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Dagelijks bestuur
Voorzitter:

E. van de Zedde, Koningin Wilhelminaw eg 15, 7391 ER Twello, tel. (057 I ) 27 29 43
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Leden:

R. Egberts, Meermuidenseweg 23, 7391TE Twello, tel. (0571) 27 44 49
J. Groenenberg, Hietweideweg 30, 7391XX Twello, tel. (0571) 27 60 37
G.B.J. Reinders, Wijkseweg32a,7396BD Terwolde, tel. (0571) 27 43 32
W.A. Hartmans-Gotink, Blankematerweg2,T39T NT Nijbroek, tel. (0570) 56 17 37

Ereleden: Mr. J.H. Hermsen, H.J. ten Hove, J. Lubberts en L. Sevenster.

De contributie bedraagt € 14,: per persoon. Voor gehuwden of samenwonenden op hetzelfde post-
adres € 16,50. Gironummer 16 64 122. Rabobank, rekeningnummer 36.28.09.267.

Voor het aiur- en afrnelden van het lidmaatschap en het doorgeven van adreswijzigingen kunt u contact
opnemen met de penningmeester (zie boven).

Kroniek
Kroniek is het mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring Voorst en verschijnt vier keer per
jaar. Het wordt gratis toegezonden aan de leden van de Oudheidkundige Kring Voorst en is in
beperkte aantallen à € 3,00 te koop bij het WV-kantoor in Twello en boekhandel Oonk in Twello.
Publicatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de redactie en de auteurs.
Redactie-adres: H. Kleinjan, Langestraat 51,7419 AR Deventer, tel. (0570) 641 648,
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Foto omslag:
Seizoenarbeiders uit Elburg bij café "De Noteboom" (zie het artikel over boerderii
Kolkestein, vanaf pag. 38.).

Tenzij anders vermeld komen alle foto's in deze Kroniek uit de collectie van de O.K.V
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Áctiviteitenkalender
Lezingen en exeursies O.K.V in 2A07

Donderdag 1 maart 2007 Lezing "Herhergen in de gemeente Voorst"
Hans Hermse* verzorgt'op 1 maart 2007 een lezing met als onderwerp "Herbergen in
de gemeente Voorsto'. De lezing vindt plaats in het Dorpshuis te Voorst. Aanvang
20.00 uw; zaal open om 19.30 uur.

Op de avond van lezingen (meestal donderdagavond) is de werkruimte aan de Stations-
straat gesloten.

Vun de reductie
De Kroniek is deze keer een extra dikke
uitgave geworden. Normaal gesproken
komt in september het derde nummer van
de Kroniek uit, en in december het vierde.
Voor het september-nummer hadden we als

redactie niet voldoende kopij ontvangen.
Reden dus, om een aantal mensen van wie
we wisten datze eenverhaal aan het voor-
bereiden waren, de tijd te geven om die ver-
halen af te maken. En al die verhalen sa-

men vorÍnen nu het december-nummer.
U leest onder meer een aantal artikelen over
oude panden en de mensen die in die pan-
den gewoond hebben. Jan Lubberts heeft
zich verdiept in de geschiedenis van boer-

Redactie zoekt medewerkers
De redactie van Kroniek zoekt nog enkele
medewerkers. Momenteel bestaat de redac-
tie uit Gerrie Groenewold, Judith Roosen-
schoon, Harry Kleinjan en namens het be-
stuur Bert van de Zedde. Maar onder het
motto "Vele handen maken licht werk"
kunnen we eigenlijk nog wel enkele colle-
ga's gebruiken. We zoeken mensen die mee

derij Kolkestein in Terwolde; Jan Groenen-
berg beschrijft de historie van herberg "De
ZwaaÍr" in Teuge en Piet Groters haalt her-
inneringen op aan zijntijd op huize Hun-
deren in Twello.
Verder beschrijft Ed Stol de geschiedenis
van de onderscheiding "Hofl everancier.
En weet u wat het verschil is tussen een
topografische kaart en eenkadastrale kaart?

Gerard Vrieling legt het u uit.
Wilt u reageren op de inhoud van de Kro-
niek? Dat kan, uw bijdrage is van harte wel-
kom op het redactieadres of aan de Sta-
tionsstraat.

willen denken over de inhoud van de Kro-
niek, die over nieuwe onderwerpen een
verhaal willen schrijven of die anderen
daarvoor willen benaderen.

Wie belangstelling heeft of hierover meer
wil weten, kan terecht bij één van de
redactieleden.
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Van de bestuurstaÍel

Vanuit de gehouden vergaderingen na de
zomer kan ik de volgende punten aange-

ven.
- Het Klompenfeest heeft ondersteuning
gekregen vanuit de OKV voor de scholen-
quiz. Het heeft veel tijd en moeite gekost
om een en ander te organiseren, maar het
resultaat mocht er zijn. Bij een volgend
verzoek vindt een juiste afweging plaats
tussen tij dsbesteding en resultaat.
- De vemieuwde uitgave 'Old Twello' kost
meer tijd dan vooraf gepland. Begin 2007
is de verwachte uitgave gereed.

- Het Platteland heeft door een ondersteu-
ning van € 1.500 de OKV van nieuwe ap-
paratuur voorzien. Een nieuwe scaÍlner en

beamer voor presentaties zijn inmiddels
aangeschaft. Dank gaattitnaar dhr. Veen-
vliet uit Ermelo, die dit heeft aangekaart.
- In het kader van het Gelderland Festival
1900- 2000 is een - kwalitatief goede -

tentoonstelling ingericht in het gemeente-
huis en de bibliotheek in Twello.
- In het Voorster Nieuws stond een artikel
over huize "Cruysvoorde", waarin "een
uitgelezen gezelschap van de Oudheid-
kundige Kring volgend voorjaar van harte
welkom is". Er is inmiddels contact met
de eigenaar om te zien hoe dit ingepast kan
worden.
- Uitgave 3 van de Kroniek is niet versche-
nen wegens te weinig kopij. Eenmalig is
besloten de uitgaven 3*4 van 2006 samen
te voegen tot een extra dikke uitvoering.
- Het persoonlijk archief van de pas over-
leden Wim Berends (Bussloo), die zeer ac-
tief betrokken was bij het kerkelijk en maat-

door B. van de Zedde

schappelijk leven in zijn dorp, is ontvan-
gen en opgenomen in het OKV-archief.
- De nieuwe OKV-website komt nog niet
echt op gang. Met zorg kijkt het bestuur
naar de ontwikkelingen. Inmiddels zijn ac-

ties ondernomen om te versnellen.
- De Gemeente Voorst heeft middels een
quickscan een voorstel gemaakt om een
aantalnaoorlogse panden toe te voegen aan

de monumentenlijst. Vanuit de OKV is het
geheel aangevuld met panden die ons in-
ziens het totaalresultaat verbetert.
- Ook heeft het bestuur gekeken naar de

bezoekfrequentie op de donderdagavond-
openstelling. Het minimale bezoek noopt
tot een heroverweging van de openstelling.
Yanaf 2007 zal de openstelling wijzigen in
eenmaal per maand op de derde donder-
dagavond van de maand. Als de OKV-site
in de lucht is, zal er veel meer informatie
beschikbaar zijnzodat t.z.t. misschien de

avondopenstelling geheel kan vervallen.
- De Lions-borden bij een groot aantal
monumenten in de gemeente Voorst zijn
vrijwel afgerond. Er zijn nog vier borden
te plaatsen en dan is dit langlopende tra-
ject afgesloten. Met dank aan Hans
Hermsen en Jan Groenenberg, die de tek-
sten op juistheid controleerden en Harry
Kleinjan die ze redigeerde.
- De contributie-inning 2006 verloopt niet
naar wens. Bij de Postbank is een fout ge-

maakt met de kettingformulieren voor de

acceptgiro's en dit werd niet - in tegen-
stelling tot de afspraak - gecorrigeerd. De
automatische incasso zalnu alvast worden
geïnd, de acceptgiro's komennu later,maar

J



Verslug juurvergudering OKV 27 upril 2006

wel voor het einde van het jaar. Opnieuw
een signaal om over te gaan op automati-
sche incasso.

- De gehouden lezing in septemberwas een
succes. Ruim 70 belangstellenden waren
in Terwolde aanwezig.

5. Financieel jaarverslag
De penningmeester Hans Muller geeft een
uitgebreide toelichting op het financiële
jaarverslag. Om meer inzicht te krijgen in
de cijfers is de exploitatierekening meer ge-

detailleerd uitgewerkt dan voorheen.
De gemeente sponsort de O.K.V. wel, maar
betaalt niet de gehele huur zoals door sommi-
gen in het gemeentehuis wordt Ímngenomen.

Het innen van de contributie is het afgelo-
pen jaar moeizaam verlopen door proble-
men veroorzaakt door het gebruik van ver-
schillende computersystemen.
De penningmeester legt uit dat het gebruik
van acceptgiro's erg duur is, ongeveer 1

euro per acceptgiro. Hij roept iedereen op
om gebruik te gaan maken van automati-
sche incasso . Zonodig moeten de kosten
van acceptgiro worden doorberekend aan
de leden die deze willen blijven gebruiken.
De contributie-inning vindt hopelijk vol-
gendjaar voor de jaarvergadering plaats.
Er staan meer reserveringen op de begro-
ting, bijv. voor het jubileum in 2010.

6. Kascontrolecommissie
De heren Braunius en Lutje Berenbroek
hebben de kas in orde bevonden. De pen-
ningmeester wordt hierop gedechargeerd.

Beide heren worden gevraagd volgend jaar
opnieuw de kas te controleren. De heer
Aalpoel is reservelid.

7. Begroting 2006
De penningmeester verduidelijkt enkele
punten, waarna de vergadering zich in de
begroting kan vinden.

8. Bestuurswijziging
De heer Hans Hermsen treedt dit jaar af.
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De voorzitter beschrijft de verdiensten van
de heer Hermsen voor de vereniging. Zo
heeft hij vele krantenartikelen en
publicaties geschreven over de geschiede-
nis van de gemeente Voorst, o.a. 'Onder
de clocken-slag van Voorst'. Verder heeft
hij veel lezingen gehouden voor de O.K.V.
Ook had hij een belangrijke rol bij het be-
houd van het gemeentearchief in Twello.
Hij vervult verder de functie van voorzit-
ter van de monumentencommissie.
Hij wordt benoemd tot erelid van de vere-
niging. Als adviseur voor het bestuur zal
hij toch actief betrokken blijven bij de
o.K.v.

In zijn dankwoord herinnert de heer
Hermsen zich dat hij door de heer Panhuis,
destijds wethouder, gevraagd werd om in
het bestuur te komen. De heer Hermsen
heeft toen het idee geopperd om lezingen
over een bepaald dorp in dat betreffende
dorp te houden. Zo kwam het vroeger voor
dat sommige lezingen twee keer werden
gehouden vanwege de grote lokale belang-
stelling. Hij geeft het bestuur mee dit prin-
cipe in de toekomst ook te blijven volgen.

De voorzitter deelt mee dat er voor hem
geen vervangend bestuurslid gezocht.
wordt. De vergadering stemthiermee in en
het bestuur van de OKV bestaat vanaf nu
dus uit 7 personen. De heer Hermsen stemt
in met het verzoek om "op afroep" als ad-
viseur beschikbaar te zullenzijn.

9. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen.

1. Opening
De voorzitter, Bert van de Zedde, heet ie-
dereen welkom. Er zijn ruim 70 leden aan-

wezig. Bericht van verhindering is er van
de secretaris Martha Roos en van de heer
Braunius (kascontrolecommissie).
Vorig jaar is gestart met een volledig nieuw
dagelijks bestuur. De voorzitter heeft het
afgelopen jubileum jaar (30 jaar) als een
leerzaamjaar ervaren, gesteund door een
groep uitstekende vrijwilligers.
De O.K.V. heeft een duidelijke functie ver-
worven in de gemeente Voorst. Er wordt
regelmatig een beroep gedaan op de ken-
nis en kunde van de groep vrijwilligers van
de vereniginE, o.a. door gemeente, radio
en scholen.
Een probleem blijft de accomniodatie. Er
is een emstig tekort aan opslagruimte en

ruimte ten behoeve van educatieve doel-
einden. Er zal het komende jaar tijd en ener-
gie worden gestoken in het vinden van een
goede en ruime huisvesting. Komende
weekvindt er een gespÍekplaats metB&W
van de gemeente Voorst over de accom-
modatie.

2. Verslag jaarvergadering 2005
Hetjaarverslag over 2005 van de secreta-
ris wordt zonder opmerkingen goedge-
keurd.

door J. Groenenberg
3. Mededelingen
- Er is wat onduidelijkheid gerezen over
het aantal leden van de O.K.V. Dit kwam
doordat een onderscheid werd gemaakt tus-
sen leden en gezinsleden. Totaal aantal le-
den is 840:294leden á € 14,00 ptus 273
gezinsleden (:546 personen) á€ 16,50.
- Het bestuur is voornemens advertenties
te plaatsen op een middenblad in de Kro-
niek om de kosten voor de Kroniek te ver-
minderen. Een ieder die mogelijke adver-
teerders weet wordt opgeroepen dit te mel-
den bij het bestuur.
- De O.K.V. is door de gemeente gevraagd
advies uit te brengen over het aanwijzen
van 'jonge' monumentale panden. De tijds-
druk is echter te groot. Er zal wel een ad-
vies worden uitgebracht naar de monu-
mentencommissie.
- Op 2 november 2006 komt een nieuwe
uitgave van 'Old Twello' uit. Een aantal wij-
willigers is hier momenteel erg druk mee.

-1n2006 vinden in heel Gelderland activi-
teiten plaats met als onderwerp de geschie-
denis van 1900-2000. De O.K.V. richt in
samenwerking met het gemeentearchief
een expositie in over de vleesverwerkende
industrie in de gemeente Voorst.

4. Jaarverslag 2005 secretaris
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.

Kroniek 2006-3/4 54



Na de pauze gaf de heer Otten een lezing
over veldnamen in de gemeente Voorst en

op de Veluwe. De eerste veldnamen wer-
den vanaf de achtste eeuw in oorkonden
en andere documenten genoteerd. In de
gemeente Voorst waren dat vooral namen
die betrekking hadden op bossen en bos-
ontginningen. De naam Voorst gaat terug
op een benaming voor een bos dat een spe-

ciale bestemming had. Bussloo, Gietelo en

Twello zijn namen waarvan het tweede deel
(1oo) de betekenis 'bos op zandgrond' had.

Enkele onderwerpen die bij de dialezing
aan de orde kwamen, waren de vroegste
veldnamen, de namen van hoog- en laag-

gelegen gronden, streekgebonden namen,
veldnamen die boerderij- en familienamen
werden en oude landmaten.
Verdere informatie over veldnamen in de
gemeente Voorst zal te vinden zgn in het
boek 'Veldnamen in Voorst' dat begin juni
2006 verschijnt en dat door de IJsselaca-

demie in Kampen wordt uitgegeven. Het
boek begint met een geschiedenis van de

namen, daama volgt een gedeelte waarin
de betekenis van de namen wordt ver-
klaard. Het derde deel is een Atlas met ruim
40 kaartenwaarop is aangegevenbij welke
percelen de namen horen.

194s
Vóór hetjaar 1945 is de geschiedenis van
Hunderen genoegzaambekend. De bewo-
ners van Hunderen waren sinds 1919 le-
den van de familie Birnie: de heer des hui-
zes David Birnie (1931 ï) en mevrouw
Birnie-Van Delden (1958 ï).
De familie Birnie had fortuin verdiend in
voormalig Nederlands-Indië en dit was
duidelijk te merken wanneer men het ter-
rein betrad.
Een statige villa met eeuwenoude brjge-
bouwen; het geheel omgeven door prach-
tige vijvers, onderling verbonden door een

schilderachtige gracht.
Tussen de villa en de bijgebouwen was een

opmerkelijk gebouwtje gesitueerd met een
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door P. Groters
puntdak door dakpannen gedekt, rustend
op vier eiken palen, aan de zijkanten open
en met een formaat van2 x 2 meter. Bin-
nenin het gebouwtje was een rechte, holle
boomstam opgehangen met een grote
spleet middenin en bovenop een kleurrijke
Guaruda. In Oosterse landen en met name
in Indonesië was de Guaruda een draak-
achtige figuur, die in het Hindoeisme sym-
bool stond voor de koning van de vogels
en voor het verdrijven van boze geesten.
's Morgens en 's middags werd er met een
houten knuppel op de holle stam geslagen
ten teken voor het personeel dat er koffie
of theepauze was. Het personeel verza-
melde zich dan in de keuken. Een dege-

De geschiedenis vun buitenplauts (Het Hunderen" na

Grafsteen behouden voor toekomst door J. Groenenberg

Twee jaar geleden stond in de Kroniek een

artikel over de grafsteen van Cornelis Johan

Vosch van Avesaat.Deze grafsteen lag als

enige nog achter de N.H. Kerk te Twello.
Doordat de grafsteen in het grind lag was

hij onderhevig aan ernstige slijtage.
Wij hebben als O.K.V. destijds een verzoek
aan het kerkbestuur gericht om de grafsteen

binnen in de kerk te plaatsen. De nieuw-
bouw van zaalhene bleek een goede aan-

leiding om de grafsteen te verplaatsen.
De heer Veen heeft de grafsteen schoon-
gemaakt, gerestaureerd en in de kerk ge-

plaatst. De grafsteen staatnu tegen de muur
onder het orgel rechts van de ingang.
Het wapen van de familie Vosch van
Avesaat is nu weer goed te herkennen.
Als O.K.V. zijn we het kerkbestuur van de

N.H. Kerk te Twello zeer erkentelijk voor
de medewerking om deze grafsteen (een

klein cultuur-historisch monument) te be-
houden voor toekomstige generaties. De grafsteen op zijn nieuwe plek.

Kroniek 2006-3/46 7



lijke keuken waarin een groot fornuis
stond: overdag met hout gestookt en 's
nachts met antraciet kolen, omdat dit for-
nuis ook zorgde voor gedeeltelijke verwar-
ming van de 34 kamers in de villa.
Het Hunderen, een statige villa, betrad men
alvorens onder een baldakijn door te lo-
pen, in de voorhal en vervolgens in de grote
hal met wit marmeren vloer en links en

rechts de woonvertrekken.
Opvallend waren altijd de vele bloemen en

planten die de vertrekken sierden. Hieruit
sprak de voorliefde van de eigenaresse voor
natuur in het algemeen en de bloemen in
hetbijzonder. Ookboven de ingang, op het
baldakijn, prijkten steevast iedere zomeÍ

De voormqlige bloemen- en druivenkas van het Hunderen.

prachtige bloembakken gevuld met enkel-
bloemige geraniums - Paul Crampels - af-
gewisseld met bonte, hangende gnagpha-
liums.
De boeketten snijbloemen werden in haar
'gloriedagen' door mevrouw Birnie zelf
geschikt en de rest van de planten en
bloembakken werden verzorgd door Baas.

Baas was een aanduiding voor het hoofd
der sier- en moestuinen, een persoon die
in hoog aanzien stond bij de familie, ge-

zienzijngrote vakkennis en gedegen werk-
wijze. Deze functie werd lange tijdbekleed
door de heren Van de Linde en later Veld-
huis. Zij werden bijgestaan door twee tot
drie medewerkers.

Bekende namen hierbij waren ook die van
de heren Halkus. Halkus sr., woonachtig
in de Hunderenslaan en hoofd van het fruit-
bedrijf van de Expl. Mij Davo, gesitueerd
aan de Kruisvoorderweg (tegenwoordig
familie Klomp) en Halkus jr., woonachtig
in de bijgebouwen van huize Hunderen, en

ook werkzaam op het fruitbedrijf.

De zorg voor sier- en moestuin, een wer-
kelijk schitterend complex, was zoals ge-

zegd in handen van Baas. Een ongeveer
0,75 ha groot terrein, volledig omgracht.
De aanleg deed menig tuinlieftrebber wa-
tertanden en is heden ten dage te vergelij-
ken met de Engelse tuinen. De tuin werd
in het midden doorkliefd met grote vaste
plantenborders, met links een heus rosa-
rium en rechts de moestuinen en vruchten-
afdeling. Nog herinner ik mij de vele fruit-
bomen en de handappelboom "graven-
steiner". Wanneer die appels rijp waren en
je beet er in, dan kwam bijkans je hele ge-

zicht onder heerlijk sap te zitten. Voorzo-
ver mij bekend qua smaak nooit geëve-

naard.

Ook de kweeperen, de kruisbessen, de mis-
pels, de bramen en niet te vergeten de over-
heerlijke blauwe- en witte druiven, die in
een speciale druivenserre werden ge-
kweekt, smaakten heerlijk.
Bovendien was er nog een grote kweekkas
gestookt, met een koud en warm gedeelte

voor het kweken van planten en het hou-
den van een indrukwekkende collectie ka-
merplanten.
Het managen van een dergelijke onderne-
ming had een selfsupportend karakter. Een
mooi voorbeeld van deze werkwijze was
de aanwezigheid van een enorÍne broeibak

gemetseld met een spouwmuur tot een

diepte van *1,5 m. en bedekt met grote
broeiramen van 1,50 m. x 2.00 m. voor-
zienvan groen getint glas.
's Winters werd deze diepe kuil gebruikt
voor het overwinterenvan azalea's en an-

dere typische kuipplanten zoals agapanthus

enazalea's van Belgische afkomst, bekend
door hun aparte manier van veÍneerderen
nl. griffelen.
Een rietmat over het glas gaf de strengste

vorst geen grip op de planten.
In het voorjaar werd de broeibak voorzien
van een flinke laag vers geharkt blad -
hoofdzakelijk beukenblad - met daar-
bovenop een flinke laag verse paardenmest

met daar weer bovenop een 10 cm. dikke
laag potgrond. Het boomblad werd verza-
meld in het Hunderens bos, een typisch
winterwerk. De paardenmest was afkom-
stig van de paarden van het fruitbedrijf. Het
geheel natuurlijk afgedekt met glas en riet-
matten. Na een dag of tien begon de sub-

stantie in de broeibak dermate te broeien
dat men de hand er niet meer in kon ste-

ken. En de geproduceerde bodernwarmte
was nu precies wat men nodig had voor de

kweek van bijvoorbeeld begonia's en an-

dere eenjarigen, later afgewisseld door de

kweek van augurken en witte komkom-
mers.

In het najaar werd de broeibak geheel leeg-
gehaald om bij voldoende vertering vaak
met behulp van kalk gezeefd te worden en
gebruikt te worden als potgrond. Over
selfsupporting gesproken! Wat de broeibak
betreft begon men weer van voren af aan.

Toch was men niet geheel onaftrankelijk.
Zo werd Hunderen tweemaal per jaar be-
zocht door een vertegenwoordiger van ge-
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renoÍrmeerde bedrijven als Van Tubergen-
Haarlem en Turkenburg-Leiden, teneinde
zaden en bollen en knollen aan Hunderen
te verkopen en 'nieuwigheden'aan de man
te brengen.
De vertegenwoordigers reisden per trein en
kwamen vanaf station Deventer met een
geleende fiets de buitenplaatsen bezoeken.
Een situatie die tegenwoordig ondenkbaar
is.

Behalve via de hoofdingang bij de villa,
waren de tuinen ook via ijzeren bruggetjes
bereikbaar. ln het midden van de bruggetjes
een prachtig sierhek, gesmeed door de
firma Nering-Bógel uit Deventer. Een we-
reldwijd bekende firma door hun fameuze
ijzergieterij en zelfs wegens de fabricage
van stoomlocomotieven. De familie Ne-
ring-Bógel bewoonde lange tijd huize"Het
Holthuis".
In de nadagen van mevrouw Birnie-Van
Delden kreeg zij inwoning van haar doch-
ter mevrouw Sjewke-Marie Pháltzer-Birnie
(1978 ï), door de buren mewouw Sjoeke
genoemd. Zij en haar man keerden terug
uit Indonesië omdat de'zaken' aldaar op
een eind liepen enbovendien hun pensioen-
gerechtigde leeftijd in zicht kwam.
Mevrouw Sjoeke was eveneens een groot
liefhebber van kunst en cultuur en alles wat
groeide en bloeide. Zij was o.a. bevriend
met de bekende schrijfster Hella Haasse en
wie gernteresseerd is in de geschiedenis van
de Birnie's dient haar roman "De Heeren
van de thee" te lezen, waarin het hele ver-
haal uitgebreid beschreven staat.
Lange tijd stond er op de zoldervan de bij-
gebouwen een prachtige maquette van de
Indonesische woning van de Birnie's, op

houten schragen tentoongesteld.
Alhoewel men van Nederland géén mu-
seum kan maken, zijn er toch zaken die
voor het algemeen belang bewaard dienen
te blijven. Gelukkig heeft mevrouw Sjoeke
Phàltzer de buitenplaats gedeeltelijk we-
ten te redden door in 1975 onder stringente
voorwaarden "Het Hunderen" voor een
symbolisch bedrag te schenken aan de
Stichting Het Gelders Landschap. Het 10

ha. grote landgoed is momenteel in rede-
lijke dtaat, doch van het gebied binnen de
gracht (lees: de voormalige sier- en moes-
tuin) is niets meer over. De tuinarchitect
welke bedoeld gebied herontwierp kon
waarschijnldk alleen maar tekenen! Bij dit
nieuwe ontwerp is de passie en de grote
liefde voor bloemen en planten van de fa-
milie Birnie beslist géén eer aan gedaan.

De familie Birnie en hun dochter evenals
de familie Pfàltzer liggen begraven op de
Algemene Begraafplaats in Terwolde, in
een imposant familiegraf, omgeven door
een even imposante taxushaag. Niet voor
niets staat er op de grafsteen van mevrouw
Birnie-Van Delden gegraveerd:
"Mij spreekt de blomme een tale", een vers-
regel uit een gedicht van Guido Gezelle.

Opgetekend door 'buurjongen' P. Groters
te Twello, voor de Kroniek bewerW door
Gerrie Groenewold

Het vorige artikel (zie Kroniek nr.2006-2)
eindigde ik met de hoop, dat ik in de toe-
komst nog eens de initialen VvdM, ATM
en JGP op de merklap zorl kunnen oplos-
sen. Welnu, ook dat is gelukt.
Voordat ik het verhaaltje over de merk- en

stoplap, die al meer dan 80 jaar in onze
familie zijn, begon te schrijven, las ik het
artikel van Wim de Weerd uit de Kroniek
rc. 2004-4 nog eens door. Hij schreef o.a.

dat de initialen van een overleden persoon
met zwart garen geborduurd werden. Ik

..i" -t r

keek nog eens naar de merklap en toen pas

viel het mij op, dat de initialen HvS
(Hermanus van Sichem) en AK (Anna
Kamerlink) zwart waren. Dit is ook duide-
lijk te zien op de foto in de Kroniek nÍ.
2006-2. Omdat de overlijdensakten van
Deventer op www.genlias.nl staan, heb ik
eens even geprobeerd ofik daar meer aan

de weet kon komen. En ja hoor, Hermanus
Hendricus van Sichem was in 1863 in
Deventer overleden (akte nr. 166), evenals

zijn vrouw, Anna Geertrui Kamerlink (akte

Een merk- en stoplap met onbekende herkomst
(VefVOlg) door W. van der werf- De wilde

{
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nÍ. 182). Dus, toen Hendrica haar merklap
borduurde, was zij wees. Wie weet woonde
zij wel in het weeshuis in Deventer en kreeg
daar les in het borduren.
Mijn bevindingen mailde ik weer aan Wim
de Weerd met het verzoek of hij t.z.t. eens

in het Stadsarchief in Deventer in het
bevolkingregister zou kunnen kijken waar
Hendrica in 1869 woonde. Al heel snel
kreeg ik een mail van Wim de Weerd. Zijn
vrouw had in het archief in Deventer wat
speurwerk gedaan met het volgende resul-
taat:
Hendrica woonde vanaf juli 1863 tot aan
haar huwelijk in 1878 in het Burger-
weeshuis in Deventer. Zij trouwde vanuit
het weeshuis. Getuige bij het huwelijk was
o.a. Albert ter Meulen, de weeshuisvader.
Hiermee zijn dus de initialen ATM ver-
klaard. Weer op Genlias gezocht naar het
huwelijk van Albert ter Meulen (geboren
in Laren (Gld.) ca. 1 817). Hij trouwde voor

de eerste maal op 6 mei 1841 in Deventer
met Hendrika Johanna Janszen en op 12

november 1847, als weduwnaar, in Laren
(Gld.) met Johanna Gerharda Postel. Dit
zijn dus de letters JGP. Zij was dus de

weeshuismoeder. Tot slot nog de verkla-
ring voor de letters VvdM. Ditzijn de ini-
tialen van Vrouwtje van der Meer. Zij was
de handwerklerares van het Burger Wees-
huis in Deventer.
Dus met dank aan de heer en mevrouw de
Weerd is het raadsel van 6 initialen op een
bijna 150 jaar oude merklap opgelost! En
is een hele familie tot leven gekomen!

Wim de Weerd mailde mij nog onder-
staande foto uit het boek "Deventer in oude
ansichten" van drs. B. Rademakers-
Helfrich. Op de foto staat onder andere de

weeshuismoeder met een kind op haar arm.
Waarschijnlijk is dit Johanna Gerharda
Postel. De foto is ca. 1860 genomen.

Bronnen:
Artikel van de heer W. de Weerd in de Kro-
niek nr. 2004-4, "Oude merklappen kun-
nen ons veel vertellen"

Gemeente archief Voorst
Stadsarchief Deventer
Genlias.nl

I
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Nieuwe aanwinsten

- Broeders Penitenten, 300jaar burgers in
pij, door I. Merks-Van Bunschot
- Apeldoorn vrij, door kapitein K. Beattie
- Kamp Westerbork, door D. Mulder
- De drie en dertig van Soesterberg, door
J.W Ooms en B.J. van Os

- De mobilisatiemaanden 1939-1940, J.

Zwaan
- De oorlogskranten, deel I t/m 10, een

collectie van oorspronkelijke dagbladen
1940-',45,
- Uitgave: Rijks Instituut voor Oorlogsdo-
cumentatie
- Regels veuÍ 't weer, door Kleusien uut
Zalk
- Um en umme, verhalen uit het Oost-
Veluws dialect, door A. van der Bremen-
VanVemde en B. van der Bremen
- Praot ma toe, dialect Apeldoorn en om-
geving, door E. Dijkkamp
- Krek wa' j zek, dialect Apeldoorn en om-
geving, uitgave dialectgroep "Hermen
Bomhof'
- Kadastrale Atlas Beekbergen, uitgave
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gel-
derland
- Kadastrale atlas Epe-Oene, uitgave St.

Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland
- Nederlanders in bezet gebied, door G.

Bron
- Herengoederen op de Veluwe, doorredac-
tiecommissie

door J. Lubberts

- Oene in oude foto's, uitgave redactie-
commissie Oener Belang
- Gorssel, Eefde, Almen, Harfsen, Epse,

Joppe van 1900 tot nu, door W. Brinkman
- Geschiedenis familienamen in Heerde,
door D. Otten
- Apeldoorn in oude foto's, door H.
Ummels
- Deventer verleden tijd, door Mr. H.J.

Nalis
- Hof van Flodorp te Zttphen, door M.A.
Prins-Schimmel en R Stenvert
- Uit Gorssels verleden, door J. de Graaf
- Geschiedenis van de Tweede Wereldoor-
1og, de delen 1, 2,3,5 en 6, onderredactie
van Sir Basil Liddell Hart en Barrie Pitt.

Van de heer T. Doornebosch ontvingen wij
een zeer uitgebreide collectie foto's van de

gemeente Voorst. De serie wordt in de

OKV-fotoverzameling ondergebracht on-
der de noemer "Collectie Doornebosch".

Langs deze weg wil ik alle schenkers van
boeken, foto's, prenten, tekeningen enz.

hartlijk danken. Niet altijd willen ze met
naam genoemd worden; vandaar dat we in
deze rubriek "Nieuwe aanwinsten" meestal

alleen de schenkingen vermelden, en niet
de schenkers.
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Van 'Old Twello'naur 'OId Twello aoverniew' Wijzigingen wijkindeling naur strastindeling en
herZiening huisnammering door G.H. van der Goot-van Eck

Het was 1993 toen de destijds nog be-
staande Stichting Carillon Twello bij de
OKV aanklopte om te trachten tot een sa-

menwerking te komenvoor de uitgave van
een fotoboek over Twello. Die samenwer-
king kwam er en culmineerde in 1995 in
de uitgave van het fotoboek getiteld 'Old
Twello'.
Vanaf het moment dat het boek op de markÍ
kwam veroverde het bijna stormenderhand
Twello en omstreken. Bovendien vond het
zijn weg naar talloze oud-Twellonaren el-
ders in den lande en in het buitenland. Het
gevolg was dat het boek in sneltreinvaart
uitverkocht raakte.
Desondanks bleef er gedurende vele jaren
vïaag naar "Old Twello". Dat was de re-
den dat de heer Jan Machiela, die met zijn
grafisch bureau nauw bij die eerste uitgave
betrokken was, het idee opvatte een nieuwe
uitgave op zich te nemen. Wederom in sa-

menwerking met de Oudheidkundige
Kring. Die coóperatie was ook noodzake-
lijk omdat van de eerste uitgave geen ma-
teriaal meer bij de dnrkker aanwezig bleek.
Een tweetal wijwilligers, Josien Schutte en

door W. Tempelman

Wim Tempelman, bijgestaan en gesteund
door de kennis en omvangrijke foto-
collectie van de heer Tom Peet, gingen ruim
een jaar geleden aan de slag. Alle foto's
dienden opnieuw gescand en bewerkt te
worden en teksten geschreven ofherschre-
ven. Bovendien werdeeen aantal foto's ver-
vangen en kregen andere delen van het
boek een uitbreiding met nieuwe foto's en
teksten. Toch bleef de hoofdindeling ge-

handhaaf<l, evenals de opzet van een ima-
ginaire wandeling door verschillende stra-
ten van het dorp. Aan de rond het dorp ge-

vestigde landgoederen is eveneens ruime
aandacht geschonken, waarbij deze serie
uitgebreid werd met nog niet eerder be-
schreven landgoederen.
De opmaak van het nieuwe fotoboek ligt
in de ervaren en creatieve handen van Jan
Machiela die zijn sporen op dit terrein reeds

ruim heeft verdiend. Binnen afzienbare tijd,
waarschijnlijk rond de mooie periode vóór
Sinterklaas, is'OldTwello aoverniew' ver-
krijgbaar. De prijs is helaas nog niet be-
kend.

De Oudheidkundige Kring Voorst heeft in
haar werkruimte aan de Stationsstraat 59a
in Twello de beschikking over een register
waarin de straat- en huisnummering, die
per I juni 1953 officieel van kracht is ge-

worden, is opgenomen.

Het register bevat twee delen:
1. oud tegenover nieuw
2. nieuw tegenover oud.
De gegevens zijn op CD geplaatst en deze
CD is bij de OKV te koop voor het bedrag
van€ 10.

Foto's gezocht

De Oudheidkunidige Kring heeft een ruime
fotocollectie van straten, woningen, boer-
derijen enz.De vrijwilligers zijn wekelijks
druk bezig om de foto's te rubriceren en
goed te bewaren.
Heeft u foto's van oude panden of straat-
beeld van woeger, dan willen wlj ze graag
overfotograferen. Ook foto's van panden

of straten zoals ze er nu uitzien zijn inte-
ressant. Want over enkele jaren kunnen die
beelden al tot het verleden behoren, en vra-
gen we ons af: Hoe zag het er toen ook al
weer uit?
Uw foto's of negatieven zijn welkom in de
OKV-werkruimte aan de Stationsstraat.

RectiJicatie

Na het uitkomen van de vorige Kroniek
kwam bij de redactie een correctie binnen
op de afkorting ABTB in het artikel over
de begraafplaatsen De Vecht en Bussloo.

l4

De bezoekersruimte aan de Stationsstraat is

tussen Kerst en Oud en Nieuw

gesloten
ABTB staat niet voor Agrarische Boeren-
en Tuindersbond, maar voor Aartsdioce-
sane Boeren- en Tuindersbond.

Kroniek 2006-3/4 Kroniek 2006-3/4 15



IJsselhoeven toen, nu en in de toekomst
aardappelen, suikerbieten en vlas te telen.
Dus veelal akkerbouw. Laagveenwas van-
wege de nattigheid alleen geschikt voor
gras, dus veehouderij. En verder de vele
gradaties daarhrssen. En zo bepaalde de
grondsoort het landschap.
Landschappelijk gezien heeft Nederland
dan ook op een relatief klein gebied een
grote verscheidenheid in agrarisch gebruik
methet daarbij behorende landschap. Door
de verschillende bedrijfstypen is er ook een

grote verscheidenheid in bedrij fsgebouwen
ontstaan. Elke streek heeft/had zijn eigen
karakÍeristiek, met daartussen weer vele va-
riaties. Meestal is het een houtskeletbouw
met gebinten die de ruimte.in drie gedeel-
ten verdelen. Een hoge middenbeuk met
twee zijbeuken. Maar ook hier zijn weer
uitzonderingen op.

Uniek in de wereld is het Nederlandse ge-

bruik om vier functies in één gebouw on-
der te brengen; dit gebeurt in het buiten-

Eén van de
oudste boerde-

rijen in de
IJsselvallei: de

Luine in í4tilp.

land meestal niet. Deze functies zijn: stal-
ling voorhetvee, bergruimte voor de oogst,

werkruimte (dorsruimte, karnruimte) en
woonruimte voor de mens. De Nederlandse
boerderij was multifunctioneel. In het bui-
tenland zie je deze functies meestal in
aparte gebouwen.

De boerderijen in de IJsseIvaIIei
De IJsselvallei bestaat grotendeels uit
rivierklei met op de oeverwallen lichtere
gronden (zavel). Het zijn vruchtbare en
gedeeltelijk makkelijk bewerkbare gron-
den, die een rijke opbrengst konden geven.

Geen wonder dus dat hier grote boerderijen
konden ontstaan. De aanwezigheid van ste-

den (Deventer, Zutphen en Kampen) met
zijn garnizoenen en vele handelscontacten
droeg daar ook toe bij.
De grondvorÍn van de boerderijen is het
hallenhuis, zoals die overal in Oost-Neder-
land te vinden zijn. Al naar gelang de tijd

Hieronder vindt u een samenvatting van de

lezing voor leden van de OKV op 28 sep-

tember 2006 in café-restaurant " Dorps-
zicht" te Tbrwolde.

Stichting IJss elhoev en

Stichting IJsselhoeven is in 2003 opgericht
door een aantal betrokken boerderij- en

streekbewoners. De doelstelling van de

stichting is aandacht te verkrijgen voor het
behoud, het beheer en de ontwikkeling van
monumentale boerderij en in de IJsselvallei.
In eerste instantie is dit gericht op grotere

complexen, omdat daar, wat betreft het
onderhoud, de problemen het grootst zijn.
De stichting heeftbij aanvang subsidie ge-

kregen voor inventarisatie. De resultaten
hiervan zljn in 2005 in boekvorm uitge-
bracht in de vorm van een cassette, met
daarin elf losse deeltjes over diverse as-

pecten. De titel is: IJsselhoeven in de

IJsselvallei. Als vervolg daarop starten
deze herfst vier projecten. Het rode pro-
ject, dat zich richt op gebouwen en restau-
ratie, het groene project (erfen tuin), een

kunst en cultuurproject en de NV lJssel-
hoeven.

Inleiding
Op het ogenblik is er een stille revolutie
aan de gang in ons land: die van de over-
gang van een agrarische samenleving naar

een technologische samenleving. Ons
voedsel zal in de toekomst op een andere

manier geproduceerd gaan worden dan de

afgelopen eeuwen het geval was. Toen de

door W. Hartmans-Gotink

mens de overgang maakte van een
nomadenbestaan naar het bedrijven van
landbouw was dat revolutionair. Hij werd
minder aftrankelijk van wat jacht en visse-
rij toevallig opleverden. Doordat de mens

in staat was zelf voedsel te verbouwen werd
hij onafhankelijker van de omstandigheden
en konden andere samenlevingsvormen
ontstaan. Nu we technologisch in staat zijn
ons voedsel meer en meer onafhankelijk
van de plek waar we wonen te verbouwen,
door o.a. de vrije markt, andere teeltwijzen,
genetische manipulatie etc. staan we aan

de vooravond van weer een nieuw tijdperk.
Dit heeft grote gevolgen voor het platte-
land. Dit? zal ingrijpend veranderen: veel
van wat vroeger in bedrijf was,zalzijn oor-

spronkelijke functie verliezen en zal ge-

schiedenis worden. Ook boerderijen zijn
een uiting van deze geschiedenis. Met deze

geschiedenis vanhetplatteland moet, vin-
den wij, zorgvuldig omgegaan worden.

Een terugblik
Op school leerden we dat de boer boerde
alnaar gelang de grondsoort het hem toe-
stond. De gele kleur op de kaart gaf de

zandgronden aan, waar rogge, voeder-
bieten, haver, knollen etc. verbouwd wer-
den en koeien, varkens en kippen gehou-

denwerden. Ditwas het gemengde bedrijf,
dat veelal ook nog zelfvoorzienend was.

Groen gaf de kleigronden aan, rivierklei
dan wel zeeklei. En ook nog oude ofjonge
zeeklei. Dit waren de vruchtbare gronden,
geschikt om granen, poot- en consumptie-

I
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voortschÍeed ontstond uit het hallenhuis de

T-boerderij, zo kenmerkend voor het
rivierengebied. De voorhuizen werden aan

de voorkant aanbeide kanten uitgebouwd,
en zo ontstond de T-vorm. Bij nog weer
grotere boerderijen werd het voorhuis op
een vierkant grondvlak geplaatst. Dit ge-
beurde veel bij boerderijen die grofweg
vanaf 1850 tot 1920 gebouwd werden.
Echter, zeztlnallemaal ontstaanuit die ene

grondvorm: het hallenhuis. De agrarische
bedrijven in de lJsselvallei waren hoofd-
zakelijk gemengd met akkerbouw en vee-
teelt, en vanaf 1900 ook veel fruitteelt. De
vruchtbare gronden langs de IJssel bleken
zeer geschikt voor fruitbomen.

De champagnejaren
De bedrijven in de IJsselvallei hebben zich
vanaf 1300 tot redelijk grote boerenbedrij-
ven kunnen ontwikkelen. Aanvankelijk
waren ze veelal in eigendom van gasthui-
zen, later waren veel boerderijen eigendom
van de gegoede burgerij in o.a. Deventer.
Pas later kregen boeren zelf het eigendom.
Het waren vaak grote boerderijen; er zijn
bedrijvenbekend, vooral in de noordelijke
IJsselvallei, van 140 ha groot. Rond 1850

bloeide de agrarische sector als nooit te-

l8

voÍen. Er waren hoge graanprijzen en een

toenemende welvaart bij de burgers gaf
meer koopkracht en die veroorzaakten
hoge prijzen voor de producten. De wel-
vaart wilden de boeren wel laten zien en

men bouwde boerderijen met een rijke uit-
straling. Daar hebben we de boerderijen
zoals we ze nu nog in het landschap zien
staan, aan te danken. Er werd veel nieuw
gebouwd, bedrijven werden zelfs gesplitst.
Bij de bouw was veel aandacht voor ver-
siering en rijke detaillering en ook aan de

tuinen werd veel aandacht besteed. Vaak
werd een tuin in Engelse landschapsstijl
aangelegd. De restanten zien we nu nog
terug in de vorm van tuinmuren, rode beu-
ken, treurbomen en ronde vormen. Men
noemt die tijd rond 1850-1870 wel de

champagnejaren.

Van 1900 tot nu
Na de crisisjaren in de jaren dertig van de

vorige eeuw ging het na de Tweede We-
reldoorlog langzaamaan weer wat beter.

Echter de productie in de landbouw moest
omhoog. Dit leidde tot specialisering. Veel

van de bedrijven in de IJsselvallei scha-
kelden over op de veehouderij. Hoogstam-
fruit verdween en akkerbouw werd mar-
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ginaal. In de jaren zeventig werden volop
ligboxenstallen gebouwd. De oude boer-
derijen begonnen steeds meer hun functie
te verliezen. En na dejaren '80 begint het
besef door te dringen dat het beleid in de

landbouw zijn doel voorbij is geschoten.

Overschotten worden geproduceerd, zowel
in mest als in voedsel. Allerlei maatrege-
len worden genomen. Mest- en melkquota
worden ingevoerd en de boer moet steeds
meer inspanningen leveren om te kunnen
concuffefen.
De historische boerderij met bijgebouwen
wordt daarbij vaak een last. Investeren doet
men liever in grond of quotum. Het gevolg
laat zich raden, boerderijen en zeker de
schuren worden niet meer onderhouden en
vervallen. Soms zelfs, storten gebouwen in
of laat men het aan zijn lot over. Nieuwe
boerderijen worden niet meer met streek-
eigen kenmerken gebouwd. Met als gevolg
een streek, die van zijn streekeigen ken-
merken wordt ontdaan.
Willen we dit of vinden we de streek de
moeite waard om aan te werken? Er zijn
volgens ons nog steeds tientallen prachtige
boerderijen, de moeite waard om aandacht
voor te vragen.
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Toekomst
Stichting IJsselhoeven hoopt een beetje het
tij te kunnen keren en zoekt naar nieuwe
oplossingen voor de oude gebouwen. In de
komende jaren is er geld gevraagd en ge-

deeltelijk gekregen voor nieuwe projecten.
Er komt zoals genoemd een rood project,
dat mensen wil ondersteunen bij onder-
houd, er is een groen project voor erf en
tuin. Daarnaast een kunst- en cultuurproject
en verder willen we aandacht vragen voor
de lJsselhoeven N.V., die wil gaan opere-
ren als b.v de Stichting Bergkwartier in
Deventer. Door het opkopen van panden,
deze vervolgens te restaureren en er een
nieuwe invulling voor te zoeken kan aan
het behoud van panden bijgedragen wor-
den. Het zoeken is nu naar financiers.
Al met al, is er werk genoeg. Het project
heet dan ook Werken aan lJsselhoeven.
En alle hulp is welkom. De stichting
IJsselhoeven is te bereiken via info@ijssel-
hoeven.nl . Over alles waar de stichting
mee bezig is, valt telezen op www.ijssel-
hoeven.nl.
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Zaterdag 9 september 2006 was het Open
Monumentendag; dit jaar met het thema
'Feest'. De VW en de gemeente Voorst
kozen voor het thema huwelijksfeest. Er
was een fietsroute van37 kilometer uitge-
zet langs alle trouwlocaties in de gemeente

Voorst: het gemeentehuis, Huize Duister-
voorde, Landhuis Het Hunderen, Hofstede
De Middelburg en Auberge 'tHartelaan
In het gemeentehuis was een expositie over
trouwen door de jaren heen, die deels in
de trouwzaal stond opgesteld. Een groot
aantalzwarï-wit trouwfoto's hing in de hal
van het gemeentehuis. Diverse bezoekers
herkenden bruidsparen van toen.

Door Jan Siero werd uitgelegd wat de term
touwscheren betekende: vrienden, buren
en kinderen van het bruidspaar bekleed-
den een touw met groen en roosjes (kin-
deren kregen er centen voor) en spanden

dat over de weg om het bruidspaar op de

trouwdag tot stoppen te dwingen. Als het
kersverse bruidspaar van het gemeentehuis

of kerk afkwam en naar de feestzaal wilde
gaan, moesten ze eerst over het versierde

Expositie over trouwen tijdens Open Monumentendag
door J. Siero

touw rijden. Daama kon het feest begin-
nen. Dit gebeurde veelal in Terwolde en

omstreken.
Behalve foto's was er ook een oude T-Ford
uit 1948 voor het gemeentehuis gepar-
keerd. Deze T-Ford, eigendom van de heer

Spitholt uit Twello, wordt nog meerdere
malen gebruikt voor trouwrijden. In de

trouwzaal waren jurken en kostuums te be-

wonderen. De kleding dateerde uit 1903,

1940, l97l en 2003. Opvallend was dat

vroeger ook veel in het zwart werd ge-

trouwd. Een hoge hoed hoorde toen altijd
bij de outfit van een bruidegom.
In de vitrine konden zeer oude trouw-
boekjes worden bekeken. Ook een trouw-
brief, de voorloper van het trouwboekje,
was te zien, zelfs een Huwelijksakte van
1818. En er was nog een rekening van een

bruilofsfeest uit 1930.

In dezelfde vitrine lag een groot aantal sier-
lijke ringendoosjes. Allemaal uit de privé-
collectie van gemeentebode Jan Gruben.
Op zaïerdag 9 september was een ambte-
naar van de burgerlijke stand, Diny Boer-
kamp-Brugman, in originele toga aanwe-
zig. Zij ontving de toeschouwers in de hal
van het gemeentehuis en beantwoordde
vragen. In de raadszaal werd een dvd af-
gespeeld van een huwelijk van2006.
Die dag kwamen naar schatting 60 perso-
nen naar het gemeentehuis om de exposi-
tie te bezoeken. Voor de inrichting van de
expositie zorgden de WV en de gemeente

Voorst. De foto's kwamen uit de collectie
van de OKV.

Over topogratische en ksdustrale kasrten

Bij de O.K.V hebben wij een aardige ver-
zameling topograJische kaarten en een
grote hoeveelheid kadastrale kaarten van
1832/36 van de gemeente Voorst
De oude kadastrale kaarten zijn alle op ei-
genaar geordend. Dit is ook goed te ge-
bruiken bij genealo gis ch onderzo ek.

Wat is het verschil tussen topografische en

kadastrale kaarten?

TopograJïsche kaarten
De mensheid heeft altijd graag geweten
waar men zich bevindt en hoe men ergens
kon komen. Men moest wel eerst in staat
zijn om kaarten te tekenen. De Grieken
hadden al eenvoudige kaarten van de kus-
ten van de Middellandse Zee. Dit was hun
wereld, waarin zij handel dreven en kolo-
niën stichtten.
Later hebben de Romeinen hierop verder
geborduurd en maakten kaarten van de
veroverde gebieden en de kusten van hun
grote rijk. Een belangrijke Romeinse kaart
is de TabulaPeutingeriana. (Een copie van
een copie vandeze kaart hangt in het Valk-
hof-museum in Nijmegen.) Op deze kaart
vindt men de kruispunten en de rustplaat-
sen in het Romeinse Rijk. De oorspronke-
lijke kaart (uit de derde eeuw) stond op een

lange smalle rol. Het exemplaar dat be-
wariid bleef is een twaalfde-eeuwse copie.

Militaire kuarten
In de middeleeuwen kreeg je eenvoudige
"militaire kaarten". Het was altijd belang-
rijk, dat je wist hoe je jouw vijand kon over-

door G.B. Vrieling

rompelen of om te weten hoe je jezelf het
beste kon verdedigen bij een tegenaanval.
De grootste opleving van militaire kaarten
was in de tijd van de Republiek der Vere-
nigde Nederlanden (zestiende en zeven-
tiende eeuw). Deze werden vooral gete-

kend door vestingbouwers.
De strategie was vooral gericht op de ver-
dediging of verovering van vestingsteden.
De reden was, dat het verkeer te land (op
schaarse wegen!) en te water grotendeels
door de steden werd beheerst. Bovendien
hadden vestingsteden dikwijls de functie
als legerplaats en magazijn voor oorlogs-
materieel en voedsel.
De typische "vestingplattegrond" (zie de
afbeelding van Deventer hieronder; gete-

kend door Blaeu) werd in de zeventiende
eeuw in toenemende mate van een kaart-
beeld van het omliggende gebied voorzien.

,r nr*t+
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Dit werd veroorzaakt door het grotere be-
lang van artilleriegeschut en het gebruik
van imrndaties om de vijand op flinke af-
stand van de vesting te houden.
Een opmerkelijk verschil van de militaire
kaarten uit de achttiende eeuw ten opzichte
van die uit de zeventiende eeuw is de gro-
tere schaal en de grotere nuancering waar-
mee het kaartbeeld weergegeven is.

Het belang van militaire kaarten werd
steeds groter. Vanaf 1800-1814 waren er

verschillende militaire scholen in Neder-
land, waar men leerde hoe je met de toen
bekende middelen militaire kaarten moest
tekenen.

In de periode van 1800-1820 werd het
decimale stelsel naar Frans voorbeeld in-
gevoerd. Maar men vertikte het om de

Franse benamingen te gebruiken. (Frank-
rijk was immers een bezetter! Wanneer
hebben we ook zo iets gezien?)

Men hanteerde de oude benamingen voor
de nieuwe maten: el : meter; duim:cm,
mijl: kilometer; palm:decimeter;streep:
millimeter en de roede: decameter.

De "Chorograftsche kaart" uit 1823
De Bataafse Republiek gaf in 1798 ene

Krayenhoffde opdracht om een grote kaart
van de Republiek te maken. Dit bleek on-

$tadsplaticgrord var Zutphen, bcgin zet'enticnde eeu{

mogelijk te z4n met het toen bestaande
kaartmateriaal en daarom diende een drie-
hoeksnet opgezet te worden met aanslui-
ting op het Franse driehoeksnet. Deze me-
tingen waren in 1811 gereed. De grote
kerktoren van Amersfoort diende als richt-
punt voor de hele Republiek en later ook
nog voor Nederland.
In 1811 waren de metingen klaar. Door de
eerste volledige driehoeksmeting kwam in
1823 de "Chorografische kaart der noor-
delijke Provinciën van het Koningrijk de
Nederlanden"met 9 kaartbladen tot stand.
De topograaf/verkenner moest zich voor de

benamingen wenden tot de plaatselijke
bevolking. Deze informanten waren niet
allemaal even compeïenï, zodaÍ er soms
ongewone namen op de kart verschenen.
Ook streekdialecten zorgden voor misver-
standen.

De staJkaart
Dit was de voorloper van de "Topografi-
sche en Militaire Kaart v.h. Koningrijk der
Nederlanden" (de "TMK"), die in 1864
gereed was. De TMK wordt ook wel
ooStaÍkaart"genoemd naar de opdrachtge-

Oude I andmeetapp aratuur.

ver de Generale Staf.

In 1848 stelde Baron Forstner van Dambe-
noy, leraar landmeten aan de K.M.A. te
Breda, voor om enkele bladen van de TMK
te drukken en aaflhet publiek ter beschik-
king te stellen. Dit plan mocht hij pas in
1 850 uitvoeren.
Deze Forstner werd in 1852 Minister Van
Oorlog. Hij heeft de uitgave van kaart-
bladen van de TMK (de "stafkaart") sterk
gestimuleerd. Zonder deze Minister van
Oorlog zou Nederland nooit in 1864 een
gedrukte, hoogwaardige militaire-topogra-
fische kaart gehad hebben.

i=1a-\
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Voor landmetingen kan tegenwoordig ge-
bruikworden gemaakt van moderne appa-
ratuur zo als tachymeters, GP S-apparatuuri

fotogrammetrie, digitalis eren en scannen.
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De tegenwoordige topografische kaarten
gedrukt bij de Topografische Dienst in
Emmen zijneen afgeleide van de TMK's;
de militaire elementen zijn er uitgelaten.

Kadastrale kaarten
Tot in de 19e eeuw werden bezittingen door
de notaris of - zoals in Deventer - door
de cameraar altijd omschreven. Zo zou een

stuk land, dat verkocht werd omschreven
kunnen worden op de volgende manier:
ooeen stuks weide gelegen tussen de weide
van Jan JanszToeten die van wijlen Genit
Voorhorst". Voor niet-ingewijden is het
bepaald onduidelijk om die wei te kunnen

?ha4\
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plaatsen. Bij huizenverkoop in Deventer
werd een "acte van bekende schuld" opge-
maakt. Hierin werd ook precies aangege-

ven waar het huis zich bèvond, bijv.: "een
perceel aan de Polstraat gelegen aan de

ene kant het huis toebehorende aan ...,ter
andere zijde het huis van ...".
In Deventer werd de verandering genoteerd

in het zgn. "Straatboek" (zie de afbeelding
hieronder). Deze straatboeken bleven in
standtot 1806/1810.
In 1806 werd Nederland als "Koningrijk
Holland" een deel vanhetFranse imperium.
Lodewijk Napoleon voerde ook hier de gel-
dende Franse wetten en voorschriften in.

Een gevolg was o.a. dat iedereen een fa-
milienaam moest hebben; een ander was,
dat de grondbelasting op een heel andere
wijze vastgesteld werd dan voorheen ge-

bruikelijk was. Er moest een uniform stel-
sel ingevoerd worden in plaats van heffin-
gen die van streek van streek en van stad
tot stad veelal verschilden. Hiervoor was
een nauwkeurige registratie van het grond-
bezit noodzakelijk. De bestaande registra-
ties voldeden niet aan de Franse eisen.
LodewijkNapoleon heeft zijn best gedaan

om één en ander voor elkaar te krijgen,
maar daï is hem helaas niet gelukt.
Toen Lodewijk Napoleon in 1 8 10 het veld
moest ruimen, werd Nederland deel van
Frankrijk. Het land werd verdeeld in Franse

departementen.

In 1811 werd bij keizerlijk decreet beslo-
ten tot het in stand brengen van een Ne-
derlands Kadaster naar Frans model. Maar
het duurde al met al tot 1832 (dus onder
koning Willem I), voordat de landmetingen
klaar waren en het Nederlands Kadaster
ofïicieel ingevoerd kon worden.
Het kadaster van 1832 bevat een schat aan
informatie, die o.a. van grootbelang is voor
onderzoek naar de geschiedenis van ste-

den, dorpen, buurtschappen, huizen of
boerderijen. Maar uit de Kadastergege-
vens is ook informatie te herleiden over de
toenmalige landbouw, de eigendom van
land, de sociale verhoudingen ofvoor ge-

nealogisch onderzoek.
Bij het kadaster wordt alles omtrent huis
of grond minutieus gedocumenteerd. Als
iemand een huis of stuk grond koopt, wil
hij wel graag weten welke rechten ofplich-
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ten erop rusten. Te denken valt aan erfrecht,
pacht of recht van overpad. Ook is te zien
of er hypotheken ofmisschien zelfs besla-
gen op rusten enz.
Iedere wijziging van eigendomsverhouding
wordt zorgvuldig vastgelegd en door een
notariële akte in de openbare registers bij
het Kadaster ingeschreven.

De O.K.V. heeft een grote collectie kadas-
trale kaarten van 1832 van de (oude) ge-

meente Voorst en Wilp op bezit ingekleurd
en geregistreerd.
Op het ogenblik wordt er gewerkt aan de
kadastrale kaarten van de gemeenten
Nijbroek en Twello.

Oproep oude topogruJische kaarten
Wij vragen diegenen, die in hetbezitzijn
van oude topografische kaarten van onze
gemeente deze niet weg te gooien, maar te
komen brengen bij de O.K.V. aan de
Stationsstraat 59a.
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Op de aJbeelding van het straatboek is onderaan te zien "N 755", dit was het nieuwe
kadastrale nummer in de Franse tijd.
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Geschiedenis van herberg 'de Zwuan' in Tbuge 1000 guldenmet als onderpand deZwaan.
Drie jaar later dreigde er beslag te worden
gelegd op de bezittingen van Jan Meylinck
junior omdat hij blijkbaar niet aan zijn ver-
plichtingen kon voldoen. Het betrof de
"ongerede goederen" die hij in bezit had
maaÍ "specialijck ant' erve en huys het
Oude Swaentien aan de Teugsestrate gele-
gen met d'annexe brouwerije en verdere
daerbij behorende landerien". Hier werd
voor het eerst melding gemaakÍ van het feit
dat in de Zwaanook een brouwerij was ge-

vestigd. Het zou kunnen dat Jan Meijlirlpk
jr. de brouwerij heeft laten bouwen en hier-
door in de financiële problemen kwam.
Er waren in de gemeente Voorst meerdere
brouwerijen gevestigd. In het verpondings-
kohier van 1648 worden drie brouwerijen
in Twello en één in Wilp genoemd. Een

andere bekende brouwerij was de Gietelse
Brouwerij in Voorst.
Na het overlijden van Jan Meijlinck her-
trouwde Jansjen Jans in 1709 met Henrik
Willems Duistermarsch. Dit echtpaar ver-
kocht de ZwaaninlTl3 voor 2500 gulden
aan het echtpaar Henrick Steenwijk en
Henrickien Janssen. D e Zw aanbestond uit
"huis en herberg met brouwerij, brouw-
ketel, bennen (manden) enverder gereed-
schap, schuren en l0 schepel landerijen,
met oude en nieuwe gerechtigheden, raad
en onraad van dijken, dammen, weterin-
gen, heeren-penningen, thins, tiende en

keurhaver"
ln 1716 vinden we Marten Hermsen op de
' Swaen'. Hij pachtte de Zw aan v anHenrick
Steenwijk en Henrickien Janssen. Een jaar
later kochten hij en zijn wouw Petronella
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Inleiding
In juni 2000 sloot de familie Te Winkel de

deuren van het café-restaurant de Zwaan
aan de Rijksstraatweg I94 te Teuge. Toen

was nog niet duidelijk of het gebouw zou

blijven staan of zou worden gesloopt. Ge-
lukkig is inmiddels besloten het gebouw
te behouden voor het nageslacht en er

woonruimte van te maken.
Over de ouderdomvan hethuidige gebouw

zijn verschillende verhalen in omloop. Er
is geopperd dat het pand zou dateren van

omstreeks 1860. Ook is wel gesuggereerd

dat het nog veel ouder zou ztln en uit de

achttiende eeuw zou stammen. De vorm
zou te maken hebben met het feit dat het

eenbrouwerij is geweest. Beide suggesties

zijn zoals later zal blijken onjuist. Veelal
wordt aangenomen dat het een oude
hessenweg-herberg is geweest die aan de

hessenweg lag die van Utrecht via Apel-
doorn en Deventer naar Duitsland liep. Dit
is moeilijk te bewijzen omdat de bronnen
hier onvoldoende informatie over geven.

Duidelijk is wel dat de Zwaan een lange
historie heeft.

De eerste bronnen
De eerste keer dat we de naamZwaante-
gen komen in de archieven is in een doop-

akteuit 1686. Op 19maart l686wordteen
kind van "Jan int Swaantjen op den Teuge"
gedoopt. De naam van het kind is niet te
lezen. We kunnen echter niet klakkeloos
aaÍrnemen dat het hier het latere cafe de

Zw aatb etr eft . Er waren namelij k meerdere
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door J. Groenenberg

Zwanenin Teuge.

In het Protocol van Bezwaar, de voorgan-
ger van de notariële akten lezen we hier
meer over. In 1688 wordt een lening afge-

sloten door Jan Janssen en zijn vrouw
Paulina Derxen met als onderpand het

'Nieuwe Zwaentjen'. Dit lag tussen "de

Hogevondersbrug en het Oude Zwaentien

dwarsover de strate". Uit onderzoek is
gebleken dat het 'Nieuwe Zwaentje' schuin

tegenover de huidige weg naat het vlieg-
veld aan de zuidelijke kant van de Rijks-
straatweg lag. Ongeveer ter hoogte van het

huidige adres Rijksstraatweg 213. Het
'Oude Zwaentjen' lag dus ten noorden van

de straatweg. Om de verwarring nog wat
te vergroten sprak men woeger ook wel van

een herberg de Oude Zwaan die tegenover

café de Zwaan lag ook aan de zuidelijke
kant van de weg. De termen oud en nieuw
zijn in deze dus zeer betrekkelijk en voor-
zichtigte gebruiken.

Opvallend is dat de naam de Zwaan niet
voorkomt in het verpondingskohier van
Twello uit 1648. Dit zou je bij een lang

bestaande herberg wel verwachten.
We zullen ons in dit artikel voornamelijk
beperken tot de Zwaan die tot in onze tijd
heeft gediend als café-restaurant.

Brouwerij de Zwaan
Ene Cornelis Tonis Slijckhuis verkocht op

10 augustus 1701 de'hofstede deZwane'
voor 1800 gulden aan Joan Meijlinck jr.
en Jansjen Jans.

Op 20 september van dat jaar leenden zij
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Cafe de Zwaan met rechts de schuur (eind negentiende eeuw vóór de brand in 1899).
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Wolters de Zwaan van de weduwe van
Henrick Steenwijk. De weduwe woonde
toen in Amsterdam.De Zwaanwordt om-
schreven als "herberge en hofstede de

Zwane genqamt", met land, brouwhuis,
schuur en brouwgereedschap.
In het haardstedenregister van 1749 wor-
den Marten Harms en zijn vrouw omschre-

ven als "capitalisten". Dat betekende dat

zij samen meer dan 4000 gulden bezaten.

Petronella Wolters overleed op 25 decem-

ber 1758 en Marten Hermsen op 4 februari
1765. In het begraafboek van Twello staat:
"Overleden mijn schoonvader Marten
Hermsen kerhneester alhier en diikschrij-
ver van Veluw en. Nagelaten kinderen. " Hij
werd op 11 februari 1765begraven. Zlin
schoonzoon was Engelbert Brascamp, de

koster van Twello. Hij was getrouwd met
Harmina Hermsen, geboren te Twello en

gedoopt op ll april 1732.

In1779 werd de nalatenschap van Marten
Hermsen en Petronella Aalders Wolters
verdeeld.
Brouwerij de Zwaan kwam in bezit van
Engelbert Brascamp en Hermina Hermsen

ehl. Zij verkochten het op 12 april 1798
aan hun zoon Marten Hermsen Brascamp

en schoondochter Aardje van Enck. Het
werd toen omschreven als "de brouwerij
de Zwaan, met huis, schuuri berg, brouw-
huis, brouwketel, bennen, hof, bouwland
achter de hof genaarnd de Dulmeri met
akkermaalsheggen groot 1040 roeden".
Marten Hermsen Brascamp overleed op 28

augustus 1799. Zijn weduwe hertrouwde
op 5 december 1800 met Evert Jan Brink.
Evert Jan Brink wordt in het archief van
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de Amptslasten van Voorst in 1802 ge-

noemd bij de brouwerij de Zwaan tnTeuge.

Op 15 september 1805 hertrouwde Evert
Jan Brink met Berendina ten Hove na het

ovedijden van "Aartjen van Enck".

Het huis-herberg de Zwaan
De geschiedenis van de brouwerij-herberg
de Zwaan is nauw verbonden met die van

het huis-herberg de Zwaat. Dit stond ten

zuiden van de straatweg iets meer richting
Twello. Op oude ansichtkaarten van voor
1905 zien we nog de schuur die bij deze

herberg hoorde.
Dit is de Oude Zwaan waar vroeger het
markebestuur van de Teugse marke bijeen
kwam voor haar vergaderingen. Deze ver-
gaderingen liepen op een gegevenmoment

danig uit de hand. In 1768 werden de fi-
nanciën weg ens " de exorbitante jaarliilcse
verteringen zoodanig . . . benuaard " , dat de

uitgaven steeds meer bedroegen dan de

inkomsten. Er werd besloten in plaats van
in de namiddag om 10 uur 's morgens te

vergaderen. Echter in 1791 werden de ver-
gaderingen weer om 4 uur 's middags ge-

houden, met de bepaling "de verteeringe
niet hooger te doen koomen als tot viiffien
guldens ".
InI696 vergaderde het markebestuur "int
Swaentjen, daer Harmen Wïllems woont".

In het haardstedenregister van 17 49 wordt
behalve brouwerij en herberg de Zwaan
ook een herberg deZwaan genoemd waar

de weduwe van Hermen Willems woonde.

Het huis de Zwaan was bij de eerder ge-

noemde boedelscheiding'lrn 17 7 9 toegewe-

zen aan Ar.ra Comelia ten Hove. Het heette
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nu de.Zwaan uit Rijk'Gerritsstee. Moge-
lijk was dit een nieuw huis. Anna Comelia
was een minderjarige dochter van Arnol-
dus ten Hove en*Eva Hermsen (een zuster
van Harmina Hermsen) uit Deventer. Zij
stamden af van een familie Ten Hove uit
Apeldoorn.
Zijwaswaarschijnlijk geen familie van de

eerder genoemde Berendina ten Hove. Dat
was een dochter van Berend ten Hove en

Berendina Kempennans. Berend ten Hove
was afkomstig uit Rijssen. Hij was weer
eigenaar van de Nieuwe of Kleine Zwaan
die tussen de brouwerij de Zwaan en de

Hogevonderbrug lag.
Anna Cornelia ten Hove waq in 1786 te
Deventer getrouwd met Harmen Kruisweg.
Zijwefiop 12 september 1794 begraven
in de Grote Kerk te Deventer.
Harmen Kruisweg verkocht het erve en

goed de Zwaan uit fuk Genitsstee "met

huis, schuur, verder getimmer, hof en

bouwland met de halve Rikskamp, groot
904 roeden, met akkermaals- en ander
hout, aanschot en opstaande bomen, op de

Teuge, met nog de banksteeden en
graeffplaatsen in de kerk van Twello" op

29 olÍober 1803 aan Berendina ten Hove.
Mede in de verkoop zathet wei- of hooi-
land het Logtsland, groot2 Yzmorgen op

de Teuge aan de Haverkampsstraate. Het
geheel werd verkocht voor 2450 gulden.

Bij de verkoop gold een bijzonder voor-
waarde. Er werd "speciaal bedongen, dat
nooit door kopers, hun erven ofeen ander
tapneeringe in de Zwaan magworden be-

dreven". Blijkbaar waren twee herbergen

tegenover elkaar teveel van het goede.

Na het huwelijk van Berendina ten Hove
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met Evert Jan Brink te Twello op 15 sep-

tember I 805 kwamen beide goederen weer
in bezit van één eigenaar.

De negentiende eeuw
Evert Jan Brink had bij de opmaak van het
kadaster in I 832 een h-uis ten noorden van

de Rijksstraatweg (de huidige Zwaan) sec-

tie D, nr. 347 met een belastbare waarde
van f 63,-.
Daarnaast had hij ten zuiden van de weg
een schuur (die nog op oude ansichten ten
zien is) en nog een huis dat daar iets ten
oostenvan stond. De schuurhad eenbelast-

bare waarde van f 9,- en het huis vanf 27,-

De waarde van 63 gulden van de Zwaan

was ruim boven die van een grote boerde-
rij zoals bijvoorbeeld de Bolkhorst (f 36,-)
of zelfs de Beukelaar (f 54,-). De herberg-

brouwerij werd blijkbaar hoog aangeslagen.

Een dochter van Evert Jan Brink en Be-
rendina ten Hove, Hendrika Brink, trouwde
op l8 februari 1837 met Willem Scholten.
Hij werd daarna als kastelein van de Zwaarr

genoemd.
Dit echtpaar kocht de Zwaanop 26 augus-

tus 1840 van de weduwe Berendina ten
Hove en andere erfgenamen. Het goed

werd omschreven als het erve en goed de

Zwaan, met woonhuis de Oude Zwaanop
de Teuge, samen 36 b. 78 r.20 el. De koop-
som bedroeg maar liefst 17 .032 gulden 87

cent.
Op 4 september 1876 vond een gedeelte-

lijke verdeling plaats van de nalatenschap

van Willem Scholten. De totale waarde van
de goederen was 41.875 gulden. De helft
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hiervan was voor de weduwe Hendrika
Brink.
In de huwelijksvoorwaarden stond dat
Hendrika ook recht had op de helft van het
deel van Willem. Zij zag daarvan af. De
nalatenschap van Willem (f. 20.937,50)
werd verdeeld over de vier kinderen (Jan

Marten, Evert Jan, Willemina Hendrika
(haar man Albert Overweg) en Bernardus
Johannes). Ieder had recht op 5234,37 gil-
den en een halve cent.

DeZwaanging over op Jan Marten Schol-
ten. De totale waarde hiervan was 18.270

gulden. Dit was dus 13.035, 62 Yzteveel.
Dat bedrag moest hij uitbetalen aan de an-

dere erfgenamenzodat zij ook hun vierde
deel kregen.

Jan Marten Scholten trouwde op 20 mei
1 8 82 te Gorssel met Johanna Elizavan der
Meij.
Na het overlijden van Jan Marten Schol-
ten op l7 aprll1 889 verkocht zij op 26 jtni
1 8 89 de Zw aan metbijbehorende gronden.

De verkoop bestond uit 14 percelen:
Perceel 1: Het huis met uitspanningen, veÍ-
gunning, karnmolen, schuur en varken-
schotten, tuin, boomgaard en bouwland te-
vens geschikt voor weiland. Uitbedongen
werden de bierpomp en de tapkast.
Percelen2 ím 11 warenwei- ofbouwland.
Perceel 12 was de schuur met erf aan de

overzijden van de weg. Het huis dat daar
in 1876 nog stondwerdnietmeer genoemd

en was blijkbaar afgebroken.
Perceel 13 was heide.
Perceel 14 waren de le, 2e en3e zitplaats
van de voorste bank in de N.H. kerk te
Twello.
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Het huis met bijgebouwen en niet inge-
zaaide gronden was te aanvaarden op 1

november 1889. Al het overige na de oogst
van datjaar
Abraham van Spiegel, slager te Twello,
kocht perceel 1 voor 4900 gulden en per-

ceel 12 voor 500 gulden * 14 gulden voor
de bomen daarop.

De Zwaanwerd op 4 april 1 899 door Abra-
ham van Spiegel verkocht aan de firma B.
Linthorst en zonen te Wilp "ten doel heb-
bende den handel in vleeschwaren en

natuurboter". De firmanten waren Evert
Gradus, Bernardus, Hendrikus Gradus,
Johannes Antonius, Martinus en Johannes

Franciscus Linthorst.
Jan Beukman pachtte de Zwaan vanaf 9

mei 1899. Hij was getrouwdmetAlberdina
Johanna Snijder. Zij haddendrie kinderen.
Zij vertrokken alweer op 8 november 1899

naar Zwolle. Dit had te maken met een

brand die er in de Zwaan was geweest. In
de Deventer Courant van 29 september
1899 lezen we:
"lí/ilp, 29 sept.

Gisterenavond omstreeks 9 % uur is het
groote kffiehuis 'de Zwaan' op de Teuge

bij Twello, toebehoorende aan defirma B.

Linthorst en Zonen alhier en bewoond door
den heer Beuker, geheel afgebrand, de

B. on [ous! *lhisr sn bsso*ni
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schuur bleefbehouden, doch de inboedel
ging verloren. Alles was verzekerd. Oor-
zaak onbekend".

In een brief aan B&W van Voorst geda-

teerd 2 december 1899 vraagt de firma B.
Linthorst en zonen vergunning aan om in
het klein sterke drank te mogen verkopen.
Zij nam dan de vergunning over van Jan

Beukman die er verder vanaf zag.

In een volgenfle brief van 20 maart 1900

lezen we: "Nu de herbouw van het afge-
brande hoofdgebouw der inrigting de
Zwaan te Twello zijne voltooying nadert
neemt de ondergeteekende de vrijheid ook
voor de daarin vervatte localiteiten weder
vergunning te vragen tot de verkoop in het
klein van sterke drank met ingang van I
mei a.s."
Uiteindelijk werd de Zwaan op 22 juni
1900 heropend. De nieuwe uitbater H.

De Zwaan, kort na de heropening in 1900.
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Kloosterboer zette vanwege de heropening
een grote advertentie in de Deventer Cou-
rant van 22 juni 1900.
Arend Kloosterboer was afkomstig uit Die-
penveen en gehuwd met Genitje te Borgel.
Op 3 november 1909 kwamen een doch-
ter, Johanna Egberdina Kloosterboer, en de

schoonzoon Derk Broekhuis, schilder, in-
wonen op de Zwaan Er was ook nog een
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kleinzoon Willem Hendrik Broekhuis die

echter op 8 november 1909 overleed,
slechts één dag oud. In die periode vertrok-
ken Arend Kloosterboer en Gerritje te

Borgel van de Zwaan. Derk Broekhuis en

Johanna Egberdina KloosterboeÍ waren
toen de hoofdbewoners.Zij vertrokken op

4 aprill9l2naar Apeldoorn. Een dag later
kwam Johan te V/inkel, caféhouder uit
Bathmen, met zljnvrouw Johanna te Win-
kel naar Teuge. Hij huurde de Zwaanvan
de firma B. Linthorst en zonen.
Er werden drie kinderen geboren: Johannes

Hendrikus Frederik, Willem Adriaan en

Johanna.
De firma J. te Winkel en zonen kocht de

Zwaanint92l. Als firmanten werden ge-

noemd Johan te Winkel, caféhouder,

De Zwaan in 1957, met de in 1952 vergrote serre.

Johannes Hendrikus te Winkel, landbou-

wer en Willem Adriaan te Winkel, land-

bouwer en caféhouder.

In 1952 werd de serre vergroot. Willem
Adriaan Winkel kreeg toestemming om
film-, toneel- en cabaretvoorstellingen te
houden in de Zwaan mits aan de brand-
voorschriften werd voldaan.
De keuken werd vergroot in 1960. Bij deze

verbouwing werden ook omlijstende
beplankingen rond de raam- en deurope-
ningen aangebracht. Deze zijn nu nog te-

rug te vinden op de gevel en de schoorste-

nen van deZwaan.
Met het sluiten van de deuren in het jaar

2000 kwam een einde aan een zeerlange
horeca-traditie van de Zwaan.
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Het h, up enbord $ Hotleverancier "

In de maand november was er in het ge-
meentehuis een expositie met als titel "Ge-
slacht Verleden". Hier werd de geschiede-
nis van de vleesindustrie in Twello in beeld
gebracht door de organisatoren Annemarie
Geerts (archivaris) en Martha Roos (secre-

taris OKV).
Voor deze expositie werden ook de Hof-
leveranciersborden die in het bezit van de

OKV zijn 'van stal' gehaald; ze kregen een
markante plaats in de hal van het gemeen-
tehuis. Omdat ik al de nodige gegevens

over Hofleveranciers in mijn databestand

heb staan voor het OKV-boek "Gevelste-

nen en Gevelversieringen in de gemeente

Voorst", heb ik de onderstaande tekst voor
deze expositie samengesteld. Deze tekst
komt dus - meer uitgebreid en gecomple-
teerd - in het boek te staan, dat hopelijk in
2009 kan verschijnen.

Hofleverancier
De onderscheiding Hofleverancier is inge-
voerd in 1815, toen Willem I (1815-1840)
tot koning was uitgeroepen. Aanvankelijk
werd de titel 'Koopman des Konings' ge-
bruikt en - omdat Nederland op dat mo-
ment nog wat in de Franse sfeer leefde -
werd de titel ook wel in het Frans aange-

duid: Fournisseur de la Cour.
De onderscheiding werd verleend aan be-
drijven en winkels die vanwege de uitrnun-
tende kwaliteit van hun producten moch-
ten leveren aan het Hof. Dat kon bijvoor-
beeld ook een juwelier, een schoenmaker
of een bakker zijn.

door E.H. Stol

De onderscheiding, vastgelegd in een oor-
konde, ook wel brevet genoemd, is niet bij
wet geregeld.
De toekenning had voor het Hof onder
meer het doel om andere ondernemingen
te stimuleren om producten van uitstekende
kwaliteit te maken. Bij het Hof werd ook
een marktverkenning, een soort 'consu-
mentenonderzoek', gehouden bij niet-Hof-
leveranciers. Zo hadden velen de kans de

oorkonde (brevet) uitgereikt te krijgen
waarna men dan - op eigen kosten - een

wapenschild kon laten maken.
Deze wapenschilden werden vïoeger van
gietijzer gemaakt en tegenwoordig van
kunststof. Ze werden op een opvallende plek
aan het bedrijfspand bevestigd, mees.tal de

voorgevel. Het maken van zo'n wapenschild
was een kostbare aangelegenheid, maar men
had het er meestal graag voor over om te
kunnen pronken met 'eigen veren'. Ook
werd de afbeelding van het wapenschild en

de tekst 'Hofleveran-cier' op briefpapier,
nota's en enveloppen aangebracht. Men was

en is er nog steeds erg trots op.

Verlening predicaat
Hoeveel oorkondes door koning Willem I
in Nederland en België (België hoorde tot
1830 bij Nederland) in de verschillende
beroepsgroepen zijn uitgereikt, is niet meer
te achterhalen. De Hofcommissie heeft
toentertijd wel lijsten aangelegd, maar deze

waren niet nauwkeurig.
Het verlenen van het recht tot het voeren
van het Koninklijk Wapen was vroeger niet

i
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alleen vooóehouden aan de koning. Ook
andere leden van hetKoninklijk Huis kon-
den het recht verlenen om het Koninklijk
Wapen te voeren.

Áanpassing van het predicaat Hofleve-
rancier
Tijdens de regeerperiode van koning
Willem III (1849-1890) werd 'orde op za-

ken gesteld' in de toekenning van het
predicaat Hofleverancier. Via de Staatscou-

rant en diverse dagbladen werden in no-
vember 1 850 alle'gerechtigden' uitgeno-
digd hun bewijzen (oorkondes) op te stu-

ren aan de Hofcommissie. Erwerden deug-

delijke lijsten opgesteld en men kreeg een

duidelijk beeld aan wie het predicaat was
verleend. Zo'n 180 bedrijven meldden zich
aan. Het was een breed scala van beroe-
pen, variërend van juwelier, kapper, meu-
belmaker tot steenkolenhandelaar en

schoorsteenveger. Ook werd het predicaat

Hofleverancier vemrimd: leverantie aan

het Hof was niet langer voorwaarde om het
predicaat toegekend te krijgen.

Koningin Emma van Waldeck-Pyrmont
Toen koning Willem III in 1890 was over-
leden en prinses Wilhelmina nog minder-
jarig was, werd koningin Emma regentes.

Zij verleende in de periode 1879-1898 al-

leen al aan 698 Amsterdamse en 688
Haagse fabrikanten en leveranciers van al-
lerlei aard het predicaat. De Hofcommissie
moet het erg druk hebben gehad met de

uitvoering ervan.

Koningin llilhelmina
Bij de troonsaanvaarding van koningin
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Wilhelmina in 1898 kwamen er vele aan-

vÍagen binnen voor het mogen voeren van
haar wapen. Zrj ging er minder vrijgevig
mee om danhaarmoeder, want op haarver-
jaardag op 31 augustus 1906 werden er

slechts 51 bedrijven onderscheiden. Tus-

sen 1898 en1934 verleende zij slechts 63

maal het recht in Amsterdam en 106 maal

in Den Haag.
Vaak waren deze bedrijven en leveranciers
gevestigd rondom de koninklijke p aleizen.
Voorbeelden hiervan zijn in Apeldoorn ho-
tel De Keizerskroon en verffabrikant
Talens, dat Hofleverancier werd vanwege

de levering van verf en penselen aan ko-
ningin Wilhelmina.

Het Hofleveranciersbord van H.M. Konin-
gin Wilhelmina. Dit bord uit de periode
1907-1948, vervaardigd door defirrna B.

Ubbink & Co te Doesburg, is gemaah van
gietijzer.
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Prins Hendrik
Prins Hendrik, prins-gem aal v an koningin
Wilhelmina, behoorde tot het Groother-
togelijk Huis Mecklenburg-Schwerin en dit
Huis had toentertijd een eigen huisorde. De
Huisorde van de Wendische Kroon was een

gezamenlijke huisorde van de regerende
Groothertogen van Mecklenburg-Schwerin
en Mecklenburg-Strelitz. Ook prins Hen-
drik was als lid van het Huis Mecklenburg-
Schwerin onderscheiden met deze huisorde
en was drager van de Keten van de Wen-
dische Kroon die was uitgebeeld in hetwa-
pen van prins Hendrik.
Ook prins Hendrik maakÍe gebruik van zijn
recht om het predicaat Hofleverancier te

verlenen. In tegenstelling tot koningin Wil-

helmina verleende hij, uitgaand van zijn
persoonlijke levensstijl, de oorkonde aan

bedrijven die zich bezig hielden met het
maken van rijtuigen, biljarten, kleding,
hoeden en aan bierbrouwerijen.

Koningin Juliana
Na de ffoonsbestijging van koningin Juliana
in I 948 werden een aantal wijzigingen door-
gevoerd. De tekst op de oorkonde werd aan-

gepast, de afrnetingen werden verkleind en

de uitbundige versieringen werden beperkÍ.

Hoewel men de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog wel andere zaken aan het
hoofd had bleef de toekenning van het
predicaat Hofleverancier toch in de belang-
stelling.

Hofleveranciersbord van gietijzer, prins
Hendrik, uit de periode 1907-1934, ver-
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vaardigd bij de metaalgieterij Holland te

Amsterdam. In die periode zijn door prins
Hendrik ongeveer 75 brevetten uitgereikt.
Op het wapenbord staat het devies van
Prins Hendrik vermeld: 'Per aspera ad
astra', wat betekent: 'door de doornen
naar de sterren'.
Op het Hofleveranciersbord uit de periode
l90I-1907 was demantel azuurblauw om

aan te geven dat de prins was opgenomen
in het Huis Nassau. Op het nieuwe wapen-
bord was de azuurblauwe kleur vervangen
door purper en waren de blokken en de

leeuwen weggelaten. Bij nauwkeurige be-

studeringvan dit schild ziet u dat de kleur
wel is veranderd maar de blokken en de

leeuwen nog wel aanwezig zij n. Dat maaW

dit Hofleveranciersbord zo bijzonder.
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Koningin Beatrix
Koningin Beatrix, bekend om haar modern
en zakelijk koningschap, heeft in haar
regeerperiode eveneens een aantal wijzi-
gingen laten doorvoeren in de toekenning
van het predicaat. De koningin besloot dat

de onderscheiding van Hofleverancier zou
blijven bestaan, maar dat er wel nieuwe
richt- en gedragslijnen moesten komen.
Bovendien moesten de bestaande registers
worden opgeschoond. De Hofleveranciers
'oude stijl' werden in de gelegenheid ge-

steld om in aanmerking te komen voor een

herbeschikking.
Belangrijkste zichtbare wijziging was de
uitvoering van het wapenschild 'Hof-
leverancier'. Belangrijkste onzichtbare
wijziging was, dat de toekenning aan een

onderneming (en niet meer een persoon)
voortaan alleen werd voorbehouden aan de
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regerende vorst of vorstin.
In 1980 waren er 327 ondernemingen die
zich mochten tooien met het nieuwe wa-
penschild en eind 20e eeuw waren het er
nog 276. Gelderland telt 12 procent van
de onderscheidingen, die staan voor kwa-
liteit, soliditeit en continuïteit.
Wat niet veranderd is, is dat de uitverko-
ren Hofleveranciers het wapenschild zelf
bestellen en... betalen. Maar dat heeft de

ontvanger van het predicaat er meestal
graag voor over.

Drie Hofleveranciers in de gemeente
Voorst
In de gemeente Voorst zijn drie bedrijven
geweest die het predicaat Hofleverancier
hebben ontvangen.
Op 14 juni 1893 maakte Herman Hendrik
Lugard, geboren te Deventer op 18 maart

Het brevet van het
predicaat dat Z.K.H.
Prins Hendrik op 19
april 1934 verleende
aan de directie van
Stoomzuivelfabriek
"Wilp".
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1836, een begin met de particuliere room-
boterfabriek De Emstermate in Terwolde.
De fabriek kreeg zo'n goede naam, dat de
heer Lugard voor zijn bedrijf na enige ja-
ren het predicaat 'Hofleveran-cier' ont-
ving. Niet alleen van koningin Wilhelmina
maar ook van de koningin-moeder Emma.
De Emstermate is als zuivelbedrijf opge-
houden te bestaan door externe factoren;
na enkele doorstarts met andere producten
is het bedrijf opgeheven en zijn de gebou-
wen afgebroken. Opvallend is dat in het
fotoarchief van de Oudheidkundige Kring
Voorst bij de foto's van de Emster-mate
geen foto aangetroffen is waarop de fabriek
met het Koninklijk Wapen is afgebeeld.
Misschien heeft de heer Lugard geen hoÊ
leveranciersbord laten maken.

In Wilp werd door prins Hendrik in 1933

het predicaat verleend, en wel aan de Ko-

ninklijke Stoom-Vleeswarenfabriek B.
Linthorst & Zonen. Als tekst op het brevet
staat vermeld:
"Wij Hendrik Wladimir Albrecht Ernst,
Prins der Nederlanden, hertog van Meck-
lenburg, enz,er7., enz, verlenenaande di-
recteur N.V. Koninklijke Stoom-Vlees-
warenfabriek B. Linthorst & Zonen te
Wilp, gemeente Voorst, de personele ver-
gunning tot het voeren van Ons Wapen.
's-Gravenhage den l9den April 1933
Hendrik, Prins der Nederlanden Hertog van
Mecklenburg".
Het Hofleveranciersbord met daarop afge-
beeld het wapen van prins Hendrik was
voorzien van de Keten van de Orde van de
Wendische Kroon waarÍnee prins Hendrik
was onderscheiden. Het vleesbedrijf van
Linthorst is ook het predicaat 'Koninklijk'
verleend, maar dat is weer een ander hoofd-
stuk. Beide brevetten zijn inhet bezit van

Deze twee Hofleveranciersborden zijn gefotografeerd bij de hoofdingang van hotel De
Keizerskroon, Koningsstraat 7, Apeldoorn.
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de heer A.J.M.G. Linthorst, eigenaar van
Linthorst Party Catering aan de Rijks-
straatweg te Twello. Het loodzware gietij-
zeren wapenbord heeft de OKV in eigen-
dom gekregen, toen de vleeswarenfabriek
werdbeëindigd en het gebouw afgebroken.
De twee muurborden van Hofleverancier
van koningin Wilhelmina en Prins Hendrik,
die het eigendom zijnvan de OKV en tij-
dens de expositie 'Geslacht Verleden' ten-
toongesteld zijn, zijn overigens niet afkom-
stig van het afgebroken gebouw van Lint-
horst, maar van de voormalige Coópera-
tieve melkfabriek in Wilp. Want ook de

toenmalige Coóperatieve Stoomzuivel-

fabriek "Wilp" werd door Z.K.H. Prins
Hendrik op 19 april 1934 vereerd met het
predicaat'Hofleverancier', nadat deze

reeds eerder door koningin Wilhelmina het
brevet was verleend. Waar de twee iden-
tieke borden van Linthorst zijn gebleven
is niet bekend.

Bronnen
1. Een koninklijk gebaar; M.R. Van der
Krogt
2. Bibliotheek Paleis Het Loo Nationaal
Museum
3. Archief en depot Oudheidkundige Kring
Voorst.

Boerderij Kolkestein

Verscholen achter de Bandijk, niet ver ver-
wijderd van de dorpskern Terwolde ligt de
machtige boerderij Kolkestein. Zij be-
hoorde tot de kapitale boerderijen in de
IJsselstreek, maar is nu in gebruik als
woonboerderij. Vanaf de Bandijk maakt de
achterzijde van deze grote boerderij met
zijn hoog rieten wolfsdak indruk op de
voorbijganger. Vanafhet dorp gezien is de
boerderij met haar fraaie voorgevel en aan-
gebouwde lanters-kamer een imposante
verschijning.
Wanneer men, staande op de dijk, het land-
schap overziet waarin Kolkestein ligt, ziet
men een vruchtbare streek. Grazige wei-
landen, afgezet met meidoornheggen en
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door J. Lubberts

knotwilgen. Een hoge rug in de uiter-
waarden is in gebruik voor akkerbouw. In
de zomer zljn de weilanden in de uiter-
waarden gestoffeerd met het zo bekende,
roodbonte M.R.IJ.-vee (Maas-Rijn-IJssel).
Tegenwoordig komt men ook andere ras-

sen tegen in de uiterwaarden. De hoogstam-
fruitbomen die in het voorjaar met hun
bloesempracht het landschap kleurden zijn
helaas uit het IJssellandschap verdwenen.
Ondanks alle veranderingen in de land-
bouw blijft het een boeiende en rijk van
natuurschoon voorziene streek.

De naam Kolkestein
De naam Kolkestein zal de boerderij heb-
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Verscholen achter de Bandijk ligt Kolkestein.

'Ierwoltl

Kaart Terwolde uit 1844 rnet o.a.
aangegeven Kolkestein en de
Matanze.
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ben ontleend aan het feit dat zij was ge-

bouwd naast een kolk. De kolk werd
Schrijverskolk genoemd, naar de familie
Schrijver die hier bijna 150 jaar heeft ge-

woond. De kolk moet in het verleden veel
groter geweest zijn dan nu het geval is; een

deel werd gedempt met huis-, tuin- en an-

der afval van de dorpsbewoners.
Deze kolk ontstond begin jaren zeventig
van de veertiende eeuw. De cameraarsreke-

ningen van Deventer vermeldden ernstige
schade aan de ijsseldijken. Deze schade

was ontstaan in december l37l of begin
1 372. Omstreeks 25 maart werden plannen
gesmeed om de wade (doorbraak) in
Terwolde te dichten. Deze wade moet ge-

weest zijn bij de boerderij Kolkestein. De
kolk of vijver rond de Matanze moet in
dezelfde tijd ontstaan zijn. Deze werd in
latere tijden door de bewoners vergroot.
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Overige dijkdoorbraken in Terwolde wor-
den niet vermeld, ook niet in latere tijden.
In het landschap onder Terwolde zijn geen
plaatsen aanwijsbaar, waar men zou kun-
nen spreken van dijkdoorbraken.
Op Allerheiligen (1 november) vanhetjaar
1370 schonk Eduard, Hertog van Gelre, een

dijkbrief om een dijk aan te leggen langs
de IJssel op de Veluwse zijde. In hoeverre
er sprake was van een dijk bij Terwolde in
1370 is een vraag. Vermoedelijk was er al
enige vorm van bedijking voordat van ho-
gerhand dijkaanleg werd bevolen.

De naam Kolkestein werd in de loop van de

geschiedenis op verschillende manieren ge-

schreven. In het verpondingscohier van 1 648

schreefmen Kolckenstein, maar ook schreef
men Colckestein, Colckenstein, Kolkenstein
en nu schrijft men meestal Kolkestein.
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Stichting
In bovengenoemd verpondingscohier van
1648 stond het erve Kolkestein als volgt
omschreven: "huys, hffi schuyre, l'wee
bergen, 23 % mergen binnendijles en 12
mergen buitendijks, het clooster tot
Deventer eygenersse ". Hierbij behoorden
ook nog vier morgen in Nijbroek. Maar hoe
lang de boerderij toen al bestond is niet
bekend. De juiste datum van de stichting
van de boerderij is niet te achterhalen. Wel
is bekend, dat de boerderij lange tijd ei-
gendom geweest is van het klooster Die-
pen-veen.
Het klooster Diepenveen werd gesticht in
1401. Het kreeg in Diepenveen een stuk
woeste grond waarop het klooster werd
gebouwd. Hoeveel grond het klooster kreeg
naast het stuk woeste grond in Diepenveen
is niet bekend. In de loop der tijd kreeg het
klooster veel onroerende goederen in de
vorm van boerderijen en losse stukken
land. De provisoren (bestuurders) van het
klooster kochten of ruilden ook stukken
land om een aaneengesloten geheel te krij-
gen rond een boerderij. Bovendien kreeg
het klooster veel goederen van wouwen die
hun intrede deden in het klooster. Een groot
aantal nonnen kwam uit vooraanstaande fa-
milies en schonk haar bezittingen of erf-
goederen aan het klooster.
Uit gegevens van J.C. van Slee bleek, dat
het klooster Diepenveen in Terwolde op
verschillende plaatsen grond bezat. Yer-
meld werd onder andere bezittingen in het
land van het erf van Evert toe Beursen. Dit
land moet men zoeken in de omgeving van
de boerderij de Beurse. Van land uit het
goed ten Bredenoorde moest men jaarlijks
10 herenponden betalen. Dit land moet men
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zoeken op de grens van Welsum. Zo had
het kloosteq verspreid over Terwolde, nog
meer stukken land. Vervolgens had het
klooster in 1455 van Harmen van Tiel ge-
kocht: "vier morgen min een hond en 10
roeden met het huis daarop staat". Grote
vraagi was dit het latere Kolkestein?
In 1545 verzochten de provisoren van het
klooster aanKarel de Vijfde om confirma-
tie (bevestiging) te mogen hebben van on-
der vorige vorsten genoten vrijdom van
schatting en tijns. Hierbij werden twee er-
ven genoemd in Nijbroek die allebei vier
oude schilden moesten betalen aan de prior
van het klooster Monnikhuizen bij Arn-
hem. In Terwolde moest uit een half erve
(24 morgen:20,5 ha.) vijf oude schilden
aan schatting worden betaald.
Vanwege geldgebrek verpandde Philips de
Tweede het gehele ambt van Colmschate,
waar Diepenveen onder viel, aan de stad
Deventer. Het gevolg hiervan was dat het
klooster en al haar bezittingen tijdens de
Reformatie in bezit kwam van de stad
Deventer. In het jaar 1579 vertrokken de
nonnen uit het klooster Diepenveen. De
stad Deventer bestuurde vanaf die tijd alle
verbeurd verklaarde bezittingen van het
klooster. Hieronder viel ook de boerderij
Kolkestein. In 1737 werd de boerderij pu-
bliekelijk geveild. De boerderij kwam voor
10200 gld. in bezitvan Treyntien Simons,
weduwe van Sake de Vries.

Verpachtingin de zestiende en zeventiende
eeuw
Klooster Diepenveen en stad Deventer
waren eigenaren van Kolkestein en ver-
pachtten de boerderij. Maar niet alle ver-
pachtes en pachters uit de historie van boer-
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derij Kolkestein zljn bekend. Er zijn niet
pachtcontra cten zijn bewaard gebleven.
In de bewaard gebleven documenten van
de oudste verpachter, klooster Diepenveen,
stonden wel de bezittingen en de inkom-
sten van het klooster vermeld, maar niet
de namen van de pachters.
Inl576, de periode van de Hervormingen,
kwam het klooster onder beheer van de stad
Deventer. Vanaf die periode zijn meer ge-
gevens bewaard gebleven. Uit de pacht-
gegevens van de jaren I 61 9 tot en met 1626
kan men tevens afleiden wat er werd ver-
bouwd. Hierbij is niet inbegrepen wat de
pachter voor eigen gebruik in de moestuin
mocht verbouwen. In deze periode was
Herman Wolters pachter. Hij moest de vol-
gende pacht afdragen: "Voor het bouwland
de pacht ten garf. " Dat hield in dat hij van
elke drie garven er één, ofwel het derde
deel, moest afdragen aan de verpachter, in
dit geval de stad Deventer.
In het staatje van afdracht hieronder wer-
den de hoeveelheden weergegeven in aan-
tallen mud, schepel en spint. Men mag aan-
nemen dat hier de Deventer mud als maat
werd gehanteerd. Eén Deventer mud : 4
schepel: 16 spint: 115 liter.
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In de jaren 1621, 1622 en 1623 werd niet
vermeld of het hier om zomet of winter-
gerst handelde. Over de groenlanden (wei-
land) moest de pacht in munten worden
betaald.
1619 Werd betaald voor weiland in
Terwolde en weitje buitendijks 30 g.gld.
(gold gulden).
1620 Voor weiland 30 g.gld en 34 g.gld.
en 8 stuivers voor 4 morgen ossenweide in
Nijbroek.
1621 Weiland 30 g.gld. en 4 morgen ossen-
weide in Nijbroek 8 daalder per morgen is
34 g.gld.
1622 Gelijk aan l62L
1623 Weiland 36 g.gld. Ossenweide in
Nijbroek 38 g.gld.
1624 Gelqkaan1623.
1625 Buitendijksweiland 36 g.gld. en 2
morgen ossenweide l9 g.gld.
1626 Gelijk aan 1625. Bij het jaar 1626
stond dat de bonen verweerd waren. Op-
brengst bonen was 8 stuiver per schepel in
plaats vanLT stuiver.
In 1636 werd Kolkestein verpacht voor 305
g.gld., hierbij inbegrepen 4 morgen ossen-
weide in Nijbroek.
ln 162l werd manchsaet vermeld. Dit was
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Verkoop van goederen door de stad Deventer in 1737. Deze goederen weren tijdens de
Reformatie in bezit gekomen van de stad.
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een mengsel van haver en gerst, speciaal
gebruikt als krachtvoer voor jong vee.

Witte weite, ook wel Zeeuwse weite ge-

noemd, was een tarwesoort dat witter en

krachtiger meel gaf. Deze kon echter slech-
ter tegen vorst, maar beter tegen vochtig
of nat weer. Bonen die veel werden ver-
bouwd waren paardebonen. Onder erwten
moet men verstaan erwten en capucijners.
In de eerste pachtcontracten werd niets
vermeld over ooft (fruit); in latere contrac-
ten werd ooft wél genoemd. Hierbij werd
niet vermeld of het om hard- of zacht fruit
ging, alleen noten werden met name ge-

noemd. Door de veranderingen in het boe-
renbedrijf zijn producten verdwenen of
bijna verdwenen. Hiervoor in de plaats

kwamen nieuwe producten zoals suikerbie-
ten en maïs. Tevens bracht de omschake-
ling van akkerbouw naar veeteelt grote
veranderingen met zich mee.

In 1648 was Jan Hermans pachter; hij be-
taalde toen aan pacht 290 g.gld. Dit gold
voor het erf met bebouwing en 39,5 mor-
gen land.
Van de pachter Berent Greve was weer een

duidelijk pachtcontrac| aanwezig over de
jaren 1699-1705. Het luidde als volgt:
Hij moest op Martinidag (11 november) aan

de rentmeester Bernhardt Heydenrijck
Terborch 392 car. guldens betalen. Een
carolus guldenwas een gulden geslagen door
Karel de Stoute; één g.gld was 1,40 car.gld.

Daarboven moest hij betalen: "de halve
ooft, twee ganzen en twee paar hoenders
plus onraedt (onderhoud) vandijken, dam-
men, wetering en sloten zodanig dat de

Iandstreek geen schade daardoor komt te
lijden. Ookhet huis en de berg dack- ende

vensterdicht houden en aan het einde van
de pacht alles weer opleveren en ook het
erve en goed verbeteren met boomvruchten
en wilgen. In de twee laatste jaren van zijn
pacht zal hij geen groenland mogen scheu-
ren (weiland omploegen) en geen tuinen
ofvruchtende heggen brelcen ofwegnemen.
(Dat wil zeggen, hij mocht geen afraste-
ring ofheggen die als zodanig dienst de-

den wegnemen.) Ook geen wilgen van het
haar (jonge twijgen) ontbloten of omhak-
ken." Als laatste vermeldde het pacht-
contract dx "zijn huysvrouw neerstiglijk
met dievan de gereformeerde gemeynte ter

kerke moest gaan, mede bij verbeurte van
zijn pacht."

Verpachting in de achttiende eeuw
Voor de periode 1705- 171 1 pachtte Berent
Greve Kolkestein opnieuw. Toenwaren aan
het vorige contract de volgende bepalin-
gen toegevoegd: "Dat in dejaren dat de
rogge het schepel een g.gld. doet zal gel-
den 422 carolus gld."
In 1705 overleden Berent Greve en zrln
vrouw. Nu werd Kolkestein op dezelfde
voorwaarden verpacht aan Henrick
Berents; de pachtsom werd echter 405
car.gld. Ook in 1711 was Henrick Berents
de pachter; hij pachtte Kolkestein onder
dezelfde voorwaarden.
ln1734 werd Berent Henricks pachter on-
der dezelfde voorwaarden. Verder stond
hierbij vermeld: "dat bij het aanvaarden
van dit goed desselfs vader en sijne suste-
ren immediaat (onmiddellijk) dit erve moe-
ten overdragen en het selve sullende ver-
laten op Petri (22februari)".

ln 1736 werd het erve opnieuw voor zes
jaar verpacht aan Henrick Berents. Er werd
geen geld geyraagd, maar de pacht moest
weer in nafura worden betaald. De pachter
moest al het land dat onder de ploeg was
geweest, bouwland, onder de ploeg hou-
den en "dat de lantheren zullen genieten
van vijf garven tvvee en waar tijns (belas-
ting) uit ging van zes garven de twee."
Uitgezonderd hiervan was datgene wat de
pachter in zljnhof (moestuin) verbouwde.
Hij moest het koren in de berg voeren en
ten gerieve van de landheren dorsen, het
weekzaad tussen Martini en Kerstmis en
het harde zaad fussen Kerstmis en Petri.
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De pachter moest het ook naar Deventer
vervoeren. Over de groenpacht zouden
nadere afspraken worden gemaakt. Verder
moest de pachter de ongelden (polder-
belasting etc.) en het halve schoorsteengeld
(belasting op haardsteden) betalen. I^1737
werd de pacht weer in geldpacht voldaan.
Volgens de inkomstenopgave moet 1737
een slecht jaar zljngeweest, want er waren
zoveel onkosten aan de boerderij, "dat na
timmeringe en reparatiën seer weinig ten
profeite van het rentambt gekomen is",

Verpachting in de negentiende eeuw
In de periode 1828-1847 was Gerrit
Roeterd pachter. Hij pachtte de boerderij
voor 800 gld. Te betalen in goed grof Ne-
derlands geld (harde munt). Daarboven was
hij aan pacht verschuldigd 20 Nederlandse
pond boter en twee vette ganzen. Er werd
gerekend voor onderhoud aan huis en erf
en andere diensten aan verpachter 45 gld.
Vervolgens was hij aan de koster van
Terwolde verschuldigd I gld. Plus een
halve vim boekweit en 1 mud en 3,5
schepel oude maat gerst. Aan de predikant
was hij verschuldigd een mudde Íogge en
een schepel haver, alles oude maat. Alle
voor- en nadelen waren voor de pachter.
Uitgezonderd van de pacht waren het
Kolkenkampje en de twijg of rijs aan de
kolk. Hij mocht een weide geen twee jaar
achtereen hooien. De kamers beneden in
het bakhuis moest hij inruimen als de ver-
pachter het wilde gebruiken. De pachter
moest de helft van de vruchten van de
notenbomen en de bomen in de boomgaard
vrij afleveren bij verpachter. Bij vertrek
mocht niets van het gepote meegenomen
worden.
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Pachter Berent Greven betaalde polderbelasting door keurhaver te leveren.
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In 1852 werd Kolkestein bij inschrijving
verpacht. Van de tien inschrijvers was H.
Schrijver uit Vorgten de hoogste
inschrijver. Hij pachtte de boerderij voor
2030 gld. van D.J.R. Iordens. In 1861

kwam Kolkestein in bezit van mej. I.A.
Iordens.
Kolkestein bestond in 1852 uit huis, erf,
schuur, zaadberg, tuin, boomgaard, bouw
en groenlandmet alle boom"rnrchten, groot
43 bunder en 60 roeden. De tuin die bij het
erf hoorde was 1300 m2.

Het pachtcontract kende veel bepalingen:
- De beide bovenkamers bleven ten dien-
ste van de verpachter.
- De visserij in de kolk en de jacht waren

De kolk bij de boerderij

bestemd voor de verpachter.
- Alle opgaande bomen waren voor de ver-
pachter; hout van de knotwilgen mocht de

pachter eenmaal in de vier jaar afhakken.
Wat ook voor verpachter bleef was de twijg
bij de kolk, plantsoen en het hoekje akker-
maalshout op de Broekhuiskamp. Verrotte
knotwilgen mocht de pachter hebben, maar
hij moest wel nieuwe poten.
- De andere zaadberg bleef zolang die
bruikbaar was zonder onderhoud voor de

verpachter ten gebruike van de pachter.

- De pachtprijs moest in twee termijnen in
zilveren Nederlandse guldens betaald wor-
den. Bij niet tijdig betalen moest vijf pro-
cent rente betaald worden.
- De pachter moest de landerijen goed be-

mesten en bebouwen en mocht geen groen-
landen scheuren.
- Het hooiland binnendijks moest tweemaal
in de vier jaar bemest worden.
- Pachter mocht niet onderverpachten en
was verplicht met zijn gezin in het huis te
wonen.
- De landerijen moesten met eigen knech-
ten of arbeiders worden bebouwd.
- De pachter moest eigen vee weiden.
- De pachter kreeg geen korting bij mis-
oogsten.
- De pachter mocht geen varkens buiten de
loop laten vrijlopen.
- De pachter moest schade aan riet en
strooien daken en de glazen (ramen) laten
herstellen, behalve in geval van hagel- of
stormschade.
- De pachter moest de vloeren en hekken
behoorlijk onderhouden en de daartoe be-
nodigde materialen bekostigen.
- De pachter moest vrucht- en andere bo-
men voor schade behoeden en er niet on-
der plaggen.
- Onderhoud van dijken, sloten enz. kwam
ook voor rekening van de pachter.
- Voor vertimmering of herstelwerkzaam-
heden aan de gebouwen moest de pachter
de bouwstoffen gratis afhalen en arbeiders
hieraan in drank en kost onderhouden.
- De pachter mocht geen mest of stro ver-
kopen ofop gehuurde landerijen van an-
deren gebruiken.
- De pachter mocht geen land huren of be-
bouwen zonder toestemming van de ver-
pachter.

- De verpachter mocht eikels poten op
bouwland, maar moest de pachter schade-
loos stellen.
- Ook mocht pachter bij vertrek de door

hem ingebrachte ijzeren platen in het bak-
huis niet meenemen.

Erfgenamen D.f.R. Iordens verkopen
Kolkestein
Op 26 juni 1861 werdboerderij Kolkestein,
katerstede Broekhuis en twee stukken hooi-
land onder Nijbroek geveild in de bekende
herberg van Adolf Duym bij de Brinkpoort.
Iordens was overleden op 2 september
1860. De veiling werd gehouden op ver-
zoek van zijn acht kinderen.
Het bijzondere van deze veiling was dat
Kolkestein moest worden geveild voor
afbraak. De bouwmanswoning voor aÊ
braak bevatte buiten de andere vertrekken
twee landheerskamers, een paardekarn-
molen, twee welwaterputten, twee kelders,
een oven enz. Uitbedongen werd een kleine
kookpot van de pachter en enig werk aan-
gebracht aan de karnmolen behorende tot
de snijmachine. Schade ontstaan door ver-
bouwing aan bomen, heggen enz. moest
vergoed worden aan de koper.
Verder stond er op het complex een hou-
ten schuur en een zesroeden- en een vijf-
roedenberg. In de bijbehorende twee boom-
gaarden stonden circa 80 vruchtbomen. In
een weilandje langs de dijk stonden 10
walnotenbomen. De afbraak moest voor 1

juli 1862 opgeruimd zijn. Voor uitgangen
aan de kosterij moesten betaald worden:
% vimboekweit, metKerstmis vlees en een
wegge (wigvormig vloerbrood) en met
Pasen voor 10 cent eieren en een wegge.
Kolkestein met bijbehorend land werd ge-
kocht door mej. I.A. Iordens voor 41.361
gulden. Vóór de familie Iordens was
Kolkestein eigendom van de wed. J. Brou-
wer.
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Einde Kolkestein als boerenbedrijf
De laatste die op Kolkestein het boerenbe-
drijf uitoefende was Reinder Schrijver. Hij
was een telg uit het geslacht Schrijver die
hier om en nabij honderdvijftig jaar had
geboerd. Hij had op I januari 1950 het be-
drijf overgenomen van zijn vader. De
pachtsom bedroeg op dat moment 9690
gulden. De verpachter was mevrouw
Henriëtta Wils-Servatius uit Katwijk aan

Zee, die deze boerdenj in 1974 had geërfd

van de heer Servatius, bewoner van het
landgoed Matanze.

Zij verkocht de boerderij n 197 9 aan pach-

ter Schrijver. Nadat deze was gestopt met
boeren, werd de boerderij plus 0,25 ha
grond in 1982 verkocht aan aannemer R.

Beverwijk uit Balkbrug. De grond die bij
de boerderij hoorde werd verkocht aan de

heer J. Ruitenberg uit Ittersum, die een

nieuwe boerderij liet bouwen aan de Broek-
huizerstraat. Op deze plek stond de boer-
derij het Broekhuis. Deze boerderij brand-
de in het begin van de twintigste eeuw af.

Aannemer Beverwijk wilde de boerderij
verbouwen tot een gebouw met zeven
wooneenheden. De betreffende vergunning
hiervoor liet lang op zich wachten. De re-
den dat de aannemer zolang op een ver-
gunning moest wachten werd door de ge-

meente als volgt omschreven.
Hoewel de gemeente met het plan van de

aannemer kon leven, kon ze niet meteen
eenbouwvergunning afgeven. In de eerste
plaats vreesde ze, dat de zeven woon-

eenheden dusdanig duur zouden worden
dat de eigen Terwoldse bevolking er niet
aan te pas kwam. Bovendien had de ge-
meente nog geen zekerheid over de vraag
of deze zeven wooneenheden wel of niet
zouden worden gerekend tot het contingent
woningen dat de gemeente inhet kadervan
het streekplan Veluwe in een bepaalde pe-
riode in Terwolde mocht bouwen.
In 1983 kwam de boerderij in bezit van P.

Zwart. Hij had de intentie om er een gale-
rie voor de verkoop van kunstproducten en
een expositieruimte in te vestigen. Zover
is het echter niet gekomen. De naast de
boerderij staande landbouwschuur werd
verbouwd tot twee wooneenheden. Na P.

Zwart kwam de boerderij inbezit van de

familie Appelo. Bij het schrijven van dit
verhaal gaf de heer Appelo te kennen dat
hij met de gedachte rondliep om de boer-
derij te verkopen. Hopelijk zullen nieuwe
bewoners het eeuwenoude complex inzijn
huidige vorm laten bestaan.

De landheerskamer van Kolkestein
De landheers- of lanterskamer was een
kamer in een boerderij die ten dienste stond
van de landheer ofverpachter. In de zomer
verbleef hij hier af en toe, al of niet met
huisgenoten, om van het landleven te ge-
nieten. Hij verbleefhier ooktijdens inspec-
tie van zijnbezittingen. Ook tijdens jacht-
partijtjes maakÍe hij gebruik van de lan-
terskamer.

Maas-Rijn-IJssel-vee in de uiterwaarden. Vele jaren hebben ooievaars hun jongen
De landbouwschuur werd verbouwd tot twee woonheden.

t
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In sommige pachtcontracten staan eisen ten
aanzien van de landheerskamer.
Van één van de eigenaren, de heer H.J.
Iordens, bleef een staatje bewaard met zijn
jacht- en vissuccessen. Het lijkt voor de

hand te liggen dat hij het meest gevist heeft
in de kolk naast de boerderij.

Uit deze staatjes blijkt dat de heer Iordens
vaak op Kolkestein verbleef om te jagen
en te vissen. Het is niet bekend of hij hier
was met familie, vrienden of kennissen.
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Datum har*n l.anijaen ptnjcn

Personeel
Op Kolkestein en andere grote boerderijen
langs de IJssel had men voordat de
landbouwmechanisatie zijn intrede deed
veel vast personeel in dienst. De knechten
en meiden in vaste dienst waren allemaal
intern. Naast het vaste personeel maakte
men in het hoogseizoen ook nog gebruik
van daghuurders uit de omgeving, maaÍ
ook van personeel dat verderaf woonde. Dit
waren de zogenaamde hannekem aaiers. Zij
kwamen voor deze streek vaak uit de om-
geving van Elburg.

Vislijstuit 1809

Diver*n

Ëan
kt,rlsdel I

Hrett wogen: 8-?,5-8 pond

Haes l8 Jachtlij st uit
1 809.

Achterzijde Kolkestein met rechts de lanterskamer

Alle arbeid was handwerki zaaien, oogsten,
dorsen, melken, boter karnen enzovoort.
In het algemeen had men de volgende
knechten en meiden in dienst:
1. Grote Knecht
2. Poetjak
3. Middelknecht of eerste paardenknecht
4. Grote jongen of tweede paardenknecht
5. Kleine jongen of duvelstoejager
6. Grote meid
7. Kleine meid (indien de beide meiden
niet evenheer waren, d.wz. gelijk in rang).

De betekenis van grote knecht spreekt voor
zich, hij ging bij alle werkzaamheden
voorop, uitgezonderd het paardenwerk. Bij
afwezigheid van de boer was hij diens ver-

vanger. De poetjak was iemand die be-
kwaam was om de grote of eerste knecht
als de paardenknecht te vervangen. De
middelknecht en de grote jongen deden al
het paardenwerk, zowel er mee werken als
de verzorging van de paarden. Wanneer er
met vier paarden werd geploegd moest de
kleine jongen de paarden mennen en in de
schafttijd de paarden voeren. Eigenlijk
stond hij ten dienste van allemaal,vandaar
de naam duvelstoejager.
De grote meid karnde de boter, voerde jong
vee en varkens. Zlj hielp ook met de was
en de slacht. Indien nodig werkte ze ook
op het land. De kleine meid hielp de boe-
rin in de huishouding en verder waar het
nodig was. De boer had meestal een kleine
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meid in dienst wanneer hij nog jonge kin-
deren had en de oudste dochter nog nietzo
oud was om in de huishoudingbij te sprin-
gen. Wanneer men twee meiden in dienst
had die gelijk in rang waren, deden ze om
beurten het buitenwerk. Dat buitenwerk
bestond uit het helpen op de deel en op het
land. Er waren boeren die de meid lieten
helpen bij het uitmesten van de stal. Er zijn
gevallen bekend dat dit na de laatste we-
reldoorlog in Terwolde nog gebeurde.

Veel vrije tijd had het dienstpersoneel niet.
Het maakte lange dagen. Dat gold zowel
voor de meid als de knecht. Het melken
begon 's morgens om vier à vijf uur en
moest alle zeven dagen van de week ge-

beuren. Behalve na seizoendrukte werd er

r{
*ir 

-

Seizoenarbeiders uit Elburg bij caJié "De Noteboom"
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's avonds nazevenuur niet meer gewerkt,
uitgezonderd rond de klok van acht uur.
Dan moest men de dieren nog afvoeren,
verzorgen voor de nacht. In de zomer, wan-
neer er geen R in de maandwas, kreeg men
om twaalf uur twee uur rust. In de overige
maanden een uur.
Veel vrije tijd had het dienstpersoneel niet.
Al zou men beschikken over vrije tijd, veel
activiteiten buiten de arbeid waren er niet.
De meeste verenigingen w aaÍaan men zou
kunnen
deelnemen zoals zang, toneel, muziek en
voetbal ontstonden pas rond 1900. Deze
ontstonden toen de mensen over meer vrije
tijd konden beschikken. Oorzaak hieraan
was de opkomst van de mechanisatie in de

t
,

landbouw met gevolg uitstoot van perso-
neel. De landarbeider zocht nu zijn toe-
komst in de opkomende industrie, waar
men niet zulke lange dagen maakte en in
ieder geval op zondag vrij was.
De enige keren dat meiden en knechten
extra vrije tijd kregen was tijdens de locale
kermis. Bovendien was het een goede ge-
woonte dat meiden en knechten in de win-
ter een middag vrijaf kregen om te schaat-
sen. Bij de vrije tijd zou men ook nog kun-
nen rekenen de veemarkten, wanneer de
boer daar vee verhandelde.
Voor de inwonende meiden was er een
meidenkamer, waaÍ ze gezamenlijk sliepen.
De knechten hadden een afgetimmerde
ruimte in de hilde, de zolderboven de koe-
stal. Niet de meest aangename slaapplaats
met de geurtjes en geluiden uit de koestal.
De mobiliteit onder het inwonend perso-
neel was groot. Langer dan drie à vierjaar
dienen bij dezelfde boer gold als lang. Ve-
len vertrokken na hun eerste dienstjaar. De
reden was vaak "een betere boer", en men
kon meestal meer verdienen door zich te
presenteren als meid of knecht met erva-
ring. Van Kolkestein komt het gerucht dat
de boer tegen de beide daghuurders zei:
"Het is zulk slecht weer, doe de hond maar
op de deel, dankunnenjullie de heg gaan
knippen 'o. Dat soort opmerkingen draagt
natuurlijk niet bij aan een goede verstand-
houding. De diensttijd liep van mei tot mei.

En hoe zathet met het personeel op boer-
derij Kolkestein? Bij de volkstelling van
1749 bleek dat de toenmalige pachter,
Berent Gerrits Beumer, vijf man in dienst
had. Hierbij werd het aantal meiden of
knechten niet vermeld.
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In 1833 had de 35-jarige pachter van Kol-
kestein, Gerrit Roeterd, gehuwd met de 25-
jarige Genitje Braakman, vier kinderen in
de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Als kostganger
woonde Hendrik Beumer bij hem op
Kolkestein.
Roeterd had de volgende personen in
dienst:
1. knecht Jannes Post, 35 jr.
2. knechtBerendKleinewold, 19 jr.
3. knecht Teunis Paalman, 16 jr.
4. knecht Klaas Hamea 11 jr.
5. meid Aaltje Schurink, 20 jr.
6. meid Swaantje Struik,21jr.
7. meid Berendina Jansen, 13 jr.

In 1840 had Roeterd zes kinderen, waar-
van de jongste twee en de oudste twaalf
jaar was. De ondertussen 70 jaar gewor-
den Beumer was nog steeds bij hem in kost.
In datjaar had hij de volgende personen in
dienst:
1. knecht Gerrit Kuiper, 24 jr., geborenin
Apeldoorn
2. knecht Harmen Jansen, 2l jr., geb.
Terwolde
3. knecht Gerrit Telgen, 2l jr., geb. Heerde
4. knecht Derkjan Visser, 17 jr., geb.
Welsum.
5 . knecht Mannus Kerkdijk, 1 3 jr., geb. Olst
6. meid Antje Drost, 17 jr., geb. Apeldoorn
7. meid Hendrika Drost, l6 jr., geb. Epe.

Waar kwurn het personeel vandaun?
Het personeel kwam veelal uit arbeiders-
gezinnen en uit gezinnen van kleine boe-
ren uit de naaste omgeving. Deze kleine
boeren werkten ook vaak als dagloner of
daghuurder. De vrouw deed dan het meeste
werk op het boerderijtje. De huishoudens

53

j

t

Kroniek 2006-3/4

I"\

r
:*

f'r
L*-

t

I

I

Èt'e

a
I

FI

a -.t'.ry t

tfi

a
È
,d

13"i
t

t,
Él
|l

['r
I



of leefomstandigheden van deze kleine
boeren kon men gelijkstellen aan de
arbeidersgezinnen.
Dan blijft nog de vraag uit welke plaatsen
deze boerenknechten en meiden afkomstig
waren. In het algemeen kan men zeggen
dat het personeel meestal afkomstig was
uit plaatsen op de grens van het IJsseldal
en het Veluwemassief. Het betrof de plaat-
sen Apeldoorn, Vaassen, Epe en Heerde.
Bij Apeldoorn moet men dan denken aan
Beemte en Broekland. Uit de gemeente
Olst kwam ook personeel, maar hoofdza-
kelijk uit Welsum, het deel van de ge-
meente Olst dat aan de Gelderse kant van
de lJssel ligt. Personeel van verder afgele-
gen plaatsen kwam men hoofdzakelijk te-
gen als tijdelijke werknemers in het hoog-
seizoen, de oogsttijd.

IIet loon
Het loon van de landarbeider, knecht zo-
wel als meid, was niet hoog. In het verre
verleden zal kost en inwoning het belang-
rijkste inkomen zijn geweest. Wanneer de
oogst mislukte - en er kwamen vele mis-
oogsten voor - waren boer en knecht blij
wanneer ze het voorjaar haalden. Langs de
IJssel zal inzo'nhongerwinter wild en vis
een belangrijke voedselbron zijn geweest.
In 1600 verdiende een dagloner in deze
streek acht stuiver en in de winter een stui-
ver minder. In 1742 was zijn inkomen op-
gelopen tot tien stuiver of vijftig cent, en
in de winter dertig à veertig cent.In 1772
verdiende een boerenknecht 3 6 gulden per
jaar en een meid 17 gulden. Langzaam
werden deze inkomsten verhoogd en in
1850 verdiende hij één gulden en 's win-
ters 70 cent. Dit alles per week.

In het midden van de negentiende eeuw
verdiende een inwonende boerenknecht 60
à 70 gulden en een inwonende meid 20
gulden per jaar. Hierboven kwam nog een
toebate van kleding en soms schoenen.
Vanaf de tijd dat geld steeds belangrijker
werd verviel de toebate. Omstreeks 1935
verdiende een losarbeider voor het maaien
van één bunder (ha.) gras I 0 gulden en voor
het graan maaien één gulden per vim, 104
garven (garve, bos afgemaaide en samen-
gebonden graanhalmen). Het salaris van
de landarbeider bleef stijgen maar niet in
een hoog tempo. In 1964 was het salaris
circa drie gulden per uur.
Met de opkomst van de industrie verlieten
veel arbeiders het boerenbeddf om in deze

sector te gaanwerken. De mechanisatie in
de landbouw speelde hierbij ook een rol.
Het loon in de industrie was hoger en de

werktijden korter. Langzamerhand ver-
dween de boerenknecht en de daghuurder
zoals we die van vroeger kenden uit het
beeld. De paarden werden vervangen door
een trekker. Het melken werd geautomati-
seerd en de melk werd vervolgens verwerkÍ
in de fabriek. In het hoogseizoen komt de

loonwerker met zijn landbouwmachines.
Evenals de knecht verdween de meid uit
beeld. De boer zelf werd agrariër. De tijd
van de domste boer met de dikste aardap-
pelen is voorgoed voorbij. Hij is nu mana-
ger of bedrijfsleider met een goede oplei-
ding.

Bronnen
- Stadsarchief en Atheneum bibliotheek
Deventer.
- Archief gemeente Voorst.
- Archief Oudheidkundige Kring Voorst.

Kroniek 2006-3/4

- Archief Iordens.
- Stormvloeden en rivieroverstromingen in
Nederland, door M.K.E. Gottschalk.
- Geschiedenis Terwolde Nijbroek, door J.

Vredenberg.
- Necrologium en cartularium van het con-
vent der reguliere kannunikessen te -
Diepenveen, door J.C. van Slee.
- Dienen an de diek, door B.van den Bre-
men.
- Johannes Brinckerinck en zijn klooster
te Diepenveen, door Dr.W.J. Kuhler.
- Geschiedenis van de boerderij en het boe-
renbedrijf in de IJsselstreken, door A.W.
Scholten.
- Bezittingen van het kloostel Diepenveen
in Gelderland, door J.S. van Veen.
- Een statutenboek van het klooster Diepen-
veen, door R.TH.M. van Dijk O.Carm.
- Landbouwhogeschool Wageningen.

Kalveren voederen.
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Uit de bluden

De OKVkrijgt elkkwartaal de verenigings-
bladen van de zusterverenigingen uit de
regio. Deze tijdschriften z4nvaakerg leuk
om eens in te kijken. Zeliggenter inzage
aan de Stationsstraat. Een greep uit de
zomeredities:
ln Ons Markenboek van de vereniging in
Gorssel staat een beschrijving van het
werkzame leven van de, nu 9l-jarige, no-
taris Eduard de Neeling. Het ambt zat it
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door J. Roosenschoon

de familie want zowel zijn vader als zijn
broer gingen hem hierin voor. Een onder-
deel van het werk waren de erflruizen.
Vanaf een boerenwagen wordt de inventa-
ris en de levende have geveild. Soms, bij
rijke families gebeurde dit in een tent en
kon de veiling wel vier dagen duren. Een
notaris moet erg precies zijn en het typen
van de actes en het nauwkeurig controle-
ren ervan was bij de Neelings met recht
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een familiezaak,waarbij zelfs de kinderen
werden ingeschakeld.

aangeleverde producten . Deze varieerden
van eieren tot papier en van schapen tot
lantaarns. Het blijkt dat het hoge gezel-
schap niethet gewone roggemeel geleverd
krUgt, maar bijna uitsluitend oherenbrood',

'gemaeckt van de suyverste ende fijnste
terwebloem'. De prins enzijngevolg hou-
den ook van vis: vooral snoek, zalm en kar-
per gaan er goed in. De armeluisvis als
blankvoorn, bot en schol wordt niet gele-
verd. Een hanscriptie van het archiefstuk
waarop de artikelen zich baseren is ook in
dit tij dschrift opgenomen.

In het blad van Oud Apeldoorn, aandacht
voor koning Lodewijk Napoleon, de
'Franse Hollander'. Deze broer van keizer
Napo-leon was van 1806 tot 1810 koning
van Holland. Hij bevorderde in die jaren
op alle mogelijke manieren de welvaart in
zijn koninkrgk. Zo liet hij bijvoorbeeld de
verboden handel met Engeland oogluikend
toe. Hij viel onder andere hierdoor bij zijn
broer in ongenade. Tijdens zijn konings-
schap was paleis Het Loo in Apeldoorn een

favoriete verblijfplaats van Lodewijk.

De vereniging Arent thoe Boecop u,it
Elburg komt met een prachtig nummer over
Elburg en Oranje. Het gaat over het vijf-
daagse verblijf van Willem van Oranje in
Elburg in 1580. Een groot gezelschap van
zo'n 100 man wordt in Elburg groots ont-
haald. In het archiefin de stad liggen alle
stukken over deze logeerpartij. Het gaat
hierbij vooral om de rekeningen van de ver-
schillende leveranciers. In verschillende ar-
tikelen zijn bijzonderheden hiervan uitge-
werkt.
Het grappige is dat heel veel aspecten van
zijn verblijf op deze manier de aandacht
krijgen. Het gaat bv. over de leden van
Willems hoflrouding en de etiquette die aan

het hof gold. Maar ook het geld, de munt-
soorten, de prijzen, maten en gewichten
worden in een artikel beschreven. Interes-
sant zijn ook de namen van de leveranciers.
Er wordt beschreven hoe roepnamen ach-
ternamen worden en hoe soms namen ge-
baseerd zijn op verwantschap.
Verder is er een uitgebreid artikel over de

In het blad De Marke schrijft Martien
Kobussen een artikeltje over de enige
papierfabriek in Nederland die draait op
water en stoomkracht: De Middelste Mo-
len aan het Apeldoorns kanaal. Het dateert
uit 1662, brandde verschillende keren af
en werd steeds weer herbouwd. De fabriek
is onlangs gerestaureerd en is nu weer com-
pleet met schoorsteen. Het is een museum
geworden, maar wel een werkend museum:
op ambachtelijke wijze wordt dutxzaam
papier vervaardigd. Molenaar en vrijwilli-
gers geven rondleidingen en demonshaties.
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