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HIER IN SALLAND

Pruimen
door Gerard Potijk

S

café. Tussen een enorme berg
serviesgoed en alles wat er nog
meer onder het huis vandaan
uit de kelder naar boven was
gekomen. Op lange tafels stond
het uitgestald. Alles is te koop
nu het huis te koop staat. Een
van de zussen Boerhof, Hermine vertelde dat ze de spullen
naar boven had gesleept om
van de hand te doen. In september was ze ermee begonnen en
al op de eerste dag, toen ze buiten wat dingen op een tafel
had uitgestald, meldden zich
kopers. Als vliegen die op een
pot stroop afkwamen, alles
ging grif van de hand. Hermine
werd daarna een poosje ziek,
vandaar dat nog niet alles uit
het interieur van café Boerhof
is verkocht. De stokoude piano,
gemaakt door een firma in
Leipzig, stapels roodpluchen tafelkleedjes, horloges, wekkers
en veel meer wat jarenlang
heeft stilgestaan. Stapels krantenknipsels die vader Boerhof
verzamelde als archief van alles wat er op de Boskamp gebeurde. Maar die pruimen op
sap, een stuk of twaalf weckflessen, die vond ik het meest
intrigerend. Dan gaat de fantasie werken: hoe lang geleden
ingemaakt, door wie en met
welke bedoelingen? Over een
fles wijn, dik onder het stof die
tientallen jaren in een kelder
lag, kan een hele verhandeling
worden gehouden. Je hebt ze
van vele duizenden euro’s, zag
ik laatst in een reportage op tv,
mits ze in de kelder onder het
goede château hebben gelegen.
Daar kan zo’n weckfles ‘pruimen op sap’ niet tegenop. Maar
de liefde waarmee de pruimen
ooit zijn ingemaakt, het verhaal dat erbij hoort, de jaren
dat ze onder in die kelder hebben gewacht om als traktatie
te worden opgediend. Daar kan
geen enkel château tegenop.

oms kom je als verslaggever
op plekken waar de tijd lijkt
te hebben stilgestaan. Dat gevoel kreeg ik toen ik zaterdag een
kijkje nam in café Boerhof op de
Boskamp. Het pand staat sinds
kort te koop, vandaar dat een kijkdag werd gehouden. Elders in deze krant leest u er meer over. ‘Een
pand met historie en interessante
bewoners‘ verzekerde een collega
mij, die Hermine Boerhof ooit tegenkwam. ‘Daar is een mooi verhaal te halen’. Zo gaat dat soms:
collega’s die je op pad sturen alsof
je op jacht gaat. Hij had gelijk, aan
café Boerkamp kleeft veel geschiedenis en het witte pand is, in al
zijn vervallenheid een opvallend
plaatje daar in de bocht van de Eikelhofweg. Als ik er langs kom,
doet het mij denken aan villa Kakelbont, dat spannende huis in de
verhalen van Pippie Langkous. Ik
werd welkom geheten door de alleraardigste zussen Boerkamp die
klaarstonden met koffie en prachtige verhalen over vroeger wisten
te vertellen. Over hun opa, hun vader en hoe café Boerkamp voor
veel Boskampers een plek was
met zoete herinneringen omdat
ze er hun geliefde leerden kennen. Een plek waar werd gefeest,
getrouwd en gerouwd met de familie Boerkamp als middelpunt.
Natuurlijk mocht ik boven een
kijkje nemen. Dáár had de tijd stilgestaan, zag ik aan
de deuren met houten krukken, de
oud-marmeren
wastafels op de
slaapkamers en
spullen uit grootmoeders tijd die
daar waren achtergebleven: een handwringer voor de
was, een radio van
voor de oorlog.
Maar het meest getroffen werd ik
door de weckflessen met pruimen
op sap die ik beneden tegenkwam in 䡵 Weckflessen met pruimen te koop bij café Boerhof. foto Gerard Potijk
de zaal achter het

Copyright (c)2014 De Stentor 03/02/2014

HANGPLEK

Buurt: g

De beoogde jongeren ontm
(JOP) in Park Drostenkam
veel beroering gezorgd bij
Als het aan het college van
komt de JOP er, maar de b
daar niet zomaar bij neer.
door Gerard Potijk
RAALTE – Niets dat de gemoederen

zo in beroering brengt als het
plaatsen van een JOP, een jongeren ontmoetingsplaats. Dat is in
Raalte ook het geval: buurtbewoners van Park Drostenkamp, waar
de JOP komt te staan, zijn boos
dat de gemeente dit plan toch
doorzet. Vervuiling, vandalisme,
sociale onveiligheid en handel in
verdovende middelen, het ligt allemaal op de loer vrezen de buurtbewoners. In een brief op poten
laten ze niets heel van het voornemen van het college van B en W
om de JOP dit voorjaar of anders
deze zomer te plaatsen.
Het verzet tegen de JOP in het
Park Drostenkamp in Raalte is
niet nieuw, de eerste informatieavond daarover eindigde vorig
jaar april met een hoop tumult.
Tijd voor een time-out besloot de
gemeente toen om de gemoederen te bedaren en de geesten rijp
te maken voor plaatsing van de
JOP. Er moest over en weer begrip worden gekweekt tussen
buurtbewoners en jongeren. De
jeugd kreeg in Park Drostenkamp,
aan de overkant van de vijver een
plek toegewezen om te bewijzen
dat ze daar zonder overlast bij elkaar kunnen komen.
Volgens wethouder Hiemstra een
geslaagde proef liet hij vorige
week weten: met de jongeren viel
volgens hem goed te overleggen
over wat ze wel en niet mogen en
ze hebben zich keurig gedragen,
afgelopen zomer. Maar toch lijkt
het niet gelukt, dat begrip kweken tussen buurt en jongeren, afgaand op de brief die de buurt
aan het college van B en W
schreef, daags voordat het besluit
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