehad op Bert. Hij zei al jd ja, als iemand hem wat wilde
aanraden, hij deed echter al jd zijn eigen zin.
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Voorjaar 1963 . He y Boers
thuis in Veenendaal

Haar moeder kijkt
graag televisie en ziet
dan Sjoukje Dijkstra
kunstschaatsen.
Anneke Grönloh is
favoriet als ze
Brandend zand en
Soerabaja zingt.

Als Jaap een meisje thuis gebracht hee krijgt
hij soms een zoen bij het afscheid. Zo gaat dat
ook bij He y Boers, die hij op de ijsbaan
ontmoet. Het is een klasgenote en vriendin van
Martha van der Veen en enige dochter van een
aannemer in Veenendaal. Zo hebben ze veel te
bepraten. Ze vinden elkaar erg leuk, praten en
schaatsen en zoenen lang met elkaar. Jaap gaat
op een zondag naar Veenendaal en in haar
kerk Sola Fide zi en voor de dienst. He y is er
ook en ziet Jaap en neemt Jaap, strak gearmd,
mee naar haar huis. Het is er apart. Moeder is
leidend en beschermt haar enig kind. Ze leert
mij: “Het is geen roddelen als je praat over
mensen die je samen kent”. Ze zien elkaar nog
regelma g op de ijsbaan, de winter van ‘62
‐‘63 is lang. Jaaps vader vindt het niet goed dat
Jaap al op vrijdagmiddag naar huis komt. Hij
vraagt dan al jd “Moet je niet leren?” Jaap kan
zo twee avonden schaatsen met z’n He y.

Jaap zegt: “Neem een paar rondrijders mee en
zorg dat je vrijdagavond om 7 uur bij Wout van
Ginkel in Ederveen bent. Ik regel dan wel een
dame voor je die het je wil leren”. Wim is er en
Jaap vraagt Ina Veldhuizen, die er toevallig ook
is, of ze neef Wim wil leren rondrijden. Dat
doet ze graag. Wim maakt indruk en hij vindt
haar ook leuk met haar blonde haren en
blozende wangen. Ze gaan met elkaar schrijven
en een paar jaar later, in 1965 wordt er
getrouwd. En dat terwijl zijn moeder eens zegt
dat Scherpenzeel maar een boerendorp is. Nu
krijgt ze een schoondochter van een boer uit
Scherpenzeel. Eens gaat Jaap in Ede ook weer
eens op bezoek bij tante Bertha. Hij krijgt van
tante Bertha de wind van voren: “ Ja, je komt
zeker Ina weghalen.” Jaap is zich van geen
schuld bewust en vindt het maar een rare
uitspraak.

Ze krijgen van haar moeder ook geld om naar
de ﬁlm West Side Story in Amersfoort te gaan.
Ze mag zelfs mee naar het afstudeerfeestje van
Hans van der Plas in Amsterdam, maar ze moet
dan wel in een hotel gaan slapen. Jaap beloo
bij vriend Hans thuis aan de Postjeskade te
slapen. Jaap regelt de hotelkamer aan het
Surinameplein vlak in de buurt. Het is een
nogal wild feestje waar nogal wat losbandige
Amsterdamse vrienden van Hans op af komen.
Af en toe verdwijnen die met hun vriendin naar
een slaapkamer. Er wordt ook muziek gedraaid
He y nodigt Jaap ook uit voor een
o.a. van Digno Garcia met Guantanamera. Als
verjaardagsfeestje bij een vriendin in
Veenendaal waar haar vorig vriendje ook bij is, Jaap terugkomt nadat hij He y naar haar hotel
hee gebracht vragen Hans vrienden zich af
maar Jaap krijgt de meeste aandacht. Eens
waarom hij niet bij haar is blijven slapen. Twee
krijgt Jaap van moeder Boers de Bally
mannen gaan slapen in het echtelijk bed met
schoenen van haar vader, die hem niet meer
passen. Als Jaap er mee thuis komt is moeder een meid tussen hen in, Jaap ligt op de bank.
He y komt de volgende morgen van het hotel
boos dat hij ze hee aangenomen. Jaap en
He y krijgen verkering, Jaap gaat er regelma g naar Hans. Jaap en zij gaan met de trein terug.
Op Amsterdam Centraal staat de trein al klaar.
naar toe.
Ze zoeken een lege coupé. De trein vertrekt
Eens is hij in Ede bij z’n neef Wim Elissen. Jaap
nog lang niet. He y is heel ac ef en kruipt bij
vertelt hem over zijn escapades op de ijsbaan
Jaap op schoot, er wordt heerlijk geknuﬀeld.
en dat er daar veel meisjes zijn die op jongens
Weer in Veenendaal biedt Jaap aan haar ﬁets,
staan te wachten. Het is hun enige kans om te
die niet meer zo goed is en er slecht uitziet, op
“daten”, want dansen mogen ze niet in deze
te knappen.
streng christelijke omgeving.
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Eind april vraagt hij of ze ook een bij Jaap op z’n verjaardag
naar Scherpenzeel wil komen. Haar moeder bemoeit zich
ermee en zegt “dan je moet haar wel van de bushalte
komen a alen, anders gaat ze terug”. Jaap kijkt dat aan.
Enige jd daarna is de liefde van twee kanten bekoeld.
He y was wispelturig en liet zich teveel door haar moeder
leiden. Jaap maakt de renova e van haar ﬁets nog wel af.
Als Jaap klaar is met z’n studie krijgt hij een brief van het
Ministerie van Defensie, dat hij als hij dat wilt bij de
Luchtmacht kan opkomen i.p.v. bij de geplande opkomst bij
de Genie in Vught. Hij moet dan i.p.v. eind maart, half mei
opkomen in Breda en krijgt dan een versnelde
oﬃciersopleiding van 12 weken in Breda waarna hij bij de
Luchtmachtstaf in den Haag zal komen. Hij moet dan wel
24 maanden i.p.v. 21 maanden dienen. Het lijkt Jaap wel
wat. Als vaandrig krijg je een veel beter salaris en leven
dan jdens het 9 maanden durend traject van een oﬃcier
in opleiding bij de Genie. Hij besluit het te doen.
In februari 1963 is Jaap klaar met z’n studie, Alle examens zijn
gedaan en het afstudeerproject is netjes getypt, ingebonden
en goed bevonden. 7 Maart 1963 krijgt Jaap, met nog twin g
afstudeerders, zijn bul uitgereikt in de historische aula van de
Technische Hogeschool, een klein oud kerkje aan de Oude Del
hoek Boterstraat. Hij moet voor het eerst in z’n leven in jacquet
verschijnen, dat huurt hij. Z’n ouders zijn er natuurlijk bij. Z’n
ouders vinden het geen goed idee als hij z’n vriendin He y
Boers mee wil nemen, het kan eens uitgaan. Het gaat dus ook
uit. Jaap is na vijf en een half jaar studeren Civiel of Weg en
Waterbouwkundig ingenieur. De nominale studie jd is vijf jaar
en de gemiddelde zeven jaar
Hiernaast het ar kel dat Jan Overvest maakte en
correspondente Gera Overvest plaatste in de Nieuwe Holevoet
Jaap kwam uiteindelijk in mei op bij de Luchtmacht en werd
daar versneld vaandrig.

Feest in de Dennen
Jaap organiseert op zaterdag 6 april 1963 z’n afstudeerfeestje in “De Dennen” in Renswoude. Hij
nodigt daarvoor z’n studievrienden uit Del en z’n Scherpenzeelse vrienden en vriendinnen uit.
Hans Nienhuis rijdt met een busje vanuit Ro erdam en Del . Hij maakt ook alle foto’s van het
feest. Hans van der Plas, Piet Lubking met z’n kor alvriendin Cokkie Smitshoek, Piet van der
Maas met z’n verloofde, Hans van der Vlis met z’n vriendin Heleen. Studievriend Johan
Blaauwendraad uit Scherpenzeel met z’n vrouw Henny van Veldhuizen uit Ederveen is er ook. De
laatsten waren kort daarvoor op 3 april in Ederveen getrouwd waarbij Jaap aanwezig was. Ze
trouwden in de Gereformeerde Gemeente Kerk aldaar. Verder zijn erbij, uit Veenendaal: Jaaps
vriendin He y Boers en Mieneke, een kennisje van Jaap uit Veenendaal met haar vriend, een
zeeman. Uit Scherpenzeel: broer Bert Werner, nicht Rineke Werner, Jaaps overbuurmeisje en ex
vriendin Martha van der Veen, Gert Gaasbeek, Eddy Blanken, Han Overeem en zijn vriendin, Edu
en Janneke Verhulst en Ina Veldhuizen.
38

De klok wordt drie uur vooruit gezet dan
kunnen ze tot diep in de nacht vieren, terwijl
de slui ngs jd in die strenge omgeving vóór de
zondag, dus middernacht is. Jaap hee z’n
koﬀergrammofoon bij zich. Broer Bert speelt
leuk gitaar en zingt samen met z’n broer Jaap.
Ze krijgen ook een blik te zien van de
bokstrainingen die Hans van der Plas en Piet
Lubking in die jd bij de TH in Del doen. Er
wordt gedanst. Het gezelschap uit het Westen
gaat dus diep in de nacht weer terug. De
Amsterdamse Hans van der Plas wil niet mee
terug. De aanwezige domineesdochter Martha
van der Veen wil wel voor een bed zorgen. Als
tegenpresta e gaat hij de volgende ochtend
met Martha mee naar de gereformeerde kerk
in Scherpenzeel, hoewel hij helemaal niets met

de kerk hee . Jaaps nieuwsgierige moeder
hee dat gezien in de erker door het voorraam
van haar huis tegenover Martha’s huis.

Jaap in militaire dienst en aan het werk.
Jaap moest na z’n studie nog zijn militaire
dienstplicht vervullen, Hij mocht in Breda een
versnelde opleiding tot oﬃcier bij de
Luchtnacht volgen, maar moest wel 24
maanden dienen. Hij moest in mei 1963
opkomen. Na 12 weken was hij vaandrig. Hij
ontmoe e in die jd in Breda ook oﬃcier en
plaatsgenoot Wim Schimmel.
Direct nadat hij beëdigd was mocht voor het
eerst in de oﬃciersmess komen om dat te
vieren.

Piet van der Maas en broer Bert lessen hun dorst.
Afstudeerfeest van Jaap in de Dennen. Jaap en Bert
zingen wat populaire liedjes.

Geproost door Jaap met de Scherpenzelers Eddy
Blanken en Han Overeem en z’n vriendin.

Vriend Hans en Piet laten graag aan het gezelschap
zien dat ze in Del op boksles hebben gezeten. George
probeert te scheidsrechteren. Verder staan op deze
groepsfoto op de achtergrond vlnr.: de vriendin van
Han Overeem, Hans van der Vlis, broer Bert, He y
Boers, Jaap, Janneke Verhulst, Han Overeem(met glas),
Eddy Blanken, Mieneke uit Veenendaal met haar
zeemansvriend, Martha van der Veen, Rineke Werner,
Ina van Veldhuizen, Cokkie vriend van Piet Lubking en
Gert Gaasbeek (met glas)
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Hij werd daar met veel
egards behandeld, o.a.
door zijn jonge
Scherpenzeelse
plaatsgenoot Wim
Schimmel die oﬃcier op
Foto gemaakt door Piet
Lubking
de LOKS was. Jaap werd
met een goede beoordeling overgeplaatst naar
het KLS in den Haag.
In den Haag, waar hij de KLS Korps
Luchtmachtstaf diende, ontmoe e Jaap Cisca
Blanken de dochter van een generaal Dirk
Blanken die in Scherpenzeel was geboren en
een neef van zijn moeder was.

draaide leuke Caribische muziek. Haar vader
was Dirk Blanken, hij was een gepensioneerd
generaal van de Landmacht en neef van
moeder Werner en van “tante” Cor Verhulst.
Jaap vroeg Cisca of ze het leuk vond met hem
mee te gaan naar het Kerstgala van de
Luchtmacht bij de KLS in de 1e van de
Boschstraat, dat wilde ze wel. Het was een
leuke avond. Jaap vond haar leuk, maar er
waren geen wederzijdse gevoelens. Cisca
vertelde Jaap later dat ze zichzelf niet mooi
vond. Dat was ze echter wel, met haar donkere
haren, haar wat exo sche uiterlijk en manier
van doen.
Jaap en Cisca konden heel goed met elkaar
opschieten. Jaap werd later door Cisca
uitgenodigd voor een zusterfeest op de Rudolf
Steinerkliniek. Jaaps studievriend Piet Lubking
mocht ook mee. Na aﬂoop gingen ze met enige
zusters naar Scheveningen omdat die wel eens
een striptease wilden zien. Daarna werden ’s
nachts samen met de zusters op het strand de
badstoelen uitgeprobeerd.

1964 Wim Schimmel vroeg Jaap of hij 2e
Pinksterdag meewilde met z’n Trabant voor een
uitje naar het Veluwemeer. Ze zouden samen
gaan met z’n vriendin Bep uit Veenendaal en haar
vriendin Be eco Jansen. Jaap moest zich
bezighouden met Be eco. Ze gingen vanuit
Scherpenzeel in Veenendaal de dames ophalen en
reden naar strand Nulde. Het was leuk, maar er
was geen aantrekkingskracht. Wim is later in de
zaak van z’n vader makelaar geworden en met
Bep getrouwd.

In het weekeinde ging Jaap meestal naar
Scherpenzeel en soms naar z’n vrienden in
Del . Jaap vertelde daar aan “tante” Cor
Verhulst‐Blanken in Scherpenzeel dat het ’s
avonds wel eens saai was op z’n kamer. Ze zei
ik heb een nichtje in den Haag die het vast wel
leuk vindt je te ontmoeten. Jaap kreeg het
telefoonnummer van Cisca Blanken. Hij belde
en ze vond het leuk hem te ontmoeten. Cisca
was twin g en leerling verpleegster bij de
Rudolf Steiner kliniek in Den Haag en woonde
in het Belgisch Park samen met ander
verpleegsters in opleiding. Begrijpelijk vond
Jaap het daar gezellig. Jaap ging er regelma g
heen. Cisca maakte het al jd gezellig en
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December 1963. Vaandrig Werner met Cisca
Blanken bij het kerstgala van het KLS in de 1e van
de Boschstraat. Het was zoals steeds weer zeer
rijkelijk. Jaaps achternicht Cisca, die studeerde
voor verpleegkundige, genoot met volle teugen.
Jaap overigens ook van haar aangename
gezelschap

Jaap en zijn studievriend Piet werden ook
uitgenodigd voor Cisca’s verjaardag die ze bij
haar ouders op hun appartement Laan van
Meerdervoort 1690 vierde, begin januari 1964.
Piet was toen ook juist in militaire dienst en
was er trots op dat hij met de dochter van de
generaal had gedanst. Daarmee kon hij z’n
dienstmaten jaloers maken.

Eens, in juni 1964, nam Jaap Cisca mee naar zijn ouders in
Scherpenzeel. Ze vond het heel leuk om in Scherpenzeel, de
bakermat van de Blankens, te mogen logeren. Ze was er nog
nooit geweest, hoewel haar vader er vandaan kwam. Ze
bezochten ook “tante” Cor met haar bijdehante dochter
Janneke Verhulst. Broer Bert vond het ook leuk. Hij ging
met Cisca op een van de buren Gerrit en Dikkie
Generaals‐ dochter, de knappe Cisca
Blanken met haar zwarte haar en bruine Blaauwendraad geleende bromﬁets een toertje maken rond
ogen en de ontluikende vaandrig Werner. Scherpenzeel. Bert mocht al jd hun bromﬁets lenen.
Foto’s gemaakt door vriend Piet Lubking
Jaap diende daarna een jaar in Arnhem bij het CLO, Commando Luchtmacht Opleidingen.In
Arnhem ontmoe e hij z’n toekoms ge vrouw Anneke Jonkers. Ze kregen twee kinderen zoon
Paul en dochter Anouk. Hij is inmiddels meer dan 52 jaar met haar getrouwd.

Na de kennismaking met haar
toekoms ge schoonouders in
Scherpenzeel wordt er
Zaterdag 27 augustus 1966, 10 uur : Jaap rijdt de Merelstraat in Arnhem
gewandeld op Lambalgen.
in om zijn bruid op te halen.

Jaap ging werken bij het weg‐ en waterbouwkundig aannemersbedrijf van Ha um en
Blankevoort NV Beverwijk. In Beek (L) en in Maastricht bij de bruggenbouw, waar hij eind 1966
met z’n vrouw ging wonen. Daarna werkte hij in Linne bij de bouw van een sluiscomplex in de
Maas. Daarna in Zwolsehoek waar hij de Ketelbrug hielp a ouwen en ook projectleider werd.
Hij woont dan met vrouw en zoon Paul in Nagele (NOP). Daarna werkte hij op het hoofdkantoor
in Beverwijk, vooral in de voorbereiding van buitenlandse projecten. Hij woonde toen met z’n
gezin in Heemskerk. Daarna verhuisde hij naar Zuid Scharwoude. In 1974 ging hij in Frankfurt
werken bij een Duits‐Nederlands‐Algerijns bouwconsor um aan de voorbereiding van een groot
havenproject bij Arzew in de buurt van Oran in Algerije. Hij werkte daar als Directeur Technique
bij de Groupement Port Arzew el Jedid en woonde later met z’n vrouw en twee kinderen op een
compound die ze eerst zelf bouwden.

Jaap Werner, juli
2018

Toen hij terugkwam uit Algerije in 1977 maakte hij geleidelijk aan carrière in
speurwerk en ontwikkeling, o ewel in innova e en ontwikkeling van de
bouw. Eerst in 1972 bij bouwbedrijf van Ha um & Blankevoort, dat later met
andere bouwbedrijven fuseerde in de Stevin Groep, daarna in 1978 in de
Volker Stevin Groep en in 1997 in de Volker Wessels Stevin Groep. Hij groeide
mee met het concern. Hij werd Directeur Innova e en Ontwikkeling van
Volker Wessels Stevin. Hij ging in 2001 met vroegpensioen. Aan het eind van
zijn werkzame leven en tot na zijn pensioen gaf hij regelma g gastcolleges en
postacademiaal onderwijs aan de Technische Universiteit Twente en de TU
Eindhoven in de vakgebieden: Uitvoering van bouwprojecten, Interna onaal
werken en Innova e bij bouwbedrijven.

Tekst: Jaap Werner, eind 2018
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