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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar
weer terugzien op een drietal zeer geslaagde excursies. Voor de
avondwandeling op 10 juli 2007 in Epse bestond veel belangstelling.
De circa zestig deelnemers zijn die avond dankzij de gidsen, de
heren Hietbrink en Brinkman, veel te weten gekomen over het
gebied tussen de N348 en de IJssel, een voor velen onbekend gedeel-
te van Epse. De middagwandeling in Zutphen in het historische
centrum onder leiding van de heren Demoed en Ramaker trok 35
zeer geïnteresseerde deelnemers. Van de dagexcursie naar
Veenhuizen vindt u in dit nummer een verslag. 
Onze vereniging heeft samen met het Historisch Genootschap
Lochem ruime aandacht besteed aan Open Monumentendag 2007.
In het kader daarvan is een boekje verschenen met een tweetal
wandelingen langs een aantal panden in onze gemeente, die onder
architectuur gebouwd zijn. Op zaterdag 8 september 2007 heeft een
grote groep belangstellenden de mogelijkheid benut om onder lei-
ding van gidsen deze wandelingen te maken. Het boekje is in
beperkte oplage verschenen. Vandaar de gedeeltelijke publicatie
van de tekst in dit Markenboek. Op zaterdag 22 september was
onze vereniging met een stand vertegenwoordigd op de Ouderen dag
in het Trefpunt in Gorssel. Mede dankzij deze activiteiten hebben
we weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten. 

Lezingen en dia-avonden 2007/2008
Als u dit leest hebben we de eerste lezing, die in Epse, al weer
gehad, maar we herinneren u nog even aan de lezing in Harfsen op
donderdag 15 november (zie de aankondiging in het augustusnum-
mer van Ons Markenboek). De heer Theo Roes zal dan een lezing
verzorgen over het leven van zijn vader Frans Roes, die onder het
pseudoniem Herman van Velzen veel verhalenbundels heeft
geschreven.

Almen: Ons Huis, donderdag 24 januari 2008
De heer G. Emsbroek uit Vorden geeft een diapresentatie over kas-
teel Vorden en het voormalige hotel De Konijnenbult en zijn bewo-
ners. Onlangs is een door hem hierover geschreven boek (De
Konijnenbult, met als ondertitel ‘over kasteel Vorden en dat hotel
en zijn bewoners’, circa 500 pagina) uitgebracht. Emsbroek woont al
dertig jaar in De Konijnenbult, het huis dat de baron in 1925 voor
zijn wijkverpleegster liet bouwen. Uitgebreid onderzoek maakte het
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hem mogelijk een prachtig boek te schrijven, waarin ook over de
geschiedenis van het kasteel Vorden en zijn bewoners wordt verteld.
Ongetwijfeld zal hij ons een boeiende avond bezorgen. Aanvang:
20.00 uur. 

Eefde: Het Hart, donderdag 21 februari 2008
Deze avond hebben we de heer J.M.G. Lankveld uit Elst te gast die
in een zeer boeiende lezing aandacht zal besteden aan de ongeveer
vijftig zuivelfabrieken, die in de Achterhoek en Liemers hebben
gestaan, ook Almen en Eefde zullen aan de orde komen. Een lezing
die we van harte bij u aanbevelen. Aanvang: 20.00 uur.

Almen: Ons Huis, donderdag 6 maart 2008 
De maartlezing in Almen betreft een gezamenlijke activiteit met
onze Lochemse zustervereniging. Het onderwerp voor die avond is
Jan Herman van Heek (1873-1957). Deze Twentse fabrikant is van
uitzonderlijk belang geweest voor de monumentenzorg en het
natuurbehoud in Twente, de Achterhoek en Liemers en het aan-
grenzende Duitsland. Door zijn toedoen zijn het Huis Bergh in ’s
Heerenberg en de Bergherbossen, de kerk van Hoog-Elten en de
Doornenburg in de Betuwe van hun ondergang gered.
De Oudheidkundige vereniging De Elf Marken en het Historisch
Genootschap Lochem/Laren/Barchem willen in een gezamenlijke
lezing bijzondere aandacht schenken aan de rol van deze Twentse
fabrikant en liefhebber van kunst en cultuur.
Godert van Heek, een zoon van Jan Herman van Heek, zal ons aan
de hand van kiekjes uit het familiealbum en pentekeningen van zijn
vader vertellen over zijn levensloop. We maken op deze manier ken-
nis met de uitgebreide familie Van Heek, met de textielfabrieken,
de reizen van Jan Herman, het ontstaan van het Rijksmuseum
Twente en van de Stichting Edwina van Heek. We horen ook over
de aankoop van het Huis Bergh, de restauratie daarvan, de ver-
schrikkelijke brand in 1939 en de herbouw daarna, over de restau-
ratie en wederopbouw van kasteel De Doornenburg en nog veel
meer. De heer Van Heek vertelt over dit alles met een aanstekelijk
enthousiasme. Het belooft een zeer interessante avond te worden.
Aanvang: 20.00 uur.

Gorssel: HCR De Roskam, dinsdag 1 april 2007
Willemien Hartmans-Gotink zal een presentatie houden over de
activiteiten van de, in 2003 opgerichte Stichting IJsselhoeven. Aan
de hand van verhalen en foto’s laat zij zien welke resultaten deze
stichting tot op heden heeft bereikt. Mevrouw Hartmans-Gotink is
voorzitter van de Stichting IJsselhoeven. Deze stichting is in 2003
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opgericht door een groep bewoners, die zich zorgen maakte over het
verdwijnen van veel prachtige oude boerderijen met hun karakteris-
tieke erven in de IJsselvallei. De stichting is tot nu toe actief in de
gemeenten Voorst, Olst-Wijhe, Epe, Heerde en Hattem. Door middel
van allerlei projecten, zoals vastleggen van verhalen en boerderijge-
schiedenis en zelfs een theatervoorstelling, wordt aandacht ge -
vraagd voor de cultuurhistorie van deze streek. Financiële bronnen
worden aangeboord om het behoud van karakteristieke elementen
in het landschap te behouden. Inmiddels zet een grote groep vrijwil-
ligers zich in voor het werk van de Stichting IJsselhoeven. De lezing
begint om circa 20.00 uur, nadat we vanaf 19.30 uur onze jaarlijkse
ledenvergadering hebben gehouden. 

Regionaal Archief Zutphen
Het Stads- en Streekarchief Zutphen heet voortaan Regionaal
Archief Zutphen. Met deze naam wil de archiefdienst haar regionale
functie en de bereidheid tot samenwerken met andere cultuurinstel-
lingen in de regio meer benadrukken.
De website is veranderd in www.regionaalarchiefzutphen.nl, en het
mailadres luidt regionaalarchief@zutphen.nl.

Zelf speuren op WatWasWaar.nl
De website WatWasWaar.nl is een landelijke site met historische
informatie over elke plek in Nederland. Door middel van het invoe-
ren van een postcode of het inzoomen op een kaart van Nederland
kan elke plaats worden bereikt. Allerlei historisch materiaal is
beschikbaar, bijvoorbeeld oude stads- en landkaarten, bouwtekenin-
gen, foto’s en kadastrale gegevens. Ook RAF-luchtfoto’s uit de
Tweede Wereldoorlog en topografische militaire kaarten kunnen
worden bekeken. De informatie op de website, die nog steeds wordt
uitgebreid, is afkomstig uit de collecties van het kadaster en ver-
schillende Nederlandse musea en bibliotheken.

Fotomateriaal
U treft in vrijwel iedere aflevering van Ons Markenboek fotomateri-
aal aan van ons lid G. Verstege. Deze foto’s worden belangeloos
afgedrukt door Drogisterij Trea te Gorssel. Op deze plaats past
daarvoor een woord van waardering.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 28 
december 2007 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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Oproep
Adrie. Opa Nap, staat op de achterkant van deze foto.
De heer Nap was politieman in de gemeente Gorssel van circa
1920 tot circa 1955.
De foto werd ontdekt bij het ontwikkelen van een filmrolletje uit
de Tweede Wereldoorlog. De foto werd gemaakt bij de door de
N.S.B. verraden schuilplek van enkele Joden dichtbij De Konijnen -
stal. Deze schuur stond ongeveer 100 meter van het huis De
Bijvanck, Stopsdijk 2 in Almen. Het huis werd in de oorlog
bewoond door de familie A.E.N. Hooijkaas. Bij de overval werd het
terrein omsingeld. Kennelijk had men al een poos in de gaten dat
er Joden verborgen werden. De borden op tafel werden geteld, ook
hieruit concludeerde men dat er meer bewoners waren dan nor-
maal. Men hield een soort beleg van enkele dagen, zodat zij die
zich verborgen hadden vanzelf wel tevoorschijn kwamen. 
Na verraad werd de
heer Hooijkaas gevan-
gengenomen en naar
Vught gebracht. Later
is hij weer teruggeko-
men. De Joden zijn
naar Westerbork? ge -
bracht en hebben de
oorlog niet overleefd.
De Bijvanck is in 1956
afgebrand. Het is niet
weer opgebouwd. De
reden daarvoor is dat
er een sociale bestem-
ming op rustte, omdat
het vóór de brand ook
een sociale functie had.
Het was een soort stu-
diehuis voor kinderen
waarvan de ouders
meestal buitenslands
(o.a. Ned. Indië) waren.
Wij zijn erg benieuwd
naar de namen van de
Joden die hier onderge-
doken hebben gezeten.
Wie kan ons hier meer
over vertellen?
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EXCURSIE NAAR VEENHUIZEN EN DWINGELOO

J. en G. Heijenk

Het is dinsdagmorgen 11 september 2007. In snel tempo stroomt
de bus vol bij het gemeentehuis in Gorssel. De Elf marken gaat
een dagje op excursie, naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen
en naar Dwingeloo.
Het weer lijkt ons goedgezind en de stemming zit er al direct in.
We hebben tien minuten oponthoud, omdat een buitenspiegel ver-
nieuwd moet worden, de bus heeft een aanvaring gehad met een
boomtak. Maar dan gaat het richting Deventer, via Raalte naar
Ommen, waar we in De Lindenberg onze koffiestop hebben met
een gebakje. Dan gaat het naar Veenhuizen, het laatste stuk rij-
den we langs het kanaal met de toepasselijke naam Kolonievaart.
Aangekomen in het museum werden we in drie groepen rondge-
leid. Onze groep ging naar buiten, naar het tegenoverliggende
gebouw, daar werd een vervoersbus voor gevangenen bekeken:
zeven personen kunnen erin met een begeleider en een chauffeur.
Toen het gebouw in dat vroeger door ambtenaren die in de kolonie
werkten werd bewoond. Nu waren er verschillende modellen van
cellen in nagebouwd, van het oude cachot onder een gemeentehuis
tot en met de modernste cel met bed, toilet, wastafel, magnetron
en TV. Deze laatste was een tweepersoonscel. Teruglopend naar
het hoofdgebouw kwamen we langs het luchtingsterrein.
In het hoofdgebouw zagen we folterwerktuigen, maar ook materia-
len waar gevangenen mee moesten werken, alle ambachten waren
er vertegenwoordigd. Op deskundige wijze vertelde onze gids het
allemaal.
Al te gauw was het half één en werden we voor de koffietafel in de
zaal verwacht, een goed en smakelijk buffet waar we van genoten
hebben.
Via het winkeltje ging het op de bus aan, de reis ging verder naar
Dwingeloo. 
Volgens afspraak zou eerst een bezoek worden gebracht aan de
kerk. Dat kon niet doorgaan, omdat orgelstemmers er bezig waren.
In afwachting van de gidsen die de rondleidingen in het dorp zou-
den verzorgen, eerst maar bij hotel De Brink een consumptie voor
eigen rekening genomen. Degenen die zich opgaven voor een
bezoek aan de Oudheidkamer vertrokken het eerst. Vervolgens de
beide andere groepen voor een rondleiding om de Brink. Voor vijf
dames was dit te vermoeiend; zij bleven op het terras genieten van
de omgeving en een drankje.
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Om half vijf werden we in de kerk verwacht, waar we een uitleg
kregen over het in 1382 gestichte gebouw. In een snel tempo kwa-
men jaartallen en gebeurtenissen aan ons voorbij. Door de drost
van Drenthe, Van Batinge, werd een orgeltje geschonken. Tijdens
de Reformatie moesten versierselen, beelden en altaar verdwijnen,
later zijn wapenstenen teruggevonden in een tuin bij Assen, die
een plaats in de kerk kregen. Door een brand in de toren, stortte
deze in de kerk en moest er nieuwbouw gepleegd worden; toen
geen spitse toren, maar een ui erop, naar Drents model. In 1960 is
het Van Gelder orgel vanuit de Lutherse kerk in Den Haag hier
geplaatst. De kansel is van eikenhout, waarin vier taferelen zijn
uitgesneden.
Tijd voor een rondleiding was er helaas niet meer. De aanwezige
leden van de historische vereniging ‘Dwingels Eigen’ werden
bedankt voor hun inzet. Onze geschenken, een boek over Johan
Derk Baron van der Capellen tot den Pol en Deventer Bijtjes wer-
den dankbaar aanvaard.
Het werd hoog tijd om naar de bus te gaan. We werden door dege-
nen die de rondleiding hadden gelopen nog gewezen op het
Scholtehuis en de driehonderd jaar oude Franse huisjes. Ook de
bezoekers aan de Oudheidkamer hadden genoten.
Het was een voorproefje, zeker de moeite waard om zowel aan
Veenhuizen als aan Dwingeloo een hele dag te besteden.
In de bus werd door allen een kaart getekend voor Henk Makkink,
die door ziekte niet mee kon. De snoeptrommel ging voor de twee-
de keer rond. Door Fenny werd chauffeur Bert met de gebruikelij-
ke enveloppe dank gebracht voor zijn goede zorgen en kundig rij-
den. Onze voorzitter bracht dank aan de commissieleden voor het
werk dat ze gedaan hadden en riep ons op om de vergaderingen te
bezoeken.
Moe, maar zeer voldaan kwamen we in Gorssel aan.
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GEVELSTENEN (22)

Werkgroep genealogie

Aan de oude weg die vroeger vanaf Almen naar Deventer liep - via
de Asselerweg, Braakhekkeweg, Driekieftenweg, langs herberg De
Drie Kievieten, door Epse naar Deventer - lag de buurtschap De
Koekkoek.
In verband met de verharding van binnenwegen is een klein
gedeelte van deze weg bij De Drie Kievieten vervallen en heeft het
gedeelte van deze weg richting Almen, de naam Schepersweg
gekregen. Aan dit gedeelte ligt de buurtschap De Koekkoek, met
op Schepersweg 6 De Kleine Koekkoek en op nummer 8 De Grote
Koekkoek.
Reeds vóór 1646 komt de naam  Koekkoek voor en was het eigen-
dom van de ‘goetheren’ van de marke Harfsen. Het was een laag-
liggend drassig gebied met slechte afwatering, waar, zoals het zich
laat aanzien, veel weidevogels voorkwamen. Een aantal boerderij-
tjes in die omgeving heeft namelijk vogelnamen gekregen, zoals
Nachtegaal, Kieviet, Koekkoek en Hoppe.  Deze laatste is een zeld-
zame broedvogel met een mooie kuif, iets groter dan een merel.
Een minder fraaie eigenschap van deze vogel was het produceren
van veel uitwerpselen, hetgeen hem de bijnaam van schijthoppe
opleverde. De katerstede Schijthoppe of Schiethoppe is hiernaar
vernoemd.
Een gedeelte van deze streek was een gemeenschappelijke weide,
ook wel beemd genoemd. Het gebied was acht ha. en 48 roeden
groot.
In 1826 hadden de volgende katersteden in de Koekkoekmars het
recht om koeien te weiden:
Draaiom twee koeien, Kleine Koekkoek vier, Hietbrink drie,
Schoolder vier, Marshutte één, Schiethoppe drie, Grote Koekkoek
zes, Maatmanshut één, Olthofshut één. Deze koeien moesten bij
het inscharen worden ‘opgebrand’ om herkenbaar te zijn.
Schutters moesten er op toe zien dat er geen vreemde koeien tus-
sen liepen, want die werden dan in beslag genomen. De eigenaren
konden die dan, tegen betaling van een boete, weer terug krijgen.
In het ergste geval werden ze verkocht ten bate van de marke. De
schutters moesten tevens toezicht houden of er niet stiekem plag-
gen werden gestoken etc. Deze schutters woonden voor het gemak
meestal dicht in de buurt. In 1779 werden de volgende katers of
keuters als schutters aangesteld: Jan Klein Ilsink, Jan Koekkoek
en Derk Schiethoppe.
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De Kleine Koekkoek, voor de brand in 1951

De Kleine Koekkoek, nieuwbouw na de brand



In de loop der jaren is een goede waterafvoer van deze streek gere-
aliseerd via de Dommerbeek en is dit hele gebied ontgonnen en in
cultuur gebracht. Voorzover valt na de gaan heeft er eerst alleen
de boerderij De Koekkoek gestaan. Als eerste bewoner vonden we
hier Willem op De Koekkoek en later zijn zoon Hendrick
Willemsen op De Koekkoek, geboren in 1637 te Almen.
Zoals vaak gebeurde is deze boerderij later opgedeeld in De Grote
Koekkoek en De Kleine Koekkoek. Dit valt ook af te leiden uit de
gegevens die we hebben gevonden, namelijk: Jan Brockhekke/
Koekkoek, zoon van Derck Brockhekke, geboren op 29 augustus
1700 te Almen en overleden op 31 maart 1746 te Almen. Hij was
gehuwd op 15 april 1730 te Almen met Geesken Jansen Borkel op
De Koekkoek (volgens omschrijving in de kerkelijke trouwboeken
toen ook wel Hofstede genoemd), geboren omstreeks 1710 en over-
leden op 16 juli 1764 te Almen, dochter van Jan Willems op de
Borkel. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. De oud-
ste dochter was Geertjen Koekkoek, geboren op 27 mei 1731 te
Almen en overleden op 5 juli 1773 te Almen. Ze trouwde op 
14 december 1760 te Almen met Jan Loman, geboren op 8 februari
1728 te Laren en overleden op 26 december 1795 te Almen. Zij zijn
gaan wonen op De Kleine Koekkoek. 
We bepalen ons nu verder tot De Kleine Koekkoek. Aanvankelijk
was dit een boerderij met aangebouwd kookhuis, zoals op de oud-
ste foto te zien is. Er was een directe verbinding tussen de boerde-
rij en het kookhuis. Er was geen oven, maar alleen een potkachel.
Het voorhuis was hoger dan het achterhuis en het was met riet
gedekt. Vóór het huis was een put voor de watervoorziening voor
de huishouding, maar ook voor de veestapel. In het kookhuis werd
zomer en winter gewoond, alleen als er visite kwam werd de woon-
kamer gebruikt.
Uit het huwelijk Van Geertjen Koekkoek en Jan Loman werden
twee kinderen geboren. Dochter Geesken Loman, geboren op 
16 september 1764 te Almen en overleden op 15 januari 1827 te
Almen, was op 28 augustus 1788 te Almen getrouwd met Jan
Beldman, geboren circa 1764 onder Bathmen en zoon van Berend
Beldman, overleden op 21 december 1802 te Almen. Na het overlij-
den van Jan Beldman hertrouwde Geesken Loman op 24 juli 1803
te Almen met Gerrit Jan Polsvoort, geboren op 9 februari 1767 te
Laren en overleden op 2 april 1855 te Gorssel. Hij werd ook wel
Gerrit Jan Koekkoek genoemd.
In 1819 werden deze boerderijtjes verkocht. De Grote Koekkoek
voor f. 1.430,- aan Gerrit Jan Nijendijk (groot 3.64.20 ha. in 1832)
en De Kleine Koekkoek voor f. 920,- aan Willem Brink (groot
1.21.30 ha. in 1832). 
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Dochter Janna van Jan Beldman en Geesken Loman werd geboren
op 25 juli 1799 en was gehuwd met Willem Brink, geboren op 
27 november 1794 te Bathmen en overleden op 20 maart 1864. Hij
was zoon van Jan Lamberts Brink en Janna Willems op de Brink in
Zuidloo onder Bathmen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen
geboren: Janna Brink, geboren op 15 juni 1824 te Gorssel, Garrit
Jan Brink, geboren op 15 juli 1827 te Gorssel en Lamberta Brink,
geboren op 9 november 1840 te Gorssel.
In 1874 kwam Hermanus Barvelink, geboren op 27 juli 1844 te
Bathmen, gehuwd met Gerritjen Stenvert, geboren op 6 december
1846 in Bathmen op De Kleine Koekkoek wonen. Uit dit huwelijk
werden zeven kinderen geboren.
In 1874 vertrok Janna Beldman met haar zoon Garrit Jan Brink
naar Apeldoorn. Toen woonde er nog de familie Barvelink, die op 25
november 1880 naar Rijssen vertrok. 
Al vanaf omstreeks 1830 is er gedurende ongeveer honderd jaar
vaak sprake van dubbele bewoning. Naast de reeds vermelde fami-
lies ook door de families van  Pieter van der Horst, Jan Strookappe,
Gerrit Jan Wesseldijk en Hermanus Barvelink, maar ook door kin-
deren die plotseling gingen trouwen en nog geen andere woonruimte
hadden gevonden.
In december 1880 werd de boerderij gekocht door Rudolf Derk
Verdonk, geboren op 24 december 1836 te Voorst en overleden op 20
maart 1889 te Gorssel en van beroep arbeider. Hij was gehuwd met
Jenneken Trompers, geboren op 1 december 1842 te Holten en over-
leden op 28 mei 1903 te Warnsveld. Uit dit huwelijk werden negen
kinderen geboren.
In 1886 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden en werd er
een gevelsteen - sluitsteen - geplaatst in de achtergevel boven de
achterdeur met de initialen D.V.D.  J. T. 1886. Deze initialen dui-
den dus op bovenvermeld echtpaar. Van de boerderij is het voorhuis
met riet gedekt en het achterhuis met pannen. Er waren toen in de
woonkamer twee bedsteden met gordijnen als afsluiting. Aan de
rechterzijkant van het voorhuis was ook slaapruimte en eveneens
nog een bedstee. Als bijzonderheid valt nog te vermelden dat in de
achtermuur nog een ijkpunt is aangebracht ten behoeve van het
kadaster.
Zoon Derk Verdonk heeft de boerderij voortgezet. Hij werd geboren
op 21 maart 1874, overleed op 5 september 1970 en was op 
4 juli 1903 te Gorssel getrouwd met Bartha Gerdina Menop, gebo-
ren op 6 juni 1881 en overleden op 29 juni 1944 te Gorssel. Uit dit
huwelijk werden zeven kinderen geboren.
In deze omgeving werd rond 1900 ook ijzeroer gewonnen, onder
andere in de hoek Plantageweg/Schepersweg. Dit werd afgevoerd
naar een ijzergieterij. 
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De Kleine Koekkoek, achterzijde Foto: G. Verstege

Gevelsteen De Kleine Koekkoek Foto: G. Verstege



De paarden die bij deze werkzaamheden werden ingezet stonden ‘s
nachts op stal in een oude schuur van Derk Verdonk. In de loop der
jaren werd er grond in de buurt bijgekocht en was het bedrijf onge-
veer zes ha. groot. Aan de rechterzijde is een varkensschuur met
garage bijgebouwd, aan de linkerkant stond al een schuurtje en er is
later nog een groot kippenhok van wel 25 meter lang bijgebouwd.
Het was dus een gemengd bedrijf, zoals in die tijd het meest gang-
baar was. Derk Verdonk had veel verstand van paarden en ging
graag naar de paardenmarkten. Daarnaast ging hij ook op jacht en
werkte ook wel als arbeider bij Smale op boerderij Stenfert. Hij
heeft met paard en kar ook nog geholpen met het graven van het
Twentekanaal. Het leverde hem één gulden  per uur op. Dat was
een mooie bijverdienste, want dat was veel geld in die tijd.
Zijn zoon Derk Jan Verdonk, geboren op 11 januari 1920, overleden
op 12 december 2001, gehuwd in mei 1946 te Gorssel met Alberdina
Johanna Rietman, geboren op 28 december 1920 en overleden op 7
december 2006, heeft de boerderij later overgenomen. Hij was aan-
vankelijk werkzaam bij het waterschap en daarnaast hielp hij zijn
ouders op de boerderij.
In mei 1951 is er blikseminslag geweest, waardoor brand is ont-
staan en de boerderij veel schade heeft geleden. Deze moest nieuw
worden opgebouwd. Toen zijn alle muren hoger opgetrokken en is er
een pannendak op gekomen en werden er boven ook slaapkamers
gebouwd. Vanaf die tijd was het een boerderij zoals die in voorgaan-
de jaren veel zijn gebouwd. Derk Jan Verdonk had een gemengd
bedrijf met koeien, varkens, kippen en ook een paard. Hij stond
bekend als een goede boer die er altijd alles netjes bij had liggen.
Aangezien uit hun huwelijk geen kinderen zijn voortgekomen was
er geen opvolger en het bedrijf was te klein voor goede exploitatie in
de huidige tijd. Ze hebben rustig verder geboerd en naarmate ze
ouder werden, het kalmer aan gedaan. In 2001 zijn ze gaan wonen
in het bejaardencentrum De Borkel in Gorssel. De boerderij is in
2002 verkocht aan Pieter Willem Polderman en zijn vriendin
Geertruida Maria Artz, met evenveel grond als in 1832. Zij hebben
op de plaats waar vroeger het grote kippenhok stond, een mooie stal
gebouwd voor hun paarden die ze als hobby houden, met eveneens
bergruimte en een hooizolder. Inmiddels zijn ze bezig met de reno-
vatie van de boerderij. Om de boerderij van spouwmuren te voorzien
is er al een halfsteens muur gebouwd voor de voorgevel en de zijmu-
ren. De achtergevel moet te zijner tijd nog gebeuren, maar het aan-
zicht blijft ongewijzigd. Er wordt nu gewerkt aan het woongedeelte,
dit wordt totaal gemoderniseerd. Wanneer alles klaar is kunnen zij
daar prachtig wonen in de vrije natuur in het mooie rustige buiten-
gebied van Harfsen.

14



ZESTIG JAAR ZWIJGEN*

W. ter Meulen-Breukink

Veteraan Rudy Deutsch uit Canada was begin mei 2007 te gast bij Derk en
Netty Nijman. Hij heeft in de voorste linies de bevrijding van Europa mee-
gemaakt. Nu pas, na zestig jaar in een vreemd land tegenover vreemden
wil hij iets vertellen. Met name in Italië heeft hij verschrikkelijke taferelen
meegemaakt. 

Harfsen - Het is 11 april 1945. De Canadezen staan voor de IJssel bij
Gorssel. Een van hen is Rudy Deutsch (84). Als eerste maakt hij de over-
steek richting Wilp in een amfibievoertuig. Nu, ruim zestig jaar later, kijkt
hij terug. 
“Mijn ouders emigreerden in 1904 vanuit Zuid-Duitsland naar Canada.”
Hard werken is het credo, ook voor de jonge Rudy. Vanuit school worden
de jongens gepusht om als vrijwilliger in het leger te gaan. Goed voor de
ontwikkeling. Omdat hij niet tegen zijn Duitse neven wil vechten gaat hij
bij de medische dienst. Zijn taak is het afvoeren en behandelen van gewon-
den op het slagveld, ook de vijand.
Als soldaat van het Princess Patricia Canadian Light Infantery begint voor
Deutsch de aanval op Europa vanuit Noord-Afrika. Met name in Italië
wordt hard gevochten. Via Frankrijk, Duitsland en België gaat de opmars
richting Nederland. Om vanuit het oosten de Achterhoek binnen te trek-
ken. 
Met zijn gastheer en -vrouw Derk en Netty Nijman bezoekt hij diverse
plekken. Emotioneel raakt hij bij het zien van de oversteekplek tussen
Gorssel en Wilp. Herinneringen worden weer vers. “Kennelijk hadden ze
ons hier niet verwacht. Er werd van onze zijde flink geschoten maar we
kregen weinig vuur terug.” 
In Wilp aangekomen ziet hij op de kerk een plaquette van de Highland
divisie waarop te lezen valt dat zij Wilp hebben bevrijd. Dit staat hem niet
aan want die klus had zijn eenheid al twee dagen eerder geklaard. Van
Wilp gaat de invasie naar Apeldoorn. Even later in Achterveld komt zijn
Duitse afkomst goed van pas. Als kind van Duitsers spreekt hij de taal.
Voor de Duitse gewonden is hij daarom dikwijls tolk. In Achterveld vertelt
een zwaargewonde Duitse soldaat hem dat de kerk opgeblazen zal worden.
Hij onderneemt actie. Zodoende wordt de kerk gered. 
Als hij na de oorlog thuis komt kan hij direct aan het werk. “Ze vonden dat
we nu mooi vier jaar lang vakantie hadden gevierd daarginds.” Het thuis-
front weet nauwelijks wat hij heeft meegemaakt. Erover praten doet hij
niet. Om zijn ellende te ‘vergeten’ stort hij zich op zijn werk. Dag en nacht.
Hij wordt boer. Kruist buffels met de MRIJ koe. Fokt lama’s en wordt zelfs
wereldkampioen armworstelen. Recentelijk is hij gestopt met werk. Met de
rust keren ook beelden uit de oorlog weer.’s Nachts wordt hij geplaagd door
nachtmerries. Pas hier in Nederland, na zoveel jaar, kan hij over zijn erva-
ringen praten.

* Dit artikel is eerder verschenen in De Stentor
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TRADITIE EN VERNIEUWING
Bouwstijlen en architectuurstromingen in de eerste helft van
de twintigste eeuw in de gemeente Lochem

CeesJan Frank

Het thema van Open Monumentendag 2007 in de gemeente
Lochem was de architectuur van de eerste helft van de twintigste
eeuw. Een heel breed thema, want nog nooit eerder in de geschie-
denis van het bouwen werden er op zo grote schaal en voor zoveel
verschillende functies gebouwen ontworpen en gerealiseerd.
Bovendien was het een periode, waarin nieuwe wegen werden
ingeslagen, die moesten leiden naar een moderne twintigste-eeuw-
se bouwkunst. En dat ging niet zonder experimenteren, debatte-
ren en strijd. Verschillende, soms zeer uiteenlopende stijlen en
stromingen volgden elkaar op, werden in de ban gedaan, mengden
zich of bleken een belangrijk vertrekpunt voor werkelijk nieuwe
ontwikkelingen...

De negentiende eeuw
Al in de tweede helft van de negentiende eeuw waren als gevolg
van het bloeiende economische, culturele en maatschappelijke
leven veel nieuwe gebouwtypen ontwikkeld, die een uitdrukking
werden van de modernisering van Nederland, op alle terreinen: er
verrezen kantoren en handelsgebouwen, fabrieken, nieuwe gebou-
wen voor justitie en bestuur, post- en telegraafkantoren, allerlei
gebouwen ten behoeve van de nutsvoorzieningen en natuurlijk tal-
loze bouwwerken, die verbonden waren aan de nieuwe infrastruc-
tuur in het land: de spoorwegen, nieuwe waterwegen en de verbe-
terde rivieren. Ook de woningbouw bleef niet achter. Een flinke
bevolkingsgroei en de trek naar de stad, de plek van bedrijvigheid,
werkgelegenheid en vertier, zorgden er voor, dat gunstig gelegen
dorpen begonnen te groeien en dat in veel steden voor het eerst op
grote schaal nieuwe wijken werden aangelegd buiten de oude
stadswallen. De welgestelden vestigden zich veelal aan de singels,
in ruim aangelegde villaparken of langs de uitvalswegen, die toen
nog als voorname bouwlocaties werden gezien. Voor de huisvesting
van de arbeiders bestond in het begin niet zoveel belangstelling.
Zij waren overgeleverd aan particuliere bouwondernemers, die
met beperkte middelen goedkope woningbouw uit de grond stamp-
ten. Het betrof vaak kleine behuizingen van slechte kwaliteit. Ook
filantropische woningbouw door stichtingen en instellingen met
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meestal een religieuze achtergrond richtte zich op de huisvesting
van arbeiders, alleenstaanden en ouden van dagen. Pas met het
aannemen van de Woningwet in 1901 en de oprichting van
woningbouwverenigingen nam de kwaliteit van de nieuw te bou-
wen arbeiderswoningen toe. De eerste decennia van de twintigste
eeuw vormden een belangrijke bloeiperiode voor de rond 1900-
1910 opgerichte woningbouwcorporaties. 

Na 1900
In de eerste helft van de twintigste eeuw zette de modernisering
van de Nederlandse samenleving door; steden en dorpen groeiden
verder uit en namen steeds meer ruimte in beslag. Van rijkswege
werden de grotere gemeenten verplicht gesteld uitbreidingsplan-
nen te ontwikkelen, waarin voor het eerst visies op de toekomstige
stedenbouwkundige en demografische ontwikkelingen werden
opgenomen. In deze periode kreeg ook de modernisering van het
Nederlandse platteland een flinke impuls. De kleinere steden en
dorpen werden aangesloten op het elektriciteitsnet, kregen riole-
ring, een gasfabriek en een moderne waterleiding. In de jaren
twintig werd druk gewerkt aan de verbetering van de nationale en
regionale infrastructuur. Met de uitvoering van het rijkswegen-
plan werden allerlei regio’s beter ontsloten, wat belangrijk was
voor de ontwikkeling van het vracht- en personenvervoer. 
De geweldige bouwproductie betekende werk voor vele bedrijven,
bouwarbeiders en ook architecten, die zich voor de belangrijke
taak gesteld zagen voor al die gebouwen een passende vorm te
bedenken. En dat was geen eenvoudige zaak! Want de ontwikke-
lingen op het gebied van de bouwtechniek hadden intussen niet
stilgestaan, de  vraag was groot en bovendien begonnen begrippen
als doelmatigheid en functionaliteit steeds bepalender te worden
in het ontwerp. Daarbij kwam het besef dat het achteloos kopiëren
van al lang beproefde stijlen uit het verleden, zoals dat in de
negentiende eeuw volop was gebeurd, geen heilzame weg was om
tot een goede ‘moderne’ architectuur te komen, die was toegesne-
den op alle wensen van de twintigste-eeuwse mens.

Vernieuwingen in de bouwkunst rond 1900
Na alle op de historische bouwstijlen geïnspireerde stromingen in
de negentiende eeuw was de tijd rijp geworden voor vernieuwende
tendensen in de bouwkunst. Deze vernieuwingsdrang manifesteer-
de zich wereldwijd en moet in samenhang worden gezien met de
bovengeschetste ontwikkelingen op maatschappelijk en technisch
gebied. 
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In Engeland, waar de stormachtige industrialisatie en vooruitgang
eerder in gang waren gezet dan in Nederland waren rond 1850 al
ideeën ontstaan over nieuwe wegen in de kunst. De Engelse wijs-
geer John Ruskin en zijn leerling, de schrijver en ontwerper
William Morris waren belangrijke schakels in de bewustwording,
dat de in de negentiende eeuw opgekomen massaproductie naast
voordelen ook zijn negatieve kanten had. In de bouwkunst en de
productie van bijvoorbeeld meubels en interieurvoorwerpen kwam
dit tot uitdrukking in de overvloedige productie van bedenkelijke
ornamenten in allerlei historiserende stijlen en inferieure materia-
len. Ze zagen met lede ogen aan dat het kunstzinnige ambacht en
de liefde voor detail verloren gingen. Uit deze bezorgdheid ont-
stond de Arts & Crafts beweging, die zich toelegde op het vervaar-
digen van ambachtelijk handwerk en kunstzinnige vormgeving.
Daarbij werd bewust de historiserende vormentaal ontweken en
gezocht naar nieuwe wegen. Ook de architectenwereld werd hier-
door beïnvloed. 
De ‘nieuwe kunst’ richtte zich in Engeland in het begin vooral op
de ambachtelijke en  decoratieve kunstnijverheid uit de Middel -
eeuwen. Het eerlijke, eenvoudige materiaalgebruik ervan werd
hoog gewaardeerd, evenals ook de decoratieve kwaliteiten van bij-
voorbeeld glas-in-lood, middeleeuwse verluchte handschriften,
stoffen en houtsnijwerk. 
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In de natuur zag men een belangrijke inspiratiebron. Allerlei
motieven uit de planten- en dierenwereld werden toegepast in de
ontwerpen van aardewerk, sieraden, stoffen, boekbanden, decora-
tieve elementen ten behoeve van de bouwkunst (deurbeslag, latei-
en), etcetera. Het grondmotief, de natuur, werd tot in het oneindi-
ge gevarieerd en gestileerd. Ook liet men zich inspireren door de
oosterse kunst. Door de intensivering van de handelscontacten
waren oosterse kunstuitingen zeer gewild. Japanse prenten en
houtsnedes beïnvloedden de nieuwe stijl met hun sierlijke lijnvoe-
ring en ontbreken van zwaarte en diepte.
Gestreefd werd naar het zogenaamde Gesamtkunstwerk, waarin
bouwkunst en kunstnijverheid samengingen. We zien in deze
periode in de bouwkunst dan ook een grote opleving in de toepas-
sing van allerlei soorten en kleuren baksteen, tegeltableaux, glas-
in-lood, wandbeschilderingen, alles in dezelfde stijl. Hierbij werd
echter de in de negentiende eeuw verworven kennis rond moderne
constructiemethoden en nieuwe bouwmaterialen niet uit het oog
verloren.

Jugendstil
Ook het vasteland raakte geïnteresseerd. Zo werd in 1895 in Parijs
de kunsthandel ‘Salon de l'art nouveau’ opgericht, waar de produc-
ten van de nieuwe kunst werden gepresenteerd. Exposities, tijd-
schriften en kunsthandels maakten de stijl internationaal bekend,
waarbij ieder land zijn eigen variant ontwikkelde en deze stroming
een eigen naam gaf. In Nederland gebruiken we meestal de ter-
men ‘Nieuwe Kunst’ of ‘Jugendstil’, genoemd naar een in 1896 in
Duitsland opgericht tijdschrift ‘Die Jugend’, die de ook in
Nederland geliefde sobere variant van deze stijl propageerde. 
In tegenstelling tot de nogal uitbundige art nouveau die in België
en Frankrijk ontstond, was de Nederlandse variant wat ingetoge-
ner van aard. We hebben hier te maken met een vrij sobere vaak
geometrisch opgezette Jugendstil, waarin symmetrische vormen
een belangrijke rol spelen. Maar ook hierin staat de sterk gesti-
leerde planten- en dierenwereld in de decoraties centraal. We zien
langgerekte, stengelachtige motieven, bloemen en bloemknoppen,
vlindervormen en vogels als pauwen, kraanvogels en dergelijke
toegepast op allerlei sier- en gebruiksvoorwerpen, stoffen, behang,
maar ook in de architectonische vormgeving en decoratieve afwer-
king van gevels. De Jugendstilarchitectuur kenmerkt zich door het
gebruik van lichte bouwmaterialen, loggia's, erkers en torentjes,
flessehalsvormen, hoefijzervormige bogen en veel kleurige decora-
ties. Op de daken zien we vaak doorgestoken opzetstukken, waar-
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tussen sierlijke ijzeren hekwer-
ken zijn geplaatst. Harde mate-
rialen, zoals gepolijst graniet
en hardsteen met ingeslepen
scherp omlijnde decoraties zijn
geliefd, net zo als gladde, liefst
geglazuurde dakpannen en
bakstenen in felle kleuren. Ook
gietijzer werd vanwege het lich-
te karakter graag toegepast,
bijvoorbeeld voor kolommen in
winkelpuien en als lateibalken
boven gevelopeningen. 
De toepassing van harde en
lichtgekleurde bouwmaterialen
speelde een belangrijke rol.
Afwasbaarheid, gladheid en
lichte kleuren van de bouwma-
terialen zorgden voor een scho-
ne bouwkunst in de letterlijke
zin van het woord. Dit is te zien
in het licht van de toenemende
aandacht voor hygiëne in deze
periode. Voor winkelpuien en

kozijnen werd vaak blank gevernist teakhout toegepast. In de
diverse onderdelen van de architectuur werden de planten- en
diermotieven gestileerd aangebracht. In de binnenstad van
Lochem zijn nog enkele fraaie winkelpuien in deze stijl te zien.
Het was dan ook vooral een modieuze stijl, toegepast voor winkels,
zoals slagers, bakkers, kruidenierszaken en modemagazijnen.
Deze winkels, die rond 1900 sterk in aantal toenamen, waren bij
uitstek de uitdragers van het moderne leven. Met behulp van de
uiterst modieuze Jugendstil werd de aandacht getrokken. In de
woonhuisbouw werkte de stijl op eenvoudiger manier door in de
toepassing van combinaties van rode baksteen, wit pleisterwerk en
fel gekleurde dakpannen, subtiele details in kozijnen en paneel-
deuren, glas-in-loodramen en tegeltableaus. 
Door de sterke nadruk op het decoratieve werd de nieuwe stijl al
snel door critici afgedaan als wansmaak en verketterd als zweep-
slagstijl of slaoliestijl. Deze laatste benaming was naar aanleiding
van een affiche, die Jan Toorop in 1895 maakte voor de
Nederlandse Oliefabrieken in Delft, geheel in de sierlijke belijnin-
gen van de Jugendstil. 
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Chaletstijl of stadsvakwerkstijl
In de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw is er
onder invloed van ontwikkelingen in onder meer Engeland een
nieuwe tendens te bespeuren in de bouw van villa's en herenhui-
zen. Langzamerhand raakten de streng ogende wit gepleisterde
villa’s en herenhuizen, waarvan in Lochem nog goede voorbeelden
zijn te zien aan de Nieuweweg en de Graaf Ottoweg (Bella Vista!)
uit de mode. De schilderachtige, rustieke villa deed haar intrede.
Dit bouwtype werd gekenmerkt door een vrije plattegrond, een
asymmetrische opzet en het vermengen van klassieke met schil-
derachtige motieven uit verschillende historische stijlen. De villa’s
waren rijkelijk voorzien van allerlei gepleisterde details, gecompli-
ceerde dakvormen en toegevoegde elementen als serres, trap- en
arkeltorentjes. Eind negentiende eeuw verschenen er geleidelijk
aan steeds meer elementen, die de panden een zo mogelijk nog
schilderachtiger aanzien gaven. De voorliefde voor een rustieke
ornamentatie uitte zich in de toepassing van veel houtwerk, onder
de ver overstekende daken aangebrachte sierspanten en korbelen,
topgevels met vakwerkconstructies en rijk gesneden dakgoten.
Aanvankelijk vinden we deze elementen nog bij panden, die wat
betreft de gevelbehandeling en de vensterafsluitingen de neo -
renaissance vormentaal handhaven, zoals bij de rond 1905
gebouwde villa’s aan de Nieuweweg en de Haitsma Mulierlaan in
Lochem. 
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Rond 1900 liet men deze voorzichtige aanvang van de Chaletstijl
(in stedelijke gebieden ook wel stadsvakwerkstijl genoemd) ook los
op de bouwvolumes en de gevels. Er ontstonden ingewikkelde plat-
tegronden, waarbij de kern van de huizen schuil gaat achter ser-
res, al dan niet hangende erkers, veranda's of combinaties van
deze elementen. De ver overstekende daken hebben een ingewik-
kelde vorm en zijn rijk voorzien van houten ornamenten. Boven de
in vakwerk uitgevoerde topgevels zijn vaak wolfeinden aange-
bracht, die herinneren aan boerderijdaken en zo het landelijke
karakter benadrukken. De houten onderdelen vertonen vaak een
Jugendstildetaillering, die ook is terug te vinden in de glas-in-
loodramen en de uitvoering van deuren en deurroosters.
Bakstenen gevels met wit geschilderde speklagen werden soms,
als ware het een negatief daarvan, gepleisterd uitgevoerd met bak-
stenen speklagen. Ook geheel in gekleurde steen gemetselde
gevels waren populair, net zo als gepleisterde versierde lateibal-
ken boven de vensters. 
Goede voorbeelden van deze stijl zijn in de gemeente Lochem te
vinden aan onder andere de Barchemseweg, in de oudste delen
van het villapark Berkeloord en in de dorpen Gorssel en Eefde. 
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Rationalisme en de invloed van architect Berlage
Op allerlei manieren werd gezocht naar nieuwe wegen in de bouw-
kunst. Zo ontstond rond 1900 een belangrijke stroming, die streef-
de naar een persoonlijke vernieuwing van de bouwkunst op grond
van een rationele vormentaal. Het juk van de neostijlen moest
worden afgeschud. Pleitbezorger was de beroemde architect 
H.P. Berlage, de belangrijkste pionier van de moderne Nederland se
bouwkunst. Zijn voor de tijd rond 1900 revolutionaire bouwkunst,
waarvan de bekende Amsterdamse beurs het eerste en belangrijk-
ste voorbeeld is, ging uit van een eigen proportieschema en werd
bepaald door het sterk benadrukken van het dragende karakter
van muren, pijlers en bogen. Berlage had grote moeite met het
overvloedig geornamenteerde en verhullende van de neostijlen.
Aanvankelijk had hij zelf ook in deze stijlen gebouwd, zoals de
door hem ontworpen villa’s aan de Nieuweweg nog illustreren.
Wat hem het meeste stoorde waren de vele, vaak in serie gemaak-
te ornamenten in minderwaardige materialen als stuc, terracotta
of zink, die de werkelijke architectuur verhulden. Het waren
onderdelen, die niets aan de architectuur toevoegden en geen func-
tie hadden. 
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Voor Berlage telde in de eerste plaats de functie en het gebruik
van het gebouw, van waaruit hij het totaal ontwierp. Alle onderde-
len hadden hun eigen plaats in zijn architectuur en toonden hun
functie onverbloemd. De zware bakstenen muren waren de dra-
gers, vensteropeningen waren klein en daar geplaatst, waar ze
nodig waren. Ornamentiek werd verdrongen naar die plaatsen,
waar ze functioneel kon zijn: boven vensters in de vorm van geor-
namenteerde lateibalken van natuursteen, bij ingangspartijen,
trappen en ter afsluiting van gevels en topgevels. Belangrijk detail
was, dat de ornamentiek nooit buiten het gevelwerk trad en altijd
onlosmakelijk deel uitmaakte van de architectuur. Toch werd de
traditie niet losgelaten, daarvoor was Berlage teveel een kind van
de negentiende eeuw. Hij ontleende aan de historische bouwkunst
de meest functionele motieven en elementen, die in de loop der
eeuwen hun nut hadden bewezen, zowel in constructieve als in
beeldende zin. Zo kreeg de Amsterdamse beurs zijn herkenbare
silhouet door de Toscaans aandoende klokkentoren, die de bijzon-
dere betekenis van het gebouw benadrukt. De zware en brede 
romaanse bogen van de entreepartij stralen waardigheid uit en
onderstrepen het solide karakter van het imposante beursbedrijf. 
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Onder invloed van Berlage ontstonden zo indrukwekkende, sobere
bakstenen bouwwerken, die ondanks de link met de traditie, een
ingrijpende breuk vormden met ‘stijlimitaties’ van de negentiende
eeuw. 
Deze vernieuwing in de bouwkunst gebeurde dus op grond van een
‘rationele’ vormentaal, waarbij logica en functie de boventoon voer-
den. Elke vorm, die niet uit de constructie voortkwam, moest wor-
den vermeden. Hierdoor kreeg deze stroming de naam ‘rationalis-
me’.
Berlages stijl werd vooral toegepast bij voorname bank- en verze-
keringsgebouwen en grote villa’s en dergelijke. Zijn aanhangers
ontwikkelden een van de grote bouwmeester afgeleide, maar wel
eigen stijl. De belangrijkste architect in het kielzog van Berlage
was K.P.C. de Bazel, die in Arnhem onder meer het beroemde
hoofdkantoor van de Heidemaatschappij bouwde en zich ook ont-
wikkelde tot beroemd landhuisontwerper.
In de gemeente Lochem is het gedachtengoed van Berlage en De
Bazel te volgen in vooral het werk van architect G.J. Postel (1887-
1945). In Postels eerste jaren als zelfstandig architect ontwierp hij
gebouwen, die sterk beïnvloed zijn door het sobere rationalisme
van deze architecten. De sobere, eerlijke baksteenarchitectuur uit
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deze periode valt op door eenvoud en bescheidenheid. Het uitge-
sproken landelijke karakter van vooral Postels woonhuizen komt
tot uitdrukking in de aan de boerderijbouw ontleende dakvormen,
de lage zijgevels en de vensters met roedenramen en luiken (zie
Nieuweweg 34). De robuuste bakstenen gevels worden hier en
daar verlevendigd door eenvoudige siermetselwerkdetails. Bij het
ontwerp van het gemeentehuis van Laren in 1909, één van Postels
eerste opdrachten, is Berlages invloed onmiskenbaar. De functie
en de betekenis van het gebouw zijn het uitgangspunt geweest
voor de opzet en de vormgeving. De verschillende functies van de
ruimten komen tot uitdrukking in duidelijk te onderscheiden
bouwdelen en worden niet weggewerkt achter een alles verhullen-
de imponerende façade, die de afstand tussen overheid en burgers
maar zou vergroten. Met het oog op de landelijke omgeving kreeg
het gebouw een lage bouwmassa met hoog opgaande daken. De
sobere detaillering sluit aan bij die van de boerderijen in de omge-
ving. De toren symboliseert de bijzondere functie van het gebouw
en geeft tegelijkertijd aan, dat zich daar de hoofdentree bevindt. In
Gorssel en omgeving traden architecten als A.J. Jansen en 
ir. J.G. Wattjes op als pleitbezorgers van deze bouwtrant.

Rond de Eerste Wereldoorlog
In tegenstelling tot de ons omringende landen had de Eerste
Wereldoorlog slechts een beperkte invloed op de (steden)bouwkun-
dige ontwikkelingen in Nederland. Sterker nog, in het tweede
decennium van de twintigste eeuw vonden in ons land allerlei
spraakmakende ontwikkelingen plaats op het gebied van architec-
tuur en stedenbouw. Het waren de hoogtijdagen van de Amster -
damse school en er ontstonden enkele indrukwekkende steden-
bouwkundige projecten. Daarnaast maakte de luxe landhuis- en
villabouw een belangrijke bloeiperiode door, mede het gevolg van
de economische voorspoed van de eerste vijftien jaar van de nieu-
we eeuw. Ook in Lochem was dit het geval, waar rond 1910 het vil-
lapark Berkeloord werd aangelegd, wat leidde tot veel villabouw-
activiteiten in de jaren daarna. In de jaren twintig en dertig wer-
den nog vele villa’s en middenstandswoningen gebouwd op de nog
lege plekken in het villapark en ook langs de uitvalswegen
(Barchemseweg, Zutphenseweg, Zwiepseweg) en de nieuw aange-
legde buurtjes aan weerszijden van de Barchemseweg. Ook bij
Gorssel, Eefde en Epse ontstonden in de bossen riante villa- en
middenstandsbuurten en waren de bouwpercelen langs de grote
doorgaande wegen gewilde locaties voor de bouw van woonhuizen.
Beide toenmalige gemeenten profileerden zich als geliefde vesti-
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gingsplek voor iedereen die op zoek was naar rust, natuur en een
breed aanbod aan moderne voorzieningen, goed bereikbaar via
weg en spoor. We moeten dit in het licht zien van enkele voor deze
periode karakteristieke algemene ontwikkelingen. De eerste is de
opkomst van een brede middenklasse in de Nederlandse samenle-
ving. In de eerste helft van de twintigste eeuw vond een gestage
overgang plaats van de uitgesproken geïndustrialiseerde en rurale
Nederlandse samenleving in een samenleving, waarin handel en
dienstverlening een steeds belangrijker plaats gingen innemen. De
detailhandel groeide sterk, evenals het ambtenarenapparaat en er
ontstond ook veel werkgelegenheid in de medische sector, de zorg
en de maatschappelijke dienstverlening. Hierdoor ontwikkelde
zich een omvangrijke nieuwe klasse, de gegoede middenstands-
klasse, die op passende wijze gehuisvest wenste te worden. In de
jaren twintig en dertig zien we dan ook een explosieve groei in de
aanleg van middenstandswoonwijken in vele Nederlandse dorpen
en steden. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling in de eerste helft van de
twintigste eeuw is de onder welgestelden groeiende belangstelling
voor het wonen buiten de dicht bevolkte stad. Mede door de groei-
ende mobiliteit (trein, tram, auto) kwam het wonen in de bosrijke
suburbane zones rond plaatsen in het Gooi, de duinenstreek en de
Veluwezoom in de mode, niet alleen midden in de vrije natuur,
maar ook in ruime, groene villawijken en op grote percelen langs
de uitvalswegen. In Lochem was deze ontwikkeling eind negen-
tiende eeuw al in gang gezet, de vroegere gemeente Gorssel ont-
wikkelde zich na 1900, mede door de strategische ligging tussen
Zutphen en Deventer tot geliefde vestigingsplek voor welgestel-
den. 
Een ander interessant aspect van de enorme bouwactiviteit is het
grote succes van de particuliere aannemers en kleine bouwonder-
nemers, de projectontwikkelaars avant la lettre, met name in de
projectmatige middenstands- en villabouw in de jaren tien, twintig
en dertig. Banken, handels-,  verzekerings- en beleggingsmaat-
schappijen, speciaal voor het doel opgerichte instellingen en ook
kleine particuliere ondernemers gingen zich richten op het ontwik-
kelen van lucratieve bouwprojecten, inspelend op de behoefte aan
goedkope villa’s (vaak geschakeld, met beperkte tuinen). In
Lochem bouwde aannemer Olthoff aan de Barchemseweg een rij
grote middenstandswoningen, naar ontwerp van de Lochemse
architect Beeftink. Ook in de Lochemse villabuurten aan de
Nieuweweg en in Berkeloord wisten aannemers en architecten
interessante projecten van de grond te tillen. De gebroeders
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Reerink bouwden er rond 1900 al als aannemer vele dubbele
herenhuizen en architect J.J. Hellendoorn uit Oldenzaal ontwierp
op Berkeloord omstreeks 1910-1915 een hele reeks kostbare villa’s. 

Nieuwe belangstelling voor de historische bouwstijlen
Als een soort reactie op de Jugendstil en het sobere rationalisme
van Berlage ontstond kort na 1900 een belangrijke stroming, de
nieuw historiserende stijl, waarvan ook in Lochem en omgeving
karakteristieke voorbeelden bewaard zijn gebleven. Vooral in de
(conservatieve) commerciële wereld en in de grote groep behouden-
de welgestelden kon men niet zo goed uit de voeten met de sobere,
ingetogen stijl van Berlage. Deze was niet representatief genoeg
en droeg onvoldoende het beeld van de groeiende welvaart uit.
Diverse architecten gingen zich opnieuw oriënteren op de traditio-
nele bouwstijlen uit het verleden, zonder daarbij moderne bouw-
technieken en bouwmaterialen uit het oog te verliezen. Hierbij
richtte men zich op historische stijlen uit vooral Duitsland,
Engeland, Amerika en ook Nederland zelf. Als geheel duidt men
deze veelzijdige stroming, die tot in de jaren twintig doorloopt en
een internationaal karakter had, aan met ‘Heroriëntatie’. In
Nederland was met name een Duitse studie over de architectuur
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rond 1800, door de Berlijnse architect Paul Mebes invloedrijk. Dit
rijk geïllustreerde boek was bedoeld als voorbeeldboek, waaruit de
moderne architect inspiratie kon halen voor zijn nieuwe ontwer-
pen. Er stonden vooral Duitse gebouwen in afgebeeld uit het einde
van de achttiende eeuw, die werden geroemd om hun eenvoudige,
maar imponerende bouwvolumes en ingetogen decoraties. In ons
land werd ook inspiratie gezocht bij de aan de Duitse voorbeelden
verwante voorname Nederlandse baksteenarchitectuur uit de late
zeventiende en de achttiende eeuw. Hierbij ging het om grote,
imposante gebouwen met een statig karakter, een symmetrische
opbouw en een streng gelede voorgevel met de hoofdingang, geac-
centueerd door natuurstenen ornamenten en trappen in het mid-
den. De daken zijn dominant aanwezig in het ontwerp en vaak
voorzien van een luxe leiendekking, veel dakkapellen en grote
schoorstenen op de hoeken. De vensters hebben roedenramen en
vaak ziet men allerlei klassieke details als zuilen, kroonlijsten en
timpanen in het ontwerp. De op deze historische voorbeelden geba-
seerde stroming staat, verwijzend naar het boek van Mebes ook
wel bekend als Um 1800-stijl. 
De ideeën van deze stroming werden vooral toegepast in de rijk
uitgevoerde commerciële architectuur van grote kantoor- en han-
delsgebouwen, warenhuizen en hotels, en voorts grote landhuizen
en scholen, kortom gebouwen, die om een statusversterkende, tra-
ditionele vormgeving vroegen. Interessante voorbeelden zijn te
zien in het werk van het beroemde Gorsselse architectenbureau
van J.J. van Nieukerken en zijn zoons J. en M.A. van Nieukerken.
Het bureau werd in het begin van de twintigste eeuw dé leveran-
cier van imposante traditionele landhuisontwerpen door heel
Nederland. Ook voerden zij veel restauraties uit van oude landhui-
zen en kastelen. Aan de Joppelaan in Gorssel ontwierp J.J. van
Nieukerken in 1904 het Huis te Werken en in 1927 werd door het
bureau een ingrijpende verbouwing van Huis Verwolde bij Laren
uitgevoerd. Nog twee goede voorbeelden van ‘Um 1800-stijl’ in de
gemeente Lochem zijn het grote herenhuis De Hertenkamp (kort
na 1910) in villapark Berkeloord in Lochem, en het gemeentehuis
van Gorssel, dat in 1914 werd gebouwd naar ontwerp van archi-
tect A.J. Jansen, die zich liet inspireren door het Hollandse
Classicisme uit de achttiende eeuw.

Cottagestijl
Ook de in Lochem en Gorssel in de jaren 1915-1930 erg populaire
landhuizen met rieten kappen kunnen we onder de noemer van de
nieuw historiserende stijl rangschikken. Het schilderachtige land-
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huistype ontstond begin twintigste eeuw als apart fenomeen bin-
nen de brede ontwikkeling van het landhuis en de heroriëntatie op
de traditionele bouwstijlen. Het ‘buiten wonen’ stond sterk in de
belangstelling en de ‘cottage’ met zijn traditionele rustieke uitstra-
ling, waarvoor men de inspiratie vond op het Engelse platteland,
was wel de meest romantische woonvorm, die men zich kon beden-
ken. Allerlei elementen en bouwmaterialen, die karakteristiek
waren voor de landelijke bouwkunst werden tot een schilderachtig
geheel samengesmeed: lage bakstenen gevels, soms in rustieke
misbakselstenen gemetseld of voorzien van imitatievakwerk of
gepotdekselde delen; kleine vensters met glas-in-loodramen en lui-
ken, erkertjes met glas-in-lood, en bovenal dominant aanwezige
rieten kappen met diverse dakkapellen, aankappingen en grote
schoorstenen. Het fenomeen beperkte zich niet tot kleine zomer-
huizen, maar betrof ook grote, gecompliceerd opgezette landhui-
zen, horecagelegenheden of verenigingsgebouwen op tennis- of
golfparken. Ook hierin waren de Engelse ontwikkelingen van
groot belang. De Engelse woningen op het platteland, zowel de
kleine cottages als de grote  landhuizen kwamen in het begin van
de twintigste eeuw sterk in de belangstelling door het werk van
onder meer Herman Muthesius. Hij was van 1896 tot 1903 als
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attaché verbonden aan de Duitse ambassade in Londen en kreeg
van de Duitse regering de opdracht om een studie te maken van de
Engelse woonhuisbouw, die vooral in de tweede helft van de
negentiende eeuw interessante ontwikkelingen had doorgemaakt
en van betekenis zou kunnen zijn voor vernieuwingen in de bouw-
kunst op het Europese vaste land. In 1903 publiceerde Muthesius
zijn indrukwekkende boekwerk Das Englische Haus, waarin hij
een uitgebreid overzicht geeft van de geschiedenis van de beroem-
de Engelse wooncultuur en de zeer gerieflijke én moderne huizen
die daaruit waren voortgekomen. Traditie, functionaliteit en woon-
genot waren bepalend voor de vormgeving en de indeling van deze
huizen. Daarbij speelden ook de ligging en het omringende land-
schap een belangrijke rol. Het boek was een enorm succes en de
‘Engelse landhuisstijl’ met al zijn (deels ook rationele) kenmerken
werd dat ook op het vasteland. Rond Lochem en Gorssel waren het
vooral de architecten Postel en Jansen, die zelfs een tijdlang geza-
menlijk bureau voerden, die de landhuisstijl bekend maakten.
Tussen 1916 en 1930 ontwierp Postel talloze huizen in deze trant,
waaronder huis Beukenstein aan de Ampsenseweg (1917), land-
huis De Wievenkuil aan de Lochemseweg (1920), het Wood -
brookershuis in Barchem (1922) en het pand Marinus Naefflaan
36 (1929). Het belangrijkste ontwerp van architect A.J. Jansen in
deze stijl is het vernieuwde landhuis De Ehze in Almen, uit 1918.
In 1919 verrezen aan de Veldhofstraat in Gorssel zeven arbeiders-
woningen in de vorm van cottages naar ontwerp van Jansen.
(gesloopt)

Amsterdamse school
Als reactie op de sobere, rationele architectuur van Berlage, die
wel een erg somber en zwaar karakter bezat, kwam tussen 1910
en 1920 in Amsterdam een nieuwe expressieve baksteenarchitec-
tuur tot bloei. Deze plaatste niet zozeer de constructieve en func-
tionele aspecten op de voorgrond, maar benadrukte juist het effect
van de zeer plastisch vormgegeven buitengevels. Men vond de
bouwkunst van Berlage te star en koel en men miste er beweging
en romantiek in. Een aantal jonge architecten, zoals M. de Klerk,
P.L. Kramer en J.M. van der Mey ontwikkelde een bijzonder schil-
derachtige en expressieve stijl van bouwen, die al gauw de naam
‘Amsterdamse school’ kreeg, genoemd naar de bakermat en de
plaats waar de architecten alle kans kregen zich te uiten. Het eer-
ste grote gebouw in deze stijl was het Scheepvaarthuis in Amster -
dam (1911-1916). Bij het expressionisme van de Amster damse
school is de uiterlijke vorm, op driedimensionale wijze uitgevoerd
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in baksteen, allesbepalend. Het gebouw werd gezien als een groot
beeldhouwwerk. Omwille van de schoonheid van de uiterlijke
vorm moesten zowel de indeling van de plattegrond als de con-
structie zich maar aanpassen. Erkers, ingewikkelde hoekoplossin-
gen en geveluitstulpingen bepaalden het rijke, expressieve karak-
ter van de architectuur.  De architecten maakten uitbundig
gebruik van baksteen in allerlei verbanden en patronen, dakpan-
nen als gevelbekledingsmateriaal en bijzonder vormgegeven
natuurstenen en smeedijzeren ornamenten. Ook glas-in-lood en
ongewone venstervormen waren populair. In ramen ziet men vaak
laddervormige roedenverdelingen. In de Amsterdamse schoolarchi-
tectuur zijn vaak motieven en symbolen uit de scheepvaart ver-
werkt, zoals gevels en erkers in de vorm van scheepsboegen, hoge
vlaggenmasten en schoorstenen en allerlei maritieme decoraties
zoals gestileerde golfpatronen en zeedieren. 
De Amsterdamse school kon zich zo goed ontwikkelen, omdat
enkele grote Amsterdamse woningbouwverenigingen er toe over-
gingen de jonge architecten in te schakelen voor hun grote woning-
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bouwprojecten in onder meer Amsterdam Zuid. Ook buiten
Amsterdam werd de stijl populair, maar vaak wel in een eenvoudi-
ger interpretatie ervan. Vooral de dominante pannendaken met
grote schoorstenen, de rijke baksteendecoraties en de roedenra-
men vonden veel navolging. Vaak werden deze elementen gecom-
bineerd met de meer zakelijke, gematigd moderne bouwstijl met
zijn kubistische vormen, die in het Interbellum tot ontwikkeling
kwam onder invloed van het Nieuwe Bouwen en architecten als
Dudok en Fels. Invloeden van de Amsterdamse school zijn in de
gemeente Lochem vooral in de landhuisarchitectuur zichtbaar,
onder meer in het werk van Postel en Postma. Postels ontwerp
voor de arbeiderswoningen in het Tuindorp (1921, gesloopt) toonde
ook duidelijk elementen uit de Amsterdamse school (hoge, expres-
sief vormgegeven daken, ramen met ingewikkelde roedenverde-
ling). Een fraai voorbeeld van Amsterdamse schoolstijl is de nog
bestaande winkelpui van het pand Bierstraat 6 in Lochem, een
ontwerp van Postel uit 1923. Het transformatorhuisje aan de
Julianaweg in Lochem (circa 1924, architect H. Fels) is een uitste-
kend voorbeeld van het zakelijke baksteenexpressionisme van de
jaren twintig. In 1924 werd op de Paasberg een nieuwe watertoren
gebouwd, naar ontwerp van gemeentearchitect Wessel. Ook dit
gebouw met zijn imposante achtzijdige bouwvolume, rijke siermet-
selwerkgeleding en trapeziumvormige ingangspartij met prachtig
decoratief metselwerk staat sterk onder invloed van de 
Amster damse schoolstijl.
De eenvoudige zakelijk expressieve variant van de Amsterdamse
school zou in de jaren twintig en dertig een rijke voedingsbodem
vinden in de vele middenstands- en villawijken, die overal in
Nederland werden aangelegd. De baksteenromantiek vinden we
dan terug in de zorgvuldig gemetselde rode en geel bakstenen
gevels, vaak met siermetselwerkdecoraties rond de ingangspartij-
en. De uitbundige kapvormen uit de Amsterdamse school leven
voort in de grote, nadrukkelijk aanwezige daken met hun steile of
soms gebogen dakschilden en grote schoorstenen. Ook de ramen
met horizontale roeden en bont gekleurd glas-in-lood bleven nog
lang populair. 

Het Nieuwe Bouwen
De moderne architectuur heeft in het sobere rationalisme van
Berlage zijn grondlegger. De schilders Van Doesburg, Mondriaan
en Van der Leck introduceerden met de architecten Oud en
Rietveld via hun tijdschrift de Stijl in 1917 de ornamentloze vorm-
geving. Zo ontstond Het Nieuwe Bouwen, ook wel Nieuwe
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Zakelijkheid of Functionalisme genoemd. De stijl was een onder-
deel van de ‘moderne internationale’ stijl, zoals die op meer plaat-
sen in Europa en de Verenigde Staten tot ontwikkeling kwam. De
Stijl wilde een ‘nieuwe beeldende schoonheid’ uitdragen. Deze
schoonheid moest een ‘rechtstreekse uitdrukking van het univer-
seele’ zijn en iedere individualiteit en decoratie moest daarbij wor-
den uitgebannen. De abstracte schilderkunst van onder meer Van
Doesburg en Mondriaan werd vertaald in architectuur: het gebouw
als ruimtebeperking bestond niet meer. Licht en verhouding (vlak-
ken en haakse lijnen) waren de belangrijkste elementen. Ook de
lichamelijkheid van het gebouw als uitdrukking van individu en
gevoel moest verdwijnen. Dit bereikte men via decoratieloze vlak-
ken zonder enige herinnering aan traditionele, aardse bouwmate-
rialen, geen schuine, beschuttende daken, maar het platte dak als
vijfde gevel. Doelmatigheid en functie stonden voorop. 

Eigenlijk is het Nieuwe Bouwen een soort anti-stijl. De gebruiks-
functie was allesbepalend voor de uiteindelijke vorm, dit vanuit
een optimistische maatschappijvisie, gericht op sociale gelijkheid
en verbetering van de leefomstandigheden. De belangrijkste voor-
beelden van het Nieuwe Bouwen kwamen tussen 1924 en 1935 tot
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stand, met als hoogtepunten onder meer het Rietveld-
Schröderhuis in Utrecht (architect G.Th. Rietveld, 1924) en de
Van Nellefabriek in Rotterdam (architecten J.A. Brinkman en 
L.C. van der Vlugt, 1926-1930). Door hun extreme opvattingen
hebben de moderne architecten in deze periode echter vrij weinig
gebouwd. Ironisch genoeg is deze stijl echt bekend geworden door
de ‘witte villa's’, gebouwd in opdracht van rijke progressieve
opdrachtgevers in het Gooi. Het Nieuwe Bouwen in zijn zuivere
vorm is grotendeels aan onze streek voorbij gegaan. Een complex,
waarin de ideeën van het functionalisme goed tot uitdrukking
komen is het in 1935 gebouwde sluizencomplex, dat ingenieur 
D. Roosenburg ontwierp in het Twentekanaal bij Eefde. Hier
wordt de koele moderne architectuur wel enigszins ‘verzacht’ door
de toevoeging van grote ver overstekende pannendaken. 
De ideeën van de moderne ‘internationale’ architectuur zouden pas
na de Tweede Wereldoorlog aan invloed winnen en bepalend wor-
den in de moderne functionalistische bouwkunst. 

Traditionalisme/Delftse school
Het traditionalisme is een stroming, die de traditionele waarden
en vormen uit het verleden opnieuw interpreteerde als reactie op
de koele moderne architectuur van het Nieuwe Bouwen en het
expressionisme van de Amsterdamse schoolarchitectuur. Grote
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voorman van het traditionalisme was M.J. Granpré Molière, die
als hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft tussen 1924
en 1953 deze richting bepaalde. De stroming werd dan ook bekend
als ‘Delftse school’. De heroriëntatie op de traditionele Hollandse
(‘vaderlandse’) baksteenbouwkunst van vooral de achttiende eeuw
stond centraal. Bij de kerkenbouw richtte men zich op de middel-
eeuwse architectuur. Granpré Moliere haalde fel uit naar de zoals
hij het noemde ‘onbehuisdheid’ van het Nieuwe Bouwen, ‘die de
wanden van het huis openwerpt, die de woningen als bungalows
rondzaait of ze met honderden samenbundelt in een torenhuis’. Al
in 1918 sprak hij in het tijdschrift Wendingen zijn afkeuring uit
over de wulpsheid, of zoals hij het zelf omschreef ‘ontsporing’ van
de Amsterdamse school en pleitte hij voor een nederige architec-
tuur. De achttiende-eeuwse plattelandsarchitectuur is de inspira-
tiebron: in deze periode was het bouwambacht nog vanzelfspre-
kend en dat is aan de gebouwen met hun harmonische verhouding
tussen techniek en vorm goed afleesbaar. Het traditionalistische
gedachtengoed werd onder meer in de jaren dertig tot uitvoering
gebracht bij de inrichting van de Wieringermeerpolder en was met
enige uitzonderingen bepalend bij de wederopbouw van verwoeste
stadskernen en dorpen, zoals Wageningen, Rhenen en Middelburg.
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De architectuur van de Delftse school wordt gekenmerkt door een
zeer traditionele vormentaal en een ambachtelijk materiaalge-
bruik: baksteen, toegepast in allerlei historische verbanden en
liefst in traditioneel ogende handvormvariant, houten kozijnen,
deuren en ramen met roedenverdeling en luiken. De gevelopenin-
gen sluiten af met gemetselde bogen, topgevels worden als klassie-
ke Hollandse tuit-, hals- en klokgevels uitgevoerd. Aan de
Bierstraat in Lochem staan twee kleine winkelpanden, die met
hun bakstenen oud-Hollandse voorgevels en met pannen gedekte
zadeldaken een goed voorbeeld zijn van de Delftse Schoolstijl in de
jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. Ook bij het vernieuwen van
enkele grote boerderijen op het landgoed Ampsen in de jaren der-
tig bediende men zich van de traditionele vormentaal van de
Delftse School. In Gorssel en omgeving zijn de voormalige
Boerenleenbank uit 1948 (architect P. Wichers) en de vroegere
pastorie (1948, architecten G.H. Kleinhout en ir. A. van der Steur),
beide aan de Hoofdstraat, goede voorbeelden van het vroegnaoor-
logse traditionalisme.

Vernieuwing en verandering in de woonhuisbouw in het
Interbellum
De jaren tussen de beide wereldoorlogen, ook wel het Interbellum
genoemd, zijn mede door de opkomst van het modernisme en de
heropleving van het traditionalisme, een periode van veel architec-
tonische en technische experimenten en vernieuwingen én archi-
tectuurdebat. In de korte tijdspanne van ruim twintig jaar werd
het architectuurbeeld bepaald door een breed scala aan stromin-
gen en stijlen, die zich bewegen tussen het uitgesproken traditio-
nalistische en uiterst modernistische gedachtengoed. Binnen de
woningbouw in de gemeente Lochem zijn de ontwikkelingen goed
te volgen. Vroege voorbeelden dragen nog vaak kenmerken van
het vroeg twintigste-eeuwse rationalisme of de schilderachtige en
decoratieve baksteenromantiek van de Amsterdamse school. In de
loop van de jaren twintig werden de ontwerpen soberder en zake-
lijker. De bakstenen gevelvlakken met hun zorgvuldige verbanden
en voegwerken, in combinatie met de vorm van gevelopeningen,
steeds vaker met stalen invullingen, vormen nu de decoratieve
aspecten in het gevelbeeld. Bij veel woningen zijn de gevels ‘aange-
kleed’ met vensterluiken en houten bloembakken onder de ven-
sters op de verdieping. 
Ook mengvormen van zakelijke en traditionalistische stijlen wer-
den toegepast en vanaf rond 1930 verschenen er ook ontwerpen,
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Architect S.K. Veeze)

Villa aan Marinus Naefflaan 42 in Lochem
(1924, Architect G.J. Postel)



die duidelijk aansloten bij de ontwikkelingen van de Delftse
school. Vensters met houten roedenramen en luiken, strokendeu-
ren met smeedijzeren roostertjes, metselwerk in quasi handvorm-
stenen in historische verbanden, met gemetselde bogen en strek-
ken boven de gevelopeningen, daken met rode oud-Hollandse pan-
nen bepaalden in deze ontwerpen het beeld. Sommige architecten
zochten juist een synthese tussen de ‘moderne’ zakelijke en op tra-
ditionele leest geschoeide opvattingen. 
Bij de woningen werden schuurtjes, tuinmuren en terrassen ont-
worpen, die in dezelfde bouwmaterialen werden opgetrokken en zo
een eenheid met de huizen vormden. Het groeiende autobezit in
het tweede kwart van de twintigste eeuw had tot gevolg, dat in de
rijkere middenstandswijken en villawijken van meet af aan gara-
ges zijn gepland. Ook deze volgden in hun vormgeving (vaak met
pannengedekte daken met houten overstekken) en materiaalge-
bruik de architectuur van de woonhuizen. 

Compromis tussen modern en traditioneel
In de jaren dertig zien we in de Nederlandse architectuur een
steeds grotere kloof ontstaan tussen de aanhangers van de moder-
ne, functionalistische architectuur en de voorstanders van de op
traditionele leest geschoeide bouwkunst (Delftse school). Binnen
beide stromingen beweerden de architecten, dat hun vorm de eni-
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ge juiste was voor de toekomst van de bouwkunst. Een aantal
architecten moest niets hebben van al te extreme opvattingen en
probeerde tot een synthese te komen van de beste eigenschappen
van de moderne architectuur en het traditionalisme. Architect 
G.J. Postel was één van hen en dat is in zijn woonhuisontwerpen
uit de jaren dertig goed te zien. Enerzijds oriënteerde hij zich op
de moderne bouwvormen, wat duidelijk blijkt uit de heldere
opbouw van zijn huizen, de doelmatigheid van alle onderdelen, de
praktische vormgeving en het frisse, lichte kleurgebruik.
Anderzijds bleef Postel in de door hem gebruikte materialen (bak-
stenen gevels, pannendaken) en in de toegepaste constructies het
traditionele bouwen trouw. Postels huizen uit deze periode worden
gekenmerkt door eenvoudige hoofdvormen, vaak bestaande uit
enkele gedeeltelijk in elkaar geschoven hoge en lage bouwdelen,
met sobere pannendaken. Door het verspringen van gootlijnen en
het spelen met dakhellingen kregen de eenvoudige bouwmassa’s
toch een schilderachtig aanzien. De sobere bakstenen gevels zijn
doelmatig ingedeeld en vaak voorzien van brede vensters met sta-
len ramen, die veel licht toelaten in de vertrekken. Sommige hui-
zen kregen een moderne uitstraling doordat het metselwerk werd
wit geschilderd of gepleisterd. Zowel in Lochem als in Gorssel
staan diverse woonhuizen van Postel in deze stijl. Goede voorbeel-
den zijn het woonhuis van meester Prop aan de Barchemseweg 56
(1935) en het dubbele woonhuis Gymnastieklaan 12-14 in Eefde
(1935?). Ook architecten als J.D. Postma en J. van Rijn werden er
door beïnvloed. Van deze laatste architect staat in Gorssel aan de
Joppelaan het fraaie woonhuis De Uiver uit 1934.

Na de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog was de strijd tussen de traditionalis-
ten en modernisten nog lang niet gestreden. De Delftse school
bleef in de eerste jaren na de oorlog nog een monopoliepositie
behouden in de wederopbouw, maar moet in de jaren vijftig steeds
meer terrein afstaan aan het functionalisme. In het voorgaande
zijn al enkele karakteristieke voorbeelden van het voegnaoorlogse
traditionalisme genoemd. Het zou nog tot ver in de jaren vijftig
duren voordat ook op het grondgebied van de huidige gemeente
Lochem de eerste ‘moderne’ architectuur zou verrijzen. 
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UIT HET EPSER LEVEN VAN JET BOKHORST (1924)

Joh. de Jong 1

Jet Bokhorst stamt uit een Deventer familie van kunstenaars. Zelf
heeft zij de Academie voor beeldende Kunst in den Haag gevolgd.
Zij schilderde veel aquarellen en olieverfschilderijen. Er zijn ook
boekillustraties van haar hand. Overgrootvader H.G. Bokhorst
(1830–1891) vestigt zich in 1855 in Deventer  met de volgende
aankondiging in de Deventer Courant: ’Ondergetekende maakt
bekend dat hij zich alhier heeft gevestigd als huis-  en rijtuigen-
schilder in de Papenstraat tegenover de heer Jordens en zich min-
zaam in de gunst zijner stadgenoten aanbeveelt. Alsmede dat bij
hem een geschikte bovenwoning te huur is.’  
Jet groeit op in Deventer maar is vanaf haar vroegste jeugd ook
intens verbonden met Epse waar grootvader in de jaren twintig
van de vorige eeuw een zomerverblijf aan de Olthoflaan bouwt. Na

een periode in Den
Haag vestigt Jet zich
begin jaren zeventig
in het zomerhuis van
weleer dat zij reno-
veert en vergroot.
Jet vindt het van
belang om de jongere
generatie te vertel-
len over Epse zoals
het was en om stel-
ling te nemen tegen
de manier waarop
tegenwoordig wordt
omgegaan met cultu-
reel erfgoed in Epse
en omgeving.
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Als Jet op haar praatstoel zit, wil ze graag beginnen bij het begin:
“Hier zit een heel originele Deventerse, want ik was voor onze
huisarts de eerste die via een keizersnede op de wereld is geko-
men. Mijn moeder had Engelse ziekte 2 gehad. Voor mijn geboorte
was de dokter radeloos; ik bleek er niet uit te kunnen”. De dokter
zei tegen mijn vader: “Wat wilt u?” “Als ik niks doe gaan ze allebei
dood”. “Ik wil wel proberen te snijden, maar ik heb dat nog niet
eerder gedaan in de praktijk”(…) Er werd geopereerd en Jet kwam
kerngezond en welgeschapen ter wereld. De dokter stond erop dat
ook Caesarine 3 in haar naam kwam. En aldus geschiedde:
Henrietta Caesarine Bokhorst.
Grootvader Johan Bokhorst (1865–1942) kocht begin jaren twintig
van de vorige eeuw een flinke lap grond in Epse. Hij deed deze
aankoop samen met zijn broer Bart (Engelbartus Bokhorst, 1871–
1939) en met een neef uit het westen. Vermoedelijk is de grond
gekocht van Smeenk die aan de Lochemseweg in Epse een boerde-
rij bezat. Op deze plaats staat nu de Wansinkhof.
Jet was kind aan huis op de boerderij. Zij herinnert zich nog dat
zij en andere kinderen werden uitgenodigd om ‘brödekes’ 4 te
komen eten.Voor een buitenstaander doet het denken aan een
gerecht met brood, maar volgens Jet was het heel iets anders. In
de extra goed schoongeschuurde houten eettafel zaten twee holle-
tjes waar gloeiend heet varkensvet in werd gedaan. Dan kwam er
een schaal met kleine, gekookte aardappeltjes op tafel en met je
vork doopte je een aardappeltje in het varkensvet. Als Jet er aan
terugdenkt, komt het water haar nog in de mond. Schrijver dezes
kan ternauwernood een griezelbeweging onderdrukken.
Een andere vroege herinnering betreft de tram die over de
Lochemseweg reed. Vooral de glimmende bel maakte grote indruk
op haar. Die bel werd met regelmaat geluid om de komst van het
gevaarte aan te kondigen. Toch gebeurde het een keer dat een spe-
lende jongen de tram niet tijdig opmerkte, aangereden werd en
ernstige verwondingen opliep. Dat gaf een enorme consternatie in
het dorp. Maar doorgaans bracht de tram veel positiefs voor het
dorp. De mensen konden zo zelfs naar het ‘butenland’: je kon uit-
eindelijk met de tram Emmerik in Duitsland bereiken. 
Een van de onderlinge afspraken tussen de drie eigenaren van het
perceel grond in Epse had betrekking op een hygiënische maatre-
gel. Als een van de (klein)kinderen van de eigenaren een besmette-
lijke ziekte had kon er die zomer geen gebruik van het zomerhuis
worden gemaakt. De ‘neef uit het westen’, heeft zich aan deze
afspraak niet steeds gehouden en bracht op een kwade dag kinde-
ren met roodvonk naar Epse. Dit betekende dat alle Bokhorsten
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uit Deventer die zomer werden gedupeerd omdat ze om besmetting
te voorkomen die zomer niet naar Epse konden. Het verhaal gaat
dat grootvader Bokhorst toen de bouwtekeningen op tafel heeft
gelegd en gezegd: “Best, als het zo moet, dan heb ik het volgende
voorstel”. Er werd een cirkel om het zomerhuisje getrokken en dat
was voortaan voor de neef. De rest van de grond bleef voor de
Deventer tak van de familie Bokhorst. Op de resterende grond
werd het huidige huis in zijn prilste vorm gebouwd, precies in de
noord-zuidrichting om maximaal te profiteren van de lichtinval.
‘Vader kon Epse niet missen’, verhaalt Jet. De omgeving gaf inspi-
ratie voor de zo hartstochtelijk door hem beoefende schilderkunst.
Dat gold in eenzelfde mate voor grootvader Bokhorst. Wat was hij
graag buiten aan het schilderen! Grootvader zat vaak dagen op
een mooi plekje in de natuur achter de schildersezel. Hij maakte
het wel eens mee dat er iedere dag een boer uit de omgeving even
achter hem kwam staan om de voortgang van het kunstwerk te
volgen. Toen het schilderij klaar was en grootvader aanstalten
maakte om weg te gaan vroeg hij de boer wat hij ervan vond. Zijn
reactie is bij de familie Bokhorst nooit meer vergeten: “Doar ku’j
old mee word’n”.
Hoewel het huis in Epse niet ‘wintervast’ was, werd er toch zo lang
mogelijk in het seizoen gebivakkeerd. ‘En we vonden het helemaal
niet erg als in de slaapkamers het water in de lampetkannen 
’s morgens bevroren was; je prikte gewoon een gaatje in het ijs”. In
de winter was de familie in Deventer.
Vader Bokhorst is naar Jets idee de ontwerper van de caravan. Hij
kocht eens een grote verhuiswagen, heeft deze naar eigen idee
laten verbouwen en betimmeren en plaatste deze op het terrein in
Epse. De onderkant van de caravan werd ook dichtgetimmerd met
kastjes die op slot konden. Dit laatste is vermeldenswaard omdat
daaraan een verhaal is verbonden dat hierna wordt verteld.
Jet heeft in haar jeugd geroeid bij de roeivereniging Daventria in
Deventer. Tijdens de Nederlandse roeikampioenschappen in Delft,
vermoedelijk in 1944 of 1945, wordt zij kampioen skiff. Getraind
werd er op de IJssel. Vanuit Deventer roeide men naar Gorssel.
Als je geluk had kon je een haas tegenkomen die de IJssel over-
zwom, of een ringslang. “En die haas verloor niet meer dan een
krib, hoor”. De schrijver denkt koortsachtig na waar bij een haas
de kribben zitten, die er blijkbaar ook af kunnen vallen. Jet
bespeurt de vragende blik en verduidelijkt: als je als redelijk geoe-
fende zwemmer een rivier overzwemt vanaf een krib naar de krib
aan de overkant, word je door de stroom weggezet. Je komt niet
recht aan de overkant  maar bij de eerstvolgende krib stroomaf-
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waarts: ..”dan verlies je dus een krib”. Een beetje haas zwemt
blijkbaar even goed als een mens. Nadat de haas veilig aan de
overkant is aangekomen vervolgen de roeiers hun tocht. In de ver-
te lonkt al het terras van café ‘Het Dommerholt’ in de haven van
Gorssel. In de oorlog is deze uitspanning gebombardeerd, nadien
weer opgebouwd en in bedrijf genomen als café ‘De Houtwal’. In
latere jaren wederom gesloopt om plaats te maken voor het grote
huis op de terp aan de Veerweg. Jet kan er treurig van worden dat
er zoveel moois van vroeger is verdwenen.

Dat geldt ook voor het zwembad in de Schipbeek. “Wat konden we
daar ’s zomers heerlijk zwemmen met vrienden en vriendinnen”.
Het water was in Jets herinnering van heel behoorlijke kwaliteit.
Ook verdwenen…
Jet heeft weinig oorlogsherinneringen uit Epse. Ze was die periode
goeddeels in Den Haag. Wel weet ze nog hoe zij erop uit werd
gestuurd om melk bij de boer te halen. Om het risico te verkleinen
dat ze bij controle door de Duitsers werd gepakt, had vader
Bokhorst een slimme uitvinding gedaan. Hij had bij de smid een
platte bus laten maken ongeveer ter breedte van een meisjesli-
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chaam. “Er kon precies drie liter in en die bus droeg je op de
borst”. “Je moest een beetje ruime bloes aan en een ruim vallende
jas”. “Nooit ben ik gesnapt!” De schrijver probeert er zich een voor-
stelling van te maken. Een bevallig jong meisje van een jaar of
twintig met een rijk gevulde boezem… Niet ondenkbaar dat de
Duitsers nog harder floten dan gewoonlijk als Jet voorbijkwam.
Het Epserbos was praktisch onbebouwd. Aan de Olthoflaan, toen
nog Molendijk geheten, stond een aardige, eenvoudige woning
waar een loonwerker woonde die ’s zondags dienst deed als bos-
wachter. Voor de familie Bokhorst heette het huis ‘de boswachters-
woning’. Ook afgebroken. Volgens Jet was het huis net te jong om
als monument bestempeld te kunnen worden. Thans staat hier het
pand Olthoflaan 23. 
Jet toont zich pas goed strijdbaar als de uitbreidingen van de
bebouwing in Epse aan de orde komen. Haar ogen schieten bijna
vuur! “Wat heb ik gevochten om dat tegen te gaan”. Tot aan de
Raad van State ging de strijd om het plan Waterdijk te bestrijden.
Jet toont het schilderij dat ze speciaal voor het bezoek van leden
van de Raad van State heeft gemaakt. De titel: ‘Rouwbeklag’. In
zwart-wit tinten zijn diverse dieren uit het bos afgebeeld die in
gevaar zouden komen als de bouwplannen doorgang zouden vin-
den. “Gorssel let op uw saeck”, staat er op de prent in de rechter-
bovenhoek.  Zoals bekend is er wel gebouwd, maar veel minder
dan aanvankelijk door de gemeente werd gewenst.
Achter het sfeervolle huis van Jet lag de schietbaan van Epse. Die
behoorde toe aan de fa. Visser die een gewerenzaak bezat aan de
Engestraat in Deventer. Jet vond dat als kind een voorname zaak
die bijna de hele dag een grote rust uitstraalde omdat er slechts zo
nu en dan een klant kwam. Was er eenmaal een geweer of ander
schiettuig gekocht dan kon de kersverse eigenaar daarmee leren
schieten op de schietbaan van de firma in Epse. Als het zover was
dan voltrok zich een aardig tafereel. De winkel werd gesloten en
iedereen, ook het winkelpersoneel ging naar de schietbaan. De
rode vlaggen werden op de toren geplaatst, de kleiduiven in
gereedheid gebracht en de lier geïnspecteerd waaraan de blikken
konijnen zaten. Als de schietoefeningen begonnen kon je uit de
verte zien hoe de winkeljuffrouw zich een slag in de rondte moest
draaien om de konijnen zo snel mogelijk over het bospad te laten
rennen.
De gewerenzaak had bijzondere klanten: prins Hendrik bijvoor-
beeld. De prins kwam per koets naar de schietbaan. Maar de toe-
gangsweg was niet breed genoeg voor een rijtuig. Dus werd het
pad breder gesnoeid om het vorstelijke voertuig waardig te kun-

48



nen ontvangen. Ook prins Bernhard kwam op de schietbaan in
Epse zijn nieuwe geweer inschieten. De voor die tijd hele grote
auto van de prins kon de schietbaan evenmin bereiken via de toch
nog smalle toegangsweg. Dus werd het pad wederom verbreed. De
toegangsweg naar de voormalige schietbaan is nog gedeeltelijk
intact met aan het begin een afsluitboom op de Oude Larenseweg
tussen de huisnummers 5 en 7. In de latere jaren is de schietbaan
in verval geraakt. Thans zijn alleen de kogelvangers nog te zien.
Bij de familie Bokhorst heet de toegangsweg sinds jaren: Prins
Bernhardlaan.

Als Jet begin jaren zeventig uit Den Haag komt en zich permanent
in Epse gaat vestigen, staat de door haar vader ontworpen cara-
van nog op het terrein. Haar vader is dan kort tevoren overleden.
Het huis is in de oorlog door passanten bewoond en ziet er allesbe-
halve goed uit. Een deel van de houten vloer is opgestookt en een
fraaie houten trap heeft het evenmin overleefd. Jet weet als geen
ander dat er in de oorlogsjaren een permanente behoefte bestond
aan brandstof. Maar zij blijft het vreemd vinden dat je andermans
huis waarin je tijdelijk mag wonen, begint op te stoken, terwijl je
in een bos woont...
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Op een koude voorjaarsmorgen in 1979 laat Jet vroeg de hond uit.
Plotseling staat er een grote agent, keurig in uniform, voor haar
neus. “Wat komt u hier doen?” “O, ik pas al zo lang op u”. “Wat
bedoelt u?” “’s Nachts”. “Maar waarom is dat nodig?” “Komt u maar
eens mee naar de woonwagen”. Daar aangekomen ziet Jet nog
meer agenten die hun handen warm slaan. “Wat is hier allemaal
aan de hand?” “Ja, dat heeft u niet geweten, maar u bent deze win-
ter miljonair geweest”. De onderkastjes van de caravan gaan open
en een zure lucht is overduidelijk waarneembaar. Er was ongeveer
zeven kilo heroïne in de kastjes verborgen. Omdat vroeg of laat de
drugs zouden worden opgehaald besloot de Deventer politie iedere
nacht ter plekke te zijn. Onder het genot van een kop koffie van Jet
vielen de agenten op het terras prompt in slaap in het prille och-
tendzonnetje. Het nieuws van deze grote drugsvangst haalt op 19
april de voorpagina van de Deventer Courant. De schrijver worden
de inmiddels sterk vergeelde kranten getoond waarin de spectacu-
laire vondst wereldkundig is gemaakt.
Voor Jet is het Epserbos onherkenbaar geworden. Teveel huizen en
vaak ook nog te groot in verhouding tot het perceel grond. Zij kan
mijmeren over de tijd dat haar grootmoeder haar en haar zusje met
een mandje (letterlijk) het bos instuurde om cantharellen, frambo-
zen of bosbessen te zoeken.
Maar niet alleen het bos is veranderd, ook het begin van de
Lochemseweg is in haar ogen schrikbarend verarmd. De molen die
geen molen meer is, de verdwenen boerderijen, de winkels die er
bijna niet meer zijn. “En dan komt er tot overmaat van ramp op de
hoek met de Deventerweg ook nog een foeilelijke autoshowroom.
Van staal en glas”. “Zoiets hoort hier toch helemaal niet”.
“Daarvoor zijn er toch bedrijfsterreinen bij de vleet?”. Hoofd -
schuddend staart Jet voor zich uit. Het wordt bijkans een nacht-
merrie voor haar. Maar het is helaas de werkelijkheid. “Zijn er nou
echt geen mensen op belangrijke posities die inzien dat wat van
waarde is uit het verleden moet worden gekoesterd en behouden?”
“Alles van waarde is weerloos”, dichtte Lucebert. “Wat een bittere
waarheid”.
Schrijver dezes vertelt van de plannen om ‘Het Hassink’ te herbou-
wen. Jet veert op. “Als dat toch eens zou mogen gebeuren, wat zou
dat fantastisch zijn”. “Ik hoop wel dat ze een beetje opschieten”.
“Per slot van rekening ben ik ook niet meer de jongste en ik zou het
nieuwe Hassink nog heel graag willen zien”. “Ik ga er wel van uit
dat de herbouw op een goede manier gebeurt en niet kitscherig”.
“Het zou een kleine compensatie zijn voor al het moois dat in de
loop der jaren is verdwenen”.
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“Ik vind eigenlijk dat men verplicht is tegenover het voorgeslacht
om dat prachtige huis in oude glorie te laten verrijzen”, aldus Jet. 
Schrijver dezes kan dit standpunt alleen maar beamen.

Noten:
1 De schrijver is Peter Varenhorst erkentelijk voor zijn construc-

tief commentaar bij een eerdere versie van dit artikel.
2 Engelse ziekte of rachitis; een ziekte die vroeger voorkwam

waarbij ledematen kromgroeien door gebrek aan kalkzouten. 
3 keizersnede genoemd naar de Romeinse keizer Julius Caesar.
4 Volgens het woordenboek Achterhoekse en Liemerse dialecten: 

“braodekes bunt kleine eerpels dee-t neet eschild wodt,
maer zo in vet ebraoden wodt”.
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