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Nieuwsbrief juli 2022
Juli 2022: we starten met deel II van de expositie ‘Verzamelen is ook
een kunst’. Wederom hebben meerdere lokale verzamelaars hun
verzameling beschikbaar gesteld voor expositie in het museum.
De variatie is weer groot en er is dus voor ieder wat wils. Deze
periode zijn maar liefst tien verzamelingen te bewonderen. We
kunnen kennismaken met de verzameling duimstokken van Jacob
Cazemier, de Exota limonade verzameling van Krijn Korving, de
verzameling zelfgemaakte poppen van Clasien Teunis, de
vliegtuigmodellen van Jan Oortwijn, een verzameling Zwarte Beertjes
van Stan van Dongen, een verzameling oude radio’s, de miniatuur
naaimachines van Agnes Veldhoen en de eekhoorn verzameling van
Arie Veldhoen.
Daarnaast delen twee verzamelaars nu voor de tweede keer een
verzameling met ons. Henk Kloezeman heeft een deel van zijn
treinenverzameling beschikbaar gesteld voor deze expositie en
Marinda Heering een deel van haar Barbie collectie.
Wat mede zo leuk is aan de verzamelingen, is dat ze buitengewoon
leerzaam en verrassend zijn: zo leren we dat de ene duim, zeker de
andere niet is en dat je een spoetnik kunt drinken.
In deze nieuwsbrief vinden jullie meer informatie over de
verzamelingen. Voor onze suppoosten is dit uiteraard extra
interessant voor het geval bezoekers van het museum vragen
hebben over de verzamelingen. Maar mocht je na het lezen van de
nieuwsbrief meer willen weten, stuur ons dan een bericht
(info@vaassenhistorie.nl) en dan zorgen wij dat je zo snel mogelijk
de informatie krijgt.

www.vaassenhistorie.nl

Postadres:

Deze expositie duurt tot eind oktober, waarna gestart zal worden met
de opbouw van de expositie die in november start.

Op te vragen via
secretaris@vaassenhistorie.nl

Marion Voetelink
Voorzitter Museum Vaassen Historie
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De exposanten stellen zich voor
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De poppen van Clasien Teunis
Poppen!!! Eigenlijk hebben poppen mijn hele leven al een
belangrijke rol gespeeld.
Ik herinner mij nog heel goed, dat ik mijn eerste pop kreeg. Het
was vlak voor de oorlog, het was Sinterklaas en was 5 jaar oud.
Het was een pop van papier-maché en een lijf van katoen.
Toen ik wist dat de Sint niet bestond hoorde ik dat mijn vader
veel moeite had gedaan om aan een pop te komen. Veel later
heb ik de kop, die pikzwart was geworden weer in de
oorspronkelijke staat hersteld. Het lijfje, dat door mijn moeder
tientallen malen gerepareerd was, heb ik zo gelaten. De tand
des tijds.
Ik wilde naar de kunstacademie maar omdat mijn ouders waren
overleden moest ik toch maar eerst een ‘vak’ leren en heb de
kweekschool gedaan. Tijdens de opleiding tot onderwijzeres,
heb ik voor mijn eindexamen kunstgeschiedenis een scriptie
gemaakt met als onderwerp ‘De pop door de eeuwen heen’.
Na de geboorte van onze dochter ben ik begonnen met het
maken van lappenpoppen.
Toen de kinderen waren uitgevlogen werd het maken van
poppen serieus. Mijn eerste poppen waren tricotpoppen.
Ondertussen zocht ik verder naar iets dat me meer bevrediging
zou geven. Het werden poppen die jezelf kon gieten zonder
oven. Ook hierin heb ik een tijdje lesgegeven. Maar omdat je
van tevoren precies wist hoe de pop eruit zou komen te zien,
voldeed mij dat niet echt en heb toen geprobeerd om ze een
eigen gezicht te geven door ze te beschilderen. Dat zag mijn
uitgeefster, die al enkele boekjes van mij op creatief gebied had
uitgegeven en wilde ook van deze manier van poppen maken
een boekje uitgeven. Het kreeg de titel ‘Een pop tien gezichten’.
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Op een dag kreeg ik een boek in handen met geboetseerde
poppen. Ik wist het, dit zou het worden. Boetseren! Zelf een pop
maken. Een eigen karakter geven. Met vallen en opstaan heb ik
het zelf geleerd. Hoe meer poppen ik maakte, hoe langer ik er
over deed. Niet snel tevreden en het moest steeds beter. Velen
hebben van mij les gehad.
Clasien Teunis exposeert haar kunstig gecreëerde poppen die
een speciale betekenis voor haarzelf hebben. Ze heeft meer
poppen gemaakt, maar die heeft ze tijdens een ziekteperiode
weggegeven aan haar cursisten.
De poppenhoofdjes zijn gemaakt van zelfhardende klei; de
ogen van glas of kristal en het lijf en ledematen van een
combinatie van gevulde katoen en klei. De voor de kleding
gebruikte stoffen zijn ingekocht in Azië, waar Clasien veel
gereisd heeft.
Zij vertelt dat haar eigen stemming in het karakter van de
poppen is gaan zitten. Sommige poppen zien er daardoor vrolijk
uit, andere juist verdrietig.
(Bron: Poppen vakblad voor de poppenliefhebber 1999)
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Oude radio’s
Het verzamelen zat er al vroeg in. Nog maar net tiener, meegesleept
door een vriend, ontstond de interesse voor audioapparatuur. Eerst
waren het de cassettespelers, later werd de aandacht, samen met
zijn broer, verlegt naar de radio’s.
Een deel van deze imposante collectie is te zien in het museum, als
onderdeel van de expositie verzamelaars deel 2.
Kringloopwinkels en rommelmarkten waren de aangewezen plaatsen
voor het uitbreiden van zijn collectie. De rommelmarkt van een
muziekvereniging in Apeldoorn was een plek waar hij goed kon
slagen. De meeste radio’s zijn uit de vijftiger jaren van de vorige
eeuw. Het is niet het enige wat hij verzamelt. Zo hangen en staan er
onder meer klokken in de woonkamer en vitrines vol met speelgoed.
De laatste jaren staat zijn gezondheid het niet meer toe om op pad te
gaan, op zoek naar nog meer verzamelobjecten. Hij beperkt zich tot
de reparatie van zijn bezittingen.
Het fenomeen radio werd een alledaags verschijnsel. Tot ver in de
jaren 50 was de radio mateloos populair en zaten er dagelijks vele
mensen aan de radio gekluisterd voor hoorspelen, actualiteiten en
populaire programma’s, zoals de familie Doorsnee.
Met de komst van de televisie moest de radio wel wat terrein
inleveren, maar nog altijd doet dit medium het goed bij een grote
schare trouwe luisteraars. Met name de piratenzenders uit de jaren
60 en 70 van de vorige eeuw, zoals Radio Veronica en Radio
Noordzee, roepen nog altijd veel nostalgische gevoelens op bij de
jongere generatie van toen. Zij luisterden massaal naar de nieuwe
muziek die door deze stations de wereld in werd geslingerd. De
tegenwoordig overbekende fenomenen als diskjockey en de
hitparade vonden hun oorsprong in deze revolutionaire radiotijd.
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Treinen van Henk Kloezeman
Ik had altijd al belangstelling voor speelgoed uit vervlogen tijden.
Als kind wilde ik altijd al graag een mooie spoortrein hebben. Vaak
keek ik in Epe bij speelgoedhuis Beumer naar de treinen die daar in
de etalage waren tentoongesteld.
Treinen met veermotor die je moest opwinden en elektrische treinen
van o.a. Marklin met toebehoren. Met mijn verjaardag en met
Sinterklaas stond die trein altijd nummer één op mijn verlanglijstje,
maar het verzoek werd nooit ingewilligd.
Jaren later kom ik op een vlooien-, antiek- en curiosamarkt en zie
daar een oud locomotiefje liggen. Ik pak hem vast om te bekijken; het
sleuteltje zit er nog in, even opwinden en hij loopt!
Omdat ik toverlantaarns verzamelde kwam ik ook wel treinen en
wagonnetjes tegen. Het begin van een nieuwe verzameling.
Regelmatig kom ik in Deventer, de stad van winkeltjes met onder
meer boeken en oud speelgoed en curiosa. Mijn oudste trein is er
een van de Gebrüder Bing in Neurenberg. Ook vele andere treinen
komen uit Neurenberg. Zelf heb ik enkele treinen van het merk
Hornby. Deze komen uit Liverpool waar ook Meccano werd gemaakt.
Tevens vind ik het leuk dat ik de mogelijkheid heb gekregen om dit te
laten zien in het Vaassens museum.
Veel kijkplezier!
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De Exota flessen van Krijn Korving
Eerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Krijn Korving, tot mijn
ongeveer 21ste levensjaar heb ik op/aan de Griftsemolenweg
17 gewoond. In mijn lagere schooltijd zat ik op de
Kosterstraatschool bij o.a. meester van der Meulen en meester
Smit. Vrienden van de lagere school waren bijv. Jacob Werler,
Hero Heering, Henk Bosch en Herman van de Beld.
Laatstgenoemde woonde aan de Heggerenkweg en op zijn
verjaardagsfeestje kregen we ‘spoetnik’. In een groot glas
gingen wat scheppen suiker, een scheut koffiemelk en de rest
van het glas werd gevuld met Exota. Hoe heerlijk en feestelijk
vond je dat als kind! Heel soms kreeg je het ook thuis, alleen de
Exota dan, maar je vond en de limonade heerlijk en de kleuren
van de limonade prachtig.
Ik sta al zo’n 43 jaar voor de klas en ik vertel graag verhalen uit
mijn jeugd. In mijn huis heb ik ook een heus
onderwijsmuseumpje met ook vooral veel dingen waar ik over
kan vertellen. Ja, en dan kan Exota natuurlijk niet ontbreken. En
zodoende ben ik dat merk, met een overmate aan prik, gaan
verzamelen. En ja, als ik er dan naar kijk, zweven mijn
gedachten heel makkelijk naar mijn jeugdjaren.
Groet Krijn
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Agnes en haar verzameling miniatuur naaimachines
Door de verzameltik van Arie ben ik ook met verzamelen begonnen.
Omdat ik mijn coupeuse diploma heb behaald vind ik de naaimachine
dus heel interessant. Daarom ben ik in 2002 met verzamelen
begonnen nadat ik de eerste miniatuur naaimachine (de bekende
potloodslijper) van iemand had gekregen.
In het begin ging het wel snel met verzamelen omdat we veel naar
rommelmarkten gingen, maar daar kwam je steeds dezelfde
naaimachientjes tegen. Dus toen via internet op zoek naar
verschillende verkoopsites, zoals Marktplaats.
Daarna ook via media en het web aandacht voor mijn verzameling
gevraagd en een website gemaakt.Op die manier ook andere
verzamelaars ontmoet zodat we onderling konden ruilen en we elkaar
liet weten waar ergens aparte modellen te koop waren. Later via
Ebay wereldwijd naaimachinetjes verkregen.
Heb ook een boekje laten maken waar 270 naaimachientjes staan
afgebeeld. Door de verzameling eekhoorns van Arie kregen we
gebrek aan ruimte en hebben we er een aantal verkocht.
Nu bestaat mijn verzameling uit ongeveer 400 stuks en zitten er veel
in een doos omdat er geen plek voor is.
Door de verzameling eekhoorns van mijn man is mijn verzameling
een beetje op de achtergrond geraakt. Mijn website bestaat niet
meer, maar via internet is nog wel wat over mijn verzameling te
vinden.
https://moetjekijken.nl/gasten/agnesveldhoen/agnesveldhoen.html
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Arie en zijn verzameling eekhoorns
Ben met mijn verzameling eekhoorns begonnen omdat ik tijdens mijn
werk bij de Politieacademie Apeldoorn regelmatig eekhoorns voorbij
zag komen in het bosrijke gebied. De manier waarop de eekhoorns
de eikels in hun voorpoten vasthielden en deze zo lekker aan het
opknabbelen waren, fascineerde mij enorm.
Ik had al wel eens gehoord dat men eekhoorns in rennen thuishield
en ging mij daar toen in verdiepen. Een jaar of tien geleden ben ik
begonnen met twee Japanse Lissen. Omdat die niet rustig zijn en
constant door de ren bewegen ben ik op de Prevosten (driekleur)
overgegaan.

Latijnse naam: Callosciurus prevostii
Engelse naam: Prevost's squirrel

Ben lid van de Ned. Eekhoornvereniging geworden, waar ik nu in het
bestuur zit en me vooral bezig hou met de PR.
http://eekhoornvereniging.nl
Door mijn verzameltik ging ik over van levende eekhoorns naar een
verzameling eekhoorns.
In mijn jeugd ben ik met ongeveer 100 miniatuur likeurflesjes
begonnen en daarna als timmerman in de bouw met het verzamelen
van timmermanspotloden, dat uitliep naar 2400 verschillende
potloden.
Die had ik allemaal in het trapgat van ons vorig huis opgehangen,
wat dus een indrukwekkend gezicht was. Omdat we moesten
verhuizen besloot ik de verzameling te verkopen en met de
opbrengst een duur elektrisch gereedschap aan te schaffen dat ik
nog regelmatig gebruik.
Omdat ik regelmatig mooie beeldjes van eekhoorns tegenkwam nam
ik er wel eens eentje mee. Zonder er erg in te hebben was ik bezig ze
te verzamelen.
Het is elke keer een fijn gevoel er iets bij te vinden wat apart is. Ik
maak daar nu wel onderscheid in en de prijs moet redelijk zijn.
Groet Arie en Agnes Veldhoen
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meten = weten !
Iets meer dan 40 jaar geleden begon ik als timmerman in de bouw in
het noorden van het land. Gereedschap is belangrijk in de bouw,
Omdat mijn voorkeur naar restauratie gaat is mijn interesse ook voor
het oude gereedschap ontstaan. Van timmerman bij
aannemersbedrijven gespecialiseerd in monumentenrestauraties ben
ik opgeklommen naar voorman, uitvoerder en bouwkundig
opzichter/projectleider bij een architectenbureau.
Bij een klus in Zutphen liep ik langs de etalage van een
instrumentenmaker. In de etalage lag een aparte houten duimstok.
Toen ik deze kocht zag ik dat er verschillende lengtematen op
stonden.
Ik ben me gaan verdiepen naar de herkomst en het gebruik van
duimstokken. In de verschillende regio’s van Nederland waren er
namelijk verschillende lengtes eenheden in omloop zoals de
Amsterdamse, Utrechtse, Rijnlandse en Groninger duim. Dit was
vroeger geen probleem, de ambachtslieden werkten regionaal
doordat de reisafstanden zeer klein waren. De eenheden waren
afgeleid van lichaamsdelen zoals de duim, voet, palm en el.
Zo was een Amsterdamse duim 25,74 mm, maar een Groninger duim
24,35 mm.
Ook in Europa waren er verschillen. In Hamburg was de duim 23,87
mm en in Zwitserland 30 mm.
Napoleon heeft in 1808 het metrieke stelsel ingevoerd om eenheid in
Europa te creëren en hierdoor is ook de benaming van ‘duim’ op den
duur komen te vervallen. Na aankoop van mijn 1 e oude duimstok kon
ik niet bedenken dat ik 30 jaar later een grote collectie duimstokken
en andere meetinstrumenten/gereedschappen zou hebben.
En het was niet alleen de timmerman die een meetinstrument nodig
had. Ook in touwfabrieken en schoenmakers was een
meetinstrument noodzakelijk.
Her zijn niet alleen de houten duimstokken die in mijn verzameling
zitten. Ik heb ook meetstokken, peilstokken en rolmaten van divers
materialen De kleinste duimstok is ongeveer 15 cm (6 inch) en de
langste duimstok is 6 meter.
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Ik verzamel niet alleen Nederlandse meetinstrumenten, maar ik heb
ook exemplaren uit Engeland, Amerika, Zweden, Denemarken en
Noorwegen. De Nederlandse markt is niet zo groot. Op dit moment
is er nog één duimstokkenfabriek in Nederland, namelijk Schuil in
Drachten. De Engelse markt is veel en veel groter, daar zijn Stanley
en Rabone de bekendste fabrikanten. Omdat ik al een tijdje verzamel
weten de mensen ook dat ik dit verzamel en kan ik nog wel eens een
duimstok krijgen of kopen.
Naast meetinstrumenten heb ik ook een grote verzameling oud
gereedschap, Nooitgedagt spullen en boeken over gereedschap,
bouwhistorie en oude ambachten. Verder ben ik lid van Ambacht &
Gereedschap, een vereniging die zich inzet voor ik het behoud van
oude gereedschappen en kennis van ambachten
Het is een hobby van me om te snuffelen op rommelmarkten,
kringloopwinkels en op Marktplaats. Je hebt altijd kans dat er iets is
wat in mijn verzameling nog een plekje kan krijgen.
Als er personen zijn die nog meer informatie over mijn verzameling
willen hebben, of nog een oude duimstok thuis hebben liggen, neem
dan contact met me op.
Jacob Cazemier
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De Barbies van Marinda Heering
Wanneer ik mijn eerste Barbie pop kreeg kan ik me niet
herinneren, maar dat moet ongeveer 1968/69 geweest zijn.
Samen met mijn drie broers en ouders woonde ik in Zimbabwe
en toen een vriendin van mijn moeder naar Europa op vakantie
ging, werd er gevraagd een Barbie pop mee te nemen voor
dochterlief! Het werd een stel, Barbie met Ken en Skipper.
In 1971 kreeg ik de eerst Barbie die ik mij kan herinneren, dat
was op vakantie in Nederland. Het was de Frances-pop en ik
mocht wat kleertjes erbij uitzoeken. Echt de mode van begin
jaren zeventig, beetje hippie en bont.
Mijn moeder, die coupeuse was naaide veel kleertjes voor de
poppen. Samen met mijn vriendinnen speelde ik uren met de
Barbies. Mijn vriendinnen herinneren zich tot de dag van
vandaag alle dozen vol met kleertjes.
Een hele tijd stonden de Barbies in een kast terwijl ik opgroeide,
studeerde, trouwde en kinderen kreeg. Twee jongens kregen
we en toen was er ineens de Action Man rage. Dat vond ik leuk,
dus kocht ik voor de jongens de poppen en naaide ik kleertjes.
Het bleef niet alleen bij de Action Man poppen maar ook de
Barbie pop kwam weer in de mode en bij mij in zicht. Met het
gezin woonden we in het buitenland en als we in Nederland op
vakantie kwamen, kocht ik steevast een popje. Soms met
accessoires of kleding, soms alleen de pop. Ze gingen allemaal
in een dekenkist op zolder eerst bij mijn ouders, later in ons
eigen huis in Vaassen. Ook op diverse reizen keek ik uit naar
Barbies en kleertjes, mijn man hielp daar ook mee.
Tijdens de lockdowns in de Covid crisis heb ik alle Barbies weer
eens tevoorschijn gehaald en gecatalogiseerd. Hier en daar wat
gerepareerd en de naaimachine gepakt en meer kleertjes
genaaid. Mijn handige broer, Adriaan heeft geholpen met
diverse standaarden voor de poppen, zodat ze nu mooi
uitgestald kunnen staan.
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De miniatuur auto’s van Jan Nijhof
Er zijn verzamelaars waarvan de verzameling zo groot is dat
veel ervan in dozen op zolder staat. Niet bij Jan Nijhof, van zijn
verzameling miniatuur motoren en auto’s past alles in een
vitrine, staand in de kamer kan hij er dagelijks van genieten.
Het bijzondere is dat bij bijna ieder object een herinnering heeft.
Van het eerste exemplaar weten de meeste verzamelaars nog
hoe of van wie ze het kregen.
Het is bijzonder om op ongeveer veertig jarige leeftijd het eerste
bouwpakketje van je moeder te krijgen. Het was een MV
Augusta 500 cc miniatuur motor waarop Jon Surtees o.a. in
1956 de TT van Assen won. De tweede was een Moto Morini
125 cc waarop in 1957 Targuinio Provine in Assen als eerste
over de streep kwam. Beide exemplaren zijn in het museum te
bewonderen.
Jan inmiddels negen en tachtig jaar is zijn hele leven een auto
en motorliefhebber geweest. Welgeteld staat de teller op 48
auto’s en 9 motoren die hij tot op heden in gebruik heeft gehad.
Zijn eerste auto was een Singer sportauto uit 1934, zijn ogen
glunderen er nu nog van. Met de verzameling ging het verder
met miniatuur auto’s. Zijn vader huurde een paar keer een Ford
VS Roadster uit 1934. Hij was nog maar amper vijf en mocht
samen met zus op de achterbank. Een onvergetelijke
belevenis.
Een ander model is een Ford 4 cilinders uit de jaren’30.
Labberton reed er mee rond om in Vaassen kolen rond te
brengen. Als het even kon sprong hij samen met een paar
maatjes achter op het laadgedeelte. De kolenboer vond het
goed, het was een aardige man kan Jan zich herinneren. Van
beide auto’s kan natuurlijk geen miniatuur ontbreken.
Zoals zovele verzamelaars heeft ook hij alle rommelmarkten en
kringloopwinkels bezocht in de hoop iets van zijn gading te
vinden. Ook waren er de nodige adressen om spulletjes te
ruilen. Daarnaast heeft hij nog vele ander dingen verzameld
maar deze vitrines heeft hij inmiddels weggedaan. Ik ben op
leeftijd en wil de nabestaanden daar niet mee lastigvallen en
geef er liever zelf een goede bestemming aan.
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De vliegtuigmodellen van Jan Oortwijn
De vitrines thuis zijn leeggemaakt. Ook Jan heeft zich aangemeld
met zijn verzameling. Zijn modelvliegtuigen zijn de komende
maanden in het museum te bewonderen.
In de jaren 80/90 was hij vaak te vinden aan de Kaagbaan Oost op
vliegveld Schiphol. Op de spottersplek was het de kunst om zo dicht
mogelijk bij de plek te komen waar de banden van het vliegtuig bij het
opstijgen loskwamen van de baan en ook waar ze de baan weer
raakten bij de landing.
Het was de geur van kerosinedampen, het geluid van de motoren, de
rokende en piepende banden dat hem aansprak. Regelmatig gingen
zijn vrouw en kinderen mee, ze maakten er een gezinsuitje van. In de
buurt stond een molen zonder wieken. Deze was ingericht als winkel
waar bouwpakketten te koop waren. Regelmatig bezocht hij deze
winkel om te zien of het door hem begeerde model te koop was. Hij
had een voorkeur voor de Fokker modellen. Na de opening van het
nieuwe Schiphol is deze winkel helaas opgeheven en verplaatst naar
de ontvangst- en vertrekhal.
Voordat ze zelf in een groot vliegtuig stapten gingen ze eerst oefenen
op vliegveld Teuge. Samen met Herman en Bep van ‘t Erve meldden
ze zich aan voor een rondvlucht. Op de vraag aan de piloot wat er
zou gebeuren als de motoren uitvielen, drukte hij op een knop en zei
dan gebeurt er dit ………. het vliegtuig nam een duikvlucht.
De angst om in een groot vliegtuig te stappen was overwonnen,
de vliegreis naar Majorca kon worden geboekt.
Jan had een metaalslijperij fabriekje aan de Emsterweg. Bij het 25jarig bestaan van de zaak kreeg het echtpaar van de kinderen een
prachtig cadeau. Een rondvlucht in een Dakota DC-3. Het is alweer
een tijdje geleden, maar Jan glundert nog steeds wanneer hij er over
vertelt. Dit is ook het geval als hij samen met dochter Nicole in 1996
in een vliegtuig stapt. Vooraf was de bestemming niet bekend, het
was een zogeheten verrassingsvlucht. Het was een 24-uurs vlucht
naar vliegveld Houston in Amerika, met aan boord ook de
springpaarden die deelnamen aan de Olympische Zomerspelen in
Atlanta. Ook een bezoek aan de verkeerstoren op Schiphol staat nog
vers in het geheugen.
Jan is inmiddels 78 jaar en heeft geen zin meer om zelf nog naar
Schiphol te rijden. Geen nood! Met o.a. kleindochter Mira achter het
stuur is de rit naar Schiphol net een schoolreisje.
Een recent bezoek aan het Nationaal Monument MH17 waar 298
bomen zijn geplant ter nagedachtenis aan de slachtoffers heeft veel
indruk gemaakt.
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Zwarte Beertjes, voor elke zak
Zwarte Beertjes zijn pocketboekjes in een fonds van Bruna.
Elk boekje heeft een nummer. Bij de latere nummers staat dit
nummer zelfs op de rug van het boekje. Er is een doorlopende serie
nummers tot bijna 3.600 bekend. Daarnaast zijn er hogere andere
series gemaakt die niet allemaal aansluitend zijn. Het fonds is
gestopt met verdere uitgaven.
Ik verzamel Zwarte Beertjes vanaf mijn middelbare school, zeg
naar sinds 1968. Daar was een reden voor. Veel Beertjes zijn
misdaadromans, thrillers of de antieke term: Detectives. Dat was de
aanleiding voor mijn verzameling. Als ik thuiskwam van de kerk op
zondag, rook ik dat mijn opa er was. Sigarenrook. Telkens vroeg hij
aan mijn vader of deze nog iets te lezen had voor hem. Dat was zo,
als er weer een verjaardag, Vaderdag of Sinterklaas was geweest.
Maar andere keren was dat niet zo. Dat vond ik zielig voor hem, dus
kocht ik regelmatig iets voor hem om te lezen. Dat ging zo ver dat hij
niet meer aan mijn vader, maar aan mij vroeg of ik nog iets te lezen
had. Dat was de start van mijn verzameling. Ik struinde markten en
braderieën af. Ik kocht bij De Slegte of op rommelmarkten. Alles voor
opa, altijd Detectives. Op enig moment bleek dat het fonds veel meer
genres uitgaf. Ook boekjes en ook met een nummer. Dus die nam ik
ook mee, maar opa las die niet zo graag.
Getoond worden de eerste tien Beertjes die zijn uitgegeven, onder de
poster. Daarboven is een foto van de hele verzameling, toen die nog
netjes was opgesteld. In de tweede kolom staan met name de
boekjes van Cheyney met al zijn bijzondere titels, die elk naar een
vrouw verwijst. Daarboven staat aangetoond dat er in het fonds ook
abonnementen zitten. En eronder staan voorbeelden van literaire
werken in hetzelfde fonds.
Boven de ‘klok’ is zichtbaar dat er productieve schrijvers zijn zoals
Simenon. Aan de linkerkant staan alle Maigret boekjes en aan de
rechterkant staan zijn andere boekjes. Beiden het lezen waard. Ook
Charteris is een verdienstelijk producent. Er is zelfs een magazine
voor de Saint uitgegeven. Er staan er een paar getoond.
Verder is het fonds best aanwezig op het terrein van Kunst, Cultuur
en Maatschappelijke onderwerpen. En ook Erotiek wordt niet
geschuwd. Zie tenslotte rechtsonder (Jeugd)
Zie voor meer Zwarte Beertjes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Beertjes

Stan van Dongen

Nieuwsbrief
De schilderijen van Peter Bervoets
De expositiecommissie van Museum Vaassen Historie vroeg
me om enkele woorden te schrijven bij de schilderstukken van
mijn broer Peter.
De schilderijen spreken voor zich. Uit de selectie blijkt de
verscheidenheid aan onderwerpen. Vooral vogels, vlinders,
eenden en herten; en heel veel bloemen. Ook enkele
mythologische figuren. En gebouwen, vooral oude boerderijen.
Meerdere malen kreeg Peter het verzoek om al dan niet
afgebroken boerderijen te schilderen. Vaak ging het om het
verdwenen ouderlijk huis, geschilderd vanaf een oude foto. Als
z’n ‘opdrachtgever’ er blij mee was gaf juist dat hem voldoening.
Vanwege problemen met z’n gezondheid stopte zijn werkzame
leven in de zaak. Het was niet alleen z’n werk, het was ook zijn
passie, zoals Peter zelf dikwijls zei.
Maar er bleef weinig tijd over voor een andere hobby. Overigens
lukte het hem wel om twee grote mozaïeken te maken:
‘Ridderspoor’ en van het oude pand dat in 1868 de bakermat
werd van het familiebedrijf Bervoets en dat momenteel in De
Wieken hangt.
De beperkingen door z’n gezondheid gaven Peter nu de kans
en de mogelijkheid zich toe te gaan leggen op het schilderen.
Op weg geholpen door een ervaren schilder kon hij zich hierop
gaan concentreren. Hij maakte een mooie ontwikkeling door.
Het schilderen gaf Peter veel voldoening en plezier.

Hopelijk zal de bezoeker
van de expositie ook
genieten van zijn
schilderstukken.
Carla Bervoets

Nieuwsbrief
Een bijzondere gebeurtenis
Komend vanuit Apeldoorn, op 17 april 1945, hebben de
Canadezen hun tentenkamp opgeslagen op het voetbalveld van
SV Vaassen aan de Industrieweg. Dat is nu de Molenbeek.
Het was geweldig dat je daar zomaar mocht rondlopen tussen
soldaten waar je niet bang voor hoefde te zijn. En dan kreeg je
ook nog chocola en kauwgom van hen.
Toen we er de volgende dag weer naartoe wilden gaan zei mijn
moeder; "vraag maar of ze wasgoed hebben" maar ze zei er
uitdrukkelijk bij dat we dan ook zeep mee moesten brengen.
Zij deed dit natuurlijk graag voor de soldaten, maar vond het
ook wel fijn dat ze dan zelf weer zeep had.
Wij kregen het voor elkaar om met handen en voeten duidelijk
te maken wat we wilden, want we kenden geen Engels.
Toen wij de was terug brachten was deze Canadees heel blij;
alles netjes gestreken en de ontbrekende knoopjes waren er
weer aangezet. We kregen nog meer chocola, biscuit en
sigaretten.
Natuurlijk zijn we er nog regelmatig naartoe geweest.
Tot zover het verhaal van Jan Duinstee.

Henk en Jan Duinstee
1940

Foto Tentenkamp Canadezen mei 1945

Nieuwsbrief
Een bijzondere ontdekking
Mei 2022, Cecil Tucker uit Hamilton, Ontario, Canada is de
zolder aan het opruimen. Hij vindt in een oude schoenendoos
van zijn overleden vader, George Tucker, een opmerkelijke
briefkaart met foto.
De briefkaart is afkomstig van Riekie Karrenbelt uit Vaassen in
1945 woonachtig aan de Krugerstraat G 222 in Vaassen.
George Tucker had gediend in WOII in het Canadese leger en
zijn eenheid had eind van de oorlog zijn kamp opgeslagen op
het voetbalveld van sv Vaassen.
Zijn vader, die inmiddels al vijftig jaar overleden was, had hem
ooit eens verteld dat hij een bijzondere band had met een klein
meisje, die iedere dag naar de poort/hek kwam om wat brood te
halen voor haar familie.
Hij vroeg zich af of het meisje nog leefde en hij plaatste een
oproep op de site van de genealogische vereniging ” Veluwse
geslachten”. Wonder boven wonder kon via Broken Wings
achterhaald worden dat Riekie Kamphuis Karrenbelt inderdaad
nog leefde. Zij is inmiddels 90 jaar oud en woont in Epe.
Zij is nog echt vitaal en doet nog veel vrijwilligers werk.
Via Broken Wings is zij in contact gebracht met Cecil Tucker.
Voor Jan Duinstee was dit ook het sein om haar uit te nodigen
in het Museum Vaassen Historie om herinneringen uit te
wisselen over deze gebeurtenis.

Jan Duinstee in gesprek met Riekie Kamphuis-Karrenbelt en
haar partner Piet Rutgers

Nieuwsbrief
Kasteelfamilie in Oorlogstijd
Drie generaties van de familie Labberton zijn vanaf 1881 tot 1984
verbonden geweest aan het kasteel de Cannenburch en woonden in
het westelijk Bouwhuis bij het kasteel.
Deze expositie gaf een overzicht van de lotgevallen van de familie in
de bezettingsjaren 1940-1945. Met name “Het gedwongen werken”
voor de Duitsers zal uitgebreid worden belicht.
Hein Labberton woonde samen met zijn vrouw Gerritje van
Huffelen samen met hun zes zonen in het Bouwhuis bij de
Cannenburch. Bij het uitbreken van de oorlog dienden twee zonen
Gerrit en Dirk Labberton in het Nederlandse leger, beiden kwamen
gelukkig ongeschonden uit de strijd. Dirk, Theo en Joop Labberton
hebben in het kader van de “Arbeiteinsatz” gedwongen in Polen en
Duitsland moeten werken. Gerrit Labberton werd in 1944/1945
opgeroepen voor de organisatie “Todt”. Jan Labberton is gedurende
de oorlog lid van de Luchtbeschermingsdienst in Vaassen. Hendrik
Leendert(Henne) Labberton was jachtopziener en niet direct
betrokken bij de oorlog.
Voor meer informatie en verhalen over de familie Labberton zie
boekje ”75 jaar vrijheid” pagina 20 en verder

Foto familie Labberton Op de foto: links naar rechts staand: Jan Gerrit *1913,
Hendrik Leendert * 1914, Theo * 1916, Dirk * 1910; zittend: Gerrit * 1919,
Moeder Gerritje Labberton van Huffelen * 1886, Vader Hendrik Leendert
Labberton * 1867, Johannes * 1924 en de hond Cora

Hagen-Haspe na bombardement

stenen voor de TODT
per schip van Terwolde naar Olst

Stichting Broken Wings

Nieuwsbrief
De deurhandgreep van het Haackshuis

Het Haackshuis eind dertiger jaren. (foto, WANDELEND DOOR DE DORPSSTRAAT 1900-1950)

Bij binnenkomst van het centrum van Vaassen uit de richting
Apeldoorn is links een statig herenhuis te zien met de naam
Haackshuis. Deze naam heeft het te danken aan Frans Jan Haack
die in 1751 eigenaar werd.
In 1815 verkochten de erven van Frans Jan Haack het huis aan
Jannes Mulder, papiermaker op de Dorpermolens, die het op zijn
beurt in 1817 doorverkocht aan Frederik Carel Theodoor baron
d’Isendoorn à Blois voor vijfentwintighonderd gulden. In 1843 werd
zijn jongere broer baron Reinier Albert Lodewijk eigenaar van het
huis. In de acte, gepasseerd voor Gustaaf Willem van der Feltz,
notaris te Epe, wordt verklaard dat het oude huis door de verkoper is
afgebroken en het nieuwe huis, op dezelfde grond, door de koper is
gebouwd. Na het overlijden van Reinier Albert Lodewijk in 1856
kwam het huis weer in handen van zijn broer Frederik Carel
Theodoor baron d’Isendoorn à Blois.

In 1871 werd Teunis van Lohuizen eigenaar die ook de
naastliggende Dorpermolens kocht. Na 1905 kende het huis vele
eigenaren. In 1939 kwam het pand in handen van de NV Industrie en
werd het als kantoor gebruikt. Sinds enkele jaren is het particulier
bezit en is er een uitgebreide renovatie gaande.
Foto’s
WANDELEND DOOR DE
DORPSSTRAAT 1900-1950

Het historische pand blijft voor ons dorp behouden en het museum
kreeg dankzij bemiddeling van Jan Duinstee de deurhandgrepen met
daarop het logo van de NV Industrie in bezit.

Nieuwsbrief

Het boek werd door Rinus Meijer aan het museum geschonken.

Fragment uit het boek Zwerftochten door ons land Gelderland

Zwerftochten door ons land „Gelderland”. Tekst door Jhr. Jan Feith en Ch.Gl. Behrens. Platen
en illustratie’s door Bernard van Vlijmen. Gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem.
Uitgave N.V. Koek- en Beschuitfabriek v/h G. Hille & Zoon, Zaandam. (september 1930)
N.B. De voorplaat en andere plaatjes zijn gedateerd 1929. Uit advertenties in de dagbladen blijkt echter dat het
album pas in 1930 is verschenen.

Kenmerken
Op de rode linnen rug is “GELDERLAND” gedrukt in witte, staande letters. De achterzijde is
blanco. Bij het album is een los “ruilformulier” verstrekt, maar daarnaast is een “Mededeeling
voor verzamelaars onzer plaatjes” afgedrukt op de binnenkant van het voorplat. Het album is na
twee voorwoorden en een inleiding onderverdeeld in zes ongenummerde hoofdstukken. Eén
daarvan is “De Hooge Veluwe”, waaraan na de oorlog nog drie kleine zakalbums worden
gewijd. De nummers van de kleine plaatjes zijn onder de plaatjes afgedrukt. Onderaan elke
plaatjespagina zijn de nummers en titels van de zes plaatjes afgedrukt. Onder de
strokenplaatjes zijn alleen de titels afgedrukt; de juiste plaatsing moest dus aan de hand van de
volgorde en titel plaatsvinden. Er is geen register van de plaatjes.
De kleine plaatjes zijn genummerd 1 – 96, de strokenplaatjes A – K (de letter I ontbreekt). Alle
plaatjes en platen zijn gesigneerd B.v.Vlijmen en vaak zijn ze gedateerd.

Nieuwsbrief
Jan Nienhaus
Niet te bevatten! Ongeloof en verslagenheid nadat ons het bericht bereikte dat Jan op vrijdag
1 april jl. was overleden.
Al vele jaren was hij op diverse fronten actief voor Museum Vaassen Historie.
Met het verzamelen van ansichtkaarten en voorwerpen als een lepeltje van kasteel
Cannenburch, een ontbijtbordje van Venz, een vaas van café Maartenshof of een glas van
handbalvereniging CVO, toonde Jan al zijn belangstelling voor zijn geboortedorp en de
geschiedenis ervan.
Het is dan ook niet vreemd dat Jan een enthousiast medewerker werd van het Vaassens
museum.
Voor financiële ondersteuning van het museum was hij voortdurend op pad om sponsors te
zoeken en vaak met succes.
Hij zat in de werkgroep collectiebeleid om te beoordelen of verkregen objecten pasten bij de
doelstellingen van het museum. Op zoek naar mogelijke objecten kwam Jan o.a. in contact
met Maarten Mulder ten Kate van wie hij het debiteurenboek kreeg van zijn overgrootvader.
Ook kreeg het museum dankzij Jan oude gravures van kasteel Cannenburch en diverse oude
foto’s in bezit.
De Nieuwsbrief en de website van het museum waren voor hem belangrijke aandachtspunten.
Hij was wel de aanjager als het ging om het op tijd verschijnen van een Nieuwsbrief.
Het overlijden van Jan betekende voor het museum het verlies van een vriendelijke en
betrokken medewerker. Voor zijn vrouw Irma, zoon Daniël en overige familieleden een nog
veel groter verlies. We wensen hen kracht en sterkte toe nu zij zonder Jan verder moeten.

Nieuwsbrief
Wij stellen ons voor!

Pronto Metaalwerken is een bedrijf dat gespecialiseerd is in maatwerk metalen met

een hoge afwerkingsgraad voor verschillende branches.
Zo vinden onze producten hun weg naar:
-

Interieurbouwers
Scheepsbouw (interieur)
Installatiebedrijven
Bouwbedrijven
Industrie
Hoveniers (Plantenbakken - banken)

Het meeste van ons werk vindt zijn weg via de interieurbouwers naar bv Schiphol,
winkelcentra, horeca, kantoren of particulieren.
Hierbij kunnen we denken aan balies, presentatietafels, wandstellingen of
hangrekken en andere benodigdheden in een winkel. Of aan Barluifels, kapstokken,
voetensteun, hekken, frames voor wijnflessen of een biervaten-presentatie in een
horecaketen.
Om de juiste uitstraling en afwerking te krijgen werken wij met diverse materialen
variërend van messing, koper, aluminium, RVS, zink of staal, met waar nodig de
gewenste afwerking zoals bijvoorbeeld coaten verzinken of anodiseren.
We staan wat dat betreft overal voor open en voelen ons nergens te groot voor. De
kleine klant van vandaag is de connectie naar de grotere relatie van morgen.

Nieuwsbrief
We houden van uitdagingen. Zo hebben we inmiddels bijzondere items gemaakt
zoals:
- Een grote schommel met tafel voor 12 personen die op een dak dienst doet
als lunchplek
- Messing en koperen afzuigkappen
- Messing ontvangstmeubel
- Renovatie antieke lampen; hekken met behoud van beeld en uitstraling
- Knikkerbaan van 50 meter als kunstobject bij een groot verzekeringskantoor
Regelmatig begint een en ander met vage schetsen of een telefoontje wanneer een
proces wordt opgestart. Samen met de klant overleggen we wensen en
mogelijkheden waarbij het beeld van de architect moet worden behouden. Probleem
hierbij is regelmatig dat de opening al gepland is, maar de uitvoering nog niet
bekend. Communicatie is dus van essentieel belang om aan ieders wens te kunnen
voldoen binnen de gemaakte afspraken.
Dat men Pronto weet te vinden is wel duidelijk door de gerenommeerde namen van
ketens/eindklanten waarvoor wij veel hebben kunnen betekenen zoals:
Tommy Hilfiger- Omoda - Heineken - Booking.com - Van der Valk – DE koffie - en
vele anderen.
Om het geheel in goede banen te leiden werken we met 16 vakmensen waarbij we
in samenspraak met de klant producten ontwikkelen en deze vervolgens
produceren.
Bent u ook toe aan een nieuw interieur? Neem dan gerust contact met ons op zodat
we samen kunnen kijken naar uw wensen en mogelijkheden.

Runnenbergweg 6
8171MC Vaassen
T: 0578 57 62 72
E- Mail : Info@prontometaalwerken.nl
Internet: www.Prontometaalwerken.nl

Nieuwsbrief

Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie
en de nieuwsbrieven mede mogelijk.
Wij danken ze daar hartelijk voor!

HAMER

Anton Beheer BV

