




28e jaargang.         Oktober 2012.

Beste lezers,

U bent gewend, dat de Kloosterstam in het voorjaar uitkomt, maar door 
omstandigheden wordt het een herfstblad.Zoals u wellicht weet krijgen 
alle 80plussers op hun verjaardag een felicitatie op een echte Klooster-
stamkaart. 
In dit nummer van de Kloosterstam willen we een aantal van deze leef-
tijdsgroep aan het woord laten. Hun boeiende verhalen zijn door henzelf 
of interviewers opgetekend. Veel jeugdherinneringen, woonomstandighe-
den, (lagere) schooltijden en oorlogshandelingen geven een mooie indruk 
van hun leven.
Natuurlijk ontbreekt de vaste rubriek “Droeve en blijde dagen “ niet en 
komt er een belangrijke jubilaris voorbij.

Veel leesplezier!      

Vriendelijke groeten,  
Jan Kloosterboer
 

Kloosterstam-redactieadres:  T.A. Kloosterboer
 Keizerstraat 52, 7411  HH  Deventer.
 Telefoon: 0570-611434
 Email: t.kloosterboer@hetnet.nl

Kloosterstam-secretariaat: H.G. Kloosterboer
 Raadhuisstraat 9,  7211  AA  Eefde
 Telefoon: 0575-524130
 Email: heidihardy@zonnet.nl
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Droeve en Blijde dagen.

De lezers van deze rubriek zullen zich misschien niet realiseren dat de 
berichten voor deze bijdrage door ondergetekende in de loop van het jaar 
2011 verzameld zijn. Tussen de vele aantekeningen en losse blaadjes 
die op de werkkamer op diverse stapeltjes liggen zouden ze beslist zoek 
raken. Daarom worden ze steevast na ontvangst direct in een enveloppe 
gestopt die een vaste plaats heeft in een doos in de boekenkast. En na 
een jaar komen ze op tafel om verwerkt te worden. En dan sta je weer 
verbaasd wat in dat afgelopen jaar is voorgevallen en hoe snel de tijd is 
voortgegaan. Het is heel goed dat we weer een ogenblik terugkijken in 
ons jachtige leven.

Op deze plaats wil ik aandacht vragen voor het overlijden van onze 
oud voorzitter van de “Kloosterstam” Harmen Jan Kloosterboer (Lo 7). 
In ons vorige jaar verschenen nummer las u een “In memoriam” over 
Harm. Op 15 mei 2011 kwam er  een einde aan het leven van deze 
vriendelijke en altijd belangstellende Kloosterboer.
Hij bereikte de leeftijd van bijna 88 jaar. Een grote schare van familie, 
vrienden en oud zakenrelaties –en natuurlijk een afvaardiging van 
onze Klooster-stam – heeft op een stralende lentedag 21 mei 2011 in 
Crematorium Dieren afscheid genomen.  
Op deze plaats zeggen we nogmaals:  Harm hartelijk dank voor goede 
leiding en natuurlijk voor de vriendschap. 

Via een e-mail van de zoon bereikte ons het droeve bericht dat in Ulft 
op 24 juni 2011 is overleden Johan Willem Rosie (Br 12), echtgenoot 
van Everdina Maria (Diny) Kloosterboer.
Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar en was o.a. werkzaam als portier in 
Kasteel Bergh in ’s-Heerenberg. Johan Rosie werd na een afscheidsdienst 
in de Protestante kerk in ’s-Heerenberg op het kerkhof aldaar begraven.
  
De volgende uit onze grote familiekring, waarvan een rouwbrief  ons be-
reikte was Hendrik Kloosterboer (Gr.B 11). Hij overleed in de ouderdom 
van 90 jaar in Verzorgingstehuis Humanitas in Deventer op 16 juli 2011. 
Hendrik woonde samen met zijn echtgenote Aaltje Klijn Velderman tijdens 
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hun werkzame leven op erve de Mars aan de Nieuwedijk in Colmschate.
Door de stadsuitbreiding van Deventer werden ze gedwongen hun boerderij 
te verlaten in ca. 1990. De plaats van de boerderij is nauwelijks nog te 
herkennen in de nieuwe wijk de Vijfhoek. Na een aantal jaren in het dorp 
Colmschate te hebben gewoond werd tenslotte Huize Humanitas hun woon-
plaats. De afscheidsdienst vond op 21 juli 2011 in de Ichtuskerk in Colmschate 
plaats en daarna de begrafenis op de begraafplaats aan de Sworminksweg.

Daarna kwam op 30 oktober 2011 in het Ziekenhuis te Zutphen een einde 
aan het leven van Adriaan Kloosterboer (Lo 5) echtgenoot van Ina van 
der Mast. Hij bereikte de leeftijd van 91 jaren. Hij woonde met zijn gezin 
in Zutphen en was als hoofd personeelszaken werkzaam bij de bekende 
fa. Reesink. De laatste jaren van zijn leven brachten ze samen door in hun 
gezellige appartement nabij het centrum van de oude stad. Op 4 novem-
ber 2011 vond in de Sint Walburgiskerk de afscheidsdienst plaats en 
daarna het afscheid onder grote belangstelling in het nieuwe Crematorium 
de Omarming in Zutphen.

Het volgende gedicht lijkt mij passend bij onze stamboom:
De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.
Wij zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien.
(uit de liturgie bij het afscheid van Adriaan Kloosterboer)

Een trouwe lezer van onze Kloosterstam was Hendrik Jansen, Banekateweg 
te Bathmen. Hij overleed aldaar op 2 november 2011 in de ouderdom van 
82 jaar. Hendrik en zijn vrouw Gerrie waren lid van onze Kloosterstam 
sedert de tijd dat Hendrik onze reünie op video vastlegde. 
Vervolgens overleed, ook in Zutphen - haar woonplaats - na een 
ernstige ziekte Wilma Kloosterboer-de Rooy (Gr.B 7) echtgenote van 
Henk Kloosterboer op 7 november 2011. Zij was in het Noord Hollandse 
Barsingerhorn geboren en bereikte de leeftijd van 72 jaar. De afscheids-
dienst werd gehouden op 11 november 2011 in de Kerk de Wijngaard te 
Zutphen en daarna volgde het afscheid in Crematorium de Omarming
te Zutphen.     
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Jonge blaadjes.
We kregen over 2011 geen kaartjes of mededelingen over geboorten bin-
nen de familie.

Varia.
We ontvingen een uitnodiging van Ap en Janny Kloosterboer-Vrielink 
(St. 2) , “de Belten” in Bathmen. Dit echtpaar vierde op 1 juni 2011 in 
Horecahuis Boode in Bathmen met familie en vrienden het feit dat ze 
17787 dagen = ca. 49 jaar getrouwd waren. Janny was 75 jaar geworden 
en het echtpaar kende elkaar 60 jaar.
Reden voor een heel gezellig feest – en dat was het kan ik u verzekeren. 

U weet het inmiddels wel: we kijken met belangstelling uit naar familie-
post over en uit de Kloosterstam.

Teun. 

Bij dezen wil ik de ‘Kloosterstam’ 
hartelijk bedanken voor de bloemen-
hulde bij mijn 80ste verjaardag.
U ziet op de foto met wat een mooi 
boeket we werden verrast. Maar daar-
naast kreeg ik ook een aantal felicita-
tiekaarten op en rond mijn verjaardag 
en enkele berichten per e-mail. Daar-
voor ook mijn hartelijke dank.
Ik hoop dat ik de kans krijg nog een 
aantal jaren aan mijn hobby te kun-
nen werken.

Nogmaals heel veel dank voor alle 
vriendschap.

 Teun.
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1.  Maria Hendrika (Marietje) Kloosterboer   (St. 7)
Ik ben in 1928 geboren op de boerderij Broekhuis of Brooks in Zuid-
loo – Bathmen.We waren met 4 kinderen: 2 oudere broers, dan ik en een 
jongere broer. De laatste is Johan en hij leeft gelukkig nog.
Ik ging in Bathmen naar de lagere school. Daarna ging ik naar de U.L.O. 
in Deventer. Na het examen ging ik vervolgens naar de 5 jarige H.B.S. in 
Deventer. Ik kwam toen in de 4e klas. 
Als vervolgonderwijs volgde ik later nog een Psychologische cursus in 
Haarlem. Dat was een 4 jarige opleiding waar ik 1 keer per week per trein 
naar toe ging.
 
Mijn beroep was directiesecretaresse; eerst 3 jaar bij de heer Moos bij 
de Vleescentrale in Twello. Vervolgens werd de firma Multicolor in 
Deventer mijn werkgever. Hier werkte ik 30 jaar. Lange tijd dicht bij het 

Onder de titel “Vragen staat vrij” hebben we een aantal 80plussers 
benaderd om aan de hand van een format met onderstaande vragen 
hun levenservaringen te delen met de Kloosterstamlezers. 
We zijn blij u de 9 onderstaande prachtige en persoonlijke verhalen te 
kunnen presenteren. Bij één familie komen ook 2 jongere generaties 
aan het woord. (Goed voor de afwisseling.)

Wat is je naam? Weet je jouw familiecode? Waar en wanneer ben 
je geboren? Was dat een boerderij of een woning in dorp of stad?  
Waren er broers en zusters? Waar ging je naar school? Waar ging 
je heen na de lagere school? Vervolgonderwijs? Wat was daarna je 
beroep? Ben je getrouwd en met wie / waar getrouwd? Hebben jullie 
kinderen? Wat is je goed bijgebleven van de tijd in je ouderlijk huis, 
bv de dieren, eerste televisie, radio? Zijn er ook leuke herinneringen 
aan bv schoolreisjes? Welke rol speelde de oorlog? Was er druk con-
tact met de familie Kloosterboer of juist meer met andere families? 
Heeft de historie van de Kloosterboer-familie je / jullie belangstel-
ling? Lezen je / jullie ons familieblad? Wat is aardig om aan andere 
familieleden Kloosterboer te laten weten?     
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centrum van Deventer; de laatste paar jaar in de nieuwe fabriek op het 
Industrieterrein. Het is wel triest in de krant te moeten lezen dat dit be-
drijf gaat sluiten wegens faillissement.  

Maria Hendrika (Marietje) Kloosterboer

Ik was ongehuwd en woonde lang in Deventer. 

Uit de tijd dat ik als kind opgroeide op de boerderij in Zuidloo herinner 
ik me de keer dat ik als meisje van ca 7 jaar voor het eerst alleen ging 
rijden met onze bokkenwagen. Mijn oudere broer Wim was ziek, hij had 
roodvonk. Dus ging Marietje voor het eerst alleen een ritje maken. Ik was 
bijna weer thuis toen ik de bocht te kort nam en de wagen omviel.
Gelukkig mankeerde ik niets en er was geen schade. En ook herinner ik 
me dat we tijdens de Bathmense Kermis de eerste prijs kregen met onze 
prachtig met bloemen versierde bokkenwagen. We hadden veel bekijks. 

Schoolreisjes waren er in mijn schooltijd niet in verband met de oorlogs-
tijd. De schooluren waren ook vaak onregelmatig; soms was er helemaal 
geen school. Af en toe moesten we bij vreemde mensen onderweg binnen 
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vluchten als we onderweg naar school, of op de terugweg naar huis, bang 
waren voor de onveilige situaties. Vliegtuigen kwamen onverwacht en 
beschoten treinen.

Ik heb normaal contact met de familie Kloosterboer, maar ook veel contact 
met anderen, waaronder oude vriendinnen. Helaas wordt die groep steeds 
kleiner. Ik heb zelfs nog een oude schoolvriendin in Engeland uit mijn ULO 
tijd.

Ik luisterde vroeger heel veel naar de radio – veel naar muziek, daar 
genoot ik erg van. Verder heb ik altijd veel gelezen, vooral boeken en 
kranten. Ik heb wel belangstelling voor het familieblad de Kloosterstam. 

Tot slot de groeten voor de Kloosterboeren van mij vanuit Verpleeghuis 
Sint Jozef: afdeling ‘Somervaert’ !!         

2.  Hanneke (Hans) Okken-Kloosterboer  (Dev. 1) 
Ik, Johanna Catharina Kloosterboer werd geboren op 13 juni 1921 te Ven-
lo waar mijn vader werkzaam was als Inspecteur van de Invoerrechten en 
Accijnsen.  We woonden  in de stad Venlo bij de grens en daar groeide ik 
op.In 1925 kreeg ik een broertje Bertus; hij overleed in 1990.
Ik ging naar een christelijke lagere school (mijn moeder was christelijk, 
mijn vader was niet religieus). Aan die school heb ik geen goede herin-
neringen.
Daarna volgde de 3-jarige H.B.S. in Venlo en eindexamen Meisjeslyceum 
te Utrecht.

Na een studie Duitse Taal- en Letterkunde in Groningen en Utrecht kwam ik te-
recht als wetenschappelijk ambtenaar op het Instituut voor Duitse Taal- en Let-
terkunde te Utrecht. Daar bleef ik tot mijn pensioen, de laatste jaren als docente.
Ik trouwde in 1945 met Jan Beunk te Westendorp; we zijn in 1949 gescheiden.
Vervolgens hertrouwde ik in 1991 met Lambertus Okken te Bilthoven.
Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen geboren; in het tweede huwe-
lijk was ik te oud voor kinderen. 
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Pas toen ik 12 jaar oud was kregen we een hondje; dat kwam helaas on-
der de trein toen hij mijn vader naliep, die langs het spoor naar zijn werk 
fietste. Mijn (zeer grote) dierenliefde is pas later ontwaakt. 

Johanna Catharina (Hanneke) 
Kloosterboer

Mijn lagere school kende geen schoolreisjes; mijn twee middelbare overi-
gens ook niet. Het was een sobere tijd. Elk jaar met Pinksteren bezochten 
wij “de tantes” : dat waren twee ongetrouwde zussen van mijn vader die 
aan het Bergschild in Deventer woonden in een groot huis. Tante Anne 
Kloosterboer was erg vroom: wij mochten  niet naar de kermis, die elk 
jaar met Pinksteren in Deventer was. Mijn vader ging stiekem toch met 
ons. Ook met de andere zus en de broer van mijn vader was er regelmatig 
contact, in de vorm van logeerpartijen over en weer. 

We misten geen televisie want we wisten niet wat dat was. Toen ik 18 jaar 
was kregen we thuis radio. Toen ik jong was speelde ik heel veel buiten. 
Verder las ik alles wat ik te pakken kon krijgen. Met vader gingen we 
wandelen, hij leerde mij schaatsen, hij las ons ’s zondags voor. Ik heb me 
nooit verveeld. 
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Op de vraag of de historie van de Kloosterboer-familie mijn belangstel-
ling heeft kan ik antwoorden dat ik het familieblad graag lees en dat ik 
veel contact houd met de jongere Kloosterboeren + de aangetrouwde 
familie. 

Was getekend,  Hans (Hanneke) Kloosterboer.        

3.  Gerrie Bargeman-Kloosterboer (Br 19) 
De vraag was of ik nog herinneringen had aan mijn jeugd, die grote 
indruk hebben gemaakt en waar nog steeds vaak aan word gedacht. 
Er zijn er vele, maar de impact is heel verschillend. 
Ik ben Gerrie Kloosterboer en ik kom uit Harfsen. Ben geboren in 
november 1930. Mijn vader en moeder zijn Willem en Janna Klooster-
boer-Stegink. Ons gezin bestond uit 4 meisjes. Mijn zusjes zijn geboren 
in 1933-1940 en 1942. We behoren tot de Bronsink-tak. 
Voor mij is de oorlog van 1940 tot 1945 een onuitwisbaar gebeuren. 
Daarom dit verhaal. Er hing al een poos de dreiging van de oorlog in 
de lucht, maar niemand wist wat ons te wachten zou staan. Nu, heden 
ten dage met TV, radio, telefoon en de media is alles wat er gebeurd 
meteen wereldnieuws. Zoniet op 10 Mei 1940. We gingen die dag niet 
naar school. Er waren veel vliegtuigen in de lucht en dat voorspelde 
niet veel goeds. Er trokken hele colonnes militairen over doorgaande 
wegen van dorp naar dorp. Het Nederlandse Leger verzette zich hevig, 
maar tegen zoveel geweld is niet op te boksen en daardoor vielen er heel 
veel doden. De begraafplaats op de Grebbeberg getuigt daarvan. Op de 
grafstenen kun je de overlijdensdata aflezen. Zoveel jonge Nederlandse 
soldaten liggen daar begraven. Door de Duitsers werd op 14 Mei Rot-
terdam gebombardeerd. Met opnieuw veel slachtoffers. Dan capituleert 
Nederland. Seyss Inquart wordt dan Rijkscommissaris en deelt hier de 
lakens uit. 

De eerste jaren van de oorlog was voor ons als kinderen vrij rustig. We 
konden ook gewoon naar school. Later in de oorlog was dat heel anders: 
dan hadden we maar een halve dag school en soms in de zaal van het 
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café, omdat de Duitsers in de school waren. We zijn zelfs nog op school-
reisje geweest: met de boerenwagen naar de speeltuin van de Platvoet in 
Deventer. Een melkbus vol ranja ging mee op de wagen. Verder ging het 
dagelijkse leven nog redelijk gewoon door. Engelse vliegtuigen gingen in 
het Ruhrgebied in Duitsland bombarderen. De gloed van al die branden 
daar was bij ons aan de horizon te zien. De Duitsers probeerden zoveel 
mogelijk vliegtuigen uit de lucht te halen voordat ze in Duitsland waren. 
Met zoeklichten zochten ze de vliegtuigen op en door afweergeschut 
werden ze dan neergeschoten. Vanuit ons huis kon je de stralen van de 
zoeklichten langs de lucht zien. Al in het begin van de oorlog moesten 
de ramen van boerderijen worden geblindeerd; er mocht geen licht naar 
buiten stralen, dan konden vijandelijke vliegtuigen zich minder goed 
oriënteren.

De bewoners van Nederland kregen allemaal een persoonsbewijs, met 
daarop een foto, een vingerafdruk en de geboortedatum. Kinderen onder 
14 jaar kregen een naamplaatje met de geboortedatum en je naam. Het 
was een metalen plaatje die je aan een kettinkje om de hals altijd moest 
dragen. Er waren altijd veel vliegtuigen in de lucht,soms zag je hoe ze 
om elkaar heen cirkelden. Heel beangstigend, er kon zo maar één worden 
neergeschoten. 

Het verzet van de ondergrondse beweging was heftig; velen hebben 
dat met de dood moeten bekopen Sommigen durfden ook alles. Zo 
was de familie Slagman zo’n plek waar het onmogelijke kon. Veel 
onderduikers en zelfs Engelse piloten die levend uit hun vliegtuig 
waren gekomen kregen daar onderdak. De boer van de boerderij is 
op een gegeven moment wel opgepakt en heeft het niet overleefd. 
De boerderij is in brand gestoken. Af en toe waren er razzia’s van de 
landwacht om verzetsmensen op te pakken. De locaties werden omsin-
geld, sloegen met de geweerkolf op de deur en als er niet werd openge-
daan trapten ze de deur in. Dan namen ze de mensen mee die werden 
gezocht. 

Er kwam steeds meer gebrek aan voedsel. Ons gezin heeft nooit gebrek 
gehad. We hadden een boerderij met koeien,varkens en kippen. Er was 
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een groentetuin en vruchtbomen. Er werd wel melk gekarnd en soms 
ook kaas gemaakt. Ook werd er een koe geslacht waar meerdere mensen 
van meedeelden. Zo gingen de jaren door tot er geruchten kwamen dat 
Engelsen en Canadezen probeerden voet op Europese bodem te zetten. 
Wat daar allemaal is gebeurd is met geen pen te beschrijven. Maar dat 
weet iedereen wel. De Duitsers gingen zich steeds feller verzetten. Zo 
werd de eerste V-1 gelanceerd. Hier in de buurt waren meerdere lanceer-
installaties, maar niemand wist dat. Midden in de nacht werd de eerste 
afgeschoten en weer heel dichtbij neer kwam. Een ieder dacht dat er een 
vliegtuig was neergekomen. Het was een soort raket, die naar Engeland 
moest, maar heel veel kwamen hier in de omgeving naar beneden met alle 
gevolgen van dien. Later kwam daar de V-2 bij. Die was veel langer, 
dunner en ging veel hoger richting Antwerpen. 

Kippen
Bij ons thuis kwam het echtpaar Nieuwenhuizen inwonen. Hun huis 
stond in Joppe vlak bij de spoorbaan en ze vonden dat niet veilig genoeg. 
Ze waren van september ‘44 tot april ‘45 bij ons. De honger sloeg steeds 
meer toe bij mensen in de steden. Zo weet ik nog, dat er mensen uit De-
venter kwamen om een zakje rogge te halen als we aan het graan dorsen 
waren. Dat verborgen ze onder hun kleding zodat ze onderweg niet besto-
len zouden worden. Zelfs mensen uit het westen (Rotterdam en omgeving) 
kwamen deze kant op in de hoop om met wat eetbaars terug te gaan. 
Het was in de laatste herfst van de oorlog dat er ineens bij ons een 
wagen met munitie werd neergezet,vlak naast ons huis. De soldaten 
trokken verder en de wagen bleef staan. Mijn vader wilde die wagen on-
middellijk naar binnen hebben want vliegtuigen schoten op alle verdachte 
voertuigen. 

De laatste maanden van de oorlog werden steeds gevaarlijker. Zo 
stapten bij ons een paar Duitse militairen binnen, gingen brutaal aan 
de tafel zitten met een woordenvloed waar we niks van begrepen en 
pakten een tas die ze bij zich droegen. Daar zat blijkbaar eten in. 
Ze smeerden voor zichzelf een paar sneden brood dik belegd met boter 
en kaas. Toen het op was ging de ene met kleren en laarzen aan in mijn 
vader en moeders bed liggen en de andere legde zijn hoofd op tafel 
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en snurkte als een varken. Blijkbaar waren ze heel moe wat ook wel 
begrijpelijk was. 

Op een andere keer kwamen een paar Duitsers aan de deur, stormden de 
trap op naar boven, sloegen daar een ruit kapot en zo konden ze schieten 
als er gevaar voor hen dreigde. Zo kwam er op een keer een konvooi 
boerenwagens langs. Wat die vervoerden weet ik niet meer, maar één van 
de paarden kon niet meer verder. Het paard van mijn vader moest mee en 
dat paard bleef bij ons. Overal in de buurt werden terugtrekkende Duitse 
soldaten ingekwartierd bij boerderijen. Ze sliepen dan op de hooizolder. 
Het eten werd bij een boer in een kookhuis in een fornuispot gekookt en 
rondgebracht met een ponykar. Kippen werden gestolen bij boeren in de 
buurt, geslacht en gekookt. Bij de boer waar werd gekookt waren de 
kippen veilig. 

Gerritje (Gerrie) Kloosterboer
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Na de oorlog hadden ze 1 kip méér: een ander ras dan hun eigen soort. 
Die kip had een hele scheve nek, maar heeft nog lang een goed leven 
gehad. Zo kwam het eind van de oorlog steeds dichterbij. Er werd hevig 
geschoten door oprukkende Canadese soldaten op huizen waarvan ze 
dachten dat daar nog Duitse soldaten waren. Vooral langs het Twente-
kanaal en langs de Schipbeek zijn veel boerderijen in de brand geschoten. 
Veel koeien zijn daarbij omgekomen. 

Zo werden er ook benzinetanks uit vliegtuigen gegooid. Dat werd mijn 
moeder bijna fataal. Ze was bij de waslijn om wasgoed op te halen. 
Ze stond te kijken naar een paar vallende tanks op enige afstand van 
haar, maar wist niet van het dreigende gevaar vlak boven haar hoofd. 
Op enkele meters van haar af stortte de tank neer en barstte open; 
moeder en het wasgoed totaal onder de benzine. Gelukkig heeft ze het 
overleefd. De koeien zijn begin April 1945 al naar buiten gegaan. 
Het was een vroeg voorjaar en er was al gras in de wei. Omdat er 
veel boerderijen waren verbrand met veestapel en al zijn de koeien al zo 
vroeg in de wei gedaan. 

Op 6 April kwam in Harfsen de bevrijding. We gingen kijken in het 
dorp. Daar trok een colonne Canadezen door de straat. Ze hadden 
bosjes narcissen op de tanks en werden toegejuicht. Verder op de dag 
kwam er ook een groep Canadezen met tanks bij onze boerderij langs. 
Bij onze verste buurman werd een kamp opgezet. Het eerste wat ze deden 
was éénmansgaten graven met de schop om in te kunnen schuilen als er 
onraad was. De volgende dag ging mijn vader met mijn zusje, die inmid-
dels 5 jaar was naar het Canadese kampement. Het echtpaar Nieuwenhui-
zen had haar een Engels liedje geleerd. Dat kon ze al heel goed zingen:  
“It´s a long way to Tipperary”.  Dat heeft ze daar gezongen voor de 
Canadese soldaten. Ze werd opgetild en geknuffeld door enkele Canade-
zen. Misschien hadden zij ook wel zo´n klein meisje thuis. Haar beloning 
was natuurlijk een grote plak chocola. 

Voor ons gezin is de oorlog gelukkig goed afgelopen! Ik ben in 1951 
getrouwd met Gerrit Bargeman en woon sindsdien in Vorden.
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4.  From Canada!

Ik ben niet op een boerderij geboren. Mijn vader werkte voor een 
ontginningsbedrijf in Schoonheeten, gemeente Raalte in Overijsel. 
Ik ben daar geboren evenals mijn 3 broers. Ik ben geboren op 
9 december 1920.
In 1926 pachtte mijn vader een boerderij  “ het Welsink “, van het Huize 
De Voorst in Eefde en ik ben in Eefde op de lagere school geweest. 
Wat het verdere onderwijs betreft: ik heb een landbouwcursus gevolgd in 
Almen. Dat werd in de wintermaanden ‘s avonds gegeven. Hierbij moest 
ik op de boerderij helpen, want het was in de crisisjaren en de knecht ging 
weg. Ik moest hem vervangen.Mijn beroep is altijd boer geweest.

Op 29 juni 1951 ben ik getrouwd met Hendrika (Hentje) Brummelman 
(Br 2), mijn buurmeisje, beschreven in het gemeentehuis in Gorssel en 
kerkelijk in Almen. 

Onze 4 kinderen zijn:  Dinie geb. 19 Feb.1953,  John geb. 26 maart 1955,  
Alice geb.31 maart 1957 en Donald geb. 27 maart 1960.

Wat mijn jeugdherinneringen betreft: het was in de crisis jaren voor de 
oorlog, vergeleken met nu erg sober; als kinderen voel je dat niet erg, je 
wist niet beter.
We liepen naar school. De eerste jaren op klompen (we gingen naar de 
Wilhelmina in Eefde), een half uurtje lopen. Het Twente Rijn kanaal werd 
in die tijd gegraven en er was heel wat te zien en te beleven  als we naar 
school gingen. 

Soms gingen we kattenkwaad uithalen:  ik herinner me o.a. dat een graaf-
machine het kanaal uit baggerde; het zand werd in een rij kiepkarretjes 
gestort met een locomotief ervoor en zodoende werd het zand vervoerd 
op rails.
Een keer van school naar huis stond er een leeg kiepkarretje op de rails 
waar nu de sluis is. Met zijn tweeën duwden we  het tot het een gangetje 
had, sprongen er achterop en hadden een vrije reis tot we bij Lok de mo-
lenaar waren en liepen verder naar huis.
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 Ik herinner me dat we een radio kregen. De Bonte Dinsdagavondtrein: 
dat was één van de belangrijke uitzendingen waar we graag naar luis-
terden. De antenne hiervoor moest binnenshuis over de hanenbalken 
aangelegd worden. Zodoende kon Meneer Volker, de heer van het kasteel 
De Voorst, niet zien dat we een radio hadden. We waren pachters van De 
Voorst en dit zou weelderig lijken.
 
In maart 1954 zijn Hentje en ik naar Canada verhuisd en nu zijn we met 
pensioen en wonen aan de Oostkust van het grote Huron meer.
 
Wij vinden de geschiedenis van de Kloosterboer-familie erg belangrijk en 
kijken altijd uit naar het familieblad.

Antoon J. Kloosterboer. (Br 2)

Antoon Johan (Tony) Kloosterboer
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Toegift van Hentje.  “Wel-en-wee ver weg van Nederland“. 
N.B.: enkele maanden nadat Hentje dit mailbericht had gestuurd kregen we het bericht, 
dat ze op 83-jarige leeftijd is overleden. We willen u echter haar bijdrage niet onthouden.

Hendrika Willemina (Hentje)

Kloosterboer - Brummelman

Met ons is alles weer goed voor zo ver je dat van oudere mensen kunt 
verwachten. We waren erg blij wat van jullie te horen en hebben nogal 
met Mark te doen.  
Antoon is heel goed voor zijn leeftijd. Hij loopt een beetje voorover; dat 
zal wel komen van de reuma in zijn rug. Hij is een krasse oude baas die 
nog hele einden fietst. Hij heeft een hobbygroentetuin en houdt alles om 
het huis glad. Voor zware karwijtjes staan John en Don altijd klaar.  
Don woont samen met een vriendin, want het huwelijk met Sue boterde 
niet meer. Don werkt nu voor een loonwerker.
John heeft pensioen, maar wordt zo nu een dan weer gehuurd op contract 
bij de atoomcentrale. Marie is nu ook met pensioen, maar volenteert als 
dirigent bij de Kincardine Concert Band.
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Alice heeft al een hele poos drie dagen per week gewerkt voor een firma, 
die computerprogramma’s schrijft voor medische techniek zoals X rays, 
Catscans en Mri’s. Ze hebben nog twee zoons op de universiteit.
Greg, Alice’s echtgenoot, heeft verleden jaar een hartaanval gehad; het 
is meegevallen. Hij heeft één stent gekregen en moet verder kalmer aan 
doen, niet meer 12 uren per dag werken, verstandig eten en veel oefe-
nen. Hun oudste zoon Adrien zit in Australië, omdat zijn vriendin daar 
woont. Dinie en Blaine wonen op Vancouver eiland. Dinie heeft last van 
versleten heupen en zal wel een operatie moeten hebben later dit jaar.  
Dit voorjaar waren we op de begrafenis van Henk de Greef , een broer 
van Johanna Kloosterboer - de Greef. We spraken o.a. met Bertha 
Koeslag-Kloosterboer. Ze vertelde ons dat een dochter van Henk Kloos-
terboer hem mee naar Holland wilde nemen deze zomer. Hij zit in een 
routine van elke dag naar Durham om Johanna op te zoeken, die niemand 
meer kent en niet praat en veel slaapt. Bertha lijkt gezond en goed van 
geheugen, maar is blind aan 1 oog. Staar. Dat oog kan niet geopereerd 
worden. Henk Kloosterboer heeft 1 zoon met de Kloosterboer naam:  
Ed Kloosterboer  R.R. 5 Flesherton.

5A   Moeder Hendrika (Br. 5)
Daar de kloosterstam-commissie graag een bijdrage van de Bronsinktak 
wilde hebben, zullen wij proberen iets op papier te zetten.
Mijn naam is Hendrika Kloosterboer-Groot Haar (Br 5), geboren 
1-5-1923 te Almen.
Mijn man was Gerrit Kloosterboer geboren 30-10-1924, overleden 
11-12-1996, zoon van Jan Kloosterboer en Berendina Wunderink. 
Gerrit is geboren op de boerderij  “Het Nieuwe Ooijtink” te Almen. Ruim 
2 jaar later werden zijn beide broertjes geboren, de tweeling Gerrit Jan en 
Bernard. Helaas is moeder Dina in het kraambed overleden op de leeftijd 
van 26 jaar. Stellen we ons eens even voor, je moeder niet of nauwelijks 
gekend te hebben…….. 

Daar het een gemengd bedrijf was met 30ha grond en een heel groot huis 
vond vader Jan het beter naar wat kleiners om te zien en is de familie in 
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1929 verhuisd naar erve Sikkink in Warken, gemeente Warnsveld.
Gerrit had na de lagere school graag door willen leren, bv in die tijd 
naar de MULO, maar dat vond vader Jan niet zo nodig, dus heeft hij de 
middelbare landbouwschool in Zutphen gevolgd. Daar het oorlogstijd 
was, heeft de directeur van de MLS er nog een leerjaar bij aangeknoopt, 
daar anders deze jongens naar Duitsland moesten.
De beide broers van Gerrit moesten na de bevrijding voor hun nummer 
in militaire dienst en ook nog als soldaat 3 jaar naar Nederlands-Indië, 
maar gelukkig zijn beiden in februari 1950 behouden thuis gekomen.
9 juni 1950 zijn we getrouwd en daar ik alleen was, bij mijn ouders inge-
trouwd, zoals ze dat noemden in die tijd. We kregen vier kinderen, twee meis-
jes en twee jongens, die ons in hun tienerjaren veel en goed konden helpen, 
maar niet één van de vier had behoefte om boer of boerin te worden.
In 1975 zijn we, in hun vakantietijd en met hulp van een bedrijfsverzor-
ger, voor het eerst met vakantie naar het buitenland geweest, wat we nog 
enkele jaren konden doen en waar we erg van genoten hebben.

Daar onze boerderij met de achtergevel op het noorden lag, haalde Gerrit 
elk jaar begin april een ruit uit het raam, waar dan de Boerenzwaluwen 
door kwamen om hun nestje te bouwen aan de balken van de hooizolder. 
Ook aan de onderzijde van het dak zaten ieder jaar weer veel nesten 
van de huiszwaluw. Gerrit had ook veel belangstelling voor de familie-
historie en genoot van de verhalen in de Kloosterstam.
Daar Gerrit steeds meer hartklachten kreeg, zijn we in mei 1989 in 
Warken gaan wonen aan de Lage Lochemseweg. Zes en een half jaar 
hebben we daar nog samen mogen zijn, waar ik nog 8 jaar ben blijven 
wonen en sinds juli 2003 weer in Almen woon.
Nu geef ik de pen door aan mijn zoon Albert.

5B   Zoon Albert.
Mijn naam is Albert Jan Kloosterboer (Br 5), ik ben geboren op 26 april 
1955 op de boerderij van mijn ouders, erve Baltink aan de Whemerweg 
in Almen.
Wij waren met vier kinderen, zus Rineke (1953), broer Jan (1958) en zus 
Mieke (1960). Opa en oma Groot Haar en oom Bertus, een ongetrouwde 
broer van opa, woonden bij ons in.
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Ik ging in Almen naar de lagere school, de openbare Juliana school, die 
dit jaar precies honderd jaar bestaat.  Daarna ging ik naar de HBS op het 
Baudartius in Zutphen. Na in de tweede klas te zijn blijven zitten kwam 
ik op de HAVO terecht en na nog een keer gezakt te zijn voor het eind-
examen kwam ik uiteindelijk in 1974, gelukkig wel met diploma, van de 
middelbare school.
Toen was al wel duidelijk dat ik geen boer zou worden: vliegen of varen 
was wat ik wilde. Net in die tijd was er een gepensioneerd gezagvoerder 
van de koopvaardij in Almen komen wonen en met deze man, met wie 
ik overigens zijn hele verdere leven contact heb gehouden (hij is 94 jaar 
geworden), hebben mijn vader en ik een goed gesprek gehad met als ge-
volg dat ik in 1974 naar de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam 
ben gegaan en daar de éénjarige opleiding  Stuurman Grote Handelsvaart 
ben gaan volgen. In 1975 mijn diploma gehaald en op 26 juni van dat jaar 
in Rotterdam  aangemonsterd als leerling stuurman op de Amstelwal van 
rederij Nedlloyd voor een reis via het Suezkanaal naar Kenia, Tanzania en 
Mozambique. Een hele belevenis voor een boerenzoon uit de Achterhoek 
die nog nooit de zee had gezien. 

Moeder Riek en zoon Albert  

1974 Zeevaartschool
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Als vrijgezel is het een prachtig beroep, maar als er een vrouw in je leven 
komt wordt het toch een ander verhaal. In 1981 ben ik verloofd met Mari-
anne Dijkstra, geboren in1957 in Dinxperlo en op haar 12de verhuisd naar 
Zutphen. In 1982 zijn we getrouwd in het gemeentehuis van Gorssel en in 
de Almense kerk door ds Joop Jansen Schoonhoven. We woonden toen net 
twee maanden in Vlissingen, omdat ik daar naar de zeevaartschool ging 
voor een hogere rang en we daar makkelijk een flatje konden huren. 

Loodswezen
Marianne is na ons trouwen één keer een reis met me mee geweest. 
Een prachtige reis met de Nedlloyd Nagasaki van Singapore via Hong 
Kong, Taiwan en Japan naar Midden Amerika. Vervolgens via het 
Panamakanaal naar Barbados, Port of Spain, Brazilië en Argentinië en 
via Zuid Afrika weer naar Singapore. Een mooie afsluiting van mijn 
varenstijd, want daarna ben ik gestopt. In maart 1984 ben ik aangenomen 
bij het, toen nog, rijksloodswezen en na twee maanden opleiding in 
Den Helder begonnen als leerlingloods in het district Scheldemonden. 
In het jaar dat je leerling bent vaar je mee met ervaren loodsen en leer 
je alles van het vaargebied, zoals ligplaatsen, dieptes, getij, stroming en 
manoeuvreren. 

Na een jaar en een afsluitend examen begin je als loods op kleine 
schepen tot 100 meter. Na verloop van tijd wordt je bevoegd voor steeds 
grotere schepen en na ongeveer 10 jaar ben je bevoegd om de grootste 
schepen (de grootste zijn nu meer dan 360m lang) naar Antwerpen, 
Vlissingen en Terneuzen te loodsen.  In 1988 is het loodswezen door 
toenmalig minister van verkeer mevrouw Kroes geprivatiseerd en de 
loodsen zijn sindsdien een zelfstandige beroepsgroep van register-
loodsen verenigd in vier maatschappen: Noord, Rijnmond, IJmond en 
Scheldemonden. Er zijn landelijk ongeveer 450 loodsen met ongeveer 
400 man ondersteunend personeel (personeel op de loodsboten en kan-
toor). Op de Westerschelde zijn we met 165 Nederlandse en ruim 
300 Belgische loodsen. De pensioenleeftijd is nog 55 jaar (voor de 
Nederlandse loodsen althans), maar je kunt tegenwoordig door tot 
maximaal 60. Ik heb drie jaar bijgetekend en ga volgend jaar op mijn 
58ste verjaardag met FLP (functioneel leeftijds pensioen). Een mooie 
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leeftijd om te stoppen, ook al is dit een prachtig beroep, maar op wat 
oudere leeftijd best pittig door het vele nachtwerk en de dubbele 
onregelmatigheid.

Marianne en ik hebben drie kinderen en inmiddels ook één kleinkind. 
Marije, geboren in 1985, is onderwijzeres, woont  in Vlissingen en is 
getrouwd met Menno, ook zeeman van beroep. Ze hebben sinds 1 januari 
hun eerste kind, zoon Jort. Guido is geboren in 1987, heeft commerciële 
economie gestudeerd aan de HZ in Vlissingen en werkt als recruter 
bij een uitzendbureau voor zeevarenden. Hij woont sinds kort in een 
appartement in een voormalig marinecomplex in Vlissingen. Jaron is ge-
boren in 1989 en heeft eveneens CE gestudeerd aan de HZ in Vlissingen. 
Hij woont in Rotterdam en werkt als accountmanager bij Sharp Benelux 
in Houten.

Aan mijn jeugd op de boerderij denk ik met veel plezier en warmte terug. 
Er was altijd veel te doen en te spelen.  We hadden koeien, varkens en 
kippen, een gemengd bedrijf. Veel huisdieren ook, een paard, de honden 
Wodan en Kazan, veel katten, waaronder de blinde poes Pukkie, tot 
ieders verdriet overreden door de melkwagen, konijnen en ook nog een 
cavia en een schildpad. Al jong werkten we mee. Met de koeien had ik 
niet zo veel, maar trekker rijden vond ik wel heel leuk en vanaf  een jaar 
of tien deed ik best veel trekkerwerk voor mijn vader. Maaien, ploegen, 
weide slepen etc. Bijgebleven is ook de saamhorigheid en de burenhulp 
bijvoorbeeld tijdens de graanoogst en het dorsen en natuurlijk bij 
begrafenissen. Televisie keken we eerst bij buurman Brekveld van het 
Laar totdat oom Bertus ergens midden jaren zestig een TV voor ons 
kocht. Radio hadden we ook natuurlijk. Er werd vooral naar het nieuws 
geluisterd en op zondag werden we bijgepraat over de toestand in de we-
reld door mr. GBJ Hilterman. Later kreeg ik een pick-up en een bandre-
corder. Verder zat ik ook nog op orgelles en tafeltennis. 

Familie zagen we voornamelijk op verjaardagen. Allemaal in de grote 
keuken, de mannen aan de ene kant en de vrouwen aan de andere kant. 
Sigaretten en sigaren op tafel, stukjes worst en kaas, advocaat, citroen-
brandewijn en boerenjongens. Mooie herinneringen.
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De historie van de Kloosterboeren heeft niet mijn grootste belangstelling, 
maar ik ben wel erg blij met de stamboom die wij dankzij Teun Kloos-
terboer in ons bezit hebben en ook de Kloosterstam wordt met plezier 
gelezen. 

Mijn zoon Guido zal het nu van mij overnemen. Kloosterboeren zijn, als 
ze in de buurt zijn, altijd van harte welkom bij ons aan de Offenbachlaan 
in Vlissingen.

vlnr Albert Jan (Albert) Kloosterboer 

met op de arm Jort (zoon van Marije 

en Menno), Hendrika Willemina (Riek) 

Kloosterboer – Groot Haar, Guido Gerrit 

Bernard (Guido)

5C   Kleinzoon Guido.
Mijn naam is Guido Gerrit Bernard Kloosterboer, vernoemd naar mijn 
opa en zijn broer. Ik ben geboren op 7 november 1987 in de Zeeuwse 
havenplaats Vlissingen, waar ik reeds woonachtig ben. Ik ben opgegroeid 
in de Offenbachlaan, samen met mijn ouders Albert en Marianne, mijn 
zus Marije (1985) en mijn broertje Jaron (1989). 
De Offenbachlaan was als kind een heel fijne straat om in op te groeien: nau-
welijks verkeer en altijd wel iemand om buiten een potje mee te voetballen. 
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Met veel plezier kijk ik terug op mijn tijd thuis, vooral de vakanties 
natuurlijk. ’s Zomers gingen we altijd met zijn 5-en op vakantie, voor-
namelijk naar Frankrijk en Italië. Hier heb ik erg mooie herinneringen 
aan over gehouden. 
Sinds kort woon ik op mezelf in een appartementje vlakbij het centrum 
van Vlissingen, wat mij erg goed bevalt. 

Ik ging in Vlissingen naar de Christelijke basisschool de Louise de 
Coligny.
Na mijn basisschool tijd ben ik naar de Christelijk Scholengemeenschap 
Walcheren gegaan, waar ik de Havo gevolgd heb tot het 4e jaar in 2004. 
Na een korte omweg ben ik in 2006 terecht gekomen op het Luzac Col-
lege in Bergen op Zoom, waar ik uiteindelijk mijn Havo opleiding heb 
afgemaakt. 
Op het Luzac college heb ik havo 4 en 5 in één jaar gedaan, een leuk en 
goed jaar.
Na de Havo ben ik hier in Vlissingen in 2006 begonnen met de HBO op-
leiding Commerciële Economie aan de Hogeschool Zeeland. In 2011 heb 
ik deze opleiding succesvol afgerond.
Via een vriendin van mijn zus kon ik na het afronden van mijn opleiding 
vrijwel direct aan het werk bij Seacontractors, waar ik tot op heden werk-
zaam ben als recruter. 
Seacontractors is een maritiem uitzendbureau met zijn hoofdkantoor ge-
vestigd in Vlissingen, welke gespecialiseerd is in het plaatsen van beman-
ning op koopvaardijschepen, sleepvaart – en offshore projecten. Tevens is 
het een rederij met een stuk of 8 werkboten, die op verscheidene projec-
ten ingezet worden.  
Behalve ons hoofdkantoor in Vlissingen hebben wij ook kantoren in 
Oekraïne, Rusland, Litouwen, Engeland, de Filippijnen en Kroatië. 
Vanuit deze kantoren wordt het buitenlands personeel geleverd aan 
de verschillende rederijen. 

Als kind kwam ik altijd graag bij mijn opa en oma. Buiten in de grote 
tuin voetballen, op blikjes schieten met de luchtbuks en ’s avonds samen 
met mijn oma foto’s van vroeger bekijken op de bank. Als kleine jongen 
ben ik wel eens op de boerderij van mijn opa en oma geweest, maar daar 
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herinner ik me niets meer van. Ik was nog erg jong toen mijn opa en oma 
stopten met het werken als boer en boerin.
De historie van mijn familie heeft zeker mijn interesse, ook nu als ik bij 
mijn oma ben kijk ik graag foto’s met haar om meer te weten te komen 
van mijn familie-verleden.
Mijn opa heb ik helaas niet heel goed gekend, daar hij in 1996 is over-
leden na een lange tijd van ziekte. Wel zie ik mijn opa nog zo voor me, 
in zijn badjas op de grote rode “koningsstoel”.  

Van onze familie zijn wij de enige die naar het Zeeuwse verhuisd zijn. 
Uiteraard heeft dit te maken met het beroep van mijn vader als Loods. 
Behalve mijn vader vaart mijn zwager Menno ook en via Seacontractors 
ben ik ook verbonden met de zeevaart. 
In de zomer is het heerlijk hier in Vlissingen met het strand en de boule-
vard op loopafstand. Heel anders dus dan het platteland waar mijn vader 
opgegroeid is.
Omdat de rest van de familie een eind verderop woont (voornamelijk in 
Gelderland) zie ik ze niet erg vaak, een aantal keer per jaar voornamelijk 
op verjaardagen. 
In april van dit jaar heb ik de hele familie nog gezien op de 89e(!) 
verjaardag van mijn oma (29-04-’12).
Erg fijn om iedereen op zo’n dag weer te zien en weer bij te praten.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het boekje de Kloosterstam nog nooit 
gelezen heb. Desalniettemin vind ik het een goed initiatief van Teun 
Kloosterboer en hoop ik dat dit boekje door de geïnteresseerden nog 
lang gelezen kan worden.

6.  Gerrit Nieuwenhuis en Henny Nieuwenhuis-
Kloosterboer  (Dev.4) (Bewerking: Jenny Reijntjes.)

Henny is geboren op 24 november 1934 in Colmschate op boerderij 
“Nieuw Klooster”.  Ze is van de tak Deventer 4. Gerrit is geboren op 2 
januari 1930 op boerderij “ten Voorde” op Keizerslanden, toen behorende 
tot de gemeente Diepenveen.
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In het gezin Nieuwenhuis waren zeven kinderen. Henny was de enige 
dochter. Henny ging naar Colmschate naar de lagere school. In de oorlog 
werd de school door de Duitsers bezet en kapot geschoten. Het huiswerk 
moest worden opgehaald bij het hoofd van de school, meester Lukkien 
(1895-1979). Daarna was er school in de villa op de Achterhoek in 
Colmschate. 

Henny Kloosterboer

Met schoolreisje ging ze met paard en wagen naar de Platvoet naar de 
speeltuin. Een melkbus met ranja mee. In het laatste jaar ging ze naar de 
havens in Rotterdam. 
Toen Henny 12 jaar was, ging ze 3 jaar naar de huishoudschool in 
Deventer en daarna volgde ze op Rollecate landbouwhuishoudcursussen. 
Henny werkte thuis in huis en op de boerderij. 
Gerrit ging in Deventer naar de kleuterschool aan de Oosterstraat en later 
naar de lagere school in Schalkhaar. In plaats van spelen met speelgoed 
werd er verstoppertje in het hooi gespeeld. Met het naar beneden gooien 
van het hooi werd er achteraan gesprongen. Verder was er een rekstok, 
ringen en een schommel.
Toen Gerrit 13 jaar was, verongelukte zijn vader. Gerrit ging toen thuis 
aan het werk. Later heeft hij landbouwcursussen gevolgd via de avond-
school. 
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Gerrit en Henny hebben allebei veel herinneringen aan de tweede wereld-
oorlog. De oorlog was een nare tijd. In Colmschate kregen veel gezinnen 
onderdak. Heel veel eten werd gekookt en iedereen hielp elkaar. In het 
geheim werd geslacht en als Henny thuis kwam en om mama riep, die in 
de kelder bezig was, mocht Henny dat niet weten. 
De radio moest worden ingeleverd en ook de fiets. De fiets werd echter 
in het hooi verstopt. Na de oorlog was de fiets te klein en ging hij naar de 
buurmeisjes. Henny weet nog, dat ze een fiets met massieve banden had, 
die met draden bij elkaar werd gehouden. 
Net voor de bevrijding moesten ze met het gezin het huis uit. Henny 
ging met de poppenwagen en opoe vooruit. Op de wagen werd de nodige 
huisraad meegenomen en ook aalbessen op jenever en ham. Ze kregen 
onderdak bij de familie Hekkert-Wonink. Het vee bleef om het huis 
lopen. Op zondagavond gingen ze terug naar hun huis, maar het was nog 
erg gevaarlijk. Ze zaten met elkaar in de kelder en er werd met granaten 
geschoten. Ze konden elkaar niet meer zien vanwege alle stof en puin. Er 
was veel schade, maar het huis is blijven staan.
Een dag later kwamen de Canadezen vanuit Oxe langs de Schipbeek naar 
hun huis. Toen zat het huis vol met Canadezen en kwam het witte brood 
en de chocolade op tafel.

Henny Johanna (Henny) Kloosterboer
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Het gezin Nieuwenhuis kreeg twee keer met brand te maken. De eerste 
keer was Gerrit 5 jaar. Hij weet dit nog goed. De tweede keer was net 
voor de bevrijding. De Duitsers hadden een deel van het woonhuis en 
de boerderij gevorderd. 
Toen de bevrijding op komst was, kreeg het gezin een waarschuwing, dat 
het huis werd kapot geschoten. Met het hele gezin, huisraad en de beesten 
konden ze op tijd naar Averlo vluchten. Alles brandde af, maar ze waren 
net op tijd weg.

Gerrit Johan (Gerrit) Nieuwenhuis

Henny en Gerrit zijn getrouwd op 4 oktober 1962.  Ze zijn gaan wonen op 
de boerderij bij de ouders van Henny. 

Eind jaren zestig werd de boerderij opgekocht door de gemeente Deventer 
voor een industriegebied (de Kloosterlanden). Het gezin Nieuwenhuis-
Kloosterboer is in 1971 verhuisd naar de nieuwe boerderij “Nieuw Kloos-
ter” in Wesepe. Sinds 1995 wonen Gerrit en Henny in Diepenveen.
Ze hebben twee kinderen. Dochter Jenny woont in Diepenveen en is 
getrouwd met Jan Harmelink. Ze hebben twee dochters. Jenny heeft 
met haar creatieve bloemschikkunst meerdere reünies in de bloemen 
gezet. 
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Zoon Gert is getrouwd met Jetty Willemink. Ze hebben eerst op de boerderij 
in Wesepe gewoond en zijn in 2002 naar hun nieuwe boerderij in Canada ver-
trokken. Ze hebben twee zonen. Gerrit en Henny bezoeken ze met regelmaat.

Gerrit en Henny hebben vanaf het begin tot 2005 in de Kloosterboeren 
reünie-commissie gezeten. Ze hebben hier veel plezier en voldoening aan 
beleefd. Er was altijd veel contact met de familie. Natuurlijk wordt de Kloos-
terstam gelezen en is er een warme belangstelling voor alle familieverbanden.

7.   Toos Veldwachter-Kloosterboer  (St.1)
(Bewerking: Jenny Reijntjes.)

Antonia Maria Kloosterboer ( Toos) werd geboren op 2 april 1927 in 
Lettele op boerderij “de Nieuwe Meier”. Ze is van de tak Stormink 1.
Het gezin Kloosterboer kreeg vier kinderen. Haar zusje overleed al op 
de leeftijd van anderhalf jaar. Broer Mans overleed in 1989.Haar zuster 
Maria woont in Brummen en daar heeft ze veel contact mee.Toos ging in 
Lettele naar de lagere school. Eerst naar de school aan de Oerdijk en later 
naar de openbare lagere school bij de oude Molen.
Er zijn mooie herinneringen en Toos had een fijne jeugd. De lekkere groen-
tesoep en de kruudmoes, die haar moeder maakte, kan ze zich nog goed 
voor de geest halen. Met de school- en volksfeesten tijdens Koninginnedag 
op 31 augustus werd het Wilhelmus gezongen. Met de Deventer kermis 
was er op vrijdagmorgen vrij van school. De intocht van Sinterklaas aan de 
IJssel werd bezocht. Er waren cadeautjes met verjaardagen en Sinterklaas 
en ook aan de kerstviering bewaart ze warme herinneringen.  
Omdat er een keer een kind was verongelukt met een schoolreis, gingen 
ze een tijd lang niet met de kinderen op schoolreis. 
Na de lagere school ging ze een paar jaar naar de huishoudschool in 
Twello. Ook volgde ze later cursussen op huishoudelijk gebied. Na haar 
schooltijd ging ze thuis werken in huis en op de boerderij. Toen ze 13 jaar 
was kreeg ze een horloge omdat ze kon melken. 
Er werd veel naar de radio geluisterd, op zondagmiddag naar ome Keesje. 
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Antonia Maria (Toos) Kloosterboer

Het heeft veel indruk gemaakt, dat het gezin van haar vader, door het 
overlijden van zijn beide ouders is opgevoed door de verschillende ooms 
en tantes. Haar vader kwam als jongetje van zes jaar bij de familie K. in ’t 
Hof in Zuidloo. De boerderij waar haar vader in 1900 werd geboren werd 
door de voogden over de kinderen verkocht in juni 1906 aan Wolter Jacob 
Nikkels. Toos trouwde op 6 november 1951 met Albert Gerhard ( Ab) 
Veldwachter. Ze gingen eerst bij de schoonouders inwonen. Ze hadden 
een smederij in Bathmen. Toos en Ab kregen twee zonen. Zoon Jan zet 
de zaak nu voort samen met neef Rudi. De tweede zoon, Herman Christi-
aan werkt als vrachtwagenchauffeur bij Schoenmaker in Bathmen. Er zijn 
vier kleindochters en een kleinzoon.

Ze waren druk met de zaak. Ab gaf ook les in hoefbeslag. De daarvoor 
benodigde paardenbenen werden regelmatig door Toos opgehaald bij het 
slachthuis in Arnhem en Zevenaar. Toos hielp met veel plezier mee in de 
zaak. Ze deed de boekhouding en zorgde goed voor iedereen. Er is veel 
koffie met plezier gezet en gedronken.
Ze haalde boodschappen voor de zaak en de onderdelen moesten uit de 
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hele regio komen. Toen Toos een paar dagen in het bezit was van haar 
rijbewijs, reed ze over de spekgladde dijk naar Olst om daar onderdelen 
te halen. 

Ze onderhoudt nog veel contact met de familie. Met Ap Kloosterboer en 
Jannie Vrielink uit Bathmen en met Marietje Kloosterboer en Martinus 
Ruiterkamp uit Epe. Ook met Ina Kloosterboer, de dochter van haar broer 
Mans heeft ze regelmatig contact.
De Kloosterstam wordt goed gelezen en veel reünies heeft ze bezocht. Ze 
voelt zich verbonden met de Kloosterboeren.  
Toos en Ab zijn na de overname van de zaak door Jan achter de zaak gaan 
wonen. Ab is overleden op 21 december 1995. Sinds april dit jaar woont 
Toos in Het Dijkhuis. Ze is opgegroeid onder de rook van Bathmen, heeft 
altijd in Bathmen gewoond en vindt het heel fijn, dat er nu plaats voor 
haar in Het Dijkhuis is, in haar vertrouwde Bathmen.

8.   Gerda Klein Ovink-Kloosterboer  (Br 18) 
(Bewerking: Bettie Denneboom.)

Het was best een moeilijke opgave om alle vragen te beantwoorden, om-
dat Gerda meerdere handicaps heeft.
Haar vraag was dan ook waarom zij daar voor uitgekozen was. Ze is 
heel erg doof en helemaal blind, maar ze wilde wel haar medewerking 
verlenen.

Mijn naam is Gerda Klein Ovink Kloosterboer en ik ben geboren in het 
dorp Epse. Mijn Vader had daar een timmerbedrijf. 
Ik heb 1 broer Ab, die jaren in de Kloosterstamcommissie heeft gezeten.
Ik ging naar school op de Dorpsschool in Epse. Na de lagere school heb 
ik de huishoudschool gevolgd en daarna de avondschool voor adminis-
tratief onderwijs. Ik heb geen beroep gehad,omdat ik in de oorlog zwaar 
gewond ben geraakt. In het Kloosterstamboekje van April 2003 staat mijn 
levensgeschiedenis.
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In Juli 1952 ben ik getrouwd met Bertus Klein Ovink en we hebben 
samen 2 zonen gekregen. In mijn ouderlijk huis was altijd een hond,
waar we allemaal erg dol op waren.
Er waren vroeger wel schoolreisjes, maar veel weet ik daar niet meer 
van. Wel weet ik, dat we naar Schiphol zijn geweest; daar mochten we 
in een vliegtuig kijken en werd er natuurlijk een foto gemaakt.
Er was geen druk contact met de familie, want Bertus was met van alles 
en nog wat bezig, maar verjaardagen en recepties werden trouw bezocht.

Gerritdina Willemina (Gerda) 

Kloosterboer

Haar contacten met het dagelijkse gebeuren in Nederland en de hele we-
reld volgt zij op de radio en luistert ze op de televisie.
Vanuit haar stoel heeft ze alles onder handbereik, evenals de telefoon.
Haar geheugen is erg goed en het Kloosterstamboekje wordt haar door 
kinderen of kleinkinderen voorgelezen.

Ook zijn er lieve mensen die wel met haar gaan winkelen of een klein 
stukje wandelen.
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9. Aaltjen Maria Ruiterkamp – Kloosterboer (St. 2)

Mijn naam is Aaltjen Maria Ruiterkamp – Kloosterboer (Marietje) en ik 
ben geboren op 14 mei 1930 op boerderij  “ ’t Harkel “ , Groot Dochteren 
(Laren). Ik heb 1 broer: Albert Jan Kloosterboer (Ap).
Ik zat op de lagere Julianaschool in Almen. Met schoolreis gingen we op 
een boerenwagen naar de speeltuin bij de Zessprong in ’t Joppe. Deze 
school bestaat 100 jaar en daarom was er op 30 juni j.l. een reünie. 
In Zutphen zat ik 1 jaar op de Mulo en in de oorlogstijd 3 jaar op het Ly-
ceum. In Laren volgde ik na de bevrijding de Landbouwhuishoudcursus. 
Dat was in de melkpoederfabriek. Wanneer we kookles hadden en iets 
moest afkoelen, dan werd het buiten gezet, want koelkasten waren er niet. 
Stiekem kwamen er weleens jongens van de Landbouwschool en... 
u raadt het al: die aten het klaargemaakte eten dan op!  

Werken? : thuis helpen op de boerderij!
Op 29 mei 1953 ben ik getrouwd met Tinus Ruiterkamp en we hebben tot 
1969 op “ ’t Spitholt “ in Almen gewoond. Onze zoon Albert Willem is 
geboren op 20 juni 1954 en woont in Nieuw Zeeland.

Aaltjen Maria (Marietje) 

Kloosterboer 2008 kerstdiner 

bij Lloyd en Marita Mantle
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Van mijn ouderlijk huis weet ik nog, dat ik met opa A.J. v. Leusen naar 
opoe (zijn moeder, Maria Kloosterboer –Br2-) in Oxe gingen. Ze lag in de 
bedstede. Op een ronde tafel dicht bij de bedstee stonden een schaal met 
blauwe druiven en een glazen vliegenvanger (stolp) met suiker eronder. Dat 
zie ik nog iedere keer voor me. (‘k Moet toen ongeveer 3 jaar zijn geweest.) 
Ik draag haar trouwring met inscriptie G.A.v.L.. Die ring is ook gedragen 
door: 1. opoe  “’t Harkel” Aaltjen v. Leusen – ter Meulen. 2. Gerharda Al-
berta Harmsen – v. Leusen. 3. Alberta Janna Kloosterboer – v. Leusen.

Aan de oorlogstijd heb ik ook veel herinneringen: 
In Zutphen marcheerden de Duitsers al zingend door de straten. (Dicht 
langs de school op de Oude Wand.) Door brandstofgebrek en vliegtuigge-
vaar werden de lessen op diverse plaatsen gegeven, zodat de kinderen niet 
naar Zutphen hoefden. In Almen bijvoorbeeld kregen we les in de winkel 
van Loman (fietsenzaak) en Kruissink (woninginrichting).
Op ‘’t Harkel “ hadden we inkwartiering. Eerst van Rijks-Duitsers, 
later van 2 Duitse spoorwegbeambten. (1 goede en 1 fanatieke Duitser.) 
We woonden tussen het station Laren – Almen aan de spoorlijn en het 
Twente-Rijnkanaal. We hebben heel vaak in de eenmansgaten bij het huis 
gezeten, want dan werd er op een trein of schip geschoten.

Zus Marietje en broer 

Ap  2003  50jr huwe-

lijksfeest Titi en Marietje 

Ruiterkamp
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Papa heeft het oude paard Rutje, een lievelingspaard (was ze 20 jaar?!), 
naar de slager gebracht. Anders zou ze door de Duitsers worden gevor-
derd en dat konden ze haar niet aandoen.

Dansles was er bij “’t Harkel” op de deel o.l.v. Jan Muller met muzikale 
begeleiding van Jan Stoelhorst op de harmonika. Er werd haksel ge-
strooid om de vloer glad te maken.
Eén keer per jaar was er het Groot Dochterens bevrijdings- en buurtfeest 
bij Pasman op de deel met o.a. veel toneelstukjes. Tussen het instude-
ren van die toneelstukjes en het vergaderen door was ik bezig met het 
haken van een sprei en kleedjes voor de uitzet. Ik was lid van de Bond 
Oud Leerlingen Huishoudonderwijs (BOLH) in  Laren en de Christelijke 
Meisjesvereniging (“Nana” , ”Klimop” en “Dient de Heer”) in Almen.
Het familiecontact met de Kloosterboeren is goed (we lezen de Kloos-
terstam van A tot Z!), maar er is wel iets meer contact met de familie 
van moeders kant. Dat komt, omdat moeder op “’t Harkel” bleef wonen 
en papa vanuit Bathmen kwam: zijn ouders waren al overleden toen hij 
nog maar 4 jaar was! De kinderen Kloosterboer werden bij verschillende 
families opgenomen en zo kwam papa bij de familie Koersen in Bath-
men. Daar hadden ze een vleesfabriek. Papa waarschuwde vaak: “ Als je 
snijdt, snij dan van je af!” Ik denk, dat hij die goede raad zelf vaak heeft 
gehoord in Bathmen.
Als de familie van papa kwam brachten ze vaak heerlijke cervelaatworst 
mee. (Dat werd bij de huisslacht op “t Harkel” niet gemaakt.) Ook waren 
Bessem’s moppen of Deventer Koek een traktatie.

In de Kloosterstam van 1999 las u al een verhaal over de Marietjes-dag. 
Dit jaar was dat in het St. Josephverpleeghuis in Deventer. Daar wonen 
2 Marietjes en deze dag was al voor de 15e keer!
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Eén van de lezers van onze Kloosterstam stuurde de 
volgende mopjes:

Mannen wijsheid:
De vrouwen delen ons verdriet, verdubbelen onze vreugde en
verdriedubbelen onze uitgaven.
 
Plastische chirurgie:
De dame begon ontzettend van al die rimpels te balen,
Daarom heeft ze die vakkundig weg laten halen.
Maar toen ze uiteindelijk moest betalen
Wilden ze haar nog een keer het vel over de oren halen.
 
Twee kippen:
Na Pasen komen 2 kippen elkaar tegen.
Vraagt de ene kip aan de andere:
Hoe is het met je kinderen?
“Goed hoor”, zegt ze. “De ene is advocaat geworden en de andere uit-
smijter”.
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