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TEN GELTIDE

Voorst is een dorp, of nog liever een gemeente, vol historie. OudÊ geschriften

beginnen hun relaas al twaalf eeuwen têrug ên van nog veel vroeger vertellen stille
getuigen in het land -grafheuvels uit de iJzertiJd- en de diep in de grond verborgen

scherven en brokstukken, van wat ooit een nensenhand bed{ende.

- Dit verhaal, deze kroniek der geschíedénis,dringt zich nooit opr maar noêt ontdekt

worden.

0nze 0udhetdkundige Kring herbergt onder haar leden vele kenners die ons kunnen

helpan het verhaa'l van vo'lk en streek $reer na te vertellen.

Vanuit de kronjek der geschiedenls kriJgt de werkeliikheld van vandaag een ander

gezicht, ontdêk Je pas wat het ons omringende iandschap kan vertellen.

Ik ben btiJ dat de 0udheidkundlge Kring nu zover is, dat door regeïmatige biJ-

dragen van vaste auteurs en leden net u{teen'lopende belangstel'ling, het verhaal,

de kroniek van de tijd, geschrevEn kan wordên en wat belangriJker is, binnen onze

kring kan wordên vegspreld zodat de mensen met geliJkgerlchte belangstelling elkaar

kunnen vinden en er nieuwe" leerzane cdntactên kunnen ontstaan.

Irqrdei ïs.hetnl3t onbelangrlJk dat hêt Bestuur voortaan een spràekbuls heeft vocr

mededelingen en nJépvítJes , maar beter nog ls het als dit blad gaat fungeren als

spreekbuls voor de leden.

Tot slot dank lk de redactieconmissle voor hun inspanning om de "KroniJck" het

licht te 'laten zlen en ik wens deze waardevol'le uitbreiding van de Kring een lang

en voorspoedlg leven toe.

OË YSqBZ!IIE8,

Voorwoord van de voorzitter in de eerste Kronyck.
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30 jaar Oudheidkundige Kring Voorst

Als ik nog weer eens de allereerste, uit-
getypte statuten erbij pak dan leven wij als

vereniging eigenlijk al te lang en mochten
wij nu niet meer bestaan. Er staat letterlijk
'eindigende 17 november 2005' .In de of-
ficiële oprichtingsstatuut is dit gelukkig niet
overgenomen.

Wij zijn springlevend en gaan door. Er is
nog veel te doen aan de historische feiten
binnen de Gemeente Voorst en directe
omgeving en er komen steeds weer nieuwe
bij. En dat is juist voor de 'Oudheidkundige
Kring Voorst' de uitdaging. Jong blijven in
informatie en vastleggen wat ouderen ons
vertellen en overdragen. De leden en vrij-
willigers zijnde drijvende kracht achter ons
succes. Toch blijven er wensen voor de
komende jaren. Meer leden, verbeteren
van onze accommodatie en verbeteren van
onze bereikbaarheid middels uitbreiding van
het aantal vrijwilligers. En daar willen wij
als bestuur gericht aan werken.

'De kennis van land en volk van de Ge-
meente Voorst' zoals aangegeven in de
genoemde, allereerste statuten is waarheid
geworden. Op veel terreinen van klompen-
markt tot lezingen en fotoreportages in de
dorpen. Maar ook heeft de OKV een uit-
stekend geordend (foto)archief en onder-
steunenwij het gemeentearchiefbij de ver-
dere invulling. En in de afgelopen jaren zijn
er veel boeken uitgegeven over de veran-
deringen binnen de Gemeente Voorst in
historisch perspectief. Het gebruik v an onze
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door B. van de Zedde

materialen krijgt een steeds centralere
plaats in de gemeenschap.

Ik prijs mij als voorzitter gelukkig met de
vele wijwilligers die op eigen laacht zaken
ordenen en tot een bruikbaar verslag ma-
ken. Bijvoorbeeld middels publicaties via
krant of onze Kroniek. Wij mogen samen
trots zijn op wat er is gerealiseerd in de

afgelopen dertig jaar. Onze vitaliteit moet
het mogelijk maken nog meer kwaliteit in
te brengen, in wat al is en wat wij nog wil-
len realiseren binnen de vereniging. Een
uitdaging voor ons allen.

Kijkt u maar in deze bijzondere jubileum-
uitgave.
De ontwikkelingen staan niet stil en de pen

is ingeruild voor de computer.
De jubileumcommissie is er in geslaagd om
een blad samen te stellen dat aansluit bij
datgenen waarvoor onze OKV staat:
'saamhorigheid, kennis van de historie en
brengen van de historie'.

Bert van de Zedde,

Voorzitter OKV

.i
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De gemeente Voorst

Het landschap is in een periode van honderd-

duizenden jaren gevormd. IJstijden en

warmteperiodes hebben elkaar afgewisseld

en hun stempel gedrukt op deze streek, het
dal van de IJssel met daarin gelegen de

gemeente Voorst. De IJssel heeft honder-

den jaren al meanderend met zljnzijarmen
door dit gebied gestroomd. Een arm heeft
rondom de Hoven bij Deventer gestroomd,

nog duidelijk waarneembaar in het land-
schap. Daarom hoort het land binnen deze

oude rivierarÍn nog steeds bij Deventer. De

rivier en later de mens is bepalend voor dit
gebied geweest. Vanaf de tijd dat de mens

zich blijvend in deze streken vestigde, heeft
hij zijn stempel gedrukt op het aanzienvan
de gemeente Voorst. Door opeenvolgende,
relatief kleine handelingen van verschillende

aard in een tijdsbestek van eeuwen, ont-
stond de huidige structuur. Er ontstond een

evenwichtig geheel, daar de handelingen
van de mens werden geplaatst in de van
natuur aanw ezige structuren.
Echter door de naoorlogse ontwikkelingen
op elk gebied verandert het aanzien in steeds

groter tempo. Bebouwing, wegen, schaal-

vergtoting in de landbouw zijn kenmerkend

voor de structuuryerandering.
De oppervlakte van de gemeente Voorst is

12.660 ha. En het aantal inwoners 23.560
per 1 januari 2005.

Vondsten uit het paleolithicum, het
mesolithicum en het neolithicum in de ge-

meente duiden op zeer vroege bewoning.
De veelsoortige samenstelling van de bo-
dem zoals rivierklei, dekzand, zavel,veen
en moeras, maar ook kolken, weteringen

en sloten bepalen het aanzien van de ge-

meente. Dit gevarieerde landschap schenkt

ons niet alleen een grote variatie aan plan-

ten, struiken en bomen maar ook veel soor-

ten vogels. In de herfst en voorjaar zorgt
de lJssel, als trekroute van vogels, voor nog

meer soorten.
De landhuizen rond Twello met hun par-

ken rondom hebben een groot aandeel in
het aanzien van de gemeente, evenals de

vele met riet gedekte boerderijen waarbij
de grote T-model boerderijen indrukwek-

kende verschijningen zijn.
De IJssel heeft in elke oorlog gefungeerd

als barrière tussen strijdende partijen met
alle gevolgen van dien. Hoewel in dit stukje
niet alle waarden zijn opgenomen blijkt
hieruit toch in welk gevarieerde gemeente

wij wonen.

Dorp Voorst
Het dorp Voorst was aanvankelijk het be-
langrijkste dorp van de gemeente Voorst.
Het ontleende zijn belang aan de machtige
heren die er woonden op kastelen en land-
huizen zoals de Nijenbeek, Sinderen, de

Poll, Bussloo, Empe en de Beele. Het dorp
Voorst had, voordat Twello het centrale
dorp werd, de meeste inwoners. In het jaar
1526had Voorst 740 inwoners, Wilp 640,
Twello 520, Terwolde 430 en Nijbroek 360.

De gemeente dankt haar naam aan het

vooR$T

dorp Voorst. De naam Voorst is afkomstig
van het Latijn: foritis, dat gereserveerd bos

of banwoud betekent. Het behoorde aan

de oorspronkelijke machthebbers die het
gebruikten als jachtgebied.

Voorst is in belangrijke mate bekend ge-

worden door de bezittingen van de

Benedictijner Abdij St. Salvator in Priim
(Duitsland). In 893 werden haar inkomsten
geregistreerd, waaruit bleek dat ztj negen-
tien boerderijen onder Voorst in eigendom
had. Enkele boerderijnamen zijn Lebbink,
Oerink, Abbink, Hilderink, Wiggerink en

Schurink. Wanneer men let op de uitgang -

ink, zou de conclusie getrokken kunnen
worden dat de oorspronkelijke bewoners
in dit deel van de gemeente Voorst afkom-
stig zijn uit het oosten des lands en niet zo-
als men veelal aanneemt van de Veluwe.
Hoe het klooster aan deze bezittingen is
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gekomen is niet met zekerheidte zeggen;
waarschijnlijk zijn ze door een van de

Karolingische koningen met de naam
Pipprjn geschonken. De goederen van het
klooster werden beheerd door een ambts-
man of meieq tegenwoordig zou men hem
rentmeester noemen. De ondergeschikte
boeren moesten hun pacht betalen op de

hof waar de meier woonde. De boeren
betaalden in natura, dat wil zeggen met
producten die het land opbracht. Ook had-
denzlj de plicht om tweemaal veertien da-

gen perjaar - zo niet vaker - op de hofte
werken.
Zo een hof was dicht bij de kerk gelegen

en heette het Nijenhuis, later de "Hof te
Voorst" genoemd. Het hofcomplex bestond
uit boerderij, land, zaadbergen en spieker
(herenhuis). De "Hof te Voorst" is in 1877

afgebroken door baron Sloet van de Beele
en vervangen door het nu nog bestaande

huis de "Bongerd". De kerk, waarvan de

toren nog aarrwezigis, stamt uit de twaalf<le

eeuw. Hiervoor is veel tufsteen gebruikt
uit de buurt van Priim.
Dorp en kerk hebben veel te lijden gehad

van oorlogen rond Zutphen,vooral tijdens
de tachtigjarige oorlog, maar ook tijdens de

Franse bezetting.

llilp
In de naam Wilp, of zoals het in het dialect
klinkende Wulpe, komtnog dep ofpe voor,
afkomstig van het woord ape dat water
betekent. In de geschrevenbronnen is Wilp
een van de oudste dorpen van de gemeente

Voorst. Het is de vermelding over de An-
gelsaksische prediker Lebuïnus die in deze

streken het christendom komt verkondigen.
In ongeveer 765 stichtte hij hier een
oratorium (kapel). Er moeten reeds chris-
tenen in deze omgeving gewoond hebben,

WiIp
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want toen hij hier kwam prediken nam hij
zijn intrek bij een wome weduwe Abarhilda
of Averhilde genaamd. Lebuïnus of Liafwin
betekent goede vriend. Op zijn eerste toch-
ten naar deze streken werd hij vergezeld
door Marchelmus of Marcellinus, die later
in Twente predikte. Lebuinus was ook de

stichter van de grote- ofLebuïnuskerk in
Deventer.
Pas na de twaalfde eeuw vernemen we
weer iets over Wilp. Toen was het een
parochie geworden met vast afgebakende
grenzen, waarschijnlijk dezelfde die Wilp
nu nog heeft. In de ver van de dorpskerk
gelegen buurtschap Aerle werd in 1376 een

kapel gesticht. Deze naam is langzamer-
hand in onbruik geraakt, het is het weste-
lijk deel van Wilp, de Wilpse Achterhoek.
Wilp heeft in het verleden machtige adel-
lijke geslachten gekend. De heren van Wilp
wonend op het huis te Wilp, dat gelegen
was iets ten zuidoosten van de kerk, be-
hoorden tot de aanzienlijkste Gelderse fa-
milies. Het huis te Wilp was een leengoed
van de proosdij van Deventer. Het huis te
Wilp had zelf ook een leenkamer waartoe
de Lathmer, Leeuwenberg en Hombrake
behoorden. Verder ontving het Huis diverse
tienden uit Wilpse erven, o.a. uit de Hofte
Wilp, de Loyne (Luine), het Ganse huys
(de Mars), de Heege en het Holt. Tot het
huis Wilp behoorde ook de Oye. Een van
de heren van Wilp, namelijk Evert, had twee
zoneÍ5 een uit zijn eerste en een dt zijn
tweede huwelijk. Ook zij droegen de naam
Evert. Een noemde zich later ter onder-
scheiding Evert van der Oye. Hij werd de
stamvader van het geslacht Van der Oye,
waaruit later ook de Schimmelpennincks
van der Oye zijn voortgekomen. Via
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vererving kwam het Huis te Wilp in bezit
van het geslacht Van Broekhuysen van de

Lathmer.
Tijdens de hervorming is er veel gehar-
tewar geweest over de benoeming van een
dominee, maar men mag aannemen dat de

eerste dominee, Georgius Mullerus, in 1598

werd benoemd. Tijdens de zeventiende en

achttiende eeuw hadden de ambtsjonkers
(adel) grote invloed op het kerkelijk leven,
niet alleen bij het benoemen van dominees,
maar ook van de koster, schoolmeester,
doodgraver, allemaal in een persoon vere-
nigd.
Met de komst van de Fransen in 1795
kwam hieraan een eind. In 1 81 1 werd Wilp
een zelfstandige gemeente met aan het
hoofd de burgemeester Jan Kok, wonend
op de "Smittenberg"; de smederij werd
gemeentehuis. Na het verhek der Fransen
werd de gemeente Wilp opgeheven en

werd het onderdeel van de gemeente
Voorst.

Terwolde
Terwolde ligt evenals Wilp en Voorst op

een oeverwal omgeven door een moeras-
sig veengebied in het noorden en een echt
moeras met enkele verhogingen in het
westen, het huidige Nijbroek. Ten zuiden
lagen broekgronden met in het oosten de

meanderende IJssel. Het woord wold in
Terwolde betekent dan ook niet een bos
van grote woudreuzen. Men moet denken
aan wilg, els, berk en zomereik, maar ook
aan struikachtigen, zoals vlier, mei- en slee-

doorn, Het dorp heeft altijd tot de kleine
kernen behoord. Tot aan de Tweede We-
reldoorlog heeft de landbouw de boventoon
gevoerd. Men vond er landbouwbedrijven

'ii
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in alle vorÍnen en groottes. Van kleine hof-
steden totmachtige T-model boerderijen die
alle als basis het losse hoes ofhallenhuis
hadden. Vele hebben na de oorlog door
schaalvergroting hun functie als landbouw-
bedrijfverloren. De fruitteelt is geheel ver-
dwenen; door het verdwijnen van de boom-
gaarden kreeg het buitengebied een totaal
ander aanzicht.
Industrie is ernauwelijks ooit geweest. Tot
de belangrijkste industrie in het verleden
behoorden de steenfabrieken, waarvan de

eerste in 1855 werd opgericht. Thans cam-
ping en onderdak voor bedrijven ten dien-
ste van landbouw en veeteelt, zoals een

boterfabriek.
Een meubelfabriek heeft enige tijd aan een

aantal mensen werk verschaft,maar is door
faillissement uit beeld verdwenen.

Qua oppervlakte is Terwolde het grootste
dorp, waartoe de Vechtbehoort. Oorspron-

kelijk behoorde Nijbroek ook tot Terwolde.
Terwolde heeft veel geleden door oorlogs-
handelingen rond Deventer. De oorlogen
van de graven en hertogen van Gelre met
de bisschop van Utrecht en met het zich
tot stadstaat ontwikkelende Deventer. Vol-
gens een brief in de stadkiste van Hattum
lag Terwolde in het begin van de zestiende
eeuw geheel desolaat en was de bevolking
gevlucht. Ook de tachtigjarige oorlog bracht
veel ellende. De kerk werd ter verdediging
ingericht en versterkingen werden opge-
worpen. Vriend of vijand, het maakte niet
veel verschil want beide partijen moesten
leven van wat de bevolking opbracht.
Hoewel het oudst geschreven stuk over
Terwolde stamt uit het jaar 960 moet men
de grootste ontwikkelingen van Terwolde
zienin de twaalfde eeuw. De kerk met zijn
typische zadeldaktoren stamt uit de der-
tiende eeuw. De kerk is genoemd naar

twee artsen uit Klein Azië, Cosmas en
Damianus. De laatste pastoor was Jacobus
Verheijden en de eerste dominee was de-
zelfde als degene die de kerk in Twello
bediende, Gerard van Keppel.

Twello
Hoe oud Twello is, is niet precies te zeg-
gen. Namen met loo op het eind zijn ont-
staan vanaf de negende eeuw. Loo in de
betekenis van bos ofopen plek in het bos.
Vóór 1400 werd Twello geschreven als:
Twenlo, Twentlo, Twenle of Twenloe. De
betekenis van twen of twene is in het
Middelnederlands twee, waaruit blijkt dat
wij hier te doen hebben met twee bossen.
Het gebied werd in het verleden Ooster-
bos genoemd. Ooit zal er dan ook wel een
Westerbos zijn geweest. Twello is ontstaan
uit de samenvoeging van de marken Veld-
wijk, Hunderen, Schadewijk en de Silvol-

der- of Teugse mark. De buurtschap Hun-
deren werd in het jaar 960 al genoemd.
Aangenomen mag worden dat Twello,
evenals de meeste andere dorpen, al in een
vroeg stadium enige vorm van bewoning
had. Oorspronkelijk had Twello als bron van
inkomsten kleinschalige landbouw. In de
negentiende en begin twintigste eeuw was
de klompenfabricage een belangrijke bron
van inkomsten, doch deze werd overvleu-
geld door de, inmiddels uit Twello verdwe-
nen, vleesindustrie.
Een belangrijke verschijningsvorm van
Twello is de gordel van kastelen of grote
landhuizen rond het dorp zoals de Parkelaar,
Cruysvoorde, Holthuis, Hackforts Veen-
huis, Grotenhuis-Veenhuis, waar het hui-
dige Grotenhuis zijn naam aan ontleende,
om via het Hartelaar de kring te sluiten met
het Wezeveld, dat vroeger iets verder naar
het noorden stond. De Parijse echtgenote

TWELLOT - Ocrpsgezteht, 09t"1
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van een van de bewoners wilde niet zover
achteraf wonen en daarom werd het
Nieuwe Wezeveld gebouwd. Een aantal
imposante huizen langs de Rijksstraatweg
geeft Twello een deftig aanzien.
Twello heeft evenals andere dorpen veel
te lijden gehad van de oorlogen rond
Deventer. ln 1522 deden Deventenaren
onder leiding van Mosterd van Veloe een
uitval naar Twello. Hierbij kwamen acht-
tien personen om het leven, Zij zochten een

toevlucht in de kerk, doch de Deventenaren
staken de kerk in brand. Tijdens de refor-
matie bleef, onder invloed van de heren van
het kasteel Duistervoorde, een deel van
Twello katholiek, het huidige Duister-
voorde. Men kreeg in 1803 een eigen
kerkje gewijd aan de Heilig Martinus. De
huidige katholieke kerk werd in 1888 ge-

bouwd.
Rond 1600 verhuisde de toenmalige schout
naar Twello waardoor het zwaartepunt van
bestuur daar kwam te liggen. Dit is altijd
zo gebleven en het eerste officiële gemeen-

tehuis werd ook in Twello gebouwd.
Na de Tweede Wereldoorlog besloot het
gemeentebestuur om van Twello het cen-
trale groeidorp te maken. Zo groeide Twello
qua inwoneraantal, industrie en ook bestuur-
lijk gezien uit tot het belangrijkste dorp van
de gemeente.

Nijhroek
Nijbroek werd gesticht op 25 april 1328.
Dit gebeurde in opdracht van graaf Reinald
de tweede. Reinald werd door de Duitse
keizer in 1339 tothertog verheven. Johan

Verenbartensoen en Martijn Willems kre-
gen de opdracht om "Dat alinghe broek,
het gehele broek, en alle wildernisse" te

ontginnen. De graaf had veel geld nodig
voor bestuur en hoflrouding, maar het
meeste om oorlog te kunnen voeren. Het
bracht heel wat op. Per elke 16 morgen
zes pond kleinpenningen plus een tiende van
de korenoogst. Van elk tiende ei, elk tiende
varken van zes weken oud en van elk veu-
len en kalf de nodige penningen. In 1343
overleed Reinold in de kerk van het Kart-
huiser klooster Monnikhtizen. Hij viel van
zijn bidstoel en brak zijn nek.
Een groot aandeel in de ontginning en or-
ganisatie had het Karthuizer klooster
Monnikhuizen bij Arnhem onder leiding van
de bekwame leider en organisator Hen-
drick van Egher van Kalkar. Hij was ie-
mand die regelend wist op te treden zon-
der verzet op te roepen. Yan zijn hand is
ook de dijkbriefvan 1370 die door hertog
Eduard op de avond van Allerheiligen werd
geschonken en waarin vermeld stond "aan
ons en onze nakomelingen een dijkrecht van
Mundighes Hecke tot Hulsbergen aan de

berge".
Zo l<reeg men een aaneengesloten dijkvak
van Meermuiden tot aan het hoogterras bij
Hulsbergen. Van Kalkar werd opgevolgd
door Hendrik van Coesfeld, eveneens een

bekwaam leider.
De bestuurders vanNijbroek, de richter en

schepenen, waren tevens dijkgraaf en
heemraden. Men kan Nijbroek zien als het
begin van het polderdistrict Veluwe.
De oorspronkelijke kapel die in Nijbroek
stond behoorde tot de kerk van Terwolde.
In 1339 werd de kapel vergroot tot het hui-
dige kerkgebouw. De kapel was oorspron-
kelijk toegewijd aan de Heilige Remigius.
Later werd de kerk toegewijd aan de Hei-
lige Gregorius.

Nijbroek

Nijbroek was de eerste plaats in de ge-
meente Voorst waar de hervorming voet
aan wal zette. De eerste predikant kwam
hier in 1583, het was Petrus Haritius. Die
eerste predikanten bleven niet lang. Zlj
verhokkenuit "hoegh aendringen, noet ende

armoet". Tijdens de Franse overheersing
werd Nijbroek, samen met Terwolde en
Welsum, een zelfstandige gemeente. Na de

Franse overheersing werd het een deel van
de gemeente Voorst en verviel Welsum
weer aan de gemeente Olst.

Posterenk
Enken zijn aaneengesloten akkercom-
plexen. Deze zallen op de hoge delen van
de :Posterenk hebben gelegen, terwijl het
omliggende lage gebied heeft gediend als
weiland. Men kan de naam in verband
brengen met de boerderijnaam de ooPost"

aan de Groetenhuisweg. Een post, paal,
boom of ander kenmerk werd gebruikt om

de grenzen van een marke aan te geven.
Marken zijn ontstaan in de twaalfde en
dertiende eeuw. Het ging om het gebruiks-
recht van een boerderij in de woeste gron-
den. Het is aannemelijk dat in de buurt van
de boerderij de "Post" een dergelijke
grenspost heeft gestaan. Ook familiena-
men werden aan een marke ontleend, zo-
als Paalman en Markvoort.

lltilp-Achterhoek
De Wilpse Achterhoek is deels een laat
ontgonnen gebied. Het is het meest wes-
telijke deel van Wilp, een landbouw- en
veeteeltgebied bij uitstek. Wel moet hier in
het verleden eni ge bewon ing zijngeweest,
daar er in 1376 door Hubertus de Monte,
uit naam van bisschop Arnold van Utrecht,
de kapel in Aerde, kerspel Wilp werd inge-
wijd. Deze kapel werd gewijd aan Petrus
en Paulus. In de buurt van de Tienmorgen
lag een stuk land met de naam Capellen-

:. :;f,:iaiis :'€r''::rt :
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land. Of hier de kapel stond is niet bekend.

Teuge
Aan Teuge wordt wel de betekenis gege-

ven van verhoging. Dit dorp ligt ten op-
zichle van de omgeving hoger, op een dek-
zandgebied. Teuge heeft altijd tot Twello
behoord, zowel bestuurlijk, als kerkelijk.
Het lag aan een zeer oude weg die liep
van Duitsland via Teuge en Apeldoorn naar
het westen en Arnhem. Bij de boerderij het
"Melkleen" in Terwolde was een veer over
de IJssel, evenals ten zuiden van Deventer.
Wanneer men nu over deze plaats spreekt
denkt men onmiddellijk aan het vliegveld,
in dejaren dertig van de vorige eeuw aan-
gelegd.

Steenenksmer
De Steenenkamer is een bij iedereen be-
kend stukje Wilp.Vanaf de achttiende eeuw
heeft dit gebied zich ontwikkeld tot een

buurtschap van groentekwekers. Door de

naoorlogse schaalvergroting hadden de
meesten geen bestaan meer op de kleine
kavels. In 1813-1814 heeft het Franse
bezettingsleger de Steenenkamer met de

grond gelijk gemaakt. Door de aanleg van
de weg naar de Wilhelminabrug is een deel
van de Steenenkamer afgescheiden. Het
dankt zijn naam aan een stenen huis dat in
1397 gebouwd werd in de noordelijke door-
gang van de landweer rond Deventer.

De Vecht
De Vecht is vanwege zijn moerassige bo-
dem een laat ontgonnen deel van Ter-
wolde. Wanneer men de kadastrale kaart
van 1 832 bekijkt heeft het dezelfde rechte

ontginningsvormen als Nijbroek. Een twee-
tal boerderijen duidt op oude bewoning. Dit
zijn het Avervoorde, of Colonel Brandts erve
en het Hugo Hopsgoed, ook de Lochem
genaamd. Het Hugo Hopsgoed werd al in
1934 genoemd.
De naam de Vecht duidt op een migratie-
naam met de betekenis van snel bewe-
gende, slingerende waterloop.

Klarenbeek
Klarenbeek is het jongste dorp van de ge-

meente Voorst. Uit de middeleeuwen of
vroeger zijn geen gegevens bekend. Het
heeft geen agrarische ontwikkelingen ge-

kend, maar is een industriedorp. Teunis
Pluim koos voor zijn kopermolen als ener-
giebron de Beekbergerweg. Later heeft de

familie Krepel de molen overgenomen.
Deze familie heeft een groot stempel ge-

drukt op de ontwikkeling van Klarenbeek
onder meer door het stichten van een ka-
tholieke kerk. Het dorp ligt deels op grond-
gebied van de gemeente Apeldoorn.

Gieteloo
Gieteloo is een van de oude buurtschap-
pen in de gemeente Voorst. De naam
Gieteloo komt in de dertiende eeuw al voor.

Het werd ook geschreven als Ghijteloo of
Gijetloo. Sommigen geven hieraan de be-
tekenis van geit, dus Geitenbos. Meer voor
de hand ligt dat het afkomstig is uit het
Nederlands-Duits taalgebied. Dat kent het
woord get in waternanien. Het beekje de
Geetel werd in het jaar 956 geregistreerd.
In het dialect wordt het woord ge(e)tel nog
gebruikt. Het ligt meer voor de hand dat

Gieteloo moerasgebied betekent.

Bussloo
Bussloo is een oude buurtschap. Zoals de
familie Krepel haar stempel drukte op

Klarenbeek, zoheeft Johannes baron van
Wijnbergen zijn stempel gedmkt op Bussloo.
De familie woonde op huize Bussloo, dat
ook Dorthshuis werd genoemd toen de fa-
milie Dorth er woonde. Nu is Bussloo be-

kend om de recreatieplas. In 1969 begon
hier de zandwinning voor de aanleg van de
E 8 of A l. Het gehele terrein is ongeveer
300 ha. groot. Bussloo is onder invloed van
de familie Van Wijnbergen een katholieke
enclave gebleven. Hij stichtte hier ook het
kerkje en het kerkhof.

'";tr,i&*Í,i:il

{
i

{Erp'Slot Nijenbeek

t2 Kroniek 2005-4 Kroniek 2005-4 l3







Plattelandsgebruiken vroeger en nu estrikken voor, een rijke boerhad in zijn pronk-
kamer meestal een planken vloer.
Op de sterfclag werden de vensters (uiken)
van de kamer waarin de overledene stond,
gesloten. Van de overige kamers was één

venster dicht. De vensters werden pas geo-

pend tegen de trjd dat de begrafenisstoet het
kerkhof bereikte.
De kist werd, op een groene boerenwagen

met schotten, naar het korkhof gereden; over
de kist werd een doodskleed gehangen dat

door de doodgraver was verstrekt. Over de

paarden werd geen kleed gehangen, ookbloe-
men werden niet gebruikt.
Vóór de begrafenisstoet liep de timmerman,
dan kwam de boerenwagen begeleid door 8
dragers,4 aanweerszijden.Als een kind werd
begraven, waÍen er slechts 2 dragers, jonge

ongetrouwde mannen.

De dragers (ook vaak de buren) werden een

halfuur voor verfek "verzochf', ze kregen
eerst koffie, dan de man één borrel en een

sigaar. Die sigaar mocht echter niet aange-

stoken worden voor de kist op de wagen stond.

We kunnen aannemen dat de dragers hun si-
gaar rookÍen ,tewvijlzenaast de kist naar het
kerl*rofliepen.
Achter de lijkwagenreden de naaste familie-
leden in boerenrijtuigen (met paard er voor)
die door de buren werd gereden. Waren er

te veel familieleden dan moest de rest maar
lopen.
Alle begrafenisgangers waÍen rnhet rwarr.
gekleed, de mannen met hoge hoed op, de

vrouwen met zwarte doek.

Na afloop van de begrafenis werd door de

huisgenoten en naaste familie 6 weken ge-

rouwd, waarbij geen gouden sieraden toege-

staan \ryaren, alleen zilver mocht worden ge-

dragen.
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Gebruiken rond de begrafenis in 1979
In het noorden van de gemeente Voorst zijn
er wat dit betreft geen gebruiken meer. De
hele organisatie rond een sterfgeval wordt
overgedragen aan de begrafenisondememer !

In nabijgelegen dorpen worden de oude ge-

bruiken echter nog wel in ere gehouden, het
is mij o.a. bekend in Heeten en in Hengelo
Gld., althans op het platteland.

In 60 à 70 jaar kan dus heel wat veranderen

in Voorst.

Gebruiken rond een bruiloft omstreeks
1910-1920
Ook bij een bruiloft spelen de buren een be-
langrijke rol bij het niet officiële gedeelte.

Geruime tij d voor de bruiloft belegt één buur
een gespreksavond in zijn huis met de buurt.
Elke buur ze gl aan zijn kant het afgesproken

aantal buren aan, dat ze verwacht worden
om "af te praten". Op deze avond wordt dan

afgepraat wie er voor het "gÍoen" zal zor-.

gen, wanneer de wouwen "roosjes" maken,

wat er voor cadeau zal worden gekocht. Op

l9

Met behulp van u, lezer, wil ik ffachten een

rubriek op te zetten onderbovenstaande titel.
Uw kritiek, aanwllingen, verbeteringen e.d.

zijnzeer welkom bij de redactie-commissie
van de Kronyck. Uw commentaar hoeft niet
uitgebreid te zijn,maar voor suggesties in de

ruimste zin hou ik me gÍnrne aanbevolen.

Historisch gezien ga iknietzó verterug in de

tijd; ik heb n.l. mijn licht eens opgestoken bij
wat oudere inwoners, in het noordelijk deel

van de gemeente Voorst, bij ouderen zo dik in
de 80. Wat zij mij vertelden, kan dan onge-

veer gelden voor de omsteken van Terwolde,

Nijbroek en de Vecht en wellicht zijn de ge-

bruiken inhetzuidelijk deelvan onze gemeente

weer iets anders.

Gebruiken rond de hegrafenis, omstreeks

1910-1920
In die tijd stond de burenhulp (misschien be-
ternog deburenplicht) centraal. Bij een sterf-
geval waren dus de naaste buren belast met
de organisatie. De manlui zorgden voor het
"aatueggerf'van het overlijden, meestal tot

Uit: Kronyck nr. 2, 2e jaargang

de 4e buur, bovendien aan de dokÍer, de do-

minee, de doodgraver, het gemeentehuis.

Daamaast moesten ook de familieleden ge-

waarschuwd worden, bij veraf wonende fa-
milieleden gebeurde dat op de fiets. De tim-
meÍnan moest de maat van de overledene

nemen en de kist maken. De buurwouw die
het dichtstbij woonde, moest helpen met het

uitkleden van het lijk en ook nam zij dat was-
goed mee en waste het thuis.
De overledene kreeg een wit doodshemd aan,

met lange mouwen, reikende tot de voeten

en het doodskleed was afgezet met zvtarte
biezen. Het doodshemd werd bij de kleerma-
ker gehaald of werd door de buurwouwen
gemaakt.

Als hetdonkerwas geworden, hielp eenbuur-
man de timmerman het lijk in de kist te leg-
gen.

De naaste buren maakten het huis schoon,

waarbij op de estrikken vloer zand gestrooid
werd op de plaatsen waar gelopen werd; het
fijne witte zand kwam niet onder stoelen of
tafel. Bij kleine boeren kwamen alleen
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zo'npÍaatavond wordt over van alles gespro-

ken: de stand van het gewas, het vee, het
weer, het buurbrieuws enz. en pas aan het

einde worden die zaken besproken waarvoor
men gekomen was.
De avondvoor de bruiloftkomt de buurt aan

het huis van het bruidspaar "groen maken",
er wordt dan een erepoort aan de huisdeur
gemaakt, van dennetakken, versierd met
crèpepapieren bloemen (de roosjes). Het
bruidspaar mag daarbij niet aanwezig zijn. Als
de boog staat en de laatste roosjes door de

'vïouwen aangebracht zijn, wordt begonnen

met koffie en het einde is een stevige bonel.
Op de bruiloftsdag zelfkwamen deburen en

genodigden aan huis 's avonds feestvieren.

Bij grote families is die avondvoor de oude-

ren enjongeren komen de avond daarop feest

vieren. Tijdens het feest wordt flink gehost

en gedronken, begeleid door harmonika-
muziek.

Van te voren zijn door de buurvrouwen de

drank en de etenswaren op tafel gezet: fles-
sen genever en 'ocitroen"; worst en zoute
haring.
Het feest eindigde steevast tussen 12 en I
uur 's nachts, het teken hiertoe is dat koffre
en brood wordt geserveerd.

Gebruiken rond een bruilojl in 1979

Merkwaardig is het, dat de buurtgebruiken
wat de bruiloftbetreft, nauwelijks veranderd

zijn. Het feest vindt nu echter plaats in het
dorpscafé. Dejongeren uit de buurt gaan dan

in het café "groen maken"en voegen zich la-
terbij de ouderen die dat aan huis deden.

Een cadeau wordt in veel gevallen ook niet
meer in natura aangeboden, maar wordt het
bruidspaar (op hunverzoe$ in geldgegeven.

Gebruikelijk is nu, dat de gasten zich eerst in

n

I
t

de feestzaal v erzamelen, daama pas komt het
bruidspaarbinnen. De gasten zingen dan een

welkomstlied en zo lang dat duurt, schrijdt het
bruidspaar statig over de dansvloer heen en

weer. Het dansen vindt later plaats met be-
hulp van een orkestje van2 - 4 muzikanten,
na de koffie met het gebak. Lege glazen kent
men niet op zo'n boerenbruiloft en in wat voor
conditie men ook naar huis gaat, om half 6
's morgens zit je weer onder de koe!
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{}I'rpÊ Elq:rQ:s srFrErsEa! -
Og ee!.mcole voorJasrsdag in 1.916 bêaloat €ên aantal Jongetulult NiJbïsek uit rijalên tê gaên nêt tnrn rljwie3". De- lr{ren lnhat nooiE pak, eèn cravatte om de hale en net *etJes gepoêt-
stê schoêttên, &e dames net èê lange jurk en de zondaqláe-hoedop, en zo ging nên ovêr de lliddendljk riclrting Oeae,- Eên roÍld-:elzende fotogràaf lftràtn hêt geselschap tegen en nen wiLdê
Ítï?tne op dê kiek. IIet reeultaat ei.dt u op blJgaande afdruk.Blj deze vril lk I'p1aÀtseluk Bêlang Ntjbroek" êank zoggen
voor hêt reproáucêrèn vàn de foto ult, ksn eollectle. --

Op êe foto êtaan dê volgende NlJbroekers afgebeeld van llnlrsnaàr rêchts:
B._Këïs, c. Wlttevêen, nëJ. À, van Vêmde, mêJ, D. Gerrlteen,mej. M^, van_veméê, so1àaêt Ê. van Brink,-G. í{ulsman, g. K}uin,
een erÈekend jongetJs, H. Fannekoek, G. Jansen {ite lakker) en-
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Folkloristische tradities rond de geboorte

Vooral onze voorouders kenden allerlei
gewoontes die met dc versehillende filsen
in een mensenleven fe nraken hadden. In
dit artikel diverse wetenswaardigheden
rond cle geboorte.

De ooievaxr

Als één na oudste van een gezin van elf kin-
deren hehr ik heel veel geboarte$ meegs-
maakt" Neen. niet dat wij al ingewijd waren
rn het grote geheim; we wisten niet beter
dan dat de ooieva:rr de kindjes bracht" En
dat werd versterkt dcor het volgenele. Als
ons jongste broertje of zusje np dat mr)ment
één jaar was, z€i mijn moeder: "Ga maar
eens naar de ïVal cm voor een kindje te zin-
gen".
De Wal, daarmee iredael ik de omgeving
van Kasteel Bergh in 's l-leerentrerg. Daar
stond een archieltoren waarop cen ooie-
vaarsnesi zat, en wij togen er nasr toe om
het volgende liedje te zingen:

Uiver; uiver; pielepoot
Breng ne een kindje in de school
lk zal het gaecl bewaren
Een kindje ma gouríen haren.

We zagen er geen ooieva:lr, maar ja hocr,
binnen enkele weken hadden we er weer
een broertje of zrsje bij. De coievaar had

het gebraeht, en hce die dan trinnen geko-
rnen v{a$ bleef vcor ons een raadsel. C}mc
vraag: "Waarom moel rnama dan nu in beel

liggen?" werd beantw$ord met: "I)e ooie-
vaar h*efl n:ama in het becn gebet*n en

daarom mne! z-c nu rttslen."

Krulick lttT - 2

donr'fh. Kiipers

Ën als de bai:y borstvoeding mclest hebben,
ging moeder in de kamer me{ de rug naar
ons toe zitten en legde dan o*k nog een

doek over het kintl. Want je zcu eens i*ts
van ha$r blate borst kunnen zien.
Zo was het in anre jeugd, zo'R 65 ja*r gele-

den en vve w$rcn er zeker niet minder ge-

lukkig om" Maar wat is er in de loop der
jaren veel veranelerd, en na{uurlijk cók teÍ}

goede. Kir:rderen worden al jong vertrouwel
gemaakÍ rnet dit grote geb*uren. Ze wor-
den er nauw bij betrokk*n en er worcit opan

en vrij cver gepraai. Iln toeh is de ooievaar
gebleven. Niet meer als de brenger vaï! et:n

baby, maar wel als e*n symbocl van geluk.
Regelmatig zie je in tuinen vocr een huis
een ooievaar staan als er eÊn kleine gebo-

ren is. Maar waarom er dan o*k nog hele
Iijnen vol b*bykleertjes opgehangen wor-
den is mij een raadsel. Me dunkt dat het

versieren met wat vlaggetjes en slingers dan

zek*r zo feestelijk is.

Blijft de vr*ag: "ïVaar kr:mt de naam ooie-
vaar van{iaan?". Volgens deskundigen
noemden onue vooroutlers dit dier in het

Miridelnederlands "odevare" en dat maet
komen van "odebaar", hefgÊen sehatdrager

betekent. Ode komt nanreliik van het Oud-
saksisehe *iid'? = bezit ofschat en "L:aar" is

aigeleid van bnren cn treren, d:it sllebei
dragen tretekent.

De naamgeving

Als je tegenwoordig ric gebocrt*adverten-
tics le*st, verbaas je je wel ccns over de

namcn clie aa* een kind w*rden gr:sr:vrn.
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l)e meest wonclerlijke variaties, waarbij je
ge*n enkel raakvlak rnel "gewone" narrten
kunt r:nlclekken. ln de bor:khandel zijn aok
bcekjes le k**p, willrin aanslaanrie curlers
een hele sehakering van namt:n kunnen vin-
der:r. I];rt waÍi vrileger heel anders. Namen
trecienkcn was geen probl*en:, want de kin*
deren werden vernoentd naar grootoudcrs,
*uders cn evcntu**l a*k nrrg fiaar o$ïns efi
íart€s.
ln de K*tholieke Kerk krecg een bareli*g
een petrr en meter, mcsstal een brel*r van
de vader en €erl zu$ter van de moeder, nraar
sq:n:s orik ecn gnede kennis cf e*n vriend
of vriendin" lleze peter en mete r krcgen
volgcns de kcrk d* cpclracht tor te zien op
de goilsdienstige opvcediÊg van lTet kinel
*ni bij nalatighekl van de cucler.t of hel
wegvallen cnan dene ïaak over ie nemen.
Vooral de met*:r ging dan ï:xee niiar ele kerk
ol:t het kind ten dcop te hnuden, Maar in
de praktijk kwam hct er $p n€sr dat peter
en meler goed waren voor tJe kadootjes I'rij
verjaardagen en brj andcre ho*gtepunten
in het levr:n van hrn petekind.

GcbtrorÉeka*rties

Naasi de grir*cr1*:i;lnkondiging in ele kranl
wr:rden ook getxxlriekaartjcs verstuurd. ln
an:re jeugd kenden wij d*t niet en werd eie

g*boorte van **n zoon ol sl*chtcr docr de
jongc vacler bij cle blren aangezegd. Als hct
al e en grater gezin was, dan kwan dt: oucisicr

dit deien rneï de vr;1gen<1e b*odschap: "Me1
tlc crrntplirncntt'n viu) nricn va un mor rjn

wie hr:b d'r weer een i:reurkc {zuske} bie""
De lrr:orlschapper kreeg tlan ei:n snoepje
en spoedrie zich naar hel volgende adres"
"lbch hebben dc gebcortekaartjes al een

ruim honderdjarig* traditie; sinds de negen-
tientle eeuwwerden ze verstur.rrd aan fami-
lie en vripnclen. Een l.{cderlaniise v*rzame -

laarster heeff *r al 35.000 in haar bezit. en

de audste stamt ui! 1873. lle teksl biervan
luirii:
fie advotaaí l$n ,'l{htur-da M$rs en zijnt
vrouw kaxdigen U rrct gefioegeil a*n dal cr
hun heden nitklag teft zaon gt:bort:n is.

{ient,ll nrci 1873.

ï)e trenc.ls van deze k;iartjes zíjn in de la<lp

elcr esuw nogal gewijzigel" W*relen aiinvan-
kelijk all*en kaartjes vcr$ïuurd door de
"de íïigheid", in cle jaren vijfiigwerd hel eerl
algemeen gebruik, Af en tr:c w*rd de rode
kool als synbo<:l gebmikt {kindjes kwamen
uit du rodc kocl), dc ooicvaar *'as e n is nog
sïeccls veruil favoriel, l{oze kaartjes met
strikjes en kantjes voor erln meisjc en dito
trlauwe voor €*n jongen waren €r e*n tijd
lang, en handige rnoeders nraakten z"elf
kaartjes als irorduurwerk. {}p riit ogenblik
eijn beertjcs, eir:wns en niel tc vorgeten
Nijnije van Dick Bruna in. Op "kathclio-
ke" kaarljes stondcn naturirlijk engeltjes en
een doopvont *f andere passcnde attribu-
ter, efi de tekst: "nret dank ai:n liod" cnz.
Bijzonder in de ve rzameling zijn cle oorl*gs-
kaartjcs en rie tijri kr:rt erna. Ze werden
bijvoorbeelel gerlrukt in de kleuren roorl-
wiÍ-blauw, sf het kind krecg nanen van de
prinserjes. Hn zei heeft ieclere tijd, en tlr:s
ieder* generatie zijn eigen manier om le
laïen welen *at z* {weer) vader en mereder
z.ijn gcworden.
l-let sluren van ka*rtjes is tr*uwsns :iiel
uitsluitend een Nederlancis gebruik. De
vel'zameiafirster hceft ook kaartjes Lrit Ja-
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pàn, Frat:krijk, Zuid-Àfrika en Amcrika, ln
lluilsland worrlen geen kaartjes gestuurd;
daar plaatst n-!en et:n advertentie. Dit ge-

be urt trij ons pa$ in de laatste jaren.

Ilapcn en kerkgang

Bii de katholieken werd h'rt kind, als het
even kon, op z'u geboortedag nog in de kerk
gcdoopt. Want als het missshien een :"wak
kintl was en gauw zou stcrven, dan kwam
het in ieeier geval in elc hem*l. $tierf ecn
kind ongednopl, dan werd hilt op cngewij-

de aarde begraven, aan ds rand van het
kerkhof r:nder de heg. Gelukkig is dit al
jarcnlang vcrlctletr l ijrl
Bij de protestsnten ging het allem*irl wa{

anders. ln veel kerken word sleehts vier
naal per jaar gedonpt, en dan veel kinde-
ren tegelijk. Dc kineleren waren elan drje à

vier maanden oird. ln alle gevallen w&5 e Í
*a de dor:p cen l'eeslje thuis, w*arbij be-
schuit met muisjes cn krenienweggc niet
moehten oniirreken. I le t was altijd wel een

beslo{en farniliel'e*st, want htl feesl vcnr
de buren zou lalcr plaatsvinden. Maar rie

borrel en het brandewientje met suttker
hr:*rden er ai wel bij.
Volgens opvattingen van de kerk werd dc
kraamvrouw na de bevalling als onrein be-
schouwd. lin voordat ze weer overal aan

mee mocht rioen, mi;est ze esrst haar ke rk-
gang rnaken, Ze moest dan vóór ele ll. Mis
v&r zeven uur vreiegtijdig in de kerk ztjn.
Als dan rle pastoor kwam, ging ec eerst
biechten. Wanneer ze daarna weer in de
bank z;'rl, wercl ze b*sprenkelcl m*t wijwa-
icr. Dan kreeg ze een brandeneJe kaars in
ele hand Èn nrst de andere haael moest ze

de stala van de past*cr vasthEruclen. Ze gin-
gen dan naar het Maria-allaar waar de
m*ecler hst kinri aan Haar opdroeg. Van
qiudrre vrouwen uit ''lbrwolde hrjorele ik, dat
ze meerdere keren li:pencl naar Duister-
vrorde waren gegaan, toen cp De Vecht
nog gcen kcrk was. En ze warelt n*g nuch-
ter ook. Ook cleze ritus is :rl wel ruim 3{}
jaar geleden afgeschaft.
8ij dc prltestanten kwam de kerkgangvcor
in een iets andere vorm. 'lijdens een dienst
werd ged;rnkl voor de veiorspoedige beval-
ling en het herstel van de moeder. De man
lroortle ziin vrouw te tregeleidcn van en tlaar
de kerk. Bij thuisk*mrt werd nogal eens het
zovechite l'eestmaal aangcricht.

Kandcclo krcntcnracggr. besclruit met muis-

.ie s

I"ict is in cnze streken niet gebruikelijk am
bij e*n cloopt'ccsl kancleel te schenken. In
gecn enkel streckgebruikenbcek kwam ik
hct tcg$n. Wel herinner ik me dat bij de
gcba*rtc van de prinsesjes in de krant stcnd
dat "ten paleiz-c werd door de jonge vadcr
(l'rins llernharcl) ovewloec.lig kandeel ge-

schonken tijdens het doopfeest".
1#at is dan wel kandeel? In de Sumrna-en-
cyclnpedie vand ik het volgende:
"Kandesl is een oudhollandse rvarme ge-

kmide drank bereid met rijnwijn, ruelk, sui-
ksr, eiexlooiers, kaneel en kruidnagels. I{et
worelt vooral geserveerd bij kraambezoe-
ken."

Wel is het in onze streken geirruikelijk om
hij een geboorte hel gezin een krenlenweg-
ge aan te b'ieden. Kleinere krentenbrsden
kreeg men van familie, maar lluren, voet-
balclubs, carnavalsverenigingen en anderen
korn*n soms met esn veel grater exempiaar
aandragen. Vooral in ïwenle maken folk-
lorisÍische groepen, bijv. ba*rendansers er
soms een heel feest van. Men noemt dit
gebeuren daar vaak: "mei n'n kromm'n
aarm gaon". Dit duidt op het feit dat men
het krenteni;rood vaak op een plank cp de

sehouder draagt er er dan een gebogsn arm
orn heen slaar. lleel vaak wordt er een fles
sterke drank aan toegsvoegel. Dit om de
jonge vader "over de schrik heen te helpen".
Voornamelijk bij geboorte van ecn eers{e
kind wordt dit gebruik in ere gehouden.
Speurend naar de herkomst of de motiva-
tie van dit gebruik vertelde iemand mij dat
vooral vroeger krenlenbrooei een echte luxe
was in hccl vccl gezinnen. llij ccn gcboor-
lc, die tach al veel extra kosten met zich
nleelrracht, was dit brood een welkome aan-
vulling erp het dagelijks menu.
Volgens het bakkerijmusËum in Hattsm
vindt dit gebruik zijn oorsprong in de vor:r-
chrislehjke tijd. 'loen werden uit dankbaar-
heid grote broden aan de goden geofferd.
Z-oals reeds vermeld was er nog wel eens
verschil in de grootte van ecn krentenbrood.

r/

t tn"Á 4'-

-t/r-

uí-

&V, *dr.u ro"s{

llv

, ít ,/í t,o*
/t74.-.,,".

'J'&"

1;y'rn

,an.."/'.,...*

f ,n^.,.

t-.t /r,.,t ."{-.r

ê t* ' ;Á, n{"., ,f*ra.

.-4,t tw,r

,"\. ?{

t/I ^í

,-í
(è7,,./a,,"c,u
Ur' // (aÍrta' rt{",, ,

,e\
-{8,y't,,tx íà

tlt
/l/íIb---,Q

"t'_{
{

,r{,"*,,,t- .^ $"",
tj- í'/., "

/:l /t*' 1a Jr)

t,,*. a f {<..

I' f
,4ilníckt ting{tt uiÍ ltct "gebouttbrtckjr" van tle .faxrilk Liníhorsl n*l hctrtkking tot dr gtlxststlt t'tttt

Willetxiwt Bamurdina 14uriu Linth*rst op 26.1i:hru*ri 189ó {lx.tckjr: eig,t:ndrutt wtrt tlt lwt:r íi I.t,u:l'

tlijk.)

.11

lftnli*k I9q] - l

Kroniek 2005-4

32
Kroniek lt)'17 -"?

A Kroniek 2005-4 25



ln l'ret bakkersh*ekje va* Zeelanriia las ik
tllt rn lgjtl in l:cfdc ccrt hroocl werd altt-
gei::crlen dat lrvee meter lang was e:r ?0
pt:nd zwa*r. l{et allergr$otstt} krenten'
broarJ rial geregistree rd w*rd kreeg het ge -

zin van l:{:n nl:lchiniit in Àlnieli; bij eie ge-

bccrle v*n hrit dcrlicntle kind. Dit broocl
lvoo{ l5{} pontl cn \vírs.1.l(} ntclcr lang. Wat

zull*:n z* {::\'ar licstnLrkl hebbcn.

Kriramvisitt

Vn*r;rl in hn.rrenslrekcn was heï de gc-

w()rltlc clai cnktlc rvskcn :ra rie gebr:orlc
de hu*rvxrrlwen r:p visite kr.v:xt*n" lln e:rn-

ilal mcn vrileger scn gr$ic buurt h*rl, w:rs

elat s<:*rs ccrr l'leël gr:zelschap. Vaak hraeht
mt:n rian vcrstsrkrnde miridclen nl!:g, :r-o-

als eieren en bote r. Maar oclk in de negen
dagen dat de "jnng*" nrosclër in bed lag,

hael men al aan h:iar gedacht" Scrnmig*rt
brachtcn elan ee n pannetje lnel cehtc run{l-
vlecssoep, mtlar $oms ook karnemelksepap
n:el pruimcn. Dit laatste wa$ een go*d miel-

cicl tegen harcllijvighcitl. waar cJ* kraam-
vrolrw wcl eens lasl van kon heblren" Ka-
dootjes rve relen nict nteegebraehl, hotlguit
misschien een lapjc siof onl ecn jurkje van

le ntakcn.
Vy'al ecn versehil me t de clrtg van vandaag.

Als rrtcrt tttt o1t krauntvisilc glrirt, l)l('llgt mcll
truitjcs, brnekjcs, rlairbeljes tn itcrgelijkc
urcc dic in dc babykancr aan cen waslijrt
wordcn opgthang*n.
l)e huurvroulvcn vtln vroeg*r wcnlcn scrsl
ge lrficlce rd r)p k0flic me 1 kre nlcnbrcod e n

daarna een "brandewientje met suuker",
boerenjongens of een advokaatje. Op ze-
ker moment werd de baby uit de wieg ge-
haald om een "rondje" te maken langs de
vrouwen. Van de ene schoot naar de ander,
onder het noelige commentaar van: "Op wie
liekt ze neie?"
Het arme kind werd cp de armen gei:us-
selel, en zeker als h*t begon te huilen werd
hel nng meer heen en weer geschud. Mis-
schien dat daar de naam "kraamschueiden"
vandaan komt, alhoewel ik er in de mij be-
sclikb'are lectuur niets over gevonden heb.

Be*chuit mct muisjrs

Nergens heb ik kunnen vinden wat de oor-
sproag en betekenis is van de beschuit met
muisjes \riaarop men gctracteerd wordt bij
een kraamvisite. Bij navraag bij het Bakke-
rijmuseum in Hattem vertelde men mij, dat
tle muisjes hun oorsprong hadden in de
vóór-Christelijke tijd. Toen werd een pas-
geboren kind door de stamoudste of het
dorpshoofd tijdens een plechtigheid be-
straoid met gekiernde tarwekorrels. Sym-
bo*l van vruchtbaarheid. De tarwekorrels
van toen zijn de muisjes var nu geworelen.

Het is niet bekend wanneer deze traditie
werd ingevoerd, wel herinner ik me dat bij
de gebaorte van Prinses Beatrix op 31 ja-
nuari 1938 alle schoolkinderen verrast wer-
den met een beschuit met oranje muisjes.
En waarom men nu bij een dochter roze
muisjes geeft en bij een zoon blauwe, ook
ir Hattem k*n men dis kleurkeuze niet
verklaren. Maar dat geldt. cok voor de eer-
ste kleertjes van de baby.

ïbt slot

Alle speurwerk ten spijt ben ik er van over-
tuigd dat niet alle folkloristische gebruiken
rond de geboorte uitpurtend zijn behan-
deld. Vt'elticht zijn er onder U die dit nog
kunnen aanvullen. I-aat het dan weten aan
de redactie van de lfuoniek.

Brannen

Documentatie Staring Instituul, Dctetin-
chem.
Maanclblatl "li"aditie, uitg{tve van Neder-
lands Cenlrum vo{tr Valkscultuur,
Utrecht.
Ba kkerijmuseunz, H attern.
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Het kan verkeren: de spunnende geschiedenis van het
gemeentearchief Voorst door A. Geerts

Hoewel het bijna niet voor te stellen is, was
er ooit een tijd, in het verre verleden, dat er
geen oudheidkundige vereniging in Voorst be-
stond. Maar gelukkig werd zo'n dertig jaar
geleden de OKV opgericht en in deze Kro-
niek kunt u lezen hoe het allemaal zo geko-

men is en hoe het verder ging.

Maar hoe zat het met het beheer van de oude
archieven in de gemeente Voorst? Er func-
tioneert momenteel een gemeentearchief,
maar hoe lang bestaat dat al en hoe werden
de oude archieven daarvoor beheerd?

In deze bijdrage aan hetjubileumnummer van
de Kroniek wil ik de geschiedenis van het
gemeentearchief in het kort beschrijven.
Ik begin mijn verhaal in de zeventiger jaren
van de vorige eeuw, toen de OKV werd op-
gericht.

Erwerden inde gemeente verschillende oude
archieven bewaard: de archieven van de ge-

meente Voorst zelf (de gemeente bestaat sinds

1818) en de archieven van de voorgangers
van de gemeente (het oudste stuk dateert uit
1608). En dan waÍen er nog de archieven
van de ambtenaar van de burgerlijke stand
en het bevolkingsregister.
De laatsrgenoemde archieven werden be-
waardop de afdelingBevolking, waar deheer
A.J. Moret vele jaren de scepter mtaaide.
Genealogische onderzoekers, waar er toen
overigens nog niet zoveel van waren als te-
genwoordig, konden bij hem de oude regis-
ters van de burgerlijke stand en het bevol-
kingsregister inzien.

n

De andere oude archieven van de gemeente

Voorst en haar voorgangers werden beheerd
door de secretarieafdeling Interne zaken.
Archiefrnedewerker Arjo Fransen was be-
last met deze taak. Hij was zeer gernteres-

seerd in de geschiedenis van de gemeente

Voorst (hij was o.a. een aantal jaren secreta-

ris van de OKV) en legde in het gemeente-

huis een documentatiecollectie en een foto-
verzameling aan. Op afspraak ontving hij
bezoekers die onderzoek wilden doen in de

oude archieven.

Er was wel enig wettig kader: in 191 8 was in
Nederland een archiefwet tot stand gekomen

en in 1924 werd de provinciale archief-
inspectie in Gelderland opgericht. De archieÊ
inspectie richtte zich vooral op de archieven
van de kleinere gemeenten, waar geen
gemeentearchivaris was aangesteld. De in-
specteur besteedde veel aandacht aan de
bergplaats en de materiële toestand van de

archieven. Het was dan ook vaak droevig
gesteld met de omstandigheden waaronder
archieven bewaard werden.
In de gemeente Voorst was een archief-
bewaarplaats ingericht in het souterrain van
het (oude) gemeentehuis. Van tijd tot tijd werd
deze te klein om al het achiefmateriaal te
bergen en dan moest weer een oplossing be-
dacht worden.
In1962 ffad een nieuwe archiefwet in wer-
king. Er werden nu venegaande bouwkun-
dige en klimatologische eisen gesteld aan de

archiefdepots. Het was niet eenvoudig om
aan alle eisen te voldoen. Toen er in de ge-
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meente Voorst plannen waÍen voor de bouw
van een nieuw gemeentehuis in Twello be-
hoorde de inrichting van een goed geoutilleerd
archiefclepot eindelijk tot de mogelijkheden.
In het huidige gemeentehuis is de berging van
de archieven dan ook goed geregeld.

In de provincie Gelderland was in 1980 een
stimuleringsregeling voor de vorming van
streekarchieven van kracht geworden. De
kern van deze regeling was dat de provincie
gedurende een aantaljaren een deel van de

salariskosten van de aan te stellen streek-
archivaris zou subsidiëren. Deze regeling
heeft zeer stimulerend gewerkt: in Gelder*
land zijnmomenteel inbijna alle gemeenten
gediplomeerde archivarissen w erkzaam.

De gemeente Voorst ging eind 1986 een ge-

meenschappelijke regeling aan met de ge-

meente Brummen en het waterschap Oost-
Veluwe. Per 1 januari 1987 kwam het
sfeekarchivariaat Oost-Veluwe tot stand. Jan

de Ruiter werd aangesteld als streek-
archivaris. Hij reisde tussen de gemeentehui-
zenvan Voorst en Brummen en het water-
schapshuis heen en weer. Archiefbezoekers
waren welkom op de verschillende locaties.
De oude archieven van de gemeente Voorst
vielen voortaan onder zijn beheer.

ln 1994 werd het streekarchivariaat Oost-
Veluwe omgevormd tot het streekarchief
Oost-Veluwe. Alle door het streekarchi-
variaatbeheerde archieven en collecties wer-
den op één plaats geconcenfieerd. De ach-
tergrond van dezewijzigngin het tot dan toe
gevoerde beleid was gelegen in de slechte
ftlimatologische omstandigheden in de archieÊ

depots van de gemeente Brummen en het
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waterschap. Verbetering varr deze omstan-
digheden zou veel geld kosten en dat geld was
er niet. Het op één plaats samenbrengen van
alle archieven en collecties zou de meest ef-
ficiente oplossing zijn. De archiefbewaarplaats
van de gemeente Voorst was het meest ge-
schilÍ voor dat doel en na veel getouwfek
gingen de deelnemers van de gemeenschap-
pelijke regeling uiteindelijk al&oord.
Op 1 maart 1994 was het streekarchief een
feit. Alle archiefbezoekers konden voortaan
in de cenffale studiezaal in het gemeentehuis
inTwello terecht.

Vanafeind 1995 werd ernagedacht over een
mogelijke samenwerking tussen het streek-
archief Oost-Veluwe, het sheekarchivariaat
Gorssel-Lochem-Vorden-Wamsveld en het
stadsarchief Zutphen.
De tijden \ryaÍen veranderd: er was in 1995
een nieuwe archiefwet van kracht gewor-
den, die veeleisender was dan de oude en de
digitalisering diende zich in alle hevigheid aan.

Om adequaat op deze nieuwe ontwikkelin-
gen in te springen leek hetverstandig datkleine
archiefdiensten hun krachten bundelden. Een
eenmanspost als het streekarchief Oost-Vel-
uwe was sowieso kwetsbaar.
Een complicerende factor in dit proces was
het feit dat een van de deelnemers van het
streekarchief, het waterschap Oost-Veluwe,
een fusie aanging methetwaterschap Noord-
Veluwe en het zuiveringsschap Veluwe. Per
l januari 1 997 gingen de gefuseerde instellin-
gen verder onder de naam waterschap Vel-
uwe. Het nieuw gevormde waterschap wilde
alle archieven van de voorgangeÍs bij elkaar
beheren en samenwerken met de gemeente
Apeldoom, waar het nieuw gevormde water-
schap gevestigd werd. Het wenste dus uit
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het samenwerkingsverband met de gemeen-

ten Voorst en Brummen te ffeden.
Door een werkgroep van archivarissen werd
gestudeerd op een mogelijke oplossing. Het
rapport 'Regionaal archief Ijsselland' werd
opgesteld en de werkgroep noemde hierin de

totstandkoming van één archiefclienst voor het
hele gebied de beste oplossing. Het streek-
archivariaat Gorssel, Lochem, Vorden en
Wamsveld en het stadsarchief Zutphen zou-
den kunnen fuseren met het streekarchief
Oost-Veluwe. De centrale archiefbewaar-
plaats zou in Zutphen gevestigd worden.

De gemeente Brummen besloot naar aanlei-
ding van dit rapport uit het samenwerkings-
bestand met de gemeente Voorst te stappen
en de archieven in Zutphen onder te brengen
in het nieuw te vormen streek- en stads-
archief.
In de Voorster gemeenteraadwerd in januari
1998 besloten, dat de archieven in Twello
zouden blijven, maar op 3 maart 1999 werd
in de vergadering van de raadscommissie al-
gemene zaken en openbare werken een voor-
stel van B en W behandel d,waannzij de raad
woegen in te stemmen met het sluiten van
een bestuursovereenkomst Voorst-Zutphen
betreffende de archiefzorg. Een onderdeel
van deze bestuursovereenkomst was het over-
brengen van de Voorster archieven naar
Zutphen. Deze voorwaarde was een harde
eis van de gemeente Zfiphen.
Het voorstel kon niet rekenen op de instem-
ming van eenmeerderheid in de raad en ook
de OKV was faliekant tegen de geplande

verhuizing van de archievennaar Zutphen.
Het college van B en W besloot na de
turbulent verlopen commissievergadering het
desbetreffende voorstel voorlopig van de
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agenda te halen en alle voors en tegens nog
eens goed te bekijken.
En toen was er een probleem. Het streek-
archief zou per 1 januari 2000 opgeheven
worden en de sfeekarchivaris werkte al enige

tijd op basis van detachering in Zutphen. Een
medewerkervan de gemeente Voorst, Ad de

Rek, die reeds enige tijd in het streekarchief
werkzaam was geweest en de opleiding tot
archiefassistent had gevolgd, beheerde de

archieven sinds eind 1998 als tijdelijke maat-
regel. Omdat hij niet was opgeleid als archi-
varis was dit echter geen definitieve oplos-
sing.

Gemeentesecretaris De Vos kreeg de op-
dracht altematieven te zoeken. In de notitie
'Altematieven voor de archiefzorg' werden
verschillende mogelijke oplossingen beschre-

ven. Uiteindelijk werd gekozen voor samen-

werking met de gemeente Deventer. Stads-

archieflAthenaeumbibliotheek (SAB) zou de

archiefzorg in de gemeente Voorst leveren
voor gemiddeld 1 6 uur per week.
De gemeenteraad van Voorst stemde op 29
januari 2001 unaniem in met de
dienstverleningsovereenkomst; de gemeente-

raad van Deventer volgde op 26 februari
2001. De provinciale archiefinspectie in
Arnhem had geen bezwaar tegen deze
provincieoverschrij dende samenwerking.
In Deventer werd een wervingsprocedure
gestartvoor een archivaris t.b.v. de gemeente

Voorst en op 10 september 2001 begon ik
(Annemarie Geerts) mijn werkzaamheden in
Twello als archivaris in de gemeente Voorst.

Nu, ruim vier jaar later, is de situatie in het
gemeentearchief gestabiliseerd.

De nadelen van een eenmanspost zijn onder-
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vangen doorde samenwerkingmet SAB. De
archieven die in de gemeente Voorst gevormd
zijn zijn nog steeds in de gemeente zelf te
raadplegen. De digitale dienstverlening zal op
termijn uitgebreid worden, zodat punten als
de geringe openstelling en capaciteit van de
studiezaal minder zullen knellen.
Rest mij nog de samenwerking tussen de
OKV en het gemeentearchief te memore-
ren. Vanaf de instelling van het streek-
archivariaat Oost-Veluwe in 1987 is er op ver-
schillende manieren samengewerkt en deze
samenwerking is tot op de dag van vandaag
blijvenbestaan

En dat is goed, want hoewel archief en
oudheidkundige zi'nhet
beide loten aan dezelfcle stam en samenmeer
dan de som der delen.
Ik wens de OKV nog vele jaren inspiratie
toe. En ik ben ervan overtuigd dat dat wel zal
lukJcen, want het verleden houdt nooit op en
er is steeds weer nieuw verleden.

N.B. De studiezaal van het gemeentearchief
Voorst is gevestigd in het gemeentehuis te
Twello en elke maandag geopend van 9.00
tot 17.00 uur.

Wat doen at die wijwitligers bij de Oudheidkundige
Kring Voorst? door G. Groenewold

De OKV heeft de kak op zich genomen om
allerlei historische zakente bewarenvoor la-
ter. Het begon dertig jaar geleden, nog voor
de vereniging was opgericht, met een aantal
mannen, dat bijvoorbeeld op zaterdag oude
boerderijen inventariseerde en het bouwwerk
op foto vastlegde. Nu is dat een grote groep
vrijwilligers die vol enthousiasme eenuitge-
breid aantal zaken beheert. Behalve de be-
stuursleden zijn er werkgroepen actief die zor-
gen voor de gangvanzakenin de werkruimte
aan de Stationsstraat in Twello.

In de beginjaren kwamen in het gemeente-
huis op het archief L. Sevenster en J.

LubbeÍs elke woensdag samen om de aan-
duidingen A,B eru. die gebruikt werden bij
de adressering om te zetten in huidige straat-
namen, zodat je op kon zoeken waar mensen
in 1850 woonden. Ze gingen ook ansichtkaar-
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tenverzamelen en later foto's. Ze werkten
daarbij altijd samen met het gemeentearchief
dat een grote fotocollectie bezit. Jan Lubberts
had door een speciale afspraak toegang tot
dit archief. De foto's werden op onderwerp
bewaard in een simpele kaartenbak. Al gauw
kwam men er achter dat dat geen goede me-
thode was; de al maar groeiende collectie
werd tenslotte op adres opgeborgen. Dat is
nu nog zo. ln de loop van de tijd kreeg de
vereniging ook allerlei voorwerpen aangebo-
den, zoals oude gereedschappen en bijvoor-
beeld hoeden. Door plaatsgebrek zijn deze
voorwerpen elders opgeslagen.
Voor lezingen die in die tijd veel werden ge-
houden werden veelal dia's gemaakt. Die dia's
kwamen natuurlijk ook in de collectie terecht.
De fotocollectie omvat thans ruim 25.000
foto's, die verdeeld over vijf archiefkasten
voor iedereen toegankelijk is.
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Van het een kwam het ander en zo ontstond
ook de Kroniek. Lr de eerste jaren een uit-
gave, die geheel verzorgd werd door J.

Lubberts.

Van de ruimte in het gemeentehuis verhuisde
de vereniging in 1 996 naar de Klokkenkamps-
weg, waar de ruimte gedeeld werd met de

Lokale Omroep. Vanaf die tijd weten bezoe-
kers de OKV steeds beter te vinden, en in
2001 werd het eigen onderkomen aan de

Stationssfaat in gebruik genomen. Hier kun-
nen bezoekers nog beter ontvangen worden
en is er meer ruimte voor alles wat we be-

waren, maar ook voor een aantal computers

en bijvoorbeeld scanapparatuur. Ruimte ook
voor alle mensen natuurlijk , die erbezigzíjn.
Op dinsdag en woensdag zijn dat er onge-

veer 10, de bezoekers niet meegerekend.
De computer en intemet hebben de manier
van archiveren ingrijpend veranderd en daar
probeert de OKV in mee te gaan. Een eigen
website is een begin.

Wut doen we verder?
* Publicaties over de gemeente Voorst in alle
vorïnen en knipsels verzamelen uit dagbla-

den en tijdschriften en zo opbergen dat ieder-
eerze terug kan vinden. Dit geldt ook voor
video'senfilms.
* Foto's - van gebouwen, mensen en gebeur-

tenissen maar ook bijv. van sfiaatgezichten

en verenigingen-verwerven en opbergen in
het (papieren) fotoarchief. Al die foto's wor-
den gescand en digitaal opgeslagen. We zijn
bij de K! Het computerprogramma biedt, als

archivering voltooid is, de mogelijkÍreid om op

allerlei manierente zoeken enis dan ookvoor
bezoekers toegankelijk.
* Fotorubriek in VoorsterNieuws verzoÍgen.
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Hierdoor kan de OKV ook van onbekende
foto's de herkomst, datum en namen achter-
halen.
* Exposities en lezingen (laten) verzorgen en
meewerken aan projecten voor scholieren
(Klompenfeest).
* Schoolkinderen en studenten begeleiden bij
hun zoektocht naar bijvoorbeeld streek-
geschiedenis of historie van gebouwen of
andere leeropdrachten.
* Bezoekers helpen bij hun vragen over
familiegeschiedenis.
* Behulpzaam zijn bij het samenstellen van
boeken, zoals Old Twello en het Rabobank-

boek, en gegevens opzoeken voor bijvoor-
beeld de informatieborden van de Lions.
* (Foto)boeken samenstellen, die de OKV in
eigen beheer uitgeeft.
* Allerlei instanties en instellingenzoals ge-

meente, bouwmaatschappijen of de VW
medewerking verlenen bij bijvoorbeeld straat-

naamgeving, inrichten van bouwplannen of
uitzetten van fiets- en wandelroutes.
* Kadastrale atlas.
* Archieven van verenigingenverwerven en

opschonen zodatze'bewaarklaar' in het ar-

chiefkunnen.
* Beheer van de streekgebonden bibliotheek:
op dit moment bijna 1 000 boeken!
* Verzamelen en bewaren van landkaarten.
* Inventarisatie van graven op de gemeente-

lij ke begraafplaatsen.
* Uittypen van oude geschriften zoals proto-
collen van bezwaar en verpondingskohiers
zodat die gemakkelijk te raadplegen worden.
* Beheer van een uitgebreide oorlogsdocu-
mentatie van de gemeente Voorst.
* Uitgave van het verenigingsblad De Kro-
niek, vier keer perjaar.
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Dit is slechts een deel van de werkzaamhe-
den. Ieder lid van de werkgroep doet waar
hij of zij belangstelling voor heeft ofwaar hij
of zij goed in is. Het zoeken, maar vooral het
vinden van het gezochte is leuk werk, of dat
een foto van opa of een detail in de voorge-
vel van een boerderij is maakt niet uit. Het
nadeel is: als je iets vindt wil je steeds meer
weten. Van tijd tot tijd kÍijgt de OKV dozen
metpapieren, krante4 fotoalbums ofoude tijd-
schriften na overlijdenvan een familielid. Deze

zaken worden uitgezocht; als er iets bij zitwat
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past binnen de OKV-collectie dan wordt het
bewaard.
Van een clubje historieliefhebbers en belang-
stellenden is de Oudheidkundige Kring dus in
die dertig jaar uitgegroeid tot een breed dienst-
verlenendbedrijf.
Wie belangstelling heeft om ook als werk-
groeplid mee te komen helpen kan op dins-
dag of woensdag komen kijken aan de
Stationsstraat 59a; gaag eerst even een te-
lefonische afspraak mak en: (057 l) 27 7 0 90.

-tJ

Op De Adelaar verzorgde de Oudheidlatndige Kring in samenwerking met de ílW Gemeente Voorst

ter gelegenheid van Open Monumentendag een lezing met fotoatpositie.



ll"Jêens de exesrEle naaï voorgt op 23 rnei 1992 vertalêe deleiêer' d,e heer n.J. _te!r--trgve, het 'ierhaar. van hèt epook van deboerêerlJ rrDe Xelzershofï ln yaorgt.
rn mi.Jn corlectte tref_ lk .een gedicht aèn over d,e geschieêenlsvan ëat-iFook-_ rn Ían€luittng op de prashtige excurËie ree* rriimlJ aardtE U ht"*rbiJ het gedl-ah{ aan te btedia
ll.,J. Beelaaan, Voo!E!.
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De Kelzershof te voorat. CoLl. Ou6h. Kri.ng Voorst.

Hel spóok van de Keizershof.
De.Kelzershof , een boerderiJblJ Voorst, had last van spá-
ken:
er rarnrnelde iets in de haard,
iralureer óle wae ontstaken.
Eêrst lette men er nlet zo op
men daebt: het ea1 we1 eliJ-teni
naar rt opook begon lret bran-
dend hout êe kamer la te emlJ-ten.
Nu $aa rt genoeg. lit€n ltet
Lerstoad een d,ulvelbanner
kome$,

hoort wat óle tor venrij-
óertng van rt spoah heefg
onóeraornen.
$U ltêt een flinke lEèlng
rand vlak vsor de haardplaat
leggen en glng vervolgenn ult
een bsek wat dutstrre ePreujrea
seggeB.
Tenslotts eloeg htJ rt boek
weer dLebt:, '

er volgden wat gebaren,
en naar zun zeggren sEa hat
spook thans ln het. zan8 ge-
varen.
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'kronijck,

Dat zanê bteek met het egookerln ontzettend veel te wegen;
men heeft het sleqhts rnst iroeit,
en plJn,
lreer 9p d.e kar gekregen.
Ook bleek het, paard. niet, sterk
genoeg
om èeze last tê trekkên:aelfs me! zrn vleren ging het
krap,It Genicht was Lndruknrekkead.
De ladlng zand werè naar eenkolk
vlak buiten Vóorst geredeni
daar nerd. het van de kar ge-

uit Kroniek nr. l, 14" jaargang

sshapt, de kolk ln, naar bene-
èen.
De éuivelbannêr nam daarop
een vLngerhoêó, een kleine,
en llet die met eên grote boog
ook ln êe kofh verdwlJnen.
lllJ sprak: rrtrlet deae vJ.ngerhced
a1s echap, mag tÈ spook lrroberen
om al het zand weer uit d.e kolk
op 't wellanè uÍt, te heren.
Pas als rt spook gelukt is om
de kolh weer Leeg te sctreppen,
dan Ls het vrij om zl-ch weer
terugr naar KeLaerslrof te rep-
pên.?r

Hullepe

Open een oavond neetzolate,
Kump Gait lopende noar huus,
Dech an lekkere waïrne kofïie,
En de vooten op 't fomuus.

Moar dan zót inens een kerel
Dee zich vasholt an en hekk
Gait dech: zol e dronken wézen
't liekt um wel een betjen gek.

Noe is Gait neet gauw echt bange
Stapt dan ok keersrecht veuruut,
Moar as he de kerel goed zót,
Dech-e: Wat zót dee dur uut.

't Linker oge zit stief dichte,
En twee tand uut de mond,
Trekt wat met zien rechterbeen en
Kreunt en is echt neet gezond.

Gait krig met de kerel te doonne,
Haalt een zakdoek uut de zak,
Véégt de man doarmet schone,

Stelt um wat op zien gemak.

"Zegmientoch woar ie wel woont dan
breng ik oe noar huus toe man".
'As toe bleeft neet" steunt de kerel,
"Want doar kom ik net vandan".
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Mede.Burgers!

Lt

A.fo*aan de-LandÍiÍrap, van verfchillende zyilen, berichr is,
dat diver& onnrítige GeeÍtenhiet ophouden de seóoedéren der soe-
do Ingezecenen, op {lerlel wyzen, tè ontruftenr-en wanrrouwen Ën-
rent het tegeqwoor$g beíhrui inteboezene$, om, zoo doende, ver-
wulngqn en desordt$ re verwekkeni Zoo zyn-lVy door de iknd-
fchap, Ëy fpeciiila Refolucie ln dam rZ Apriiiondfleden. sclurho.
rizcèrd, UL. un re fchrwsr en re gèhÍtàn, meïAe nau'wËu*Ene
gpleceudheid Ssde rc ílÀn en êÊn waakend- oog te houden op-dc
Hgofdcn en A-rnhugcn der oude conÍtirurie, tdehitc sorde fosr.
gghomga, drtdoordezelvee geeno onderneemingeu rcgeo de thmdl
plrrts hebbeode orde van zar[en worden ín'r uierk cíítÊld,of e€ni.
ge dgso.rlres, in (IL. aalbeyolen DÍÍhidt, arngerigt;"

M*t gezÉne , dar, inval hler tnn ietr rerLfwer tennitrekocte.ko.
men, tegen de fchuldigen onmiddelyk, en zonder eenige conniÍentie,
volgends lands Plac*en, to doen froèederen.

-Enrhiel me Ons verlatende , beveten ïily UL. in GodE befcher.
Ting: G--efchryyen te-Arnhem den I May- 1295. Her ecrÍte ftar
der EatuÍfche Vryheid.

Heil en llroederfchap.

{lL. gottc ïritdttd 1 t '

Het Provintiral Collcqic van
Polide, Finantie, eï alse-
meen Velzyn in Gelderldd.

Hà:YYW#@

-t

uit Kroniek nr 4, 18" jaargang

)

% Kroniek 2005-4


