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TE KOOP

Café Boerhof is een begrip op Boskamp

Op
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DEVENTE

Café Boerhof op
de Boskamp
staat te koop.
Afbreken lijkt de
enige optie: het
einde van een
tijdperk.
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door Gerard Potijk
BOSKAMP – Het halfvolle teiltje op
de bovenverdieping, waarin gestaag druppels uit het lekkende
dak plonzen, zegt genoeg: de witte villa aan de Eikelhofweg nummer 1 in Boskamp heeft zijn beste
tijd gehad. ‘De tijd heeft vat gehad op het gebouw en er is belangrijk achterstallig onderhoud’,
meldt de verkoopbrochure van
DW Makelaardij die een kijkdag
organiseerde in het pand dat te
koop staat. Wie het plan zou opvatten om de markante villa op te
knappen, heeft daar een hele kluif
aan en moet over een goed gevulde portemonnee beschikken. Veruit de meeste kijkers zijn daar deze zaterdag niet in geïnteresseerd,
die komen af op de lap grond onder de villa - zo’n 1100 vierkante
meter. Of omdat ze het huis graag
nog een keer van binnen willen
zien en dan met name het café
met bijbehorende zaal waar veel
Boskampers goede herinneringen
aan bewaren.
Café Boerkamp, het scheupie in
de volksmond was ooit dé uitgaansgelegenheid op de Boskamp
voor de wijde regio.
Wie er ook komt op deze kijkdag,
potentieel koper of een oude bekende op zoek naar nostalgie, ze
worden allemaal gastvrij ontvangen door de zussen Hermine
(roepnaam Miem) en Joes Boerhof. Hermine heeft er haar hele leven gewoond, ze vertrok pas twee
maanden geleden naar Olst.
Reden om het huis opnieuw te

‘Na
van

ZWOLLE

koop te zetten, nadat eerdere pogingen om aan projectontwikkelaar Van Vemden uit Twello te verkopen op niets uitliepen, vertelt
ze. ,,We zijn al meer dan tien jaar
van plan om het huis te verkopen.
Al die tijd hebben we er niets
meer aan gedaan, vandaar dat het
nu zo vervallen is. Van Vemden
wilde hier een appartementencomplex neerzetten, vergelijkbaar
met wat hij hiernaast heeft gebouwd. Maar dat liep op niets uit.
Eerst was er veel verzet tegen het
plan, met rechtszaken, en toen
het uiteindelijk rond was, meldden zich geen kopers. De markt
was er niet meer naar. Het plan
was door de tijd ingehaald.’’

Het pand bleef al die tijd eigendom van de kinderen Boerhof.
Toen duidelijk werd dat het plan
Van Vemden op niets uitliep besloten ze het pand te koop te zetten voor 220.000 euro.
,,Dat moet je zien als de prijs voor
een bouwkavel’’, zegt Joes die
zich ook nauwelijks kan voorstellen dat iemand van plan is om het
huis op te knappen. ,,Met 1100
vierkante meter zou je het kunnen splitsen in twee kavels.’’
Het witte huis stamt uit het midden van de 19e eeuw en is gebouwd als herenhuis voor de zuster van de pastoor’’, vertelt Joes.
,,Opa, die uit een kleermakersfamilie stamde, kocht het in 1900.

䡵 Zaterdag was er een kijkdag in het voormalige café Boerkamp op de Boskamp

Zijn familie ging met stoffen
langs de deur om boeren een pak
aan te meten. Hij vestigde op zolder een naaiatelier. En hij begon
een café met slijterij, vanuit Schiedam werd de jenever aangevoerd.’’
Opa was een harde werker, zeggen de zussen, en goed zakenman. ,,Hij gaf zijn acht kinderen
allemaal een lap grond met een
huis erop. Overal in de omgeving
wonen Boerhofs.’’
Hun vader, geboren in 1903, bleef
na zijn trouwen in het huis wonen. Samen met zijn vrouw be-

sloot hij in de jaren vijftig het café aan de achterkant uit te breiden met een aanbouw zodat een
feestzaal ontstond.
Café Boerhof werd een begrip op
de Boskamp, de vijf kinderen hielpen mee in het bedrijf. ,,Met een
kort zwart rokje en een schortje
voor tussen de boerenjongens
door op en neer naar de tapkraan’’, vertelt Joes met pretogen.
,,En maar bier tappen. En hoeveel
bruiloften wij niet hebben gehad,
vele honderden. Ik denk dat alle
inwoners van de Boskamp boven
de zestig hier zijn getrouwd.’’

Cellodag: ‘Hou druk
k op vierde vinger’
door Mischa Westerhof
OLST – „Scherp strijken, doorstrij-

ohuus. foto Gerard Vrakking

ken, druk op de vierde vinger houden.” Zomaar een paar termen tijdens de repetitie zaterdag in het
Holstohus in Olst. Een groep van
circa veertig leerlingen van Jeroen
van Dijk en Corien Kok, die hard
oefent voor het concert aan het
eind van de middag.
Meer dan tweeëntwintig jaar
geeft Jeroen van Dijk al celloles in
Olst bij de Stichting Muziek Onderwijs Olst-Wijhe.
„Leerlingen van beiderlei kunnen, in de leeftijd van negen tot
zesenzeventig zitten in deze
groep”, vertelt Van Dijk.
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„Oud- leerlingen die uit heel Nederland komen. Soms niet eens
meer een cello hebben en in dit
gelegenheidsorkest met een leencello spelen. Ook leerlingen die ik
nog steeds les geef. Maar niet de
allerjongste leerlingen hoor,’’ vertelt de bevlogen cellodocent.
De jongste leerling van Van Dijk
is zes en speelt een achtste cello.
„Net als bij een viool zijn er verschillende groottes van dit instrument, zodat je op jonge leeftijd al
met cello spelen kunt beginnen.
Over het algemeen zijn cellisten
mensen die ervan houden om bezig te zijn met hun handen. Geef
ze een cello en het klinkt in het
begin nergens naar. Heel anders

dat te koop staat. Belangstelling is

er vooral voor de grond. Sloop lijkt de enige optie. foto Gerard Potijk

dan bij een piano. Daar sla je een
toets aan en je hebt geluid. Daarnaast zijn bij het bespelen van dit
instrument je handen onafhankelijk van elkaar bezig en dat is heel
goed voor je motorische ontwikkeling.”
Voor deze middag hebben de leerlingen drie stukken ingestudeerd.
Een klassiek werk van Purcell en
een heel bijzonder heavy metall
stuk. „Dit stuk is door een Fins
cello-orkest bewerkt tot een arrangement voor cello”, vertelt de gepassioneerde Van Dijk. Er is de hele zaterdag hard geoefend in de
Solvay-zaal van het Holstohus. Dirigent van dit orkest is Corien
Kok, net als Jeroen van Dijk cello-

docent. Streng en gepassioneerd
wordt er onder haar leiding geoefend om aan het eind van de middag een echt concert te geven
voor familie, celloliefhebbers en
verdere belangstellenden. „Met
dit concert laten we zien dat de
cello, een klassiek instrument, geschikt is voor vele vormen van
muziek. Het kan zoveel! De cello
is zo’n mooi warm klinkend instrument. Het staat, letterlijk,
dicht bij degene die het bespeelt
en heeft bij het bespelen een menselijke stem.”
Net zo gepassioneerd als hun docent laten zijn leerlingen zich van
hun beste kant zien tijdens het
uiteindelijke concert.

Ook toen de kinderen al studeerden, kwamen ze regelmatig thuis
om mee te helpen in het café, met
feesten en grote vergaderingen.
,,Het gebeurde allemaal hier. Je
had ook café Ten Have, maar daar
was het lang niet zo druk.’’
Vader Boerhof bleef tot aan zijn
dood, op 98-jarige leeftijd in 2001,
in het huis wonen. Dochter Hermine, niet getrouwd, bleef bij
hem. Nadat vader was overleden,
besloten de kinderen Boerhof het
huis van de hand te doen.
Een hard gelag? ,,Een beetje wel,
maar ach zo gaan die dingen.’’
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Groningse hoev
Spiekerhuus in
LUTTENBERG – Boerderij het Spiekerhuus aan de Looweg in Luttenberg, vorig jaar nog gekozen tot
‘Mooiste Boerderij van Salland’,
heeft in de landelijke wedstrijd
‘De Boerderij van het Jaar 2013’ de
eer moeten laten aan de Groningse herenboerderij Pábema in het
Groningse Zuidhorn. Volgens de
jury was dit Groningse rijksmonument uit het begin van de negentiende eeuw het beste voorbeeld
van herbestemming van niet
meer agrarisch gebruikte boerderijen. Boerderij het Spiekerhuus,
waarin nu Bed & Breakfast ‘BuitenOosten’ gevestigd is, was door
de stichting Sallands Erfgoed

Februari 3, 2014 4:16 pm / Powered by TECNAVIA

voorged
de eeuw
boerder
die tot d
gaat, m
elf ande
se boerd
mineerd
werkgro
risch er
onder b
denhof’
boerder
IJsselhoe
Wolters
mineerd
schap’. V
man Tr

