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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Naar aanleiding van ons artikel over "het vergeten graf' zijn ver-
schillende stortingen binnengekomen. Het bedrag is echter nog niet
voldoende, doch de start is wel bemoedigend. Het gemeentebestuur
heeft inmiddels een bedrag van maximaal f 1.000,- toegezegd.
Verder verwachten wij nog reacties op onze oproep in de plaatselijke
en regionale pers. Het is beslist niet zo dat op dit moment het totaal
benodigde bedrag is ontvangen. Uw bijdrage ontvangen wij graag op
onze bankrekening no. 30.14.05.611 ten name van de penningmees-
ter van de Elf Marken te Gorsselonder vermelding van "Het verge-
ten Graf'. Wij gaan er zonder meer van uit, dat op 26 september
aanstaande een grafsteen voor Flt/Sgt Hurrell kan worden
geplaatst.

Binnen het bestuur, dat nu op sterkte is, hebben wij mevrouw
W. Holtslag gekozen tot vice-voorzitter. De heer H. Bruil zal optre-
den als waarnemend secretaris, terwijl de voorzitter in noodgeval-
len de penningmeester zal vervangen. Voor de samenstelling van
het bestuur verwijzen wij naar de binnenzijde van de omslag van
Ons Markenboek. Zo hebben wij de continuïteit van het bestuur
gewaarborgd.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 1 sep-
tember 1999 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien moge-
lijk met afbeelding).

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 6 MEI 1999

De voorzitter opent onze jaarlijkse algemene ledenvergadering om
19.35 uur. Omstreeks 65 leden waren in zaal Concordia (de
Roskam) samengekomen voor dit huishoudelijk gedeelte. Een harte-
lijk welkom en in het bijzonder voor de secretaris, die vorig jaar
wegens ziekte verstek moest laten gaan.
Na goedkeuring en vaststelling van de notulen van de vorige verga-
dering kwam het jaarverslag 1998 van de secretaris in bespreking.
De heer Schoenmaker deelde mede, dat de excursie naar Deventer
niet was doorgegaan wegens onvoldoende belangstelling. Van enige
terughoudendheid van de leden ten opzichte van de stad Deventer
heeft hij niets gemerkt.
De heer Kraayenbrink adviseert om bij de mogelijke onthulling van
een gedenkteken van het graf van Van der Capellen, Hella Haasse
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uit te nodigen, de schrijfster van het boek "Het Geheim van Appel-
tern". Voorzitter en secretaris deelden mede, dat deze opmerking
zeker bij onze besprekingen met de gemeente zal worden inge-
bracht.
Na een kleine correctie en toelichting van de penningmeester inza-
ke het financieel verslag wordt ook dit verslag goedgekeurd. Onze
vereniging is volkomen gezond.
De leden van de kascommissie hebben de financiën gecontroleerd en
in orde bevonden. De getekende verklaring van de dames H. M.
Kuiper en J. Vreeman is aanwezig, beiden bevestigen een en ander
nog mondeling. Als nieuw lid van de kascommissie wordt de heer
Abr. Holleman benoemd, ter vervanging van mevrouw Kuiper.
De bestuursleden R. Boschloo,W. van de Kamp en J. Nijenhuis zijn
aftredend en herkiesbaar. Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
Mevrouw F. Woertman wordt in de vacature Epse als bestuurslid
benoemd.
De voorzitter neemt vervolgens afscheid van de bestuursleden
H. Schoenmaker en C. Bremer. Zij worden bedankt voor het werk
dat zij voor onze vereniging hebben gedaan. Gelukkig blijven beiden
lid en zij zullen respectievelijk in de werkgroep excursies en in Het
Richtershuis werkzaam blijven. Beiden worden bedacht met een
nieuw verschenen boek over de Freule van Dorth. Hun echtgenotes
ontvangen een boeket bloemen. Wegens afwezigheid van de heer
Bremer zal dit later bij hem worden thuisbezorgd.
Bij de rondvraag deelt de heer Schoenmaker mede, dat de excursie
naar Huis Hackfort definitief doorgaat.
De heer Klein Ovink vestigt nog even de aandacht op onze genealo-
gische dag op zaterdag 5 juni 1999. Het is beslist de moeite waard
om dan even naar Het Richtershuis te komen. Dertien standhou-
ders zullen aanwezig zijn. De opening zal om 10.00 uur worden
gedaan door de heer H.J. Jansen op de Haar.
De voorzitter kan deze vlotte vergadering omstreeks 20.00 uur
afsluiten.
De zaal is inmiddels volgestroomd met belangstellenden. De voorzit-
ter houdt het woord en vertoont samen met G. Verstege een serie
dia's over het centrum van het dorp Gorssel. Zomaar een greep uit
onze grote voorraad, doch allengs bleek, dat dit niet een willekeuri-
ge greep was. Met de mondelinge toelichting konden wij genieten
van plaatjes en verhalen uit oud-Gorssel, van het oude politiebu-
reau tot De Bloemenkamp.
Op het eind was applaus hun deel, naast de materiële waardering
aangeboden door de secretaris.
Later dan gewoonlijk sloot de voorzitter de vergadering, na de vele
aanwezigen bedankt te hebben voor hun gehoor.
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VERSLAG EXCURSIE HACKFORT 1999

H. Schoenmaker

Aan de excursie Hackfort te Vorden op zaterdagmiddag 8 mei 1999
namen 34 leden en niet-leden deel. Het gezelschap splitste zich in
twee groepen, elke groep onder leiding van een boswachter van de
Vereniging Natuurmonumenten.
De voorspelde regen bleef gelukkig uit. De zon scheen volop.
De boswachters vertelden talloze wetenswaardigheden over het
verleden en het heden. Ook vertelden zij over plannen voor de toe-
komst.
Na een consumptie in de keldergewelven bezochten de deelnemers
de Van Westerholtzaal en kregen daar een toelichting van de bos-
wachters.
Iedereen was vol lof over de deskundigheid van de boswachters.
De Elf Marken kan terugzien op een geslaagde voorjaarsexcursie.

EXCURSIE DRENTHE 1999

H. Schoenmaker

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een dagexcursie per bus naar het Veenpark Barger-
Compascuum en het museumdorp Orvelte op woensdag 22 sep-
tember 1999.

Het programma is als volgt:
08.30 uur: vertrek bus gemeentehuis Gorssel
09.30 uur: aankomst in Hardenberg, alwaar in Café Zaal Mulder

koffie met gebak
10.15 uur: vertrek vanuit Hardenberg
11.00 uur: aankomst in het Veenpark Barger-Compascuum, rond-

leiding van 11/2 uur in twee groepen onder leiding van
een gids

13.00 uur: koffietafel in het Veenpark
14.00 uur: vertrek vanuit het Veenpark
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14.30 uur: aankomst in Orvelte, dat u op eigen gelegenheid en
voor eigen rekening kunt bezichtigen. Wat er allemaal
te zien en te doen is kunt u lezen in een aan iedere
deelnemer in de bus uit te reiken folder.
De diavertoning over de geschiedenis van Orvelte mag
u niet missen!

17.00 uur: vertrek naar Gorssel
18.45 uur: aankomst gemeentehuis Gorssel (mogelijk iets later in

verband met wegwerkzaamheden in Drenthe).

Ook niet-leden zijn van harte welkom bij deze excursie.
De kosten bedragen voor leden f. 58,00 per persoon en voor niet-
leden f. 68,00 per persoon (bus, 's morgens koffie met gebak,
entreegeld Veenpark en gidsen, koffietafel).

Opgave voor deelname, graag spoedig, doch uiterlijk op dinsdag 24
augustus 1999 bij:
Heiko Schoenmaker, telefoon 0573 441932, of bij Henk Klein
Ovink, telefoon 0573221317.

De kosten dienen tijdig te zijn overgemaakt op bankrekeningnum-
mer 30.14.05.611 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging De Elf
Marken te Gorsselonder vermelding van: excursie.
Restitutie is niet mogelijk, wel kan de plaats door een ander wor-
den ingenomen.
Bij onvoldoende deelname gaat de excursie niet door. De betaalde
bedragen worden dan gerestitueerd. De beslissing over het al dan
niet doorgaan van de excursie wordt op dinsdag 24 augustus 1999
genomen.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50 personen. Dus
meldt u snel aan!

Het Veenpark Barger-Compascuum, de Wereld van Veen, ligt ten
oosten van Emmen en dicht bij de Duitse grens. Het Veenpark
heette vroeger het Veenmuseum 't Aole Compas.
Orvelte is een in oude stijl gerestaureerd museumdorp, een
(bewoond) museum in de open lucht. Orvelte is een brinkdorp en
ligt in de gemeente Middenveld, in het hart van Drenthe ten oos-
ten van Westerbork.
Voor nadere informatie kunt u zich tot Heiko Schoenmaker wen-
den.
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ALMEN
DORP AAN DE BERKEL

Lezing door H.J. Jansen op de Haar op 18 februari 1999

Vanavond, dames en heren, willen Gerrit Verstege en ik u meene-
men naar ons mooie dorp Almen, liggende aan het schone riviertje
De Berkel. Het zal u langzamerhand bekend zijn dat we in onze
lezingen uitgaan van het jaar 1832, zijnde het jaar van de eerste
verschijning van het kadaster in onze gemeente.
We gingen dus de kadasterkaart van 1832 over Almen raadplegen
en toen bleek, tot onze verbazing, dat er geen dorp Almen te vin-
den was.
Als uitgangspunt namen we de kerk, maar het bleek dat de kerk
eenzaam en alleen stond in het gezelschap van de school en de
kosterswoning. Wel stond het huis Ter Meulen nog zuidwaarts van
de kerk en oostwaarts vonden we de molen, het molenaarshuis,
een bakkerij en de boerderij 't Have. In het noorden lag de Blauwe
dijk, tussen bos en water en westwaarts lagen het Oostenenk, Het
Nijenhuis en de Pastorie.
Als we dit gaan vergelijken met heden, dan is er in de laatste 160
jaar heel veel veranderd. De school is van plaats veranderd Ter
Meulen is afgebroken, tweemaal een pastorie maar zonde; een
predikant, maar wel een dorp dat er mag zijn.
En de Berkel? Is daar ook wat aan veranderd? Of stroomt deze nog
vanaf de Baumbergen bij de Velhorst Almen binnen en gaat zij
kalm haar gang naar Zutphen en meandert zij vrolijk door de wei-
landen naar de IJssel?
Nee, ook de Berkel is in de loop van deze 160 jaar veranderd. De
Berkelscheepvaart is verleden tijd geworden. Daarvoor in de
plaats is er pleziervaart gekomen met kano's en andere kleinere
vaartuigen. Haar stroomgebied bedraagt nog wel 75.000 ha, waar-
van de helft door Duits gebied en de andere helft door onze schone
Achterhoek. Het hoogteverschil is vanaf de Baumbergen tot aan de
IJssel nog steeds 125 meter. Vanaf de grens tot Zutphen is dat nog
20 meter en dat over een afstand van 45 km vanaf de grens tot
Zutphen, een verval van 0.45 cm per kilometer. Het meanderen
van de Berkel is wat ingetoomd. De eerste verbetering vond plaats
omstreeks 1894, daarna in de jaren twintig van deze eeuw. De
laatste verbeteringen vonden na de Tweede Wereldoorlog plaats.
De afstand van de grens tot aan Zutphen werd ongeveer met 15
km ingekort.
Vanwege de wijzigingen en verbeteringen zou men kunnen denken
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dat van het oude Berkeldal niets zou zijn overgebleven. Niets is
minder waar. Gelukkig heeft de Berkel haar schoonheid groten-
deels behouden.
Zelf kunnen we ons alleen de tijd herinneren van voor 1924 de
tijd, voordat de stuw aan de Kapperallee gereed kwam in 1925,
evenals de Besselinkstuw in Almen.
Toen ik vijf jaar oud was, vond mijn vader dat het tijd werd dat ik
kennis maakte met de Berkel. Hij vond het nodig dat ik leerde
zwemmen, evenals mijn broer, die ouder was.
De baas van mijn vader was de heer Völcker van Huize De Voorst.
Deze had een botenhuis aan de Berkel, ongeveer tegenover het
~uize 't Velde en er was een plek waar je met een trapje de Berkel
m kon. De heer Völcker was Heemraad van het waterschap De
Berkel en had geen bezwaar dat we daar gingen zwemmen. We
haddep dus een eigen zwembad in onze jeugd, waarvan we veel
gebruik hebben gemaakt. In de tijd voor 1925 was de Berkel niet
erg diep, maar wel erg gevaarlijk. De diepte op de zandbanken
was ongeveer een halve meter, maar vlak daar naast kon het
anderhalve meter tot twee meter zijn; daar liep dan ook de stroom-
draad. Bovendien was de Berkel erg gevoelig voor regenbuien en
onweer. Na een fikse bui kon het water plotseling een halve meter
stijgen, soms nog wel meer. Tevens waren de zandbanken niet
gebonden aan dezelfde plaats en werden bij snelle stroming
meters opgeschoven. Voor kinderen, zonder geleide, was het
gevaarlijk. Mijn vader vond het dus nodig dat we de zwemkunst
machtig werden en vanaf mijn zesde jaar werden mijn broer en ik
dagelijkse gasten van de Berkel. Toen we ouder werden hebben we
ons ook bezig gehouden met de jongens in de buurt en hebben zo
heel veel jongelui zwemles gegeven en gezorgd dat ze de zwem-
kunst machtig werden. Na 1925 kwam de stuw aan de Kapper-
allee in werking, waardoor de Berkel wat getemd werd, maar ook
veel dieper. Gemiddelde diepte was toen twee meter en de zand-
banken verdwenen langzamerhand. Het water was toen erg
schoon en de bodem was bedekt met prachtig rivierzand. Dit alles
is zo gebleven tot in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het
ging steeds slechter, de vervuiling sloeg toe, totdat werd aangera-
den er niet meer te zwemmen.
Gelukkig is dit alles ook al weer verleden tijd en kan er weer
gezwommen worden en naar hartelust de watersport worden beoe-
fend.
Vanavond willen we beginnen aan de uiterste westkant van de
marke Almen en wel bij het perceel Het Nieuwe Ooytink waarvan
het huis werd genummerd met Al (A=Almen). '
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Dit bracht direct al een verrassing voor ons mee. De grens tussen
Almen en Eefde loopt via de Startdijk - Mastlerweg naar de
Binnenweg bij het Kalfster (Binnenweg 22). De grens gaat nu
recht over de Binnenweg en volgt het wegje achter de boerderij
't Kalfster. Deze boerderij ligt dus officieel in Eefde maar is altijd
"A"genummerd. De grens gaat nu grillig verder tot aan de Berkel,
waar voorheen de boerderij Nieuw Ooytink lag. Deze is inmiddels
verdwenen, want jaren geleden zou er een nieuwe aanvoerweg
komen naar de Al, met als gevolg dat verschillende boerderijen
zouden moeten verdwijnen, waarvan Nieuw Ooytink er één was.
Vandaar dat we hier starten met onze lezing.
Het Nieuwe Ooytink komen we tegen tussen 1870-1880 als nieuw
perceel. In die tijd vond ook de verkoop plaats van Huize De
Voorst aan de heer R.G.J. Völcker van Soelen. We vermoeden dat
toen ook de boerderij het Oude Ooytink is opgesplitst en het
Nieuwe Ooytink is ontstaan. Het Oude Ooytink was toen 49 ha
groot en de Rees 54 ha, Veltkamp 7 ha en 't Kalfster 27 ha.
De nieuwe boerderij vormde één geheel met de oude, maar door de
komst van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk in 1878 was er nog
één toegangsweg en wel bij wachtpost 6, die het huisnummer
Almen 2 ontving. Vanaf deze wachtpost werd de overweg bediend
evenals de overweg over de Almense Binnenweg. Bovendien stond
er een seinpaal met een zogenaamd voorsein voor het station
Zutphen. De overwegen en het sein werden bediend door de vrouw
van de spoorman.
Het Nieuwe Ooytink werd bewoond door de familie Loman afkom-
stig van het Oude Ooytink. De familie Loman werd opgevolgd door
de familie Kloosterboer, afkomstig uit Epse. In de jaren twintig
woonde er de familie Leisink. Deze familie verkocht de boerderij
aan Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van de nieuwe aan-
sluiting.?p de Al. Toen de aanleg van de weg niet doorging is de
boerderij afgebroken en herbouwd en zij wordt thans bewoond
door de familie De Greef, Binnenweg 18.
Op 10 mei 1883 is de boerderij door blikseminslag afgebrand. Toen
deze werd opgebouwd en opnieuw door blikseminslag werd getrof-
fen, werden bij de nieuwbouw bliksemafleiders op het dak
geplaatst.
Vanaf de stuw bij de Kapperallee waren alle weilanden in het
bezit van Huize De Voorst tot aan de spoorbrug over de Berkel en
verpacht aan de pachters van Boombos, De Rees Oude en Nieuwe
Ooytink. De Berkel is hier tamelijk recht getrokken en het
Waterschap heeft de toegang tot het water voor vee verboden
zodat de kanten niet worden kapotgetrapt. '
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Draaibrug, spoorlijn Zutphen- Winterswijk over de Berhel

De spoorbrug was een draaibrug, want in 1878 was er nog
Berkelvaart en de spoorwegen moesten hiermede rekening hou-
den.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam naast de spoorlijn een kanaal,
het zogenaamde Groene Kanaal, dat de functie van waterafvoer
had van de Berkel via Eefde naar de IJssel.
Een brugje over het Groene kanaal brengt ons naar de boerderij
De Pas, die ontstaan is uit een afsplitsing van de boerderij 't
Kalfster. Als eerste bewoners vinden we de familie Brummelman
en na de bedrijfsbeëindiging van deze familie werd het aangekocht
door de familie Berends van de Rees. We zitten dus nog steeds in
het Berkeldal, doch maken even een uitstapje naar het Kalfster
(Binnenweg 22). Deze boerderij, een gewaarde hoeve van de marke
Almen, werd in 1815 bewoond door Jannes Littink en via de fami-
lies Reesman, Aalderink, Van Zeijst en Baltink, kwam de boerderij
in 1856 in bezit van J.W. Brummelman. De laatste eigenaarlbewo-
ner was de bekende Bertus Brummelman. Na zijn overlijden is de
boerderij verkocht. In maart 1999 is deze prachtige boerderij in
vlammen opgegaan. In 1401 wordt Johan Calfsler al genoemd, dus
zijn er meer dan vijf eeuwen geschiedenis aan voorbij gegaan.
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Woonboerderij 't "Kalfster" vóór de brand, aan de Binnenweg 22 Almen

't "Kalfster" na de brand van 19 maart 1999
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Even verder, aan de Mastlerweg, ligt de boerderij Veldkamp. Een
prachtig huis met onderschoer, in 1815 bewoond door Jan
Beusekamp, daarna door Knijpert en Scheperkamp en in 1851
door de familie De Greef. Hierna komt in de jaren vijftig van deze
eeuw de familie Scholten, terwijl het thans in particuliere handen
is en er geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend.
We komen nu aan twee boerderijen die aan de Binnenweg liggen
en evenals het Kalfster eeuwenoud zijn (alle drie genoemd in
1401). Het zijn het Ooytink, Ooyink of Ooykink en de Rees. Zij
behoorden tot de bezittingen van huize De Voorst. Het Kalfster
heeft de laatste eeuw geen deel uitgemaakt van genoemd land-
goed.
Het Ooytink of Oude Ooytink werd in 1815 bewoond door
G.J. Brummelman en in 1825 door G.J. Ezerman. In 1846 wordt
het G. Loman, opgevolgd door Toon Loman en naderhand (1873)
door Johan G. Loman. Een dochter van Loman trouwde met
B. Ellenkamp in 1925. Ook dit huis werd aangekocht door
Rijkswaterstaat voor de aanleg van een aanvoerweg voor de Al.
Door verkoop is het huis nu particulier bewoond, en wordt het
agrarisch bedrijf niet meer uitgeoefend.
De Rees is gelukkig in handen van een agrariër gebleven. De twee
laatstgenoemde boerderijen hebben weilanden aan de Berkel. In
1815 was de bewoner Jan Reestman, in 1821 H. Velderman en in
1883 werd het A.A. Harmsen, die in 1914 werd opgevolgd door
Gradus Berends. Het bedrijf wordt thans nog door een kleinzoon
van Gradus Berends uitgeoefend. Een Albert Reestman is gesneu-
veld in de tocht naar Rusland in 1812. De Rees is genummerd
Binnenweg 28 Almen.
Met de volgende boerderij komen we bij de boerderij het Laer
(Binnenweg 30, doch niet vanaf de Binnenweg zichtbaar), gren-
zend aan de Berkel en gelegen tegen de bosrand aan de noordkant
van de Berkeloever. Deze boerderij behoort tot de bezittingen van
het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen en staat reeds beschre-
ven in 1646 en 1665. Van 1815 tot 1840 vinden we daar B. Laar-
man, opgevolgd door P. Woestenenk. Van Woestenenk gaat het
Laer over op J.H. Brummelman, die gehuwd is met Rachel
Laarman (tweede huwelijk). In 1890 vinden we Gerrit Hietkamp,
geboren op 23 januari 1866 op het Laer. Op 1 oktober 1951 vinden
we wederom A.B. Woestenenk, opgevolgd door G.W. Brekveld. Bij
het Laer behoort ook de Kromme Haar, liggend aan de
Binnenweg. Op dat punt beginnen de "Gasthuisbossen". Het Laer
is genummerd Binnenweg 30.
We komen nu bij Het Lentink van de familie Boschloo. Deze boer-
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derij is in 1401 reeds bekend en daarbij wordt genoemd Wygert
Lentinck, die waarschijnlijk woonde onder de familie Yseren. In
1815 woont er Jan Lentink en dan is het Oude en Nieuwe
Gasthuis eigenaresse. We vinden dit al vermeld in het boek van
het Oude en Nieuwe Gasthuis van 1663, te vinden in het
Zutphense Archief. Als in 1862 Teunis Roeterdink uit Gorssel met
de weduwe Lentink trouwt, verdwijnt het geslacht Lentink en als
in 1873 Roeterdink vertrekt, woont er sedert 1870 al een Boschloo
en 129jaar later is dat nog zo.
Het Lentink is een grote boerderij, waar vroeger veel studenten
van de Koloniale Landbouwschool te Deventer stage liepen. In de
jaren dertig was Boschloo een bekende figuur, die raadslid was
van de gemeente Gorssel maar ook een belangrijke positie innam
in de plaatselijke en landelijke landbouworganisaties.
Bij deze boerderij was het buiten centrum gevestigd van het
Gasthuis te Zutphen. Van maandag tot zaterdag werkten hier een
aantal patiënten aan ontginning of andere landbouwwerkzaamhe-
den. Daarvoor was een houten barak opgesteld voor de overnach-
ting van deze patiënten. In de volksmond werd deze barak, oneer-
biedig, de "gekkenkeet" genoemd. Er waren hier ook toezichthou-
ders of opzichters: we herinneren ons onder andere nog de heren
Goorman en Zweers, die de patiënten ook begeleidden naar
Zutphen op zaterdag en op maandag weer de wandeling maakten
van Zutphen naar Almen. Verder hielden zij dus toezicht, zodat
alles redelijk verliep.
Nabij het Lentink was een brug over de Berkel, het zogenaamde
Lentinkvonder; het is na de ruilverkaveling in de jaren zestig niet
meer hersteld. Men kan dus niet meer naar de overkant, wat jam-
mer is voor de familie Tuitert van de boerderij de Borne, die aan
de overkant ligt en tot de gemeente Gorssel behoort. Ook de fami-
lie Nijendijk van de Warkense Molen maakte vroeger gebruik van
dit vonder voor familiebezoek in de gemeente Gorssel. De grens
wordt hier niet meer gevormd door de Berkel. Daar waar de
Brummelerlaak in de Berkel stroomt, volgt de grens deze laak tot
voorbij het Brummel.
We nemen even een kijkje bij de boerderij de Borne. De bewoners
kunnen alleen via de gemeente Warnsveld in de gemeente Gorssel
komen, omdat een uitweg via Gorssels grondgebied niet mogelijk
is. In 1923 woonde hier de familie Emperpol, thans is het de fami-
lie Tuitert. Bij verkoop van Groot en Klein Besselink door het
Bornhof is deze boerderij ontstaan als afscheiding van Groot
Besselink.
Via de Lage Lochemseweg en het Besselinkvonder kan men van
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hieruit in Almen komen. Per auto via het Holtmark en de Spithol-
terbrug.
We gaan terug naar het Lentink. Bij het vonder werd in de jaren
dertig veel gezwommen en veel jongelui uit Eefde maakten hier-
van gebruik.
Van het Lentink wandelen we naar de buurman van de boerderij
Oonk. In 1646 en 1663 bekend als Ooynck en in het bezit van het
Gasthuis te Zutphen. In 1815 woonden er Peter Oonk en de wedu-
we H.Knijpert. Van 1825 tot 1850 woonde er G.J. Baltink, daarna
Hoekman, Meyerink, opnieuw in 1900 Baltink en nu de familie
Kuiper.
Een pad leidt ons naar een bosje nabij de Berkel dat de naam
draagt van Spanjaardsbosje. In de tijd van de Spanjaarden in de
16de eeuw zouden de boeren hun paarden in dat bos hebben
ondergebracht om een vordering van deze voor hen onmisbare
beesten te voorkomen. Ook in Harfsen is zo'n bos bekend.
Van hier gaan we naar de boerderij Baltink, via de prachtige oprij-
laan. Hier woonde in 1815 Derk Hamersteen, maar in 1821
D. Baltink en dat blijft zo tot 1870, als Groot Haar verschijnt als
schoonzoon. Er volgen twee generaties Groot Haar, nog even opge-
volgd door de familie Kloosterboer. Het boerenbedrijf werd opgehe-
ven na vertrek van de familie Kloosterboer.

Boerderij "Borne" van B. Tuitert, Lage Lochemseweg 25/ A, Almen
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Het was ook een van de bezittingen van het Oude en Nieuwe
Gasthuis en beschreven in 1663. Johan Lutteke Baltinck wordt
reeds genoemd in 1401, evenals zijn buurman Johan ten
Hulshave.
De boerderijen langs de Berkel zijn dus eeuwenoud.
Het Hulshofwerd in 1815 bewoond door Hendrik Jan Hulshof. Pas
op 1mei 1896 komt Roelof Boschloo naar het Hulshof en sedert die
datum is het Boschloo gebleven. De schuur van het Hulshof is
afgebrand in 1911 en door het Oude en Nieuwe Gasthuis her-
bouwd. De sluitsteen boven de deur herinnert hieraan.
Naast het Hulshof vinden we Huurnink en daar woonde in 1815
Gerrit Jan Reumpol, opgevolgd in 1821 door Ten Have, opgevolgd
door Baltink, Flinkers, en uiteindelijk de familie Enserink van
1856 tot de komst van Lambertus Heyenk op 6 juni 1918, schoon-
zoon van Enserink. Na vertrek van Heyenk wordt de boerderij ver-
kocht aan de heer Woudenberg Hamstra en sedert 1995 woont er
mr. T.J. Jansen Schoonhoven. In het Verpondingskohier van 1646
wordt Huerninck vermeld.
De boerderij met de naam de Wehme is eigenlijk het landbouwbe-
drijf dat behoord heeft bij de Pastorie, die er naast ligt. In de
Franse tijd moest dit gedeelte worden verkocht als domeingoed en
werd bewoond door Teunis Brummelman, sedert 7 september
1811. In 1876 wordt het Ten Have, opgevolgd door Winkeldermaat
(schoonzoon van Ten Have) en in oktober 1917 komt er Marinus
Wiegman, die bekend werd als de "Hengstenboer". Hij kwam van
Eefde en was na de oorlog Commandant van de Binnenlandse
Strijdkrachten te Almen.
Aan het Besselinkpad en naast de Wehme ligt de echte pastorie of
Wehme, die thans wordt bewoond door de familie Rammeloo. Het
is nog een prachtig monument en wordt ook als zodanig aange-
merkt. De geschiedenis gaat terug naar het jaar 1246. Het
Nijenhuis, dat er naast ligt, zou uit 1241 stammen. Voor het eerst
wordt hiervan melding gemaakt in 1329 (21 juli) als de gift
(Collatierecht) van de kerk van Almen wordt geruild voor de kerk-
gift van Drempt met Vrederik van der Eese "met al horen wedeme,
daer de pape inne sit".
In 1815 woont er de predikant ds. A. van Gelder. Hij wordt opge-
volgd door ds. G. Rebel, die in 1848/49 de Nieuwe Pastorie in het
dorp betrekt, waarna de metselaar H.W. ter Hogt het pand koopt.
De laatste Ter Hogt was Warremelta Ter Hogt, die een gedeelte
van het pand nog verhuurde, doch uiteindelijk het huis heeft ver-
kocht aan de heer R.H.U. Rammeloo. Deze liet het pand herstellen
in overleg met Rijksmonumentenzorg en ging het zelf bewonen
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(1977). Bekend is dat de pastoorsmeid in 1472 wegens hekserij is
veroordeeld en verbrand.
Het erve Nijenhuis of Nieuwenhuis wordt in de goederenlijst van
de Graaf van Dalen in 1188 genoemd als het Nova Domus of het
Nye Huis. Mondelinge overlevering zegt dat het huis uit 1241
stamt en de Olde Wheme uit 1246, maar van "horen zeggen" liegt
men veel. Vast staat dat het heel oud is en we weten zeker dat de
pastorie in 1329 bewoond werd door de pastoor. De erven van de
Graaf van Dalen verkopen in 1331 (Willem van Boxtel) de Hof van
Almen met de molen en het aangrenzende Nyehuis aan de
Bisschop van Utrecht. De Bisschop ging vanuit het Nyehuis jagen
en een tegeltableau in de jachtkamer van 't Nyenhuis getuigt hier
nog van. Dit tableau is afkomstig uit de oude pastorie, volgens
mededeling van de familie Ter Hogt. Het pand was voorheen dub-
bel genummerd en we vinden ook dubbele bewoning. In 1823 vin-
den we G.J. Weenink, gevolgd door Ten Have, Hulshof en Klein
Lebbink, daarna weer Ten Have, waarvan één landbouwer en de
ander werkbaas was. Na 1951 woonde daar de familie Lulofs
Umbgrove, die in 1832 ook eigenaar was van het erve Ter Meulen.
Thans is het Besselinkpad 4 en 4A. De schuur is afgebrand in
maart 1873. We vonden hiervan verschillende processen verbaal,
waaruit bleek dat de burgemeester (Van Hasselt) de zaak niet
helemaal vertrouwde. Er bleek echter geen kwade opzet in het
spel te zijn geweest.
Hoewel het Besselinkpad na het Nijenhuis ophoudt te bestaan,
gaan we over de Berkel naar het Besselink en zien dan eerst Klein
Besselink, dat van oudsher (voor 1632) aan de noordkant van de
Berkel heeft gelegen en in de 17de eeuw door het afsnijden van de
bocht in de Berkel aan de zuidkant terecht kwam. In 1815 was
A. Besselink bewoner. De naam wordt pas E.J. Klein Kranenbarg
als Besselink vertrekt naar Harfsen. Hier sprak men ook van
Scholte Besselink.
In westelijke richting vinden we dan Groot Besselink. Beide boer-
derijen waren in het bezit van het Bornhofte Zutphen.
De naam Besselink vinden we reeds in 1401. In 1646 treffen we
maar één erf aan, dat nu wordt aangeduid met Klein Besselink.
Op Groot Besselink vinden we in 1815 de weduwe Derk Besselink
en van 1821 tot 1865 T. Velderman, opgevolgd door Jacob Ilbrink
en G. Smale. Na Smale A. Blikman, daarna G.J. te Winkel, Lage
Lochemseweg 31c. Bij verkoop door het Bornhofis de boerderij de
Borne hiervan afgesplitst (1923).
We komen nu aan de boerderij Brummel. In 1815 woont daar
Teunis Brummelman. Teunis wordt opgevolgd door Derk en Derk
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Boerderij 't "Brummel", Lage Lochemseweg 33/A, Almen van fam. H. W. Schepers,
waar vele generaties Brummelman hebben gewoond.

weer door Teunis, daarna Hendrik en eindelijk Engbert, maar het
bleef Brummelman. Het komt bijna niet voor dat de naam meer
dan 180 jaar aan één huis verbonden blijft. In 1646 heet het
Brummeler en de eigenaar is dan Gerrit Cruessen.
Van het Brummel gaat de grens oostwaarts en komen we aan het
Holtmark, waar in 1815 Gerrit Zaleman woont, die als garde
champêtre (veldwachter) in dienst van de gemeente was en in
1829 met pensioen ging (f. 65,- per jaar). In 1841 woont er
R. Kornegoor. Deze was schoenmaker van beroep. Toen vader
Reinder overleed bleef de weduwe als "Rachelmeuje" achter met
twee zonen, Engbert en Reinder. Deze bleven ongehuwd en waren
altijd in elkaars gezelschap. Behalve schoenen herstelden ze ook
de trektouwen van de kerkklokken en toen zij deze eens hadden
hersteld, zei één van de broers: "Noe kan eh wel zo lange holln, töt
wiej wodt uut-eluujd". Het verhaal wil dat op die dag het touw
opnieuw is gebroken.
Dat waren dus de Kornegoors, opgevolgd door Reinder Loman en
nu woont er Bertus Loman met zijn moeder. Het bedrijventerrein
"Holtmark" heeft de naam geërfd van deze boerderij.
De weg volgend naar Almen komen we rechts de boerderij Spitholt
tegen. De naam alleen al zegt zoveel dat men wel een uur kan vol-
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praten met de belevenissen van deze boerderij, die vlak aan de
Berkel lag en waarvan de boer was aangesteld als beheerder van
de Spitholterbrug over de Berkel.(In 1706 door Zutphen.) Ook
schippers van de Berkellegden bij deze brug aan. Een wei voor de
brug werd schipperskamp en schipkamp genoemd. In 1815 heet de
boer Hendrik Jan Spithold, maar in 1821 vinden we J.W. Ruiter-
kamp en het blijft Ruiterkamp tot 1969 als J.M. Ruiterkamp het
bedrijf verpacht aan D.J. v.d. Horst, die in 1994 de boerderij heeft
gekocht en overgenomen.
In de 17de eeuw was Spithold eigendom van het Heer Hendrix
Klooster te Zutphen, dat gevestigd was aan de Nieuwstad. In het
jaar 1706 werd hij door Zutphen geacht de belangen van Zutphen
te dienen inzake de Spitholterbrug en zo niet, dan werd hem per
Petri 1707 de pacht opgezegd.
De brug over de Berkel heeft veel betekend in het verleden. Vanaf
1522 had Karel van Gelre Zutphen begiftigd met een jaarmarkt,
maar de kooplieden uit het Munsterland gingen via de Spitholter-
brug naar Deventer. Zutphen wist het voor elkaar te krijgen dat
alle bruggen over de Berkel werden afgeworpen, zodat men over
Zutphen zou moeten gaan. De strijd om die brug heeft tot 1709
voortgeduurd en de vrede werd getekend op de pastorie te Gorssel.
Zelfs bij onze bevrijding in april 1945 trok het Canadese leger over
deze brug onze gemeente binnen (zie verder Uit Gorssel's Verleden
van Joh. De Graaf en de publicaties in Ons Markenboek en in
"De Voet Dwars").
We nemen nu even het oostelijk deel van Almen en komen bij de
boerderij De Ehzerman, waarvan we een brand ontdekten op
5 mei 1884. Er woonde toen de familie Roessink, die in 1895 is ver-
trokken en werd opgevolgd door Jan Willem Zoetenhorst. In 1979
werd het Tichelman. Het pand is aan de Ehzerallee 2 genummerd.
Het behoorde in de 17de eeuw tot de bezittingen van de Ehze.
Tussen Ehzerman en het Bouhuis vinden we nog een boerderij, die
de naam draagt van de "Helft". We vinden dit huis op onze lijst
tussen 1900 en 1910. Als eerste bewoners vinden we W.J. Groot
Roessink, daarna G. Gerritsen en dan Lammert Blikman. De
grond is afkomstig van het Bouhuis. De toegangswegen van deze
huizen liggen aan de Ehzerallee. Bij het Bouhuis vinden we thans
een bungalow, bewoond door mevrouw weduwe Chr. Haytink. Het
Bouhuis is bewoond door de familie J. Hammers. Ook dit huis
behoorde tot het kasteel De Ehze. In 1815 was het Bouhuis
bewoond door Jan Wilmerink, in 1825 door H. Meyerink, in 1861
A. Lijzen. In 1878 krijgt Lijzen een schoonzoon en dat is Chris-
tiaan Haytink, opgevolgd door Jan, en daarna weer Christiaan.
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Langs het Bouhuis gaan we even een kijkje nemen naar de stuw
bij de Velhorst en we zien dat onze gemeentegrens weer terug-
keert naar de Berkel.
Van hier keren we terug naar de westkant van de Spitholterbrug
en komen bij Groot Have, dat in de vorige eeuw eigendom was van
Abraham Markvoort, die de meeste landerijen aan de oostkant
van Almen bezat: de molen, het molenaarshuis, de bakkerij,
't Vunderink, Groot en Klein Have. In 1815 was Groot Have nog
boerderij en bewoond door Gerrit Jan ten Have, opgevolgd door
Lodeweges, die in 1841 vertrekt. Waarschijnlijk wordt dan de
boerderij verbouwd tot villa en gaat er Markvoort wonen met zijn
vrouw, Elsken Breukink. A. Markvoort overlijdt in 1855 en zijn
weduwe in 1876. Er komen dan verschillende bewoners: Baron
Van Wassenaer heeft er nog even gewoond toen hij burgemeester
werd van Gorssel. In 1901 vinden we familie weduwe Ridder van
Rappard-Brongeest. In 1926 is het verkocht aan Baronesse van
der Borch van Verwolde. Zij verhuurde het aan E.C.K. Völcker, die
huize De Voorst te groot vond en Groot Have bewoonde tot 1939.
Toen verhuisde hij naar huize 't Spyck te Eefde. Er komen dan
weer verschillende huurders tot mevrouw Baronesse van der
Borch er zelf ging wonen en daar is overleden in 1975. Het huis is
weer verkocht en wordt thans bewoond door Allard Edo Jaarsma.
Nu nog even naar de boerderij Klein Have, waar thans 't Have op
staat. Het werd in 1815 bewoond door Jan Koerselman. In 1859
komen we Harmsen tegen en het bleef in deze familie tot heden.
Een zoon van deze Koerselman, namelijk J.W. Koerselman was de
eerste kastelein van de Hoofdige Boer, die we in 1840 ontmoeten
en we komen dan de naam "Kerkhof' tegen en de "Groene Jager".
Ook de molenaar/bakker was in die tijd een Koerselman. Zij waren
allen pachters van Markvoort.
't Have behoorde tot de hof van Almen en is bekend uit de goede-
renlijst van de Graaf van Dalen. We vermoeden dat de Hof van
Almen zich van hieruit uitstrekte tot en met Het Nijenhuis, inclu-
sief het goed Ter Muelen. De gronden om de kerk en de school
waren dus in handen van twee of drie eigenaren. Uitbreiding in en
om de kerk was zo goed als uitgesloten. Pas in 1839 vinden we de
bouw van het tegenwoordige hotel De Hoofdige Boer.
Tegenover de boerderij 't Have ligt aan de Berkel nog een weiland
met de naam 't möllenbroek of 't möllengoet, waar waarschijnlijk
in die tijd de watermolen heeft gelegen.
In een akte van 1331 wordt namelijk een watermolen genoemd.
We vermoeden dat deze is verdwenen in de Spaanse tijd. In 1636
wil de eigenaar van de Ehze een windmolen bouwen, maar de
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heren van Verwolde en van De Voorst betwisten hem dit. Hij voert
dan een proces en uit de getuigenverklaringen kwam naar voren
dat er altijd een watermolen was geweest. Eén van de getuigen
was Jan Kohle, timmerman van molenwerken, die verklaarde dat
het fundament van de oude watermolen nog aanwezig was en nog
sterk genoeg om een goede "nijewe waetermoele" daarop te timme-
ren. Wij menen dat de plek aan de Berkel wel in het Möllenbroek
gelegen heeft. De windmolen werd toen gebouwd. Bij de molen
kwam het Molenaarshuis, tevens herberg en naderhand de bakker
en afzonderlijke molenaarswoning. Bovendien was op 't Vunderink
een bierbrouwerij gevestigd. Via dit oostelijk deel van Almen gaan
we even langs de kerk nog terug naar de Wehmerweg of zoals het
vroeger werd genoemd "de Kerkdiek". Hier zien we het vroegere
huis van veldwachter Weenink in het jaar 1897, thans Ter
Meulenstraat nr 10.
We eindigen onze lezing aan de Kerkdiek en wel met het plaatje
van het bord van "De Hoofdige Boer", waar in de 18de eeuw het
bewuste brugje over de voorde werd gelegd.
En dit was dan Almen, het dorp aan de Berkel, waarvan we hopen
dat het ongeschonden de twintigste eeuw achter zich zal laten.
Moge onze lezing en dit artikeltje bijdragen tot dit behoud is de
vurige wens van onze vereniging.

Bronnen:
De Berkel Beschouwd
Boerderijenonderzoek van G. Verstege
Ons Markenboek
Eigen archiefonderzoek
Foto's: archief van de Elf Marken
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LUX LUCE

M. W. Enserink

A~n de westzijde van de Zutphense straatweg in Eefde, ongeveer
midden tussen de vroegere bakkerij van Pothoven en huize Quatre
Bras bevindt zich het herenhuis Lux Luce, in de jaren dertig
genummerd E 155 en bewoond door de familie Leur. Wie de naam
Lux Luce aan het huis gegeven heeft, is mij niet bekend en de
betekenis ook niet precies, omdat mijn kennis van het Latijn niet
veel verder komt dan "Ora et labora" en "Soli Deo Gloria".
Meneer Johan Leur was destijds onderwijzer van de 5e klas, later
groep 7 genoemd, van de christelijke school in Eefde, had een heel
vriendelijke en ook heel actieve vrouw, een zoon Wim en een doch-
ter Everdien. Mevrouw Leur was een Kruiswijk en had gerefor-
meerde dominees in de familie, waarvan bekend is dat ze zich
regelmatig over het hele land verspreidden. Zo kon het gebeuren
dat in Lux Luce uit het hele land - maar vooral uit de Randstad -
jonge mannen onderdak vonden die in Zutphen onderwijs konden
volgen. Zij kwamen uit gezinnen waarvan de vader erg druk was.
Een zoon van Chris van den Heuvel te Leiden, voorzitter van de
Nederlandse CBTB en lid van de Tweede Kamer, studeerde op het
lyceum, evenals een zoon van de bekende vogelvoederfabrikant
P. Sluis uit Weesperkarspel. Op de beroemde ULO van Johan de
Zeeuw kon je Govert van den Bergh vinden, een zoon van de
Rotterdamse margarinefabrikant. Hij schreef in de ULO-krant
onder de naam Geoffry de la Montagne en was heel populair bij
het lerarenkorps en de medeleerlingen. Zij voelden zich bij de har-
telijke mevrouw Leur goed thuis. Over de school van "Jan de
Zeeuw" valt trouwens een heel boek te schrijven, als dat nog niet
gebeurd is. De leerlingen kwamen uit de verre omgeving: Vorden
(een dochter van schoolhoofd Koerselman en zoon Paul van kas-
teelheer Baron Von Mengden), uit Hengelo (molenaarszoon
Berend Lebbink, wiens dochter later minister werd), uit Gorssel
boerenkinderen naast Zutphense beroemdheden als Marijke
~e~sink (van "Hendrik-Jan de tuinman") en Akkie Mulderije
(juist, de assuradeur) en ook de dochter van Ridder Huissen van
Kattendijke van Huize Dorth.
Laten we ons echter beperken tot Lux Luce, want het is niet
ondenkbaar dat er lezers zijn die zich de vooroorlogse tijden van
dat huis goed herinneren. Van de familie Leur is bekend dat zoon
Wim rechten ging studeren, als mr W.H.L. Leur in Indonesië ging
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werken in dienst van een groot bedrijf en werd afgekeurd wegens
een tropische ziekte. Terug in Nederland zorgde hij voor zijn moe-
der die als weduwe in Deventer woonde. Na haar overlijden zwierf
hij dakloos door het land. Dochter Everdien is getrouwd en in het
westen gaan wonen, maar waar?Allerlei vragen waar misschien
gezamenlijk een antwoord op kan worden gevonden.

OPENING JEUGDHERBERG "DE KLEINE HAAR"

{J Uit de Ruurlosche Courant Woensdag 4 Juli 1934.

Gorsse14 Juli. Op Zaterdag 7 juli a.s. zal door den burgemeester
van Gorssel de nieuwe Jeugdherberg aldaar, "De Kleine Haar"
officëel geopend worden.
Deze jeugdherberg zal ongetwijfeld een belangrijke aanwinst vor-
men in het net van bestaande Nederlandsche Jeugdherbergen.
Het gebouw, een Noorsch huis, geheel van hout opgetrokken, ligt
aan de weg Gorssel-Bathmen, vlak bij het kasteel Dorth. Het ligt
in een magnifieke omgeving, te midden van bosch en hei, terwijl
voor de jeugdherberg een groote speelweide ligt. Van de "Kleine
Haar" uit zijn fraaie uitstapjes te maken via de fietspaden naar de
Holterberg, den Lochemsche berg, de Gorsselsche bossen en naar
Zutphen en Deventer.
De jeugdherberg biedt plaats aan een 60 tal bezoekers en eventueel
heeft men de beschikking over nog meer slaapplaatsen. Beneden is
het dagverblijf, de gaderobe, de keuken en de trekkerskeuken, als-
mede de woonverblijven van het herbergouderpaar P. ten Bos.
In de bovenverdieping liggen de slaapplaatsen met de verschillen-
de waschlokalen.
Het huis is verbouwd tot jeugdherberg onder leiding van den
Amsterdamsehen architect H.F. Meyer en vooral ook wat de
inrichting heeft men gepoogd zich zooveel mogelijk aan de
Noorsche stijl aan te passen. Zoo zijn de tafels en stoelen in het
dagverblijf in Noorsche stijl, terwijl weefwerk en houtsnijwerk uit
Zweden komen. De open haard is bijzonder fraai.
De jeugdherberg zal het geheele jaar open blijven. Het bestuur
berust bij een stichting te Deventer, waarvan Ds. W.J. Kooiman
aldaar, voorzitter is.
Op de openingsavond worden talrijke belangstellenden uit de
omgeving verwacht.
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OAREND SPOOK

J.L. Keetelaar Jzn.

Weet iej, waor Harfsen lig?
Nee? Noe, verwonderen doo'k der miej niks over; want Harfsen is
moar en onwies klein darp, of nee, loa'k neet leegen; 't is nog in
't geel gin darp; want 't heurt onder Gossel, en Gossel is pas en
darp, begriep iej? De leu uut Harfsen mot noa Alme loopen, urn in
de karke te kommen, want Gossel lig vul te wied vot; wel en dik
uur, en dat neum iej zoo niks as 't vinnig kold of smoorheit is, of as
der en dik pak snee lig.
Maar der geet toch een stoomtram deur hen, en noe bint de
Gosseisen doar zoo sjaloers op, dat ze alle meujte hebt edoane, urn
dat ding ook deur Gossel te kriegen, en noa vulle vieven en zessen
hebt ze kesessie egeven, zoodat 't neet zoo gloeps lange meer duren
zal, of ze hebt doar ook en stoomtram dwas deur 't darp. Moar urn
noe op mien sepieter terugge te kommen, vrogger, too der nog geen
stoomtram deur Harfsen leep, waren de leu der nog arg onneuzel
en biejgeleuvig. Ze lazzen der hoaste nooit in geleerde beuke, woar
allemoale wieze dinger in staat, zóó wies, dat 't oe alternet greun
en gèèl veur de oogen begint te wodden. In de Biebel, joa, zee, doar
lazzen ze wel in, en misschiens nog ruum zoo vaake, as tegen-
zwoordig, en sommigen wisten doar better van met te proaten, as
en boel heeren, dee'n geweldigen smak geleerdheid in 't heufd,
moar bedroofd weinig geleuve in 't harte hebt. Zoo geet 't in de
wereld!
Wa'k eigelik zeggen wolle, a'j doar in Harfsen neet heelendal
vremd bint, kü'j gemakkelik 't kleine tolhuus vinden, want 't steet
bots an de grintweg. dee van Dèmter noa Loane lup. En a'j dan en
betjen links anholdt, biej 't vootpad langs, kom iej an en groote
boerderiej e.
Vrogger stond doar op dezelfde stèè en spul, dat nog vulle grooter
was, en vulle better ook; want in den olden tied bouwden ze heel
wat starker huuze, as rechtevoort, dat versrneer ik oe.
Dat olde spul is en jaar of datteene elejen finoal of ebrand, deurdat
der 't onweer in sloog, en doar is weinig tegen an te vangen. Maar
veur dat 't of ebrand was, heette dat boerenspul "De Broakhekke,"
of, zooas de leu moar kotweg zeien: "Broakhekke".
Dat de leeten z'e altied weg; woarumme, dat wee'k neet; moar ik
zol hoaste denken, umdat 't zoo gemakkelik was. De meeste men-
sen bint arg veur 't gemak. Noe, good dan. Op Broakhekke woonde
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too ter tied en heel olde boer, dee ongemakkelik strabant en biej
de pinken was. Geld had'e moar zat, en vee had'e ook meer as
genog; moar gierig, dat e was, gierig, doar he'j noe geen begrip
van. Hee is noe al lange dood, en van de doojen wi'k leever neet al
te vulle kwoad vertellen; maar 't was der toch meer as biej hen,
zoo'n pinterigen, knieperigen kerel as 't was. Hee was nog te gie-
rig, urn veur zien eigen mooder, dee biej urn inwonen, en paar nie-
je klompen te koopen, en too der en keer en klein jungsken deur
zien land had eloopen, wol'e van de vader van dat vent jen en
stuuver hebben, as schavergoojing veur 't grus, dat 't kind plat had
etrapt.
'k Hoof oe zekers niks meer te vertellen van zien knechten en mei-
den; ze hadden der en mizerabel onpleziereg lèven en gingen hum
al gauw den een noa den ander weer drossen, as ze en peusken
biej hum edeend hadden. En allemoale wisten ze de onmeugelikste
vertelsels te doone van zien verregoande gierigheid en knieperig-
heid. Of 't noe wel alles woar was, zee, doar durf ik neet veur
instoan, moar dat ze alles uut den doem zogen, dat wi'k noe toch
neet gleuven. Affijn, loak oe leever wieder vertellen.
Noe mo'j weten, dat en heel klein endjen van Broakhekke en ande-
re boer woonde, dee Oarend Lammers heiten. Zien grond lag vlak
an de Broakhekke, en al en moalof wat was Oarend biej den olden
kniepert ewest, urn met hum te proaten over en stuksken grond,
dat eder geerne biej wol koopen, as zien buurman der neet al te
wies met was. Moar ieder bod was 't of eknapt; want de boer van
Broakhekke wol der zoo afgeroazend vulle geld veur hebben, dat
't en mirakel was. En al had Oarend Lammers noe nog zoo'n zin in
dat stuksken, hee bedankte der toch hattelik veur, urn zoo'n hand-
vol geld te geven en zei, dat e nog leever de heele Broakhekke noa
Lakfotsen zag vleegen, dan zien geld weg te smieten. En doar bleef
't veureerst biej.
Oarend Lammers was arg gochem, zoo a'j straks wel heuren zult.
A'j urn zoo 's Zundagens over de weg 'm zaggen spezieeren met
groote zilveren gespels an de veute en de handen op de rugge, en
den hoogen hood an, dan leek'e krek op en perfester. En a'j 'm dan
heurden proaten over Oostinje en de rooje Hottentotten, dee in
Sina woont en zoo groot bint as en reus, en over de bonken gold,
dee de zwatte Eksimo's in heur land zoo moar veur 't oprapen
hebt, dan werd iej der beduusd van, zoo geleerd as 'e was. Hee kon
oe ook heele verhalen doon van Amerika, woar 't krioelde van
menschen met twee heufden, en van 't Turkenland, waor ze oe
moar zoo aangriept en met hoed en hoar lèvendig opvrèt. Joa, den
Oarend was geleerd, onbenullig geleerd was e, maar met al zien
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geleerdheid hebt ze 'm toch lillik in de kaarten ekekken. Luuster
noe is verder, dan zu'j 't heuren.
Op en margen, too 't volk overal drok an 't wark was zaggen ze den
olden boer van Broakhekke inens noa buten kommen loopen met
en poehei op zien lief, as of 't huus in touwen hing. En peusken
later wist 't heele darp, dat de olde vrouwe van Broakhekke dood
op bedde had elègen, en en paar dagen dernoa werd ze begraven.
De knechte, dee der vrogger edeend hadden, zeien, dat 't heur niks
zol verwonderen, as den zunigen kerel zien eigen mooder stillekes
had loaten krepeeren van honger, umdat ze zoo slim vulle èten
kon en arg zwoar op de kost was, moar wiej wilt hoppen, dat
't niks anders as en prentjen was, en dat 't mense van olderdom
was estorven, net as en boel andere mensen ook van olderdom
starft.
Moar kiek, en wekke of vieve, zesse later, doar werd den olden
baas zelf ook slim zeek, zoo slim, dat e in 't geel neet meer proaten
kon, too de dokter biej hum kwam, urn millesienen en poejers te
veroddeneeren en de pols te veulen, want dat heurt der zoo biej.
't Heelp niks, 't polsveulen neet, en de millesienen en poejers ook
neet; want een uur of wat noa dat de dokter der ewest was, was de
olde boer der ook ewest, en de leu zeien, dat e en stille bereurte
had ehad. Best meugelik! Too ze'm biej zien mooder begraven had-
den, kwammen de arfgenoamen van alle kanten opbroezen as de
slekken biej nat weer, moar dan en heel betjen vlugger.
Al, wat lus en reurig was, werd op wagens elajen en vot ebracht,
moar 't huus en 't land konden ze neet metnemmen, en doarumme
sprakken ze onder mekare af, urn de plaaste met al de grond der-
biej moar te verkoopen en 't geld, dat der van kwam, te deilen.
Noe he'k oe al ezegd, dat in dee tied 't volk in Harfsen nog arg
onneuzel en biejgeleuvig was, umdat ze nooit in geleerde beuke
lazzen en nog geen stoomtram hadden, of niks.
Zoo kwam 't misschiens ook, dat der al heel gauw noa 't starven
van den olden boer en 't vertrek van de arfgenoamen en onmundig
gek preirtjen rondging van Broakhekke. De leu vertelden mekaare
zoo in 't geniep, dat ... Moar loa'k miejzelfs noe neet veurbiej pro-
aten, en lever beheurlik deurvertellen, zoo as zich dat beheurt.
A'j 's oavens, en veural 's Winters, hier of doar biej en Harfser an
't vuur zatten, ko'j der hoaste zeker op an, da'j en heele zooi vertel-
sels kregen te heuren van speuke, heksen, weerwolven, witte kat-
ten en al zuk gedoo meer. Den eenen had dit ezeene, den anderen
dat; den eenen hadde hier wat eheurd, en den anderen weer doar.
Urn kot te goane, der was der haoste geen eene, of hee gleuven an
dat gesnor.
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Ze gleufden neet alleene an kwoaje, moar ook wel an goeje spoo-
ken en heksen en al dat gesluns.
Moar der wazzen ook wel enkelen, dee der hattelik umme lachten,
as ze alleene wazzen, begriep iej, as ze alleene wazzen, anders
neet, volstrekt neet.
En onder dee lachers heurde Oarend Lammers noe juustement
ook. As e biej de buurleu of de kennissen in den hook van den
heerd 's oavens zien piepken zat te rooken, dan kon ebiester slim-
me en voele gezichten trekken urn de wonderlike histories van kat-
ten en heksen, en zelf wist e der nog al wat te vertellen, doar stoa
'k oe veur in. Van teuverheksen, dee biej lichte moane op en bes-
semstel de schosteen uutvlàgen en dan deur de locht goesden van
geweld, van dinger met gleundige oogen en lebendig lang, wit hoar
en bokspeute, en van ieselik roare geluuden, dee t'e wel is hadde
heurd, as e 's oavens deur 't bosch was ekommen.
Moar pas had Oarend zien smeugel in de zak estokken en was e
buten de deure, of hee trok dalik en heel ander gezichte, en grin-
nikte in zich eiges urn dee domme kukens, dee zich alles moar lee-
ten wies maken en zatten te fibberen van angst, as of ze zoo de
begoavinge op 't lief zollen kriegen.
Loa w' noe is goan heuren, wat der op en oavend eproat wodden in
en huus, woar Oarend Lammers met zien neuzewarmer in 't heufd
biej den heerd zat te renteneeren en geleerde prentjes te verkoo-
pen.
Noadat e't heel drok had ehad over de eerappels, en knorrabies en
de spurrie en knollen, begon e met zien buurman en de knechte,
dee der ook biej zatten, over 't vee te proaten.
"Hé'j al eheurd, dat 't peerd van Grades vannacht zoo moar bots
kapot is egoan?"vroog eene van de knechte an zien boer.
"Poh, wa'j doar zek, da's en heel spil," zei de boer, "en wat zol
't beest eschèld hebben?"
"Joa, zee, doar weet eigelik geen eene 't rechte van, moar midden
in den nacht hef de peerdeknecht zoo'n vremd geluud in de stal
eheurd, dat eder finoal bange van is ewodden, en too te en peus-
ken later met de luchte is gong kieken, wat der an de hand was,
stond 't veurste peerd rejoal op de achterpeute, zunder zich te ver-
reuren.
Too de knecht hum anraaken, bleef e stille zoo stoan, en 't was net,
of 't peerd op ens in vlamme sting. De luchte gong uut, en toch ko'j
in de stal zoo helder zeen, of 't kloar dag was. Too de knecht
't peerd op de nekke kloppen, veulen e, dat 't dier zoo kold as en
steen en zoo stief as en poal was. Op ens heurden e en gezoeze in
en hook van de hilde boven de stal, dat recht op hum afkwam, en
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too was alles weer stille, moar 't peerd gaf en heel gekken
schreeuwen veel dood neer."
"Foi, jong! Da's joa urn kold van te wedden!" zei de boer, en de
anderen kekken mekaare ook al zoo gek an, dat 't net was, of ze
allemoale 't gezoeze zelf heurden. "Daor begriep ik niks van, geen
spier!" reep de boer. "Wat zal dat ewest hebben, Oarend?"
Oarend Lammers nam heel deftig de piepe uut de mond, spoj is
flink in 't vuur en kek too straf veur zich. De anderen heelden zich
stille; want ze wisten wel, dat Oarend altied zoo dee, as e heele
wieze dinge wol verkloaren.
Noa en peusken lichten Oarend 't heufd weer op en zag de leu eene
veur eene heel scharp an.
"Wa'k doar van denke, vroag iej?" zei Oarend, "poh, doar denk ik
niks van."
"Moar wat zol dat dan ewest hebben, Oarendbuur?", vroog den
anderen weer.
"Wat dat ewest zol hebben?" zei Oarend met en akelik strak
gezichte, "wat dat ewest zol hebben? Boh, dee niks zeg, hef niks te
verantwoorden, en heuren, zeen en zwiegen doot verstand verkrie-
gen, zoo as 't sprekwoord zeg."
"Weet iej dan alternet, wat 't is ewest?" vroog noe eene van de
knechte, dee Harm heitten, met een heel ongeleuvig gezichte.
"Joa, jungsken, dat wee'k best good," zei Oarend "moar dat kan'k
oe zoo met en paar weurde neet uutleggen, zee; want iej zollen
miej toch neet begriepen."
"Too,Oarendbuur, loa w' is heuren!" reepen noe de anderen hoaste
teglieke.
" Och, " zei Oarend, en spoj nog is in 't vuur,"ik proate anders neet
geerne over zukke dinge, moar a'k deroe en plezier met kan doone,
albeneur; luustert dan moar is."
En too de anderen kot op hum an wazzen eschèven, begon Oarend
te vertellen:
"leleu hebt toch wel is eheurd van mensen, dee noa heur dood geen
ruste konden vinden in 't graf, umdat ze biej heur lèven zoo onbe-
nullig vulle kwoad hadden edoane ?"
Joa, doar hadden ze wel is van eheurd; Oarend zol moar wieder
goan met vertellen.
"Noe, kiek dan is hier. Zukke leu, dee noa heur dood geen ruste
kunt vinden, verandert in een geest of zoo wat, soms ook wel in
een lillik spook, woa'j akelik en naar van zollen wodden, a'j
't zogen, en zoo'n geest of spook kump dan 's nachens weerumme
uut 't graf, urn rond te dwalen op de plaatse, waar e vrogger zien
misdoad hef begoan. Moar overal, woar zoo'n ding 's nachens

kump, dut 't zoovulle kwoad, as 't moar efkes kan, begriep iej? Dat
mot e doon, net zoolange, tut e ruste vindt, en dan blif e weg. Dat
neume wiej zoomet en geleerd woord hippeltismiej."
"Zoo, zoo!En zo'j noe dan gleuven, dat zoo'n hippeltismiej 't peerd
van Gradis kapot hef emaakt?"
"Dat he'k neet ezegd, moar onmeugelik is 't volstrekt neet."
"Alles good en wel," zei de knecht, dee 't eerste der over begonnen
was, moar dan begriep ik nog neet, woar dat licht en dee vlamme
vandan komt."
"Och, mien jungsken," zei Oarend, en kek hum arg meeliejend an,
"der zal nog wel vulle meer wèzenda'j neet begriept, want iej komt
pas kieken, maar a'j 't noe biester geerne weten wilt, kan 'k oe
gauw vertellen, woar dat licht vandan kump."
"Astoebleef, dat zo'k biester geerne weten ," zei de knecht, en
Oarend vertellen hum, dat zukke geesten en speuke altied doods-
benauwd veur 't donker wazzen, as ze weer kwoad masten doon,
en dat ze doarumme en betjen van 't helse licht met nammen, stil-
lekes natuurlik; want as de Duuvel 't marken, dat ze hum zien
licht wegfutselden, dan werd e heIlig en nam e 't heur sebiet weer
of, en dan mosten ze in 't duuster moar rondgoezen. En too Oarend
dat verteld hadde, trok e zoo'n biester geleerd gezichte, da'j 'm wel
gleuven mosten, o'j wollen of neet.
En klein hut jen was 't arg stille biej 't vuur; too vroog de buurman:
"Oarend, zo'j denken, dat 't biej Gradis neet pluus is?"
Inplaaste van te zeggen joa of nee, schoof Oarend de kipse achter-
ste veur op zied van 't heufd en vroog op zien beurte: " Zo'j denken,
da Oarend goeje oogen en goeje ooren hef?"
De anderen kekken hum is an; ze begreppen der biester weinig
van, woar Oarend noe noa too wol. Of 'e goeje oogen en ooren had?
Boh, dat kon elkeene, dee neet stekkeblind was en stokdoof, toch
wel weten.
"Zo'j dan misschiens denken," ging Oarend deur, "zo'j dan mis-
schiens denken, da'k oe wat veurproate, a'k oe wieze dingen ver-
kloare?"
Nee, dat wisten ze wel better, en Oarend mos noe neet meenen,
dat ze hum neet gleuven; moar 't was toch arg vremd en onbegrie-
pelik; a'j der good inkwammen, dan ko'j der met oe verstand neet
biej, dat ko'j neet.
"Heur is, leu," zei Oarend, en hee stopte zien piepe nog is weer,
"heur is, ik zol der meugelik nooit van mien lèven over esprokken
hebben, moar noe mo'k oeleu toch ook is en vroage doon."
En too z'um ammoale arg niejsgierig zatten an te kieken, vroog
Oarend: "Wee van oeleu is der wel 's oavens urn en uur of tiene
langs de Broakhekke kommen ?"
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"Langs de Broakhekke? Urn tien uur? Dan laggen ze al lange in
't bedde; nee, dan leepen ze neet meer biej 't pad. Moar wat of
Oarend doar dan eigelik met bedoelen ?"
"Met bedoelen? Boh, niks. Moar as ze der sjenie veur hadden, zol-
len ze is opblieven tot tien uur, en dan mosten ze is efkes achter
't huus goan en noa de Broakhekke kieken. Dan zollen ze 't eigens
wel zeen, as ze hum neet wollen gleuven."
Wel allemachtig nog too! Op de Broakhekke? Of Oarend dan astoe-
bleef is efkes vertellen wol, wat e doar ezeen had!
"Och," zei Oarend, en hee stak de piepe weer an, dee uut was
egoane, "hee wol 't leever neet vertellen, umdat de Broakhekke
ummes de andere wekke zol verkocht wodden, en dan kon 't wel is
gebeuren, dat geeneene 't spul koopen wol, as ze heurden, dat 't er
sins den dood van den olden boer neet zuuver meer was."
"Neet zuuver ? Op de Broakhekke neet zuuver ?" De leu zatten
Oarend an te gapen net of ze neet good wies wazzen, en Oarend
kek zoo slim en geleerd, as en bovenmeister. Moar noe begonnen
ze Oarend van alle kanten te vroagen, wat der dan toch was met
de Broakhekke, en a'j scharp too zaggen, ko'j dudelik zeen, dat
Oarends buurman en betjen arg veraltereerd was; want hee had
zich al stillekes veur enommen, urn de Broakhekke te koop en, en
noe most e heuren, dat 't der neet zuuver was. "Heur is, Oarend-
buur zei e noa en peusken, "zek miej ronduut, wa'j doargunsend
ezeen of eheurd hebt; want doar he'k meer belang biej, a'j meuge-
lik wel denkt."
En zachjes fluusterden e Oarend in 't oor:" 'k Wol 't spul ekocht
hebben, as 't kon!"
"0 zee! " zei Oarend, as of e arg verwonderd was; " a'k dat had
eweten, buurman, zo'k miej wel heelemoale stille hebben eholden;
moar ik dachte neet, da'j Albeneur, a'j miej allemoale iezer-
vaste wilt beloven da'j der met geen starveling over zult proaten,
dan wi'k oe zeggen, wat miej eergisteroavend wedervaren is."
Noe, dat beloven ze natuurlik allemoale met heel vromme gezich-
te, en elk nam zich natuurlik vaste veur, alles, wat Oarend vertel-
len zol zoo gauw meugelik an anderen over te vertellen; want zoo
bint de mensen noe eenmoal, en doar had Oarend dan ook vaste op
erekkend; op 't oververtellen, begriep iej, want hee was arg
gochem en biester good uutesloapen op dat punt.Oarend klopte de
piepe op de nègel uut, dee der weer en bet jen tabak in, en too te
weer good an was, begon e heel zachjes te vertellen:
"Eergisteroavend kwam ik van Epse, en 't was al hups laate en
mooi duuster; want zoo a'j weet, was 't net nieje moane. 'k Leepe
zoo in miej eigens te prakkezeeren over de beslommerlikheids van

de starfelike kreaturen en de wederwaardighedens van 't mens-
dom hier beneden, en nog en boel deepzinnige punten meer; want
deur noadenken en èverpeinzinge wo'j eerst recht wies en vernem-
stig. 'k Wazze juust bezig met is te berekkenen, hoovulle korens
rogge der wel in en mudde goat, too'k heel singelier is opzagge noa
de Broakhekke; want doar was ik al kotbiej. En wat zag ik? En
heel klein, onneuzel klein licht zag ik urn 't huus hen dwalen, en
op ens gong 't recht noa de deure, en weg was 't.
Iej kunt lichte begriepen, da'k der mooi beduusd van wazze; moar
umda'k nog al neet heel bange bin uutevallen, wo'k der 't miende
van hebben, en doarumme leep ik heel kedoat noa 't huus, urn is te
kieken.
Too'k kot biej de deure wazze, zag ik, dat 't kleine lichjen noe deur
't dakvenster weer noa buten scheen, en in ens heurden ik zoo'n
akelig geluud, da'k der finoal kold van wodden.
't Was net, of der eene urn hulp reep, dee doods benauwd was en
geen oasem kon kriegen, en en peusken later vloog der van binnen
en deure lus en nog eene en nog is eene, en too ging ook heel lang-
zaam de veurdeure lus. Noe weet iej, da'k volstrekt neet gauw an
den haal goa ofmien kepoabelheid verleeze, moar 'k wil oe wel eer-
lik zeggen, da'k op dat moment hoa,ste in mekaare zonk van afgrie-
zen en schrik.
Doar kwam deur de veurdeure en ding, dat vulle hadde van en
manspersoon met lange, witte heure en en kromme rugge; hee
hadde onwies groote, gleundige gaten in 't heufd, dee al hen en
weer gingen en 't ding zuchten en karmen heel zacht, moar zoo
akelik, dat miej 't blood stille bleef stoan in 't lichem. 't Ding kwam
recht op miej of zweeven en stak de hand al noa miej uut; moar too
kon 'k neet langer uutholden, en 'k vlööge den bongerd deur en
't weiland over noa huus. Too'k en peusken later is efkes buten
kwamme en noa de Broakhekke keek, zag 'k niks meer."
Hier heeld Oarend op en keek is rond.
De leu zatten allemoale met spierwitte gezichte hum an te gloe-
pen, en geen eene, dee zich verreurde of en woord sprak. Ze waz-
zen glad van streek, dat ko'j makelik zeen.
Eindelik kwam der weer wat leven in.
"Boh," zei Dries, de bouwknecht, dee ieder bod is efkes 't heufd
umme had edreid, too Oarend an de proat was, "boh, da's joa en
slim geval. As de leu dat heurt, wil der geen eene 't huus koopen."
"Ik zal der teminsen neet van gedeend zin," zei de boer al dalik,
" 'k hadde eerst nog wel veurnemmens ewest, 't spul te nemmen,
moar noe ik zal der wel doanig veur passen. Miej eigens
ongelukkig maken, dat kan 'k altied nog wel."
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"Joa, en zoo zult de anderen umsgeliek ook proaten, as ze der van
heurt ," leet de peerdeknecht der op volgen.
Oarend heeld zich eerst en peusken stille; too halen e zien alloozie
veur den dag, kek der is op en zei: 't Is al mooi laate, 't zal mien
tied wodden; want margen is 't al weer vrog dag."
En meteene stond e op, urn noa huus te goan; moar biej de deure
dreiden e zich nog is umme en zei: "A'j urn tien uur nog opbint,
gaat oe dan leever zelf is àvertuugen; iej kunt hier ummes net op
't huus kieken."
Too ging Oarend weg, en buten in 't donker begon e zachjes te
schudden van 't lachen en hee grinnikte van kloar loeder plezier
over al 't moois, dat e dee domme schoapen doar binnen wies had
emaakt.
Den anderen dag wist heel Harfsen, dat 't op de Broakhekke neet
pluus was, en dat der 's oavens urn tien uur altied licht urn 't spul
dwaalde, en dat den olden boer geen ruste kon vinden in 't graf,
umdat e zien olde mooder had loaten krepeeren, en dat e noe iede-
ren nacht deur 't huus kwam spoaken en zuchten en karmen, en
dat de Broakhekke vervleukt was en in de macht van den Duuvel.
En toa op en margen de Broakhekke zol verkocht wodden, was der
geen mense, dee der en bod op dee, dat en betjen annèmelik was,
en zoo bleven de arfgenoamen met de handen in 't haar zitten en
wisten neet, hoo ze der met an masten.
EIken oavend tegen tien uur ko'j dudelik zeen, dat der licht op de
Broakhekke was, en en paar leu, dee nog al durf in 't lief hadden,
wazzen der op of egoane en hadden en spook ezeene, dat sprek-
kend op den olden boer leek, maar vulle afgrieseliker, en 't zuchten
en karmen hadden ze ook dudelik eheurd.
Van den tied of ging der 's oavends geen mense kot langs 't huus
hen, en zoo bleef de Broakhekke leug staan, wel en halfjaar en nog
langer.
Moar ééne was der in Harfsen, dee 't heufd schudden en in en lach
schoot, zoo vaake der over de Broakhekke werd eproat, en den
eenent was Dries de bouwknecht, en toa Dries op en achtermiddag
heurden, dat Oarend Lammers in gesprek met de arfgenoamen
was, urn de Broakhekke veur en ei en en appel över te nemmen,
begon e nog hadder te lachen en zei, dat 't noe meer as tied werd,
dat der an al dee malle preutjes en spookerieje op 't huus en ende
kwam.
En paar dagen later, toa 't Zundag was, zat Dries met en boel
anderen in de harbarge en borrel kloare met suker te drinken, en
toa vertelden e, dat e 's oavens heel aIleene noa de Broakhekke zal
gaan, urn 't spook der uut te luchten, dat 't der nooit van zien
levensdagen meer in kwam.

De anderen lachten der eerst umme, en meenden, dat e wat deepe
in 't glèsken had ekekken, maar Dries was net zoomin boven zien
theewater, as eene van heur allen, en 't duurde moar en steutjen,
of iedereene wist, dat Dries 't spook wol opzeuken.
Oarend Lammers, dee 't ook heurden, ging noa Dries toa, en heeld
hum veur, dat 't arg gevaarlik en zundig was, en dat e de Heere
neet mocht verzeuken; moar too keek Dries hum zoo biester gloeps
an, dat e gauw wegging.
's Oavens urn en uur of half tiene ging Dries efkes noa zien kèmer-
ken, deed zien kiste lus en haalde zien pestol veur den dag. Toa
't elajen was met grof zolt, stak Dries 't in de zak en ging noa de
Broakhekke. Wel vieftig man ging met tot kot biej 't huus; moar
daar bleven ze allemoalle stoan, en reepen Dries noa, dat ernaar
volstrekt neet bange mos wèzen; want as 't der op an mocht kom-
men, zal e moar schreeuwen, dan zollen ze 'm sebiet kommen hel-
pen.
Too Dries binnen 't huus was, leep ie regelrecht noa de groote
veurkomer en ging daar in en hook heel parmantig op en stool zit-
ten, met 't gezichte noa de deure en de armen over mekaare. ,
Pas was 't tien uur, of daar heurden e gestommel argens op de del-
le, en nog en klein hut jen later vlogen alle deuren in 't huus wied
wagen lus.
En paar menuten bleef 't noe doodstille, maar daar op ens heurden
Dries boven zien heufd op de zolder en lebèndig gekarm en en
gejammer, urn der van te iezen, en en steutjen der noa kwam der
enonbezoesd raar ding de kamer in. 't Leek wel wat op en old
mense, maar 't zag der zoo mizerabel kemiek en ofgrieselik uut,
da'j 't zollen bestarven van schrik. En 't karmen en zuchten, urn
der de begoavinge van te kriegen.
Dries bleef stillekes zitten, en 't spook keek hum aldeur stief an en
kwam hoo langer zoo kotter biej, totdat 't vlak veur hum sting. Toa
ging Dries langzaam opstaan, lei de handen op de rugge en keek
't spook en tel of tiene heel bats en gloeps an, zunder zich te ver-
reuren.
"Genoavend," zei Dries, maar 't spook deed niks as karmen en jam-
meren. "Genoavend," zei Dries nog ens, maar toa 't spook nog geen
antwoord gaf, leep Dries noa de deure, dreiden dee op slot en. stak
de sluttel in de zak. Toa ging e weer noa 't spook en zei zoo
bedaard as 't maar kon:
"Luuster noe is efkes, meneer spook. De deure zit op slot, en de
sluttel he'k in de zak; iej kunt der dus neet uut. En noe wo'k wel is
met oe proaten. Wat mo'j hier eigelik ? En wat wi'j van miej heb-
ben ?"
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't Spook begon hen en weer te schoeven en nog akeliker te zuchten,
maar 't zei niks.
"Doch iej misschiens, da'j miej ook bange konden maken met oew
gekke kunsten?" vroog Dries. "A'j oew dat soms verbeeldt, he'j
't doanig mis, baas. Koman, sprek is op, wat zeuk iej hier ?"
En noe begon 't spook met en akelige holle karkhofstemme te
brommen: "Ruste ... eeu ... wi ... ge ... rus ... te ... boe ... oe .
.. oe ... oe ... "
"Dee verkoop ik neet ," zei Dries, "moar wie bi'j eigelk ?"
't Spook begon arg te karmen en deed net, of e Dries angriepen
wol. Moar Dries bleef stille stoan en reep: "Heur is, baas, noe
begint 't miej doanig te vervelen. Wi'j sprekken, joa of nee?"
Geen antwoord, moar 't spook stak de armen uut, urn Dries an te
pakken.
"Bliefvan miej of, kamrneroad, ik waarschouw oe!" reep Dries, "en
noe vroag ik oe veur 't alderlaatste, wi'j sprekken, joa of nee?
Anders za'k 't oe leeren!"
Inplaaste van te antwoorden, vloog 't spook op Dries an en grep
hum biej de kraage.
"Poh, duuvels!" schreeuwen Dries, dee noe hellig begon te wodden,
"wol iej miej sloan, ongeluk? Wacht, dan za'k anders met oe
proaten, menneken!"
En meteene gaf e 't spook zoo'n geweldigen fleer an de kop, dat
't klonk deur de kamer. 't Spook wol nog weerumme houwen, maar
Dries greep hum biej de kladden en gaf hum zoo ongemakkelik
vulle smeer, dat e geen boe of ba meer zeggen kon en as en blok in
mekaare zonk.
Noe haalden Dries 't pestol veur den dag, heeld dat 't spook veur
de neuze en reep: "A'j noe neet weerlichs gauw zegt, wie'j bint, dan
bloas ik oe 't licht uut, en dan ku'j eeuwige rüste kriegen, zoo vulle
a'j moar hebben wilt."
"Och God!" karmde 't spook, hold dat pestol weg, Dries! Ik bin
Oarend Lammers!"
"Zoo, dat dacht ik wel, lilliken aap!" zei Dries, maar ik zal oe lee-
ren spookspullen! Verreuroe neet, ofik holle 't der op!"
"Och, Heere, Heere! Laat miej lèven!" reep Oarend, toa Dries hum
met een dik touw de beene vaste bon, "loat miej toch noa mien
huus gaan."
"Efkes wachten ," zei Dries, en toa leep e noa buten en reep zoa
hard as e kon: "Kom moar hier hen, ieleu doargins; 'k hebbe
't spook al te pakken! 't Dut oe niks!"
Noe, dat begriep iej, daar kwammen ze allemoale ansjouwen, en in
en vleuk en en zucht was de heele veurkamer vol. Ze trokken

't spook de klungels van de hoed, en noe begonnen ze te lachen en
te vleuken en te schelden, alles deur mekaare, toa ze zaggen, wee
't spook was. Ze leeten Oarend op en stool zitten, en noe most e
alles vertellen.
Hee zei, dat e spook had espuld, urn de Broakhekke veur en priks-
ken te kunnen koopen, en dat e 's oavens altied en luchte an en
dun touw, dat e deur den bongerd en langs 't huus had espannen,
hen en weer trok, en dat e zich eigens zoo had op edrild, urn op en
spook te lieken, en of ze hum noe astoebleef noa huus wollen
loaten goan.
Noe, dat deden ze eindelik dan ook, maar den anderen margen
wist iedere ene in Harfsen, wee 't spook van de Broakhekke was
ewest, en Oarend Lammers kreeg van dat oogenblik of an de
naame van Oarend Spook. En peusken later werd de Broakhekke
veur en heelen slomp geld verkocht, maar Oarend leet der zich
neet zeen, toa der verkoop was. Dries de bouwknecht, dee zich zoo
kepoabel had eholden, kreeg van de arfgenoamen vieventwintig
gulden, want an zien keroazie hadden ze 't prinspoal te danken,
dat 't spul zoo'n onbezoesden smak geld opbracht.
Oarend Spook ging al heel gauw Harfsen uut, en hee trok noa
Lochem, en as e neet weg egoan of estorven is, woont e daar nog.
Moar op de Broakhekke hebt ze noa dee tied nooit weer en spook
eheurd of ezeene.
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