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De Baronnenlijn
Eens liep er een spoorlijn van Apeldoorn naar Hattemerbroek (Zwolle)
Een doodnormaal lokaallijntje waar nimmer iets spectaculairs gebeurde. Het
lijntje liep overigens bij Apeldoorn door naar Dieren. Echter... het was een
‘Koninklijk’ lijntje. De eigenares, de Koninklijke Nederlandsche Locaal
Spoorwegmaatschappij, mocht als enige spoorwegmaatschappij in Nederland
het predicaat ‘Koninklijk’ voeren! Daarnaast had de lijn nóg een verheven naam:
‘de Baronnenlijn’. Het lijntje was er om dorpelingen naar de markten in Apeldoorn
en Zwolle of naar de Oosterspoorweg (Apeldoorn - Amsterdam) te brengen.
Daarnaast werden de boeren en de kleine industrieën langs de lijn van
grondstoffen voorzien en konden hun producten er mee afgevoerd worden Later
kwam daar nog mijnhout uit de Veluwe bij. Alles echter kleinschalig.
Historie
Het begon allemaal in 1875 toen een viertal heren, Mr. E.F.J. Weerts,
burgemeester van Epe, E. Vas Visser uit Heerde, M. Wolff uit Amersfoort en
H.C. van der Houven van Oordt uit Apeldoorn, het initiatief namen tot de
oprichting van een spoorwegmaatschappij. Op 30 september 1880 was het zover
en werd de ‘Nederlandsche Locaal Spoorwegmaatschappij’ opgericht. In 1881
verleende Koning Willem III de maatschappij het predicaat ‘Koninklijk’ en in 1882
begon men met de bouw. Daarbij werd, met toestemming van de koning, gebruik
gemaakt van de bestaande Loo-lijn; de verbinding van het paleis Het Loo met de
Oosterspoorweg. Het duurde daarna nog wel even, maar op 25 augustus 1887
kon tenslotte de opening van de lijn uitbundig gevierd worden. Daarbij verzorgde
de KNLS de exploitatie niet zelf, die was in handen van de HSM. Het verkeer
was in het begin nog aarzelend. Drie keer per dag reed er een stoomtreintje met
achter de locomotief (een ‘Ezeltje’) twee wagonnetjes, eventueel aangevuld met
een goederenwagon indien er iets groters te vervoeren viel. Rond de
eeuwwisseling was het al beter, gemiddeld zes treinen per dag en in 1931 zelfs
14 treinen per dag!
Helaas ging het daarna niet best met de lijn. De concurrentie van de bus was te
groot. Eind 1950 werd de reizigersdienst gestaakt. De goederendienst hield het
weliswaar nog enige tijd vol maar brokkelde langzaam af. Op 24 april 1972 reed
ook de laatste goederentrein over het traject, waarna de lijn werd opgebroken.

Postadres:

G.J. van Peursem
(secretaris)
Hommelbrinkstede 111
8171 JA Vaassen.

De Baronnenlijn, nagebouwd door de Veluwse Modelspoor Club (V.M.C.) Epe

Nieuwsbrief
Modelbouwvereniging
Modelbouwvereniging Samen Sterk
‘Samen Sterk’ telt momenteel circa 12 leden, variërend in de leeftijd
van 30 tot 80 jaar. De vereniging beschikt over een vaarwater aan de
Zwarteweg. De leden houden zich vooral bezig met het bouwen van
radiografisch bestuurbare modellen, met name modellen van
schepen. De vereniging mag het water gebruiken van Lemoine
Holland B.V. onder voorwaarde dat er alleen met elektrische modellen
wordt gevaren.
De vaarvijver is tijdens het vaarseizoen, dat globaal loopt van april tot
oktober, op zaterdagmiddagen in gebruik. Het havenkantoor gelegen
aan het vaarwater wordt gebruikt voor bijeenkomsten.
Ook zijn er leden die vrachtwagens nabouwen of in het bezit zijn van
helikopters of militaire voertuigen. Verder hebben veel leden autootjes
die door een gleuf gestuurd worden, zogenaamde slotcars. Af en toe
komen wij bij elkaar om dan met deze autootjes te racen. Omdat we
allemaal een baan hebben, worden ze gekoppeld tot één lange baan.
Modelbouw is een hobby waarbij men zich naast hout-, kunststof- en
metaalbewerking ook bezighoudt met schilderen en elektronica.

Miniatuur koetsen
De hobby van Joop Haverkamp begon tijdens een vakantie in
Drenthe. Op bezoek in een museum tekende hij een tuinkruiwagen
na. Thuis maakte hij deze op schaal na.
Een van de eerste grotere objecten was de landbouwwagen van boer
van Essen aan de Woestijnweg in Vaassen. Als basismateriaal
gebruikte hij toen nog triplex. Daarna ging hij over op het gebruik van
beuken en soms eiken. Een van de pronkstukken is een Engelse
zigeunerwagen waaraan hij vier jaar heeft gewerkt. „Ik neem er de tijd
voor. Is er tijd en zin dan doe ik er iets aan.” Zijn collectie overziend
komt hij tot de conclusie dat hij de meeste voldoening heeft gehaald
uit de bouw van een lijkkoets. De heer J.L. Pannekoek uit Emst is
eigenaar van de originele lijkkoets die van 1916 tot en met 1962 in
Epe en omgeving dienst heeft gedaan. Deze koets heeft hij op schaal
getekend en nagebouwd. Eén jaar lang heeft hij er honderdvijfendertig
uur aangewerkt en het resultaat is prachtig.
Aangesloten bij een hobbyclub is hij niet. Zijn hobbykamer is
inmiddels zo vol dat er bijna geen plaats meer is voor nieuwe
miniaturen.
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Toverlantaarns
een collectie van Henk Kloezeman
De toverlantaarn is waarschijnlijk uitgevonden door Christiaan
Huygens rond 1654, hoewel ook wel wordt beweerd dat Leonardo
da Vinci anderhalve eeuw eerder experimenteerde met een
soort lanterna magica. De fotografie was destijds nog niet
uitgevonden en de toverlantaarn werkte daarom met
handgeschilderde afbeeldingen. Aanvankelijk werd de
toverlantaarn voornamelijk gebruikt in aristocratische kringen.
In de 18e eeuw ontstonden meer mogelijkheden met deze
lantaarns. Zo kon men gebruikmaken van effecten als plotselinge
verschijningen en verdwijningen etc. Een toverlantaarn bestaat uit
verschillende onderdelen. Op de achterwand bevindt zich een ,
holle spiegel. Aan de voorkant zit de lens als objectief waarachter
glasplaatjes kunnen worden geschoven. Tussen de holle spiegel
en het glasplaatje bevindt zich een lichtbron. Een afbeelding die
met transparante verf op het glasplaatje is aangebracht, wordt
geprojecteerd op een zich vóór de toverlantaarn bevindend
scherm. De lichtbron was aanvankelijk een kaarsvlam of
een olielampje, later een gasvlam, en nog later een gloeilamp.
Hoewel het mogelijk is om niet-doorzichtige afbeeldingen te
gebruiken, werd en wordt in vrijwel alle gevallen een afbeelding
gebruikt op een doorzichtig glasplaatje. Deze glasplaatjes moeten
erg nauwgezet gefabriceerd worden. Kleine foutjes worden
namelijk fors uitvergroot tijdens de projectie. Sommige plaatjes
bevatten bewegende onderdelen, zodat bijvoorbeeld een
schommelend schip wordt geprojecteerd.
De expositie is samengesteld op basis van de verzameling van
Henk Kloezeman. De selectie van toverlantaarns geeft een mooi
beeld van de geschiedenis van de toverlantaarns met
exemplaren uit verschillende perioden en landen en van diverse
fabrikanten. Veel later kwam er een ook diaprojector. Later werd
de verzameling uitgebreid door verzamelbeurzen en
antiekmarkten te bezoeken en via de fotografieclub. Ook door
contacten via zijn werk in de fotografie kon er nog wel eens mooi
exemplaar worden gescoord. In al die jaren is een
indrukwekkende verzameling ontstaan. Het is de niet eerste keer
dat hij exposeert. Henk heeft speciaal daarvoor de afgelopen
maanden zijn collectie nagelopen en een selectie toverlantaarns
opgepoetst en rekken gemaakt om de glasplaten te kunnen
exposeren.

Henk was als kind al
gefascineerd door
projectie. Hij kocht zijn
eerste (speelgoed)
toverlantaarn met
bijbehorende
filmstrookjes voor ruim
10 gulden bij de firma
Zwart (later
Konijnenberg) aan de
Dorpsstraat in Vaassen.

In 1973 kocht hij op het
Waterlooplein in
Amsterdam een echte
toverlantaarn.
Dit was, achteraf gezien,
het begin van ruim 40 jaar
verzamelen. In de jaren 70
was het nog mogelijk om
op een rommelmarkt een
oude toverlantaarn op de
kop te tikken.
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Hoedjes;
een expositie met en over dameshoedjes,
samengesteld door Anneke van Huffelen en Mieke Blokvoort
In dit artikel aandacht voor de hoedjes. De hoed bood vrouwen
de mogelijkheid eindeloos te variëren met hun garderobe. Even
een nieuwe hoed kopen was immers minder kostbaar dan een
nieuwe japon. Ook binnenshuis liet je in de 18de en 19de eeuw
het hoofd niet onbedekt. Je moet dan wel bedenken dat er in huis
toen veel meer sprake was van tocht en bovendien was de
woning minder goed verwarmd. Voor mannen waren er prachtige
mutsen met Zaans stikwerk, en voor vrouwen fraaie huismutsen
van mooi kant, gegarneerd met linten. Onder je huismuts hoefde
je haar niet ‘opgemaakt’ te zijn, en met een mooi mutsje zag je er
toch gekleed uit.
Eind jaren ’50 ging men het haar hoger dragen. Haren werden
getoupeerd, krulspelden werden ingezet en er werd kwistig met
haarlak gewerkt. Deze trend zette zich voort in de jaren ’60 van
de vorige eeuw. De kapsels bleven groeien. Het was niet handig
om met deze kapsels hoeden te dragen en dit gebeurde dan ook
steeds minder. De zestiger jaren was bovendien een tijd van
grote maatschappelijke veranderingen. De jongeren verwierpen
de gevestigde waarden van hun ouders en gingen een eigen
mode creëren zonder de traditionele symbolen. De hoeden
verdwenen steeds vaker uit beeld.
En zijn echter een paar evenementen waar de hoedjes nog volop
te bewonderen zijn. In 1977 mocht Erica Terpstra als pas
gekozen kamerlid van de VVD de Troonrede bijwonen. Ze
besloot als een soort eerbetoon aan de koningin een hoed te
dragen. Op die bewuste Prinsjesdag droegen welgeteld drie
vrouwen een hoed:
Hare Majesteit, een medewerkster van de ambassade en
Terpstra. Naarmate de jaren voorbij gingen werd de hoed op
Prinsjesdag steeds belangrijker. Naast de Rijksbegroting is er nu
bijna net zoveel aandacht in de media voor de
Prinsjesdaghoeden. Ook werd er in de eerste jaren rekening
gehouden met het formaat van de hoed. Het was niet gepast een
grotere hoed dan de koningin of één van de prinsessen te
dragen.
Een andere evenement is de Royal Ascot, het beroemdste raceevenement ter wereld. De aandacht van de pers gaat echter
meer uit naar de kleding (met name de hoeden) dan naar de
races. Net als op Prinsjesdag zijn op Ascot de meest vreemde en
aparte creaties te zien.

Weet jij de betekenis van de
volgende spreekwoorden
en gezegden.
Van de hoed en de rand
weten.
Er met de pet naar gooien.
Onder een hoedje spelen.
Dat gaat mijn pet te boven.
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Expositie 2020

Stichting Broken Wings ’40 – ’45
‘geeft vrede een gezicht’
Inzameling voorwerpen gerelateerd aan WOII voor Expositie 2020
In het kader van de viering 75 Jaar Vrijheid in 2020 bereidt stichting Broken Wings ’40 – ’45
een expositie voor waarin zij diverse aspecten wil belichten uit de meest donkere periode in onze
jongste geschiedenis.
Daartoe zou Broken Wings graag in contact komen met mensen die beschikken over materiaal
en/of voorwerpen uit de periode vanaf de mobilisatie in 1939 tot en met de bevrijding in 1945, die
het verhaal van 5 jaar oorlog en bezetting in de gemeente Epe in beeld brengen, zoals bv.: (familie)
verhalen, brieven, dagboeken, ansichtkaarten, foto’s enz.
Om een zo breed mogelijk terrein te bestrijken gaat het om thema’s die verband houden met o.a.:
Mobilisatie, Grebbeberg, luchtoorlog in regio gemeente Epe, razzia’s, Jodenvervolging,
onderduikers, inlevering van o.a. radio’s, verduistering, zwarte handel, Arbeitseinsatz in Duitsland,
verzetsbeweging, (huisvesting) evacués, concentratiekampen, hongerwinter ’44 – ’45, bevrijding
door Canadezen.
Aan geïnteresseerden zal worden gevraagd het ter beschikking gestelde materiaal gedurende de
duur van de expositie volgens bruikleenvoorwaarden af te staan.
De expositie zal op verschillende locaties in de gemeente Epe te zien zijn en in april 2020,
worden geopend.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met :
Hans Achterbergh tel. 06 – 120 20 757
Jan Duinstee
tel. 0578 – 57 36 44
Gerrit Kamphuis tel. 06 – 137 18 590

e-mail : j.achterbergh9@kpnmail.nl
e-mail : j.duinstee@gmail.com
e-mail : g.kamphuis3@chello.nl
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Ingebruikneming gedenkplek familie van Essen

Donderdag 18 april was het dan eindelijk zover dat de gedenkplek aan de Wachtelenbergweg, als
eerbetoon aan de verzetsactiviteiten van de familie van Essen tijdens de Tweede Wereldoorlog, in
gebruik kon worden genomen.
Aanleiding daartoe was een op 6 mei 2016 door stichting Broken Wings ’40 - ’45 georganiseerde
fietstocht langs historische plekken in de gemeente Epe voor de Nieuwe Eper Sociëteit (N.E.S.).
Een van de deelnemers, Ben Jonker, verhaalde over de verzetsdaden van de familie van Essen in en
vanuit hun boerderij aan de Wachtelenbergweg. Langzamerhand groeide bij hem de wens om hier
een gedenkplek te maken voor deze bijzondere familie, alsook voor alle inwoners in de gemeente
Epe die verzetswerk hebben verricht.
Initiatiefnemer Ben Jonker deelde zijn ideeën met enkele enthousiaste sympathisanten en daaruit
werd een stuurgroepje gevormd, bestaande uit de heren Ben Jonker, Adrie Pol (stichting Broken
Wings), Willem Veldkamp en Dick van der Veen (stichting Doorgeefluik). Om een zo breed
mogelijk draagvlak te creëren werd een groot aantal instanties benaderd, die allen zeer positief
reageerden.
Door allerlei omstandigheden liep het project drie jaar vertraging op waardoor Mannes van Essen,
de oudste zoon van Hermannes en Johanna van Essen, realisering ervan niet meer meemaakte. Hij
overleed op 11 februari 2019 op 90-jarige leeftijd.
Op de gedenkplek zijn de contouren van de voormalige boerderij zichtbaar gemaakt door middel
van taxushaagjes, terwijl een informatiebord beknopt weergeeft wat zich op deze plek destijds heeft
afgespeeld.
Tijdens een eenvoudige maar indrukwekkende plechtigheid, bijgewoond door talloze belangstellenden en muzikaal opgeluisterd door Piper Ad ten Berge, fluitist Peter Vrinds en trompettist
Milan van Munster, werd de gedenkplek officieel in gebruik gesteld door Herman van Essen, broer
van Mannes, zijn neef Herman, zoon van Mannes en een kleinzoon. Na korte toespraken van Ben
Jonker en Dick van der Veen, lazen twee leerlingen van de W.G. van der Hulstschool en de Hoge
Weerdschool gedichten voor. Met de ‘Taptoe’, een minuut stilte en het zingen van het Wilhelmus
werd de ceremonie beëindigd. Daarna legden leden van de familie van Essen een krans op de plek
waar de onderduikers destijds een toevluchtsoord vonden. Leerlingen van beide scholen legden
daarna ieder een tulp, terwijl vertegenwoordigers van Broken Wings hun betrokkenheid toonden
met het leggen van een bloemstuk.
Met de overhandiging van de toegangssleutel tot de gedenkplek door Ben Jonker aan Adrie Pol,
vicevoorzitter van Broken Wings, werd symbolisch bekrachtigd dat stichting Broken Wings samen
met genoemde scholen de zorg en het onderhoud van deze 10 de door Broken Wings gerealiseerde
gedenkplek, op zich heeft genomen.
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Ontstaan Stichting Vaassen Historie
De drie stichtingen ‘Broken Wings '40-'45’, ‘Oud-Vaassen’ en ‘Vaassen Reünie’ zijn in 2006 gestart met
besprekingen om samen een historisch museum in Vaassen op te richten zodat de verzamelde memorabilia
aan het publiek getoond kon worden. Op 18 september 2008 is de ‘Stichting Vaassen Historie’ notarieel
opgericht.
Directe aanleiding voor oprichting van de ‘Stichting Vaassen Historie’ was het verkrijgen van een ruimte in
Vaassen om de verzamelde voorwerpen te kunnen tentoonstellen. Het materiaal lag opgeslagen op diverse
locaties in Vaassen. De conditie waaronder deze materialen werden bewaard was niet ideaal. Gevreesd
werd dat het behoud ervan voor de toekomst niet kon worden gewaarborgd. Visualisatie van de Vaassense
historie zou daarmee ernstig in het gedrang komen.
Eind 2008 werd de huidige locatie aan de Dorpsstraat 73, in het centrum van Vaassen, door Smit H.J.
beschikbaar gesteld en in 2009 werd de ruimte betrokken. De locatie biedt een expositieruimte van ruim
150 m2, een opslag en een vergaderruimte/mediatheek. De archiefruimte is elders (in de directe
omgeving) ondergebracht.
Het museum heeft op 17 april 2009 (bevrijdingsdag van Vaassen) voor het eerst de deur voor het publiek
geopend. De officiële opening was op 25 september 2009.

Vaste exposities
Een deel van het museum is ingericht op basis van vaste thema's, namelijk:


Lokale industrie en detailhandel;



Kruidenierswinkel;



Vaassen tijdens bezetting en bevrijding;
De lokale industrieën die worden belicht zijn o.a. ijzergieterij Vulcanus, Aluminium Industrie Vaassen,
chocoladefabriek Venz en wattenfabriek Utermöhlen. Daarnaast aandacht voor het ambacht en de historie
van de kleine lokale ondernemers, waarbij de oude kruidenierswinkel een echte blikvanger is.
In het museum wordt door ‘Broken Wings’ aandacht besteed aan de vliegtuigen die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de omgeving van Vaassen zijn gecrasht. Er is tevens een collectie van documenten,
voorwerpen en uniformen.
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Museum
Vaassen Historie
ADRES:
Dorpsstraat 73
8171 BM Vaassen
Het museum is gevestigd op
de eerste verdieping, boven
lifestyle winkel Fifty8.
Een traplift is aanwezig
De toegang is gratis!
Voor scholen en groepen
kunnen rondleidingen met
deskundige begeleiding
worden verzorgd, ook buiten
de reguliere openingstijden. De
kosten bedragen 50 euro per
groep. Afspraak per e-mail of
via één van de bestuursleden
van het museum.
TELEFOON:
0578-623456
(alleen tijdens openingstijden)
E-MAIL:
info@vaassenhistorie.nl

Bezoek onze website!

Bestuursmededelingen
Samenstelling bestuur: Marion Voetelink (voorzitter); Gerard
Scherbeijn (penningmeester); Gert van Peursem (secretaris);
De bestuursleden Antonie Nienhaus, Joop Blokvoort (wordt tijdelijk
vervangen door Gerrit Labberton), Gerrit Kamphuis en Frans
Schumacher.

Ga naar:
www.vaassenhistorie.nl

Gerrit Kamphuis is recent als nieuw bestuurslid toegevoegd en
neemt o.a. de belangen waar van Broken Wings.

Met de opening van de tweede expositie op 24 mei ’s middags!,
zal Marion
haar taak
op zich
Met de opening van de tweede
expositie
op als
24 nieuwe
mei ’s voorzitter
middags!,
zal nemen.
Marion haar

taak als nieuwe voorzitter Anneke
op zichvan
nemen.
Huffelen en Mieke Blokvoort willen in het kader van 10
jaar museum een activiteit organiseren voor de suppoosten. Er

Anneke van Huffelen en Mieke
Blokvoort
willen
in het
kadermaar
van uiteraard
10 jaar museum
moet nog
een datum
worden
gepland,
krijgt u
hierover
bericht. Er moet nog een datum worden
een activiteit organiseren voor
de tijdig
suppoosten.
gepland, maar uiteraard krijgt u hierover tijdig bericht.

Naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van ons museum heeft
Frans Schumacher een jubileumboekje samengesteld.

Naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van ons museum heeft Frans Schumacher
een jubileumboekje samengesteld.
Van Hermien Schellenberg krijg ik nog info m.b.t. Broken Wings.

