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Van de bestuurstafel
Bert uan de Zedde

Zorgen om samen flink aart te pakken

flet laar 2008 ligt achter ons en met gemengde gevoelens
kijken wij daarop terug. Het bestuur constateert in zljn laat-
ste velgadering, dat onze financiën er redelijk goed voor
staan per einde het jaar. Wlj beschikken weliswaar over een

batig saldo, maat zienwellangzaam de uitgaven stijgen, ter-
wijl de inkomsten niet echt groeien!!
Het bestuur heeft na gesprekken met de vrijwilligers voor
2009 een aantal doelen gesteld. Onze prioriteit ligt bij het

vinden van een goede (eigen) accommodatie. Een tweede aandachtspunt wordt gevormd
door het toenemend aanÍal klachten over onze ledenadministratie en ook dat vergt priori-
teit. Die klachten zijnvooral ontstaan door achterstanden bij de verwer*ing, maar ook de
registratie vedoopt niet vlekkeloos. Onze derde grote zorg is het zoeken naar een mogelijk
gescheiden irurrlling van onze financiële adrninistratie in beheer en uitvoering. De reke-
ning bij lNG/Postbank: L664L22 zal dit jaar worden beëindigd, wrj gaan uitsluitend verder
met de Rabobank: rekeningnummer 3628.09.267.
Ter wille van een vlotte overgang is gekozen voor de overstapservice tussen de banken,
waarbij ontvangen betalingen op de ING,/Postbankrekening automatisch worden geboekt
ten gunste van de Rabobank - u krijgt daawan bericht. Voor 2009 zalvoor het eerst worden
gewerkt met deelbudgetten naar de verschillende werkgroepen, waarbij de eigen verant-
woordelijkheid (tot zuinigheid) voorop staat. Ten vierde willen we het zoeken naar 'nieuwe'
vrijwilligers stimuleren, die onze 'vergrrjzing'gaan verjongen, maar ook toekomstgericht
het stokje kunnen en willen overnemen.
Onze nieuwe/andere accommodatie moet er een zrjn die onze leden, gebruikers en gasten

aanspreekt, een ruimte die wij als vrijwilligers koesteren en kennen. Het bestuur heeft
besloten een werkgroep samen te stellen die gaat bestaan uit een combinatie van (externe)
bouwkundigen en vrijwilligers, die kennis hebben van bouw, inrichting en natuudijke het
financiële traject.
Hoe wij et aan het eind van2O09 als vereniging voor staan, is voor het bestuur niet gemak-

kelijk te omschrijven. Willen we een eigen accommodatie goed beheren dan kan het zijn
dat je niet alleen de eigen marsroute kunt bepaleÍl, maaÍ samenwerking juist de kracht is

voor het behouden van een eigen gezicht. Ongetwijfeld zal ook de vorm van informatie-
verschaffing wljzigen. De nieuwe website, met misschien wel een eigen webwinkel, vraagt
een andere benadering. De Kroniek zaI niet wijzigen. Wij hebben als bestuur aangegeven
dat we onze aktiviteiten als kring van vrijwilligers samen willen doen. Dan mogen wij ook
U als lid aanspreken. Daar komen wlj graag in de loop van het jaar op terug. Zo zien we
samen, U en dit bestuur', nieuwsgierig uit naar de komende leclenvergadering.

Van de redactie
RonaldfJ Meijer

Hoe was dat werkeliik, vroeger?

Vrolijke lichtjes in een sluier van mistsneeuw. Terwol-
de, Klarenbeek, Teuge, Nijenbeek schetsen op Nieuw-
jaarsdag een schilderachtig retrospectief: kleurrijke ijs-

taferelen die we kennen van onze romantische mees-

ters, Andreas Schelftrout, Louis Apol, Jacob Spohler...
Snerpende schaatsen, het blozende jonge stel, stevig inge-
pakte kinderen krabbelend op de gladde baan - bevrolen
momentopnamen, intussen ook opgeslagen in OKV's

beeldarchieven. Het barre jaar 20O8 voorbi j, 2OO9 met flinke pas voorwaarts. Het oog van nu
speurt voorbij de toverhazelaar en sneeuwklokjes alweer naar crocusjes en vroege vogels.

'Panta Rhei' - Alles stroomt, zeiden de Romeinen, en zo vel€aat het U en mij constant, al
staan we er zelden bij stil. Ook in deze Kroniek herkennen leden en lezers het schuiven van
de tijd, hoe de coulissen van ons leven verkleuren, soms dramatisch, vaak ook dankbaar
vededicht. En niets is 'gewoon'. Het oude manuscript bestaat nog steeds, de ijsvogel maakte

een unieke duikeling, de eeuwenoude beek gaat onvermoeid op de loop met modern
watet vergeelde foto's in vergeten dozen vediezen niets van hun scherpte, daadkracht
en lieflijkheid. Het nefiverk van de tijcl bindt ons te zamer' in een mysterieuze fascinatie.

Terzijde, het is heel interessant hetgeen de nationale historicus, socioloog en auteur
Geert Mak opmerkt in zijn essay 'Ouer nosta.lgie, ntonurnentenzorg en de bistoriscbe
sensatiet. Hij citeert Harvard-hoogleraar Boym: "Nostalgie, bet rouwen om de uoor-
bije tijd, is de grote, ongeneeslijke conditie uan de moderne tijd. Nostalgie is steeds

meer een epidemie aan bet worden, een merktuaardige tegenbanger aan de moder-
nisering en globalisering die ons in ueel opzicbten tot een cbctotiscb wereldbeeld
uoert." Mak concludeert - ikzeg het maar in bekort bestek - dat de nostalgie (en hoe-
veel daarvan steekt er niet in onze bezigheden?) "in tuezen een uorm. is uan rebellie
tegen de moderne tijd die ueruuld is ua.n een al te blind geloof in alles wat nieuw is".

Tussen deze twee polen - een oudheidkunde die vooral koketteert met smakelijke
nostalgische verhalen maar zich anclerzijds niet, of slechts zijclelings verdiept in de

wèrkelijk-erwaren (levens-) omstandigheden van mensen in het dorp, stad en we-
reld - manifesteert zich cle dringende behoefte aan samenhangencle verkenningen
en waarheidsvinding. Welke sociale en culturele, maar ook politiek-economische
ontwikkelingen speelclen mee in de worcling van wat wij nu afstanclelijk geschie-

denis noemen, maar de bloedwarme realiteit van onze recente voorouders was?
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De koffef van ovefgfootvader
Willem Adolph van den Bovenkarnp

Gerrie Groenewold

fn een uoonkarner in Twello staa.t een koff"f die uan tijd tot tijd als bijzenafel wordt
ingezet. Koffers in aIIe soorten en maten worden tegeruloordig utel meer als woonacces-
soires gebruikt, dus zo ureemd is dat niet. Ecbter, deze koffer is niet zornaAr een koffer
- het is de "rnars" uan (ouer-)grootuaderVan den Bouenkamlt.

De marskramer
Het woord 'mars', in de betekenis van korf
van een marsdrager, vindt zijn oorsprong in
het Latijnse woord lnerces, dat koopwaar
betekent. Kramerij is de collectieve bena-
ming voor alledei waren die in het klein
verkocht worden. Al in de 15e en 16e eeuw
wordt gesproken over marskramers, hande-
laren die in die tijd bovendien 'geschriften
en drukwerken' uitventten waaronder ge-

liefde almanakken. Bij de inventarisatie van
boekverkoper Wolter de Hoge uit Deventer
op 5 mei t459,vond men in de winkel ook
een marskorf. De inhoud bestond uit: grif-
fels, kammen, sluitspelden, messing ringen,
maliën (metalen ringetjes), paternosters
(rozenkransen), goedkope prentjes met
afbeeldingen van heiligen en houtblokken

Een mars zoals die op de rug werd gedragen

die de stempels vormden voor het druk-
ken van beeld- en/of letterprenten. In de
19e en 2Oe eeuw was een marskramer een

huis-aan-huis-verkoper van kleine artikelen
in een tijd dat veel verkopers zich geen ver-

voer konden permitteren en winkels relatief
dun gezaaid waren. De marskramer ging te
voet en droeg zijn handelswaar doorgaans
in een mand (de 'mars) op zijn rug.

Nieuwties van verÍe
'Kiepkerels' waren Duitse marskramers die
hun naam ontleenden aan de 'kiep' op hun
rug: een grote mand met koopwaar. Sommi-
gen vervoerden hun koopwaar in ladekast-
jes op hun rug. (In de Achterhoek spreekt
men van de 'kisjes keerl'). Zeliepen stad en
land af met, onder andere, stoffen, band en
garen. Behalve dat marskramers in die tijd
hun waren en diensten aan de man brach-
ten, vormde ze voor de bevolking van het
platteland een belangrijke bron van infor-
matie. Ze waren immers voortdurend op
reis en brachten dikwijls nieuws van verre.
Vroeger was de standwerker (een van de

oudste marktberoepen) meestal een mars-

kramer, die ook kramer, Ieurder, omloper
of venter werd genoemd. In het midden
van de 20e eeuw verdween dit fenomeen
vrijwel, grotendeels wegens de snelle groei
van de industrialisering, maar ook door de

opkomst van steeds meer winkels. Ook de

kolenboeren, groente- en bakkerskarren en
melkventers verdwenen daardoor uit het
straatbeeld.
Op het platteland bleven echter ook in de
jaren '5O en '60 nog veel handelaren langs

de deuren komen. Meestal goed van de

tongriem gesneden verkopers, die bijvoor-
beeld dekens ("zuiuer taol, meurouwtje'),
werkkleding of bedlinnen probeerden te

slijten. Of er kwam iemand met een koffer
vol staaltjes stoffen aan de deur. Je zocht de

stof uit, hij nam de maat op en na een week
kwam hii terug met een pasklaar kostuum.

Manufacturier te Deventer
\Villem Adolph van den Bovenkamp werd in
1897 geboren in Deventer als één van de 14

kinderen van Gijsbert van den Bovenkamp
en Maria Orth. De ouders werden ook
geboren in Deventer, o:raar woonden na

hun huwelijk (L7.02.1876) ook geruime tijd
in Dieren (gem. Rheden). Gijsbert was toen
timmerman en zljn vader winkelier. Gijs-

bert vervulde in 1876 zijn dienstplicht en de

twee eerste kinderen in het huwelijkwerden
geboren op 't Loo, (de legerplaats?); de

derde, vierde, vijfde en zesde telg zag het
levenslicht in Dieren. In 1887 vestigde het
paar zich in Deventer op het adres Berg E

2653,laterBergschild 1. Als hoofdambt staat

dan'winkelier/manufacturier' vermeld.
De naamVan de(n) Bovenkamp in combina-
tie met manufacturen komt vaak voor in het
bevolkingsregister van Deventer. In het fo-
toboek Groet uit Deventer (HJ. van Baalen)
staat een ansicht van de 'Poot' met het ma-

nufacturenwinkeltje van Yd. Bovenkamp.

Met de ttansportfiets
W.A. van den Bovenkamp trouwde op L

maart 1924 met Hendrika Groters uitVoorst.

Dolf en Rika troulaen in 1924

Het paar vestigde zic}:' aan de MensÍraat 27

en lateg in L934 aan de Kuiperstraat L. Als

hoofdberoep staat wederom'manufactu-
rier' vermeld. Er was echter geen winkel.
Dolf ging letterlijk de boer op. Hij sleet zijn
textielwaren voornamelijk bij de boeren op
de Wilpse- en Voorsterklei, maar ook wel
in Nijbroek en Terwolde en trad daarmee

in de voetspofen van vader cijsbert, die hij
als kind al veigezelde op diens verkoop-
tochten. Dolf deed dat niet lopend, maar
op de transportfiets met voofop de 'mars'

of koffer met koopwaar. Op het platteland
was meer geld te verdienen: de bewoners
kwamen nauwelijks van huis, want vervoer
en winkels waren schaars.
In zljn koffer had hij degelijk ondergoed,

.i
f
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schorten, bloesjes, zakdoeken, moltons
en bedlinnen, maar ook kleinvak-artikelen
zoals elastiek, spelden, band en sajet, om te
breien. Vat hil niet bij zich had, kon worden
besteld en werd later netjes thuisbezorgd.
In Deventer waren veel groothandelaren
zoals Bestenbrugge en Mesritz. Als je dat in
uren omrekent, moesten er soms extreem
lange dagen gemaakt worden om iets te ver-
dienen en je klanten te bedienen.

Een breimachine !

Het echtpaar Van den Bovenkamp-Groters
kreeg drie zonen: Gijs, Chris en Wim. De
familie verhuisde in 1936 naar Terwolde.
Aan de Twelloseweg 104 betrokken ze eeÍr
woning, die eigendom was van de familie
Boveree. In de voorkamer werd een winkel-
tje ingericht met allerhande textielwaren,
die Van den Bovenkamp ook alinzljn koffer
had. Het assortiment werd uitgebreid met
bijvoorbeeld handschoenen en breiwol,
matten en traplopers, dekens en gordijn-
stoffen, die door mevrouw Van den Boven-
kamp op maat werden gemaakt. Ook het
verstelwerk kon je in de winkel laten doen.
Een breimachine was ook aanwezig - voor
die tijd zeer vooruitstrevend - en veelvuldig
werden bijvoorbeeld nieuwe voeten aan
lange wollen kousen gebreid. Het omboor-
den van kokosmatten en het bijvullen van
kapokkussens behoorden ook tot de werk-
zaamheden in de winkel. De opslagplaats
voor kapok was in de schuur achter het
huis.
Volgens Wim, de jongste zoon die nog in
Terwolde woont, werd er steeds zeet net-
jes en secuur gewerkt. 'En de klant was
koning. Samen eten was verplicht, maar
als er tijdens etenstijd klanten in de winkel
kwamen, moesten wij kinderen ook wach-

ten tot pa en/of moe terug aan tafel was.
Verder hoefden we niet te helpen in de win-
kel, maar wel in huis. Miin taak was het poet-
sen van alle schoenen', aldus Wim. Streng
vond hij zijn ouders, er werd bijvoorbeeld
niet gediscussieerd waar de kinderen bij
waren en vader en moeder moesten altijd
met U worden aangesproken. Ze schroom-
den ook niet om Wim, die het soms wel erg
bont maakte op school, een draai om zijn
oren te geven. 'Wim: 'En Moe had van die
echte tuindershanden!'
Al met al was de textielhandel geen vetpot
in de jaren net voor en in de oodog: hard
en lang werken voor weinig geld. De oudste
zoon Gijs moest naat de handelsschool, om
de zaak eventueel over te nemen. Maar zo
ver kwam het niet.

Na de oodog werd het allemaal wat beter
en de transportfiets met koffer had plaats
gemaakt voor een Berini bromfiets. In de
winkel werden nu ook meubels verkocht.
Van den Bovenkamp nam zijn klanten mee
naar de toonzalen in Steenwijk, Deventer
en later ook naar Stokking in Terwolde.
Dezelfde Stokking werd later de werkgever
van zonen Gijs en W'im.

Mevrouw'Huis aan Huis'...
In januari 1956was er nog de jaarlijkse win-
teropruiming bij textiel- en meubelhandel
V.A. van den Bovenkamp en bij die gelegen-
heid gingen officiële uitnodigingen de deur
uit gericht aan 'Mevrouw Huis aan Huis te
Alhier' met de aankondiging van 10 pct kor-
ting. Er ontstond meer en meer concurren-
tie van grote warenhuizen en andere gespe-

cialiseerde winkels. Ook de handel langs de
deur liep, door de toenemende mobiliteit
van de mensen op het platteland, terug.

Het einde
Eind jaren vijftig werd de opbrengst van
de winkel zo minilr:raal, dat Dolf van den
Bovenkamp een baan zocht naast de zaak
thuis. Hij kon werken voor groothandel
Bestenbrugge in Deventer voor halve dagen
en zo kon de winkel toch nog de andere
helft van de dag open z1jn. Op het laatst
werd er een grote uiwerkoop gehouden en
het uiteindelijke restant opgekocht door de
firma Huuskes uit Twello.
In 196l ovedeed Dolfvan den Bovenkamp
op 64-jarige leeftijd heel plotseling aan
een longontsteking. Hij woonde toen tij-
delijk bij zijn zoon Gijs en schoondochter
Riek aan de rVijkseweg. Ook mevrouw Van

den Bovenkamp-Groters werd ziek. Een

tijdje woonde zij bij haar kinderen in, maar
later verhuisde ze weer naar eenzelfstandige
woning aan de Twelloseweg, nog later werd
ze verzorgd in 't Grotenhuis te Twello. Ze

overleed in L984.

MÀÀNDÀG 2 JANUÀRI 1956 STÁÈTEN Uru $IÍ ONZE

Ja<rrlilkse Winteroprulming
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W. A. VAN DEN BOVENKAMP
TEXTIBL- EN MEUBELHÀNDEL ?esolde. TelcÍoot 3l'

Aan Mevrouw Huis-aan-Huis

ALHIER
w. À. vÁN DEN BovENKÀMp

I'exíiel- et illeubelhantlel
Tepolde Telefoon 313

KRONIEKPOST

IIet kon niet uitblijuen in de kritiscbe
gerneenscbap uan de Oudkundige Kring...
Ada. aan der Goot, Kruisdutarsweg in
Twello, was de eerste die reageerde. Hoe
romantiscb en besneeuwd de couer ua.n de
december-Kroniek ook - bet bijscbríft ueer-
spiegelde niét de bistoriscbe werkelijkbeid.
Altbans, boe zeer te goeder trouw, in ieder
geual niet uollédig. En bouendien, was bet
niet (zo al bekend!) elegant geweest ook de
tekenaar uan die boerderij aan de Wilbel-
minaw eg/ Parke lerw eg t e noemen?

Met een boeketje dus op bezoek bij meneer
Andries Moret aan de Parkelerweg.
'Ja, ik heb die tekening gema.alet, op een
middag in 1942. Er utas bier toen geen

bebour,oing, de boerderij lag belemaal open
ín bet ueld, een pracbtig gezicbt. Aan de
ouerzijde een beg met grasland, daar acb-
ter nog korenuelden. Vanuit mijn erker beb
ik 'm gemaakt, boefde deur niet uit... Er
was toen ook nogeen ueelde aa.n bloernen
en planten langs de Koningin Wilbelmi-
nnweg, bondsdraf, weegbree, bolderik, tal
aan soorten die nu op lijsten ter bescber-
ming staan. Ik beb gescbetst ricbting zuid-
oosten. De Parkeleru,,eg liep toen nog niet
door, bierbeen. Maar rneer recbts uan bet
landgoed 'de Parkelactr', dwars dóór bet
buidige ueiden, naar taaat nu de Jacoba
Stee aa.n de Rijksstraa.tweg te uinden is. Al-
Ies is anders geworden, tja...'

Ook namen zijn aan de tijd onderhevig. On-
betwist expert dr. Otten (zie elclers in deze
uitgave) registreerde op 5 maart 2OO7 voor
fijnproeversi - lees uerder >
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ÁJ.llee-Zigt/ de Bakkerskarnp, Kon. tVilhel-

minaweg 1, ïwello. De eerste vermelding
van Bakkerskamp als veldnaam staat in een
protocol van L6 aprll 1676: 'Zeecker carup
genaelnt Backers camp, groot om.trent 2
mergen gesaeys'.

In 1763 werd genoteerd dat de Bakkers-
kamp behoorde tot de 'plaatse den Buij-
tencamp'. Begin 19e eeuw was de veld-
naam overgegaan op een boerdeijtje: 'een

katerstede de Bakkerskamp, gelegen bij den
Parkeler onder Twello' (NT1835 en 1836).

Bij de Bakkerskamp behoorden de percelen
met de knrs. A322-325, het huis had knr.
A323 en het staat op de kaart van 1832 inge-
tekend, aanhet begin van de Alllee naar de
Parkelaar. De tekenaars van deze kaart zet-

ten de naam Allée-Zigt bij het boerclerijtje.
Die naam werd tot heden gebezigd, temeer
daar, tot voor kort, halverwege de Parkeler-

weg, (nog) een bord met 'de Bakkerskamp"
prijkte.

o BetsyAalpoel (tel. 0575-501554, na L8.00

uur) laat belangstellenden weten dat zii
tlvee, niet-gelezen boeken tef overname
kan aanbieden. Het betreft de titels 'Onder
den Clockenslach van Voorst' van mr. J.H.
Hermsen en 'Voorst en omstreken rond
1900', met afbeeldingen van Bussloo, Gie-

telo, Voorst en Empe - Voorster Belang en
omstreken.

o Vanuit Apeldoorn schreef ons dr Elze Lui-
kens de volgende interessante brief:

'Sinds 2001 ben ik begonnen rnet een

onderzoek naar bet reilen en zeilen uan de
Gelderlanders ten tijde uan koning Lode-
wijk Napoleon en keizer Napoleon.

Het onderzoek uindt plaats in onder ftteer
bet Gelders Arcbief te Arnbem, de Konínk-
lijke Bibliotbeek (couranten uit de tijd) en
b e t AIge m e en Rij k s arc b i ef
Om de onderzoeksresultaten aluast te
delen met een uitgebreid (Gelders) publiek
ben ik augustus 2008 begonnen met een

weblog/site wa.(rop ik korte uerbalen,

feitelijkbeden en diuerse andere interssante
zaken uertel ouer de Gelderlanders
ten tijde uan de Bonapartes.

Omdat alles in deze jaren per stad en dorp
werd 'aangeleuerd' en geregeld, komt er
ongetuijfeld een lnoment (of is dit inmid-
dels al gebeurd) wa.arop ouer uw woon-
oord/ streek iets wordt uerteld uit de iaren
1805-1815. Ook beeldmateriaal uit en ouer
de tijd. zelf staan op de weblog/site.
Graag wil ik (J, bestuur en leden uan de
Oudb eidkundige Vereniging Voors t, u a n b et
bestaan uan deze weblog/site op de boogte
brengen. Wellicbt kunt u een línk uanaf uul
website plaatsen. Enkele Gelderse aereni-
gingen bebben dat al gedaan. Via de web-
site kan worden gereageerd op bet getoon-
de.

De site is te uinden onder de naarn:
www. elzeluikens. spaces.live. com.
Het is een síte zonder enig winstoogrnerk,
of bet moet zijn dat ouer enige ja.ren ouer
de beuindingen een boeletoerk bet licbt zal
zien. Het is mijn bedoeling met een en An-
der tot 2O16 door te gaa.n.Voor uerdere ura-
gen geef ik graag mijn scbermpostadres:
dr.e.luikens@liue.nl

- met uriendelijke groet !'

"Op heden, den tweeden der Maand Janu-
ari des Jaars achttien honderd en negentien,
compareerde voor ons Mr'. Philip Pelgrim
Everts, Schout des ambts Voorst Provincie
Geldedand, Hendrik Sporenberg, veldwach-
ter in de Gemeentens Nijbroek en Terwolde,
welke ons de volgende aangifte kwam doen:
Dat gisteren morgen op Nieuwjaarsdagzijne
ronde makende, hij vooral volgens de van ons

bekomen orders, was bedagt geweest om te
passen op het Nieuwjaarschieten, het welk
bij Publicatie was verboden geworden. Dat
ongeveer tien uuren gekomen zijnde bij de
Terwoldse Mole, op den afstandvan ongeveer
een half quartier uurs van de kerk aldaaq hij
had betrapt tlvee personen met namen Roe-

lof Brink en Hendrik Versteeg, beide Smits
knegts bij den smitJan Brink te.Welsum, be-
zigziinde met een pistool te schieten. Dat hij
hun zulks verboden hebbende zij zich daar

aan niets hadden gestoord maar met schie-

ten waren voortgegaan. Dat hij hen daarte-
gen andermaal gewaarschouwd hebbende
zij evenwel daar niets om hadden gegeven

maaf met schieten wafen voortgevaren, en
hem, Denuntiant hadden vervolgd tot in het
dorpje Terwolde, hem telkens dreigende en
br-utaal bejegende. D^t zij eindelijk hunne
onbeschaamdheid en baldadigheid zo ver
hadden gedreven, van vlak voor de deur van

de Kerk die tijdens derzelve aan was, hem,

Denuntiant, middelerwijl met woorden,
gebaarden en bedreigingen beledigende,
een pistool af te schieten, zodanig dat daar-

door de Godsdienst aanmerkellijk was
gestoord geworden. Dat derzelve zich dus
niet alleen aan rustverstorende bewegingen
in het algemeen, maar ook in het bijzonder
aan hinderlijke geruchtefl aafl het kerkge-

bouw waar door de openbare Eerendienst
was verhinderd geworden, hadden schuldig
gemaakt, behalven dat zti hem, Denunti-
ant, in de waarneming zijner.bediening met
woorden, gebaarden en dreigementen gro-
velijk hadden beledigd door te zeggen, dat al

was hij zo groot als de kerktorenzij om hem
niets gaven, dat zij nog anderhalf pond kruit
hadden, dat de vorige veldwachter wel eens

slag hacl gehad en er dit.met hem ook wel
op lopen kon. Dat hij, Denuntiant, zich ver-
pligt had geacht, ons van deze handelutijze
kennis te geven, en dat van dit alles getui-
gen wafen geweest. Behalven veele anderen
Martin Bonhof, daghuurder te Terwolde en
Hendrik Bredenoord en deszelfs huisvrouw,
landlieden wonende te Terwolde en heeft
de Denuntiant dit proces verbaal met ons
onderteekend".

Getekend: H. Sporenberg en P P Euerts

De Denuntiantse zorgen op een
Godvrezefide Nieuwiaafsmofgen 

Gerardvrieting

ÍIet is weer raak getDeest rond Oud en Nieuw. Dronkenscbap en liederlijk gedrag mar-
keerden menigmaal de ouerstap ua.n 20O8 naar 20O9. Auto's in brand, a.genten, ambulan-
cebroeders, zelfs Ileilsoldaten gernolesteerd. Gemeenten spreken er acb en wee uan. Maar
wie denkt dat er uroeger 'nooit wat was' uergist zicb deerlijk. Een greep uit de uerstofte,
ptaatsetijke papieren uan 190 jaar geleden. Het proces-aerba.q.l ouer bet niet opuolgen uan
een politiebeuel...

!
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Met klapperties, blik, donderbus
en carbid op Nieuwiaarswensen

Bertus ten Bosch

Zeker, bet beeft uteer flink geknald en geflonkerd ua.n Oud naar Nieuw. Voor meer dan
65 miljoen euro is er in de nacbt uan 2008 op 2009 d.e lucbt ingescboten, uijf miljoen
ruéér zelfs dan eeruorig jaar. Hoe anders tuas dal in onze jeugd! Had je een beetje geluk,
dan kregen we een klappertjespisto:ol. Een blikken geual, utaar je een klappertje op kon
legen...

Een klappertje? Een klappertje was een
klein, rond, rood, dubbel papiertje, onge-
veer zo groot als de kop van een punaise. In
het midden zat tussen het papier een klein
beetje buskruit, iets groter dan een spelden-
knop. Je kon het klappertje in het pistool
leggen en dan met de duim de haan span-
nen. Dan kon je hem afschieten, de trekker
overhalen, als de wind het klappertje ten
minste niet al had weggeblazen.Yan de knal
moest je je niet te veel voorstellen. Het was
meer van 'pèts'. Het was een zwart blikken
klappertjespistool, waarmee wij langs de

deur gingen om 'nieuwjaar te scbieten'.
Met een beetje mazzel kreeg je een, of zelfs

twéé cent. Maar vaak was het een oliebol,
of alleen maar 'dank je wel'. Het liefst had-

den we natuudijk een paar centen, dan kon
je,. als je genoeg gespaard had, een rotje
kopen. Dat was in onze ogen al heel wat
spectaculairder.

Beetie spuug erop
Maar waat we het meest mee schoten, dat
was de donderbus. Een lege blikken verf-

bus, waar je de deksel zo in moest drukken.
Met een spijker sloegen we een gaatje in de

bodem en dan ging er carbid in. Dat carbid
haalden we bij de smid Alend Berendsen in
Terwolde (daar woonde ik). Hij had buiten
de smederij een installatie staan waar ace-

tyleengas geproduceerd werd. De instal-
latie was helemaal wit uitgeslagen van het
carbid. Het gas ging met een leiding naar
binnen en daar werd het gemengd met zuur-
stof uit een cilinder en dan kon autogeen
gelast worden. Daar kregen we dan een
paar stukjes carbid voor onze donderbus.
Het carbid in de verfbus, even erop spugen
en dan de deksel er stevig op. De bus werd
op zljn kant op de grond gelegd en dan de
klomp erop. Met een lucifer werd het gas,

dat uit het kleine gaatje in de bodem kwam
aangestoken en dan knalde de deksel eraf.

De carbidlantatrrn. Aan de linkerkant ziet u
de beuestiging uoor aan defiets. Rondom de

Iantc,arn zitten een aantal glaasjes die bet
licbt ook in de rondte uerspreiden. (eigen coll.)

Een jeugdig'pets'-pistoo I

Anti-rnollenmiddel
Tegenwoordig kornt het helemaal weer
terug, nu in de vorm van het melkbus schie-
ten. Het werkt op dezelfde manier. Carbid
wordt gemaakt van kalk en cokes. Dit wordt
vermengd en verhit tot 2000 graden Cel-
sius. Het wordt het meest gebruikt in de
hoogovens. Daarvoor wordt het gemalen
en dient voor het bereiden van staal. Verder
wordt het vaak toegepast in de chemische
industrie. Het werd vroeger ook gebruikt
voor verlichting. We kennen nog wel de car-
bidlantaarn, die op de fiets gebruikt werd.
Ik weet nog van vroeger dat onze overbuur-
man Jan Stevens stoker was op de steenfa-
briek in Terwolde. Vaak had hij nachtdienst
en ging dan als het donker was naar de
fabriek. Dan zeÍte hij eerst zijn fiets klaar
aan de weg. De fiets had nog zo'n opstapper
aan het achterwiel. En dan stak hij alvast de
carbidlantaarnaan. De fiets stond dan tegen
het hek met een heel fel schijnsel, want gas

van carbid geeft helder wit licht.
Ook werd (en wordt) het carbid wel
gebruikt om mollen te verjagen uit de tuin.
Daarvoor worclt een stukje carbid in een
mollengang gelegd. In de vochtige grond
ontstaat dan gas, dat zich verspreid door de
gangen en cle mollen naar cle tuin van de
buurman jaagt.

Nieuw in de bibliotheek:
o Beeld-, klank- en tekstdiskette (dvd) van de
'Tipellose Accordeonuereniging' 7953 - 2008.

o 'Voorster Sportmagítzine', Ie nummer.
Over sport en sporters uit Voorst.

o'Cultuurbistoriscbe en ecologiscbe analyse
uan Landgoed Beekzicbt, gemeente Voorst'.
Samengesteld door het Adviesbureau voor
landschap en cultuurhistorie.
Onderzoek door drs. Adriaan Haartsen
(landschap); drs. Sjef Jansen (planecologie)
en drs. Ben Olde Meyerink (BBA).

o'Cultuurbistoriscb onderzoek uan de bui-
tenplaats het Wezenueld in Twello'.
Door Adriaan HaarÍsen en Elyze Smeets.

o'Cultuurhistoriscb onderzoek naar land-
goed De Latbmer' . Door dr Lucia Albers,
drs. Patricia Braaksma, drs. Adriaan Haartsen
en drs. Ellze Storms-Smeets.

o 'Oranjeuerentging Klarenbeek 75 jaar'
Jubileumuitgave.

o'De nieutue Meente'- Basis voor een Ren-

derend Landschap Hof van Twello.
Door GetJanJansen.

o'Ttuee eeutDen Gelderse balastenen. De bak-
steenfabricage in Gelderlctnd in de 19e en
20e eeuut'door dr G.B. Janssen. Voorst telde
in de 19e eeuw drie steenovens en vijf steen-
fabrieken. Verder komen de economische,
sociale en technische omstandigheden van
alle Gelderse baksteen-en dakpanfabrieken
aan de orde. In uitgebreide vorm dan wel
zijdelings aangetipt.
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' Boerde fiinarnen in Voorst',
een riike, unieke inventarisatie !

Dirk Otten

II4 noudt niet op rnet studeren, speuren en scbrijuen - dr. Dirk Otten (6p). Trots
op zijn boerenaJkomst, uerknocbt aan de oorsprong en onttuikleeling ua.n Duitse
taal- en letterkunde (.. -mijn mooie hoofdberoep was leraar Duits" ), is bij al meer
dan 30 jaa.r gefascineerd door namen uan boerderijen en omliggende aelden; uaar
koruen die begrippen uandaan? Vanaf 1995 beeft bij zulke na,men in Oldebroela,
Hq.ttem, Elburg, Epe en,\peldoorn onderzocbt. En q.l eerder betzelfde gedaa.n in zijn
uoonplaats Heerde. Ouer 'alles' natuurlijk diepga.a.nd documentair gepubliceerd.
Nu doet Otten - na. uijf jaar gericbte researcb in de gerueente Voorst - opnieuw uan
zicb spreken. Met de resultaten uan wat bij noernt 'een boogst interessant onder-
zoek', een karutei dat bij nooit naast zijn werk bad kunnen uoltooien - 'daaruoor
moet je gepensioneerd zijn"...

Het boek ga t ovet de herkomst en bete-
kenis van ruim 900 boerderijnamen in de
gemeente Voorst. De betekenis van een

aantal boerderijnamen is meteen duidelijk.
Namen als bet Achterland, de Appelkarup,
de Blauwakkers, de Boerenkamp en Brug-
genbos waren oorspronkelijk namen van
percelen grond of terreinen, zogenaamde
veldnamen. Maar er zrjn veel boerderijna-
men die niet direct herkenbaar zijn als oor-
spronkelijke veldnamen, omdat de schrijf-
wijze in de loop der eeuwen werd ver-

vormd, en omdat de vroegere betekenis van
een woord niet meer bekend is. Het eerste

deel van de bekende naarn Dernborsl werd
vroeger geschreven als Doern (: doorn).
Met een 'horst' bedoelde men een begroei'
de verhoging in het landschap. De boerderij
werd genoemd naar de plek waar die werd
gesticht en die plek had al veel langer de

naamDoornborst.

Eerst de veldnamen
Een voorbeeld van een begrip waarvan men

destijds op het platteland de betekenis wist
was 'bijvank'. Een bijuank was een afge-
perkt stuk grond, en de boerderij die in
Twello bij een bijuank werd gesticht, werd
daarnaar genoemd. Het woord bijaank is

allang geleden uit ons taalgebruik verdwe-
nen, maar Bijuank bleef op twee plaatsen
in de gemeente Voorst bekend als boer-
derij- en huisnaam. Een ander voorbeeld
van een aanduiding waarvaÍt de beteke-
nis in vergetelheid is geraakt is 'ham.' Met
een ba.m bedoelde men het stuk land dat
in de kromming van een beek of weg was
gelegen. De bekende boerderijnamen Grote
en Kleine Ham zijn afgeleid van de oudere
veldnaam Ham. }Jet was dus logisch om
in Voorst eerst onderzoek te doen naar de

veldnamen en daarna werk te maken van de
boerderijnamen.
Boerderijen werden ook genoemd naar
personen, meestal de bewoners of eige-

naars, bijvoorbeeld Bisscbopsbofstede,

Hoetinksboeue, Kampborststee en Ku.ipers-

buis. De Assenstedewerd genoemd naar een

drager van de naamAssink enhet Arnbems-
goed naar de Deventer eigenaar Arnbem.
'Wat minder doorzichtig is de naam Duits-
kamp. Die boerderijnaam is ontleend aan
de veldnaam Duitskermp, die op zijn beurt
genoemd is naar de familie Doyts.

Vroege trronnen schaars
Om achter de betekenis van de namen te
komen is het daarom nodig om eerst de
vermeldingen in het archiefmateriaal op
te sporen en in chronologische volgorde
te noteren. De namen staan vermeld in
documenten die vanaf de 9e eeuw werden
geschreven. Tot ongeveer 1300 zijn de bron-
nen schaars, maat; daarna wordt de stroom
documenten snel breder. Bij het bestude-
ren van de archiefstukken komt men ook
veel aan de weet over de geschiedenis van
de boerderijen. In belastingregisters, pacht-
contfacten, testamenten enz. staat onder

Het Middenzctnd, Zandenallee 2-2a in Teuge

meer hoeveel weiland, bouwland en woeste
grond bij de boerderij lag en wie de eige-
naar was, bijvoorbeeld een klooster, groot-
grondbezitter of gasthuis. Uit de hoogte van
de huur of pacht blijkt hoe goed de kwali-
teit van de grond was. Soms staat er ook iets
in over een recente brand ofeen opsplitsing
van het bedrijf. En in de meeste gevallen is

het mogelijk om vrij nauwkeurig te bepalen
hoe oud een boerderij moet zijn.

Ook verrassingen
Na het archiefonderzoek kwam het veld-
werk, het bezoeken van de boerderijen.
Daarbrj bleek bij herhaling dat een boerderij
veel ouder was dan de boer of de bewoner
van de woonboerderij had gedacht. Men
wist lang niet altijd dat er op de plek van de
huidige boerderij één of meer boerderijen
met dezelfde naam hadden gestaan. Boerde-
rijen als bedrijfsgebouwen werden en wor-

,l
i'
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den maar zelden ouder dan drie eeuwen.
Vooral door brand, storm, overstromingen
en verval moesten veel boerderijen worden
herbouwd. Veel boeren en bewoners van
boerderijen waren aangenaam verrast dat de
geschiedenis van hun boerderij bleek terug
te gaan tot in de Middeleeuwen, soms zelfs

tot in de vroege Middeleeuwen. Natuudijk
werden bij de bezoekjes de muurankers,
de jaartallen op sluitstenen, gevelstenen en
soms in de gebinten bekeken en genoteerd.
De bewoners hadden ook informatie over
bijvoorbeeld de plek waar vroeger een bak-
huis of hooiberg had gestaan, welke kamer
vroeger de landheers- of lanterskamer was,

over verbouwingen en uitbreidingen, over
de verwoestingen in de laatste maanden
van de oodog en nog veel meer.

Zelfverder zoeken?
Aan elke boerderijnaam wordt in het boek
een korte tekst besteed. Daarin worden niet
alleen de herkomst en de betekenis van de
naam verklaatd, maar er wordt ook iets ver-

teld over het ontstaan en de geschiedenis
van de boerderij zelf. Boven elke tekst staat

behalve de naam ook het adres en het ka-

dastrale nummer dat de boerderij bij de in-
voering van het kadaster in L832 kreeg. Voor
iedereen die meer studie wil maken van de
geschiedenis van de eigen boerderij staan er
verwijzingen in naar bronnen en archiefma-
teriaal. Van de verdwenen boerderijen, die
vaak wel een lange geschiedenis hebben ge-

had, wordt aangegeven wa r ze hebben ge-

staan. Want in de gebieden, waar nu woon-
wijken, industrieteffeinen, een vliegveld
en sportterreinen zijn, hebben boerderijen
met een eeuwenlange geschiedenis gestaan.

Het boek begint met een inleidend gedeelte
met algemene informatie. Er is een 

"parÍe

paragraafbesteed aan de oude boerderijna-
men die eindigen op -ink, zoals Bornink,
Egelink, Mentink en Rensink. Die komen
namelijk alleen in de zuidelijke helft van de
gemeente voor, en dat moet natuudijk een
oorzaak hebben. Ook is er een overzicht
van oude begrippen en hun betekenis, zoals
brink, goori laari lnArs en weerd.
In totaal komen ruim 900 boerderijnamen
aan de orde. Het is in Nededand zonder
meer uniek dat binnen één gemeente zo
veel boerderijen een naam hebben gekre-
gen. Alleen namen die gedurende twee of
meef generaties met een boerderij waren
verbonden, worden besproken. Een enkele
keer kwam het voor dat een boerderij in
een advertentie voor een verkoop ofveiling
een fraaie gelegenheidsnaam kreeg. Soms

werd een boerderij in een document voor
de duidelijkheid (tijdelijk) naar de bewoner
genoemd, bijvoorbeeld GercitJansbofstede.
Aan het eind van het boek staan drie regis-

ters, en wel van de boerderij-, de veld- en de

straatnamen. Uit het register van de straat-

namen valt meteen op te maken, waar de

meeste boerderijen een naam kregen. Dat
zijn de gebieden die het vroegst in cultuur
werden gebracht.

Als illustraties worden in het boek zeven

kaarten en een aantal foto's afgedrukt. Net
als voor het boek 'Veldnamen in Voorst',
dat eveneens door de IJsselacademie in
Kampen werd uitgegeven, heeft Martin Ho-
geboom uit Epe ook voor 'Boerderijnamen
inVoorst' een aantal schitterende zwart-wit-
foto's gemaakt.
De compact gedrukte uitgave (circa 2OO pa-

gina's) zal qua prijsniveau liggen rond 25

euro. En ook onmiddellijk verkrijgbaar zijn
bij de Oudheidkundige Kring Voorst.

Agenda

o Donderdag 5 rnaaft, 2O.OO uur - houdt
de bekende Deventer publicist Henk van
Baalen in het Dorpshuis, de Zanden 92
in Teuge (naast Sportclub Teuge), een le,
zing over 'de Verborgen Scboonbeid uan
Deuenter'. Tijdens die bijeenkomst worden
talrijke bijzondere plekken getoond die
speurend door Deventer zljn ontdekt: soms
een interieur, een plafond of schouw, een
tuin of een gezicht op een kerk. De pre-
sentatie bevat uniek materiaal dat slechts
weinigen hebben mogen aanschouwen. De
toegang is voor leden gratis. Niet-leden be-
talen 2,50 euro p.p.

o Donderdag23 apriJ,2O.OO uur - belegt
de Oudheidkundige Kring Voorst in Bras-
serie Korderijnk in Twello zijn Algemene
Ledenvergadering, met - aansluitend - een
lezing over 'de {/ssellinie'. Een vertegen-
woordiger van de Stichting IJssellinie zal
ingaan op deze verdedigingslinie, gebouwd
tussen 1951 en 1954, bedoeld om door
inundatie van een deel van oostelijk Ne-
dedand (door afsluiting van de IJssel, o.a.
bij Olst) het overige deel van Nededand te
beschermen tegen een eventuele Russische
invasie. De werkzaamheden aan de IJssellinie
vediepen in het grootste geheim. Hoewel:
uit een Russische militaire kaart die nu in
een van de bunkers hangt, blijkt dat de Rus-

sen tot in detail op de hoogte waren! Reeds

in het begin van de jaren zestig vedoor de
IJssellinie zijn functie in de verdedigingsstra-
tegie van de Navo, toen na de vorming van
de Bundeswehr de eerste verdedigingslijn
naar het oosten werd vedegd. ln l964weÁ
besloten tot het opheffen van de linie en het

ontmantelen van de diverse werken. Dit
heeft enkele jaren in beslag genomen.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk
voor leden. De lezing begint om ongeveer
21.00 uur en is gratis voor leden. Niet-leden
zijn bij de lezing welkom, zli betalen dan
2,50 euro p.p.

o Zatetdag 9 mei, LO.OO uur - Dan houdt
de Werkgroep Genealogie van de Oudheid-
kundige vereniging 'De Elf Marken' te Gors-
sel haar 1.5e Genealogiscbe Dag. En hoopt
dan tussen tien en vier 's middags op veel
vragen antwoord te geven. Enkele nieuwe
standhouders zullen hun collectie laten zien
en de bezoeker komt ook weer vertrouwde
gezichten tegen. Net als vorig jaar zal weer
één familie centraal staan op deze dag, de
familie Vilgenhof dit keer. Het belooft een
even gezellige als leerzame dag te worden.
Nog meer info is te vinden op:
www.deelfmarken.nl

o Donderdag 24 septembeq 2O.OO uur -
geeft Hans Hermsen in het Dorpshuis van
Voorst, Schoolstraat L4, een uitgebreid ex-
posé over het Veluus Landgericbt tussen
1411 en 1811, een ongetwijfeld boeiende
geschiedenis. De zaal is al om 19.30 open.

o Donderdag 26 novembeÍ, 2O.OO uur -
In centrum 'de Pompe'te \Vilp, Dorpsstraat
41, spreekt Gerard van ZIjl over La.ndbuizen
in de gerneenteVoorst. Ook hier kan men al
om half acht terecht.
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IIet bestuur is dit jaar 12 maal in uergadering bijeengeweest oru de uele zaken die de

uereniging betreffen in zo goed mogeliike banen te leiden.

Algemeen
Het ledenaantal is helaas iets teruggelo-

pen: in januari stond de teller op 862 en
in december was het aantal 8O4. Het aan'
tal geregistreerde bezoekers bedroeg 1,O2,

overwegend uit de gemeente Voorst t.w.73
personen, uit de regio kwamen 22 bezoe-
kers en uit de rest van het land vroegen 7
personen om informatie. Er werd 31 maal
naar foto's gevraagd, bijvoorbeeld over de

Nijenbeek, klassenfoto's, veiling Twello,
Posterenk et cetera, 20 personen hadden

belangstelling voor boerderijen en land-

huizen, 5 maal werd om oodogsinformatie
gevraagd en 22 n;raal ging het over uiteenlo-
pende onderwerpen (ontwikkelingsvisie De

Vecht, genealogie, IJssellinie).
De vereniging kreeg 24 maal lr:ratefi^al aan-

geboden zoals boeken en foto's.

Bestuutssamenstelling
Tijdens de jaarvergadering oP 23 aptil

traden 2 bestuursleden af:

de heerJ. Muller, penningmeestet wegens

drukke werkzaamheden elders en de heer

G.BJ. Reinders, lid, die naar Drenthe is ver-

huisd. De heer Muller heeft tot het aantre-

den van de waarnemend penningmeester
zljn bezrgheden voor de OKV voortgezet.

Omdat de kandidaat-penningmeester zich

terugtrok en er zich niet direct een nieuwe
kandidaat voordeed, heeft voorzitter B.

van de Zedde aangeboden als waarnemend
penningmeester te fungeren. Dit aanbod is

door het bestuur aanvaard. De taak van de

heer Reinders, het fotograferen van te ver-

dwijnen objecten, is overgenomen door de

heer G.E. vanZiil.

Financiën
De kascommissie bestaande uit de he-

ren E. J. Aalpoel enJ. H. Lutje Beerenbroek
heeft de penningmeester décharge voor het
jaar 2OO7 vedeend via publicatie in de Kro-
niek 2008/3. Tot diepe spijt van het bestuur
heeft de inning van de contributie in 2008

weer grote problemen gegeven. Een gedeel-

te werd niet geïncasseerd en dat zal in 20O9

alsnog afgewikkeld moeten worden.
De algehele financiële situatie mag bevre-

digend genoemd worden. In februari kre-
gen we via een notariskantoor het bericht
dat de OKV een legaat was toegekend door
de heer J. Jansen, hetgeen wij in dank heb-

ben aanvaard.

Huisvesting
In maart werd ons onverwacht de

huur voor het pand aan de Stationsstraat
opgezegd. Er is veel moeite gestoken in het
vinden van een nieuwe passende en blijven-
de accommodatie, maar helaas is dat niet
gelukt, meestal wegens te hoge huurkos-
ten. Dankzlj de grote inzet van onze vele

vrijwilligers konden we op 8 oktober een

'anti-kraak'-pand betrekken aan de Duister-

voordseweg LO4. Daar mogen wij in ieder
geval tot juni 2009 bliiven. Het is niet groot
maar we zijn er voodopig mee gered.

Intussen wordt er met man en macht

fi

$

p

l

Voor de etcpositie uan trouu,tfoto's op open monunrcntendag bestond. ueel belangstelling.

gezocht naar een nieuwe betaalbare plek
met voldoende ruimte voor al onze materil-
len, waarvan een gedeelte nu in opslag ligt.
Bij deze zoektocht zijn ook de gemeente en

de woningstichting betrokken.

Lezingen
Ook dit jaar werden er weer 4lezingen

georganiseerd. Op 27 maart werd er in het
Dorpshuis Voorst een lezing over het Kadas-

ter gehouden door de heerJan Stehouwer.
Een leuk en interessant onderwerp, aldus

de 4O personen die deze avond bijwoon-
den. Na de ledenvergadering oP 23 aptil
was mevrouwArja Nobel aanwezig om ons

op onderhoudende wiize te vertellen over

tuinarchitectuur van vroeger en nu.

Op 30 augustus was er een fietstocht langs

de hooibergen in het noordelijk deel van

onze mooie gemeente georganiseerd. Het
boeiende verhaal van ons bestuurslid Wil'
lemien Hartmans werd zeer gewaardeerd

door de 22 deelnemers.
In Dorpszicht, Terwolde, kwam dr Dirk Ot-

ten op 25 september een diapresentatie
geven over zijn boek 'Boerderijnamen in
Voorst'. Het publiek was enthousiast. Er
waren 86 bezoekers. Het boek zaL in 2OO9

verschijnen en zal via de OKV verkrijgbaar
zijn. De laatste lezing werd op 13 novem-

ber gehouden in De Pompe in Yr'ilP. De

heer Martin Brascamp vertelde voor een

aandachtig luisterend publiek ziin verhalen
over'haardplaten' en zijn museum.
De belangstelling voor onze lezingen stemt
tot tevredenheid.
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Een overzicht van de activiteiten

De monumentencommissie van de ge-

meente heeft advies verzocht betreffende
de inventarisatie van 'oude wegen' en 'be-
schermd dorpsgezicht Vilp'. Dit in verband
met het opstellen van een lijst van 'nieuwe
monumenten'.

De Open Monumentendag op 13 septem-
ber had als thema 'Sporen'. De OKVleverde
de gewenste informatie en foto's. Geduren-
de deze dag was het gerestaureerde oude ge-

meentehuis van de firma Elizen opengesteld
voor publiek. De OKV had een expositie in-
gericht van oude trouwfoto's, waarvoor veel
belangstelling werd getoond. Iedere foto le-
verde de OKV 610,- op en met het aantal van
213 foto's gaf dat een mooie opbrengst van
€2.130,- met dank aan de heer M. Elizen. Er
was tevens een informatiekraam ingericht.

Op de Klompenmarkt trok orue kraam
voor de bank op de Stationsstraat weer de
veel belangstelling. 'We noteerden een mooie
omzetvafl ongeveer €500,- hetgeen aaruien-
lijk meer was dan het jaar daarvoor toen we
een kraam kregen toegewezen aan de rand
van de markt.

De diverse werkgroepen van vrijwilligers
hielden zich dit jaar bezig met veledei werk-
zaamhedenwaatyan we noemen het (laten)
digitaliseren van de videobanden, het scan-
nen van de fotoverzameling, de vezorging
van de fotorubriekln het Voorster Nieuws,
het samenstellen en schrijven van artikelen
in de Kroniek, inventarisatie van alle oude
materialen in de diverse opslagplaatsen,
samenstelling van een cd met de graven in
de kerken van de gemeente Voorst en tal van
andere activiteiten.

Een aantal vrijwilligers vediet de OKY
nieuwe enthousiastelingen kwamen daat
voor gelukkig weer in de plaats. Het vrijwil-
ligersuitje, dat plaatsvond op 17 mei, had als

bestemming de Batavia-werf. In een boeien-
de rondleiding werd uit de doeken gedaan
hoe men vroeger te werk ging en tijdens de
zeereizen op de schepen leefde en werkte.
Opnieuw zorgde de heer Gert Ooms op zljn
bekende belangeloze wijze voor een perfecte
busreis.

In Memoriam
Op 31 mei is ovededen ons erelid de

heer Herman ten Hove uit Voorst. Hij was
êén van de oprichters van onze vereniging
en een man met een grote geschiedkundige
kennis. Vele jaren lang was hij bestuurslid en
intensief betrokken bij het wel en wee van
onze vereniging. De Oudheidkundige Kring
is hem veel dank verschuldigd.

Tot slot
We kijken terug op het jaar 2008 met

gemengde gevoelens. De huisvesting is een
groot probleem gebleven en dat geldt ook
voor de automatische verwerking van de
contributie. Er wordt alles aan gedaan om
beide knelpunten op te lossen.

De inzet en daadkracht van de vele vrij-
willigers zijn opnieuw onmisbaar gebleken
en het enthousiasme waarmee alle projecten
worden aangepakt is een goede stimulans
om de vereniging tot nog grotere bloei te
brengen.

w.g. Martha Roos, secretaris

9 februari?Oo9

4a

UITNODIGING JAARTUKSE LEDENMERGADERING

Geachte leden,

Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de jaadijkse leden-
vergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 23 apÍil 2OO9 in
Brasserie-Restaurant Korderijnk, Stationsstraat 3I te Twello.
De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is om L9.30 uur open.

AGENDA
L. Opening
2. Mededelingen l

3. Verslag jaartrergadering 2008 (zie Kroniek 2OO8 / nr 2)

4. laawerslag secretaris (zie hiernevens)
5. Financieel jaawerslag
6. Verslagkascommissie
7. Begroting 2009
8. Bestuurssamenstelling:

MevrouwW.A. Hartmans-Gotink, bestuurslid, is aftredend en niet
herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris volgens
art.4 pt.4vanhet huishoudelijk reglement tot23 april aanstaande.

Ook hopen wij een kandidaat voor de functie van penningmeester te

kunnen voordragen.

9. Rondvraag
10. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte

Pauze

Na de pauze wordt er een lezing verzorgd door de Stichting lJssellinie.

'Wij zien uw komst met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het Bestuur
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1823 - Jacob en Dirk ontdekken
Nededand en ... 'Íl schone freule

Bert uan de Zedde

So*t kom je op een boekenmarkt een curieus boek tegen. Dat geluk ouerkuam mij leort-
geleden. De titel ua.n zo'n uondst alleen bezorgt je een bijzondere geluaaru)ording. Wat
te denken immers uan: 'Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde bet dagboek uan
bunne reis te aoet, per trekscbuit en per diligence ua.n la.cob uan Lennep en zijn uriend
Dirk uan Hogendorp door de Noorcl-Nederlandscbe prouintiën in den jare 1823, Volgens
bet nagelaten manuscript ucr.n Mr. tctcob uan Lennep'..? AIs gretige lezer - ik kon bet niet
meer wegleggen - krijg je uit zo'n da.gboek een pracbtig beeld gescbetst aan de beginjaren
der 19e eeuw, direct na de Franse ouerbeersing door keizer Na.poleon. Wie zal niet geboeid
mee tuillen lezen in de wonderlijke beschouwingen uetn de beide sinjeurs? Vooruit dan:

Het Leidsche studentenleven uit de eerste
twintig jaren der negentiende eeuw ken-
merkte zich cloor kalmte, gelijk het geheele
Nededandsche burgerleven uit die jaren
rustig was. la, de rustige rust had ook de
studenten aangestoken. Het onderwijs
zoowel als het gezelligheidsleven richtte
zich op een bewaren van den kalme vrede.
'Wat gekrakeel over de ontgroening, waarin
de sociëteit Concordia en het studenten-
corps Minerva tegenover elkaar stonden,
schrikten de gemoederen even op, maar ge-

lukkig, de strild duurde niet lang en op een
vroolijk feest werd de kwestie afgedronken
(november 1818).

Het onderricht aan de studenten diende in
de eerste plaats cle handhaving van de goecl-

liberale ideeën. Yerdraagzaamheid was de

eerste vereischte. Tot het bezetten van de
katheders aan deze vermaarde universi-
teit kwamen slechts de bekwaamste krach-
ten in aanmerking, mits...zij niet besmet
waren met anti-liberale indeeën. Maar sinds
1817 is er nog een ander Leiden. Professor
H.WTydeman had Bilderdijk binnengehaald
op de universiteit. De anti-liberale geest was

uit de fles! De glorie van Oldenbarneveldt
en Johan de !íitt werd aangetast; Maurits al
te zeer verheedijkt, het revolutionaire ele-
ment in den opstand verkeerd belicht en in
Philips II de wettige heerscher gezien. Hef-

tiger en heftiger werd de tegenstand tegen
dit alles. Professoren en curatoren trckken
bedenkelijke gezichten en overwogen een
verwijdering van Bilderdijk of een verbod
voor de studenten om zijn privatissimum.
Groot was het aantal leedingen nooit in de
jaren in zijn geheel ruim veertig'.

'Oude quaestiën'
Bilderdijks invloed en ideeën bleven niet
besloten binnen de muren van zijn ka-

mer en hij had invloed op menig student,
waaronder Jacob van Lennep en later ook
Dirk van Hogendorp. Jacob was een intel-
ligente jongen die al vanaf zijn vierde brie-
ven kon schrijven. Datzette later door in de

studie aan de Latijnsche school, hij ging in
Amsterdam rechten studeren en later in
Leiden. Vader van Lennep vond de invloed
van Bilderdljk maar niets en vroeg in 1821

het universiteitsbestuur om Bilderwijk over
te plaatsen. Hij schreef: 'Kunt gij Bilderdijk

Het uoetuolk aan Monnikendam begroet de

boge heren: 'Kaik, dat is nou zen Hoogbait'

niet als professor plaatsen op een der zuide-
lijke Academiën? Het is niet goed dat bij te
Leyden de studenten paradoxale geuoelens

uan Ultra Royalisrnus of Monarcbisntus
uan goddelijken oorsprong opuiegt en de
oude quaestien uan Maurits en Oldenbar-
neueldt, Willern II en Amsterdarn, Willem II
en de beide DeWitten uederorn opwarrnt'.

De vader van Dirk van Hogendorp, Gijs-
bert Karel van Hogendorp, was maar matig
te spreken over het doelloze levenvanziin
zoon en stelde voor 'een Europeesche reis'
te maken. Zoon Dirk had geen lust en stelde
voor om de mentaliteit van het Nededand-
sche volk, die hij trachtte te bestuderen in
het vededen, ook in het heden nader te

onderzoeken. Een reis, liefst een voettocht
door eigen land trok hem meer aan. Aldus
toestemming verkregen , zou Jacob van Len-

nep zijn reisgenoot zijn tijdens deze voet-
tocht. Nier alleen de jonge Van Lennep was

enthousiast maar ook zijn vader was zeer
geïnteresseerd in de tocht. Het merkwaardi-
ge is dat de twee jonge mannen vertrekken
alsof zrj een inspectietocht moeten onderne-
men. Een inspectietocht, maar ook een reis
langs'magen en vrienden' met wie opnieuw
het contact gelegd wordt, dat soms door de
verre afstanden wel eens vedoren ging. Van

Lennep hield trouw bii al wat gebeurde.
Aanvankelijk stuurde hij dagboekbladen
in briefuorm aan zijn zuster Antje, die ze

samen met haar ouders las, bestudeerde,
besprak. Veelal stuurde vader Van Lennep
dan enig commentaar op het gelezene van
zijn zoon. De brieven van professor Van

Lennep geven zo een aardig beeld van zijn
verhouding totziirr zoon en vanzijn opvat-
tingen over de reis, getuige:

7 Juny 182J: 'Hetgeen ik in Uw Journaal
uan beuindingen of opmerkingen gelezen
heb ouertuigt mij, dat gij inderdaad met
nut reist' ...

21July 1823: 'Wij bebben allen Uu,t laatste
journaal zeer belangrijk geuonden'...

'Een gullen gtiizaart'
Hct gaat dan om het verslag van hun bezoek
aan de Kolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid Frederiksoord en de werk-
inrichting Ommerschans.Schrijft vader Van

Lennep: 'Deze tocbt alleen is al, mijns
inziens,. uan gewigt te rekenen. De araag
naar de zin uan de aarulezige rnenscben
daar kan men l'igt gissen. Het zijn gedeti-
neerden in eene geaangenis of raspbuis.
Dat ook uat Gij uit de mond uan den
bijzit des corporaals en aan bet jongetje

J.
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door zijn uader in bet werkbuis gebragt notabelen en zien op afstand toe hoe de
bebt opgeteekend, moeten bij U zeluen deze mensen leven. Na het bezoek aan Twente,
menscben.reedsuoorsuspectbouden'... Losser, Almelo en Enschede reist het duo
De heren Jacob en Dirk hebben dan al een naar Deventer. Ze nemen de postwagen en
lange voettocht achter de rug. Ze zijn op 28 worden gewaarschuwd dat het wegens het
meigestartinAmsterdamengaanaanboord slechte weer naar Deventer niet acht uur,
van een Buikslooter en kijken naar de ont- maar nu stellig elf uur gaans is! Onderweg
wikkelingen van het Nieuwe Kanaal*, gaan stappen zeinbij de voerman.'Die nam ons
naar Alkmaar en vi^ Saerdam* komen ze mee in Vijne balue kapwagen, met uelke
uiteindelijk uit door Bovenkarspel in Enk- wij langs een akeligen weg onder gedurige
huizen. Ze nemen nog even een kijkje in regens uoort reden. Doornat kornen we in
Edam en Monnikendam , waar ze als hoog- Rijssen aan, bleuen aldaar een uu4 bielden
heden worden onwangen door de plaatse- uoorts aan de Batbemer molen stil en trok-
lijke bevolking. ken uerder. Wat dicbter bij Deuenter zagen
Uit het dagboek: Al de gepasseerde dorpen wij dat men bier bezig was een straatLueg
rondorzr. Bouenkarspel en Enkbuizen zijn aan te legen, die ouer Hengelo en Enscbede
aaneengescbakeld en zeer aardig aan den naar bet Pruissiscbe grondgebied loopen
taeg gebouudi de boeren- rnoet. Na negen en een balf
uooningen zijn groot en , uur rijdens sta.pten wij te
scboon, rneest rruet zestig Pef pOStkOetS Deuenter aan bet logement
tot bonderd morgen lands nAAf DgVgntef? enpostbuisDeMaanaf,
uoorzien, bij de stad 300 De uolgende dag om tien
tot 400, uerd.er wel600 tot Niet ACht, mfi?;t ure kuarn Van Marle ons
1000 guldens waard docb ^rr-_---- r^^r^r-^r^--r balen en bracht ons nnar
aeelal door de groote weel- elf uuf noDDelen! bet stadbuis, waar weinig te
de der boeren met bypo- zien is, op een oud enfraai
tbeken bezutaard'. Het tweetal steekt van scbilderij na ua.n Ter Borg, uoorstellende de
Enkhuizen per gehuurde vissersboot over Burgemeesters en Raden uan Deuenter;
naar het eiland Urk .Tijdens de overtocht de uier Eaangelisten door een oud Deuen-
werktJacobvanLennep zijnaantekeningen terscb scbilder en de portretten uan Eras-
bij. De schipper, 'een gullen grijzaart uan lnus en andere geleerden. De Bibliotbeek
zeuentig jaren' uraagt 'of ik nu klaar uta.s?' uan bel Atbenaeum, die mede aldaare
Ja,hoe dat?' utas, is nog al groot, docb slecbt in orde. Na
'Wel', beraatte bij, 'als ik te Amsterdam aan bet Stadbuis gingen wij de tapijtenfabriek
de kraern kom, dan zie rnain en mein waif zien, wanr Smirnaascbe tapijten zoo goed
en men knecbt in de printewinkel. Ik beb et als te Smirna zelue gemaakt utorden, docb
uel emerkt. Nou jai rnag bet wel doen, jai duurder zijn. IIier uerliet ons Van Marle,
bent wel wat een teikeneer'... en wij wandeld.en de stad rond, die zeer
Zo trekken de heren door Friesland, Gro- oud en lelijk is. De straten zijn er nanutw,
ningen, Drente en komen uit in Overijssel. de buizenboog en dreigend in te uallen;
Overnachten vrijwel in iedere plaats bij de uerscbeidene geboutuen zijn merkwaardig

Een ltekoorlSk uilzichl. op dm lJscl

uan lelijkheid. Op den ouden Gotiscben
toren staat een bespottelijk klein koepel-
tjen aan nieuwerwetscbe bouworde. De
wallen storten in: de uersterkingen utorden
ueruaarloosd.

Na den eten bij de beer Van Doornik, zijn
urouw en een broeder zaten wij in een koe-
peltjen dat acbter zijn buis op de stadsutal
staat aan bet eind unn een beuallig tuintje,
een bekoorlijk uitzicbt bebbende ouer den
llssel en de omliggende la.nddouuten. Na de
tbee deden rDe een wandeling in een nieuul
park aan de ouerzijde der riuier (waar eens

groote linden stonden, door de Franscben
tijdens bet beleg omuer gebakt) en beger.uen

ons daarop naar de ijzersmelterij. Het tuas
er bijzonder wnrru en er werd net een zeer
groote plaat gegoten. IIet gloeiend en uloei-
baar geworden ijzer werd op ttoee uren
uan Deuenteri aan den Almelooscben kant,
gedoluen en kort geleden beeft rnen een
nieuwen mijn ontdekt'.

'Beschaafd en wellevend'
Zaterda.g 26 July. Dan komt Tutelloo in
beeld middels een rijtoer naar Het Loo.

De weg naar IIet Loo is bestraat en beeft
zeerfraaie uitzicbten op een uteinig beide-
grond na. (Apeldoorn wàs toen, een klein
dorp, nog niet te vinden in dit reisverslag

-BvdZ)

'Eer uij Ouerijssel uerlaten aoegt bet nxij
eenige woorden te zeggen ouer den groo-
ten twist die tbands deszelfs ingezetenen
bezig boudt nopens de uerdeeling der zoo-
genaamde marktgoederen. Deze bestaan
uit groote beideuelden, gezamenlijk aan
de inwooners unn deze of geene plaats
toebeboorenden op uelke ieder dus eene

gelijke aanspraak beeft'. De strijd gaat
vooral tussen de grote landeigenaars zoals
gouverneur Bentinck, wanneer zij denken
dat de eigendommen door ontginning min-
der waard worden. En daarbij het eigen-
domsrecht dreigen te vediezen. De boeren
vragen uitspraak bij de rechtbank in Zut-
phen en de uitspraak valt in hun voordeel
uit. De grondeigenaren laten de rechtbank
van Almelo hierover beslissen en zij win-
nen daar de rechtedijke uitspraak. Een
Gordiaanse knoop die het wenselijk maakt
een knoop door te laten hakken door een
Hoger Hof.

...' De inwooners uan Ouerijssel zijn uit
bun aard en door de onderscbeidene bron-
nen aa.n bestaan zeer uerscbillend: die uan
zeesteden hebben den aard uan kustbewoo-
ners; die binnenwaarts buizen koÍnen lneer
de Drentbenaren ouereen, de stedelingen
uooral in Zuol, Deuenter en Kampen zijn
zeer bescbaafd en welleuend. Ouer 't gebeel
zijn in deze prouintie de aard en zeden der
ingezet enen oneindig minder b edoru en dan
in Friesland en Groningen of in de meest
westwaards liggende prouintiën'. . ..
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Na eerst nog de hele Achterhoek te hebben
bewandeld komen de vrienden terug in
Zutphen en bezoeken daar de substituut-
procureur Van Rappard* en onder andere
Kretschmer* met een van de grootste tapijt-
fabrieken in Zutphen en Deventer. Vier- tot
vijftonderd inwoners van Zutphen vinden
hier werk. Vanuit de Sociëteit wandelen ze

de weg naar Deventer op. Zlj eten bij rit-
meester Storm enzijn bevallige echtgenote.
'De Ritmeester Storm bracbt ons in zijn
open wagentje dat nxet twee goede bruintjes
bespetnnen uas oaer een u lakleen en ruoerAs-
sigen uteg docb met beerlijke bouwlanden
omzoomd naar bet landgoed De PoL Tbebe-

borend aan den Leydscben student Scbim-
melpenninck Van Der Oye*, tbands met
zijne ariend W Boreel uan Hogelande* op
reis naar Italiën. Dit adellijke goed pronkt
met uitgestrelete korenuelden, omringd

Nederland ten tijde aan een bistoriscbe tocbt

door de beerlijleste eiken en beukenla.nen
die men zien kan. Teruijl onze uriende-
lijke begeleide4 wiens de podagra. belette
te utandelen, in een boerenbuis zijne pijp
rookte, wandelden wij, daar het weder nu
zeer goed uas, defraaie binnenplaa.ts rond.
In bet terugkeeren zag ik (Van Lennep) uoor
een landbuis eenjongefreule staan, scboon
als een engel, uan eene ongelijkbare bktnk-
beid en fraaibeid aan gestalte. Intusschen
Iiep ons gesprek ouer de gelukkige wijze,
waarop de jonge Schirnmelpenninck aan
zijn landgoed gekomen was, dat bem door
zijn oorn ten prejuditie uan zijne ouderen
broeder utas na.gelaten. Omdat bij naar
deze Willem Anne beette. Voor bet slagbaar
bout bood rnen onlangs bonderd duizend.
guldens. Men oordeele bierna ouer de
opbrengsten aan bet landgoed. Terug-

gekeerd bij onze uriendelijke gasturoutu
bedankten wij baar uoor bet uriendelijke
ontbael en wa.ndelden daarop naar de
Sociëteit utaar uij Van Rer.ppard'È boopten
te uinden die ons zoude komen afbalen
orn bij bem te blijuen. Dat urucbteloos. Wij
trokken dus te tien ure weder buiswaart en
bega.uen ons dadelijk naar bed,

Aldus een deel van een biizonder reis-
verslag, dat vanuit landgoed De Pol via
Brurnrnen traar kasteel Middachten
voert, van Arnhem verder naar de zuide-
liike Nederlanden in 1823. Uiteindelijk
komenJacotr van Lennep en Dirkvan Ho-
gendorp op begin septernber weer thuis!
.Om nog eens de afstanden van die tiid in
beeld te brengen - hieronder de afstan-
dentabel van E. Maaskant van 1821. Alles
werd destijds in tiid uitgedrukt en stond
in uren Íurngegeven. Amsterdam-Deventer
werd aangegeven als 2O uur! Deventer-
Zwo[fe betekende 6 uur gaans!

Lijst met namen en toevoeging die in de tekst met * aangegeven:

Het nieuwe kanaal* = inaanlegzijnde kanaal door Noorcl-Holland vanAmsterdam naar Den Helder.

Saerdam*: Zaandam. Van Doornink* = Mr. Adam (1777-1846) Onwanger te Deventer van 1802-

'46;lid der Provinciale Staten van Overijssel; dijkgraaf van Salland. Bentick* = Berend Hendrik Baron

(1795-1830) sinds 1814 gouverneur van Overijssel. Van Rappa"4'r = Jhr. Mr. Villem Louis Frederik
Christiaan ridder van Rappard (7798-1862) Juridisch student te Groningen en. Leiden; 1820 Jurist
en promotie Doctor. Advocaat te Den Haag; spoedig bij de rechterlijke macht in Zutphen: lB29 lid
van de ridderschap; 1835 lid van de Tweede Kamer; 1844 lid van de Eerste Kamer. Kretschmer*

= Hendrik Paul (1790-7827). Verder niet veel van bekend. Belangrijk industrieel in Zutphen en Deventer

in die jaren. Eigenaar van tapijtfabrieken in Zutphen en Deventer. Schirnmel Penninck van der Oye*

= Villem Anne (1800-'72). l82l student filosofie Leiden;1825-'31 lid der Staten van Geldedand;

l83I-'41lid der Tweede K^meÍ;L941:46 Minister van Binnenlandse Zaken;1847-'53 gouverneur van

Gelderland; 1853-'60 lid van de ïweede Kamer; 1860-'68 lid van de Eerste Kamer; opperhofmaar-

schalk. Boreel van Hogelande* = rJ( (1800-'83). 1819 Juridisch student Leiden; 1823 promotie Doc-

tor jurist Utrecht; 1840 lid der Dubbele Kamer; 1842-'53 lid der Tweede Kamer; 1853 gouverneur

van Noord-Holland; 786}-'66lid der ïweede Kamer. Jacob van Lennep trouwde uiteindelijk met de

vriendin van zijn tweede moedeq Henriëtta Sophia \íilhelmina Roëll (1792-1870 zljn vader evenals

de ouders Roëll waren tegen het huwelijk. Pas in 7824 was de tegenstand overwonnen!
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'De knopvorming is zeldzaarn goed,
nu hopen op weinig nachtvorsten...'

tan Siero

Kersen, appels, peren - in alle rAssen, kleuren en smaken u)aren ze (en zijn ze nog steeds)
te ainden in bet straks ueer bloesemende landscba.p uan Betuwe. En niet rninder in de
bongerds en langs de boorden uan de lJssel, waar weliswaar b7t mais regeert, maar de
Iiefde uoor de specifieke fruitteelt niet teloor is gega.a.n. Hoe aardig en informatief is bet
dan niet orn stil te staan bij een plots opduikend krantenartikel, geda.teerd 14 april 1949

- bet 60 jaar oude uerslag uan de landelijke demonstratie uan landbouutwerlatuigen,
gebouden in Ttaello.

"Over de fruitteelt in IJsselstreek en Lie-
mers, om bij de voornaamste centra in onze
gewesten te blijven, kan niet geringschattend
geoordeeld worden, in tegendeel, zij neemÍ
een zeer voorname plaats in bij het gemeng-
de landbouwbedtijf, zoals wij dit in Gelder-
land en Overijssel kennen. W'anneer daarom
over de toenemende mechanisatie van de
landbouw gesproken wordt, ligt het eigenlijk
voor de hand, dat men niet bij de ingang van
de boomgaard stil blijft staan. \il7ie aan deze
waarheid getwijfeld mocht hebben zal er na
de werkruigen-demonstratie. gistermiddag
bij Twello onder de gemeente Voorst, gehou-
den, anders over oordelen...

Ruirn 3OOO gasten
IJsselstreek noch Liemers kennen veel spe-
cifieke fruitteeltbedrijven. Landbouw en
fruitteelt g"an et hand in hand, maar komen
daardoor af en toe in het gedrang, onder
meer door een' tekort aan arbeidskrach-
ten. De mechanisatie wil daaraan tegemoet
komen en welke nadelen er hier en daar ook
aangevoerd mogen of kunnen worden: de
trekker met de benodigde werktuigen zullen
even goed in de boomgaard als op het open
veld gaan rijden, om de eenvoudige reden,
dat de techniek in de meeste gevallen de

oude werkwijze overvleugelt en het bedrijf
naar de grootst mogelijke efficiency moet
streven. Het behoefde geenszins te verwon-
deren, dat ondanks het druilerige weer toch
nog ruim 3000 belangstellenden uitZeeland,
de Betuw.e, Limburg, Friesland, de IJssel-

streek en -Liemers naar Twello waren geto-
gen om er de prestaties te zienvanbljna2oo
maaimachines, grondbewerkingswerktuigen
en trekkers tussen de jonge aanplant, op de
akker of in de weide. Het zou te ver voeren
in details te treden over de demonstraties en
volstaan daarom met de algemene conclusie,
dat de verwachtingen ten volle beantwoord
en af en toe zelf overtroffen worden.
En wat misschien nog meer zegt: de impor-
teurs deden geen slechte zaken, waaruit
ook al weer de niet te stuiten drang blijkt
naar arbeidsbesparing en een doeltreffende
bedrijfsvoering. De trekkers (van 1.,5 tot 45
pk) en de werktuigen toonden tiouwens
bijzondere verdiensten zowel voor de land-
bouw als de fruitteelt en de demonstraties
lieten veelal uitstekende indrukken achter.
Er waren zelfs enkele nieuwe machines,
kersvers geimporteerd, die varuelfsprekend
flinke interesse genoten. Voor oÍrze gewes-

ten waren verder zeer interessant de verstek-
schijven en -eggen en de verschillende typen

maaibalken, evenals de uiteenlopende soor-
ten grondbewerkers. Er kon keus gemaakt
worden en bovendien diende zich reeds
de moderne sproei-installaties aan voor
boomgaarden en velden, hoewel de najaars-
demonstratie te dien aaÍtzier' nog wel meer
pefspectieven zal openen.
Het lijdt geen twiifel, dat de fruitteelt even-
als'de landbouw een modernisering onder-
gaat, waalan de invloed zich meer zal doen
gelden n affiate zIj aan omvang wint. Het
is niet al te gewaagd te voorspellen, dat het
fruit een steeds voornamer plaats zal vragen
op de boerderij en dat het, bij een juiste
waardering, de landbouw zal steunen inzijn
strijd om te bestaan.

De voorzitter van de kring IJsselstreek-
Liemers van de Nededandse Fruittellers
Organisatie, de heer A. Reinten, karakteri-
seerde het treffend, toen hij uiteenzette, dat
het fruit binnen ieders bezit gebracht moet
worden en dat het streven gericht behoort te
zijn op een kwaliteitsproduct. De mechani-

satie dient aangepast te worden aan de aard
van de boomgaarden in de verschillende
streken en omgekeerd behoort bij nieuwe
aanlegrekening te worden gehouden met de
prestaties der machines. Het onderhoud van
de boomgaard staat voor nieuwe mogelijkhe-
den. De demonstratie beoogde voornamelijk
de fruitteler hiermee meer bekend te maken
en dit doel is volkomen bereikt. Landbouw-
verenigingen en particulieren schaften zich
te Twello reeds een trekker en- of werktui-
gefl aan, zodat de mechanisatie hier al weer
een stap verder ging. rVeilicht is dit niet oyer-
bodig. Op grond van de huidige stand van
zaken is de verwachting gewettigd, dat Ne-
derland dit jaar een veelbelovende fmitoogst
tegemoet gaat. De knopvorming is zeldzaam
goed. Afgewacht dient nu, hoe het weer zich
zal houden, want nachtvorsten zouden nog
veel kunnen bederven. Maar overigens zijn
de vooruitzichten wel zeer gunstig! Gaan de
beloften in vervulling dan kan de machine
tezijnertijd nuttig en veel arbeid verrichten."

,i
i'
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BOEK EN BIAD BESCHOI-IWD

RoneildfJ Meijer

Een collier aan dorpse juweeltjes

Je zou de uitgeefster uan 'Onze Monurnenten' uit puur enthousiasme een zoen geuen

uan bet kaliber dat de romancier Ja.n Mens ooit bescbreef: 'klinkend als een zilueren
rijksdaalder op de tapkast' - zo mooi, zo fris, zo blozend ziet bet smalle fotoboekje eruit
dat net bij VADA in Apeldoorn uan de pers is gerold. Verantwoordelijk uoor het puur par-
ticulier initiatief,, de redaktieuoering enfotografiscbe regie, de marketing en dlstributie,
beeft Fonteyn E Andersen in Vaassen een collier uan dorpse juweeltje op tafel gelegd. Een

urijwel compleet ouerzicbt uan de gemeentelijke en rijksmonLtmenten, die in Epe, Vaassen

Oene en Emst te uinden zijn.

J. Roosenscboon

I)e OW beeft een ruilabonnement ruet de bistoriscbe uerenigingen in de regio. Zo kun-
nen de leden uia de tijdscbriften op de boogte blijuen uan de interessegebieden en ua.n

elkaars actiuiteiten. De bladen ligen in de OKV-ruimte aan de Duisteruoordseweg 104
ter inzage. Hieronder uindt u een kleine greep uit bet aanbod.

Jonkbeer Huub uan Nispen uan Seuenaer (90) uertelt...

Op hoogwaardig machine-coated, boven-
dien milieuvriendelijk want chloorvrij
papieq is een architectonisch-historische
'bloemlezing' gecomponeerd, die elke
beschouwer doet vedangen naar een woon-
stek in die rustieke omgeving, ongerepte
dorpen, amper aangetaste natuu! een vre-
dige streèk om te wandelen, zelfs te dro.
men.

Het boek wisselt de focus voortdurend - van
rijke, groene hoeven al dan niet voorzien
van aanpalende zomerhuizen (de hereboer
genoot daar van zijn belendende vakantie-
uren), tot o zo bescheiden keuterijtjes waar
wel- en wedervaren af te lezen viel van de
menging van dakpannen- tot gedeeltelijke
rietdekking.

In Emst bijvoorbeeld de gestrenge mees-

terswoning annex de oude school aan de

Oranjeweg met de merkwaardige klok-
kenstoel op het dak, in Epe een bakstenen
spoorweghuisje, natuudijk aan de Spoor-
laan nummer l. Maar óók het prachtige
rococo-, witgepleisterde herenhuis'Kolt-

hoven'. En 'Vijvervreugd' anno 1872, ooit
woonhuis van de burgemeesteq tevens

notaris en dijkgraaf...
En kijk toch eens wat Oene te bieden heeft
aande argeloze passant of doelbewuste toe-
rist - trotse boerderijen, waaÍvaÍr sommige
te kijk met roeden en luiken, de stalraam-
pjes nog voorzien van verduisteringsschui-
ven als was het nog niet meer dan een halve
eeuw vrede.

Voorts de eerdere Hervormde pastorie,
rechtlijnig als 500 jaar Calvijn, maar wel
drie speelse 'plinten' in de baksteen
gevoegd. Ten slotte als eenglaschampagneten
afscheid: natuurlijk het laat-middeleeuwse
kasteel 'de Cannenburgh' deels omzoomd
met classicistische huizen, de bijbehorende
watermolen, de triomfalistische roomse
Martinuskerk en daarbij de oude r.k.
begraafplaats, lettedijk ook een monument
van eeuwigdurehde stilte. Samengevat: een
begeedijk boekje, een fijnzinnige uitgave,
een mooi geschenk voor wie 24,95 euro op
de toonbank legt.

Het Gelders Erfgoed (2OO8-4) staat hele-
maal in het teken van het militair erfgoed.
Het artikel van André Kaper gaat over
landweren in Gelderland. Landweren zijn
lange lijnvormige aarden verdedigingswer-
ken, soms wel kilometers.lang. Ze dateren
gewoonlijk uit de 13de tot de 17de eeuw
De meeste landweren zijn verdedigings-
werken en ze werden dan ook gebouwd op
strategisch belangrijke plaatsen. De resten
die nu nog gevonden worden, zeggen vaak
wat over de oude ligging van nu rechtge-
trokken wegen, beken ofgrenzen.
Ook geven ze inzicht in oude machtsver-
houdingen. In de periode 1300-1400 waren
de landweren in gebruik rondom het her-
togdom Gelre. Hier was geregeld sprake
yan grensproblemen. Een voorbeeld hier-
van is een omheining of landweer tussen
het Overstichtse Deventer en het Gelderse
buurtschap Epse. Andere landweren fun-
geerden ook in vredestijd. Dan dienden ze

bijvoorbeeld alleen om de greÍrzen tussen
marlen duidelijk te maken of om het vee
binnen te houden.

Everhard Jans schreef in Het Land, van
Lochem (2008-3) een artikel over'Winter-
feesten. Deze lopen vanaf Allerheiligen op
1 november tot Maria Lichtmis op 2 febru-
ari. De hele periode omvat eigenlijk 4 maal
een nieuwe maan. Allerheiligen werd al
in 835 door paus Gregorius ingesteld en

diende om alle heiligen van de kerk (en
dat ziin er nogal wat) te vereren. Via Aler-
zielen, de protestantse Dankdag voor het
gewas en Sint-Hubertus op 3 november komt
op 1L november Sint-Maarten. Jans gaatbij
alle feesten op onderhoudende wijze op de
Lochemse tradities in.
Ook de Sinterklaasviering beschrijft hij uit-
gebreid. Hierna komt het midwinterhoorn-
blazen aan de beurt dat sinds een jaar of
30 een hedeving doormaakt. De droge
hoorns blijken tegenwoordig de voor-
keur te genieten boven de 'natte', die voor
gebruik alvanaf 14 dagen voor advent in de
put gehangen moeten worden. Met Drieko-
ningen, op 6 januari, wordt in Lochem de
hoorn weer opgeborgen. In het katholieke
Twente gebeurt dat pas op 2 februari als het
Maria Lichtmis is.

In Uut 't Oldebroeck (29e jrg nr.1) beschrij-
ven Henk Flier en Andries van der Beek de
Kampense schilder Hendrick Avercamp.
Bijna iedereen kent de wintedandschap-
pen wel van deze schilder die van 1585 tot
1634 leefde. Avercamp werd doof geboren
en heeft ook nooit goed leren spreken.
Danluij zijn moeder kwam hij in de leer bij
verschillende schilders. Het grootste deel
van opleiding'deed' hij inAmsterdam, maar
zodrahij'meester' was, kwam hij terug naar
Kampen. Daar ging hij ook niet meer weg.
Avercamp schilderde zowel aquarellen als
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olieverven. Hij is, volgens Thea Beckmann,
'de gescbiedenis ingegaan als een onouer-
troffen scbilder uan ijspret, koude lucbten,
uazige uerten, beuroren landscbctppen en
mens e lij ke tegenst e llingen' .

Vooral de verschillende menselijke figuren
vallen op. Het zijn levensechte personen
uit.'bet ons omringende dagelijks leuen, in
samenba.ng lnet. bet ijsuermaak'. wat
betreft de gebouwen op zljn schilderijen,
zien we dat hij soms verschillende steden of
locaties op één schilderij bij elkaar brengt.
Zo staan op één schilderij zowel stukjes
Utrecht als stukjes Kampen. De schilderijen
van Avercamp zijn over de hele wereld vep
spreid geraakt, en doen hoge prijzen.

In Heerde Historisch (nr. 129) staat vaÍr
de hand van A.M. Kamphuis een artikel
over de zeepfabriek 'De Poolvos'. Naast de
bekende 'Klok' was er dus een tweede
Zeepfabriek. Deze werd in 1!28 gesticht
door Bertus de Graaf bij zijn winkel in huis-
houdelijke artikelen aan de 'Oude Hoek'. In
1933 werd het houten barakje omgebouwd
tot een stenen pand en al gauwwaren er zes

mensen in dienst. De zeeppoeder werd in
pakjes van 25O gram verpakt met de naam
'De Poolvos'. Het bedrijfje floreerde, tot

de oodog uitbrak. De Graaf kon niet meer
aan grondstoffen komen en na de oodog
verkocht hij de machines en de handels-
merken. ln de gebouwen vestigde zich een
mattenfabriek en De Graaf concentreerde
zich weer op zijn winkel. Zijnzoon Herman
nam de zaak over en deze ging ook actief
met paard en v/agen er op uit om zijn waren
aan de man te brengen. Na zijn ovedijden
zette zijn vrouw Truus, de zaak nog voort
ror L981.

Voor De Mothoek (2OO8-4) heeft Gerard
Mulder gesproken met Jonkheer Huub van
Nispen van Sevenaer (1919) over diens
belevenissen in de oodogstijd. De familie
van Nispen kwam In t943 in de bungalow
'De Ruif in Garderen te wonen. Hier werd
de familie een doorgangsstation voor pilo-
tentransporten en een plaats voor ondep
duikers. Dit liep op een gegeven moment
mis. Van Nispen weet gedetailleerd te ver-
tellen over deze gebeurtenissen, zijn vlucht,
het onderduiken en zijn gevangenneming.
Gelukkig trot hij op cruciale momenten
net de goede personen, zodat hem echte
ellende bespaard is gebleven. Onder de
naam Gijs Gerritsen haalde hij ongedeerd
het einde van de oodog.'

Van magistfatetr, meestefs en gewone mensen
Jan Lubberts

SCHAATSWEDSTRIJDEN
Terwolde, 5 februarie 1895.

Gisteren werd alhier een hardrijderij op schaatsen gehouden voor behoeftigen. De prijzen
bestonden uit brood, spek en bruine bonen. Hoewel sommigen nogal wat wonnen, ging
toch niemand ongetroost huiswaarts. De gelden voor dit ijsfeest werden verkregen door
een lijst te laten circuleren. Ons dunkt dat er goed werk is verricht, daarom hulde aan
de commissie. Deze wedstrijden werden gehouden bij de steenfabrieken. De uitdrukking
'meedoen voor spek en bonen' is niet uit de lucht gegrepen.
(ail de Eper Courant en adaertentieblad)

DRENKELING
Op heden den22e der maand augustus des jaars 18L6 en ten elf uren des voonniclclags
zijn voor mij, Jacobus Dijkhuizen, burgerneester cler gemeente Nijbroek kwartier Arnhem,
provincie Geldedand, gecompareerd Peter Spijkers claghuurder en Berend de Weerd klom-
penmakersknecht beide woonachtig onder Oene dewelke ons hebben aangegeven op den
21e augustus1816 des avonds orn half zeven in de Têr'woldsche Vetering gevonden te heb-
ben een lijk genaarncl Derk Noteboom, in leven eenen klompenrnaker woonachtig onder
'Welsem. rVij hebben vervolgens ons dadelijk vervoegcl aan het huis van gernelde Derk
Noteboom, geassisteetd door Herman Bredenoord vice burgemeester dezer gemeente
Nijbroek, en van Hendrik W'estenbroek, veldwachter en de heer Johan Henrick 'Worck,

heelmeester van de gemeente Olst, provincie Overijssel en aldaar woonagtig, wier adsis-
tentie als der zake kundig wij in deze hebben gerequireerd. Aldaar aangekomen hebben
wij het gezegcle lijk voor ons genomen en na genoemde deskundige heelmeester in onze
handen den eed te hebben doen afleggen, om vervolgens eer en geweten de waarheid te
zullen spreken omtrencl het schouwen van voorlnelde lijk en daarvan behoodijk rapport
uit te brengen. W'elke schouwing met alle oplettendheid verrigt en ten eincle gebracht zijnde
heeft hij voor ons afgelegd de hier.na volgende verklaring; Het lijk uiter{ijk geschouwd heb-
bende en bevonden dat uitedijk geen quetsure heeft geleden en voor het overige in het
water gestikt was en alzo cles zelfs dood veroorzaakÍ heeft. En vermits uit deze verklaring
blijkt hij dat hij in dezen bedoelde lijk door middel van het water gestorven is en er al zo
met betrekkin g tot het lijk van hetzelve geen vercler onderzoek behoefd te worden, heb-
ben wij verklaard dat er geene redenen waren om cle begrafenis van het zelve verder uit
te stellen en daar op werden de nodige orders tot deze begrafenis gegeven. Voorts heb-
ben wij van al het bovenstaande dit proces verbaal opgemaakt en de gemelde deskundige
heelmeester benevens cle comparanten en assistenten ondertekend ten jaare en dag als
boven, behalve de comparant Peter Spijkers die verklaard heeft niet te kunnen schrijven.
(Getekend Diikhuizen, Johan Henrick Worck, H. Bredenoord, H.Westenbroek.)

\. _ .t*.' 
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IETs ïv HR ELD

Polletje
Stationstraat 60 Twello Tel.: 0571 - 27 23 80

Hèt adres voor het huren van een fiets. Tevens is er een ruim
aanbod van nieuwe fietsen, tweedehands fietsen en kinderfietsen

Bakker Bril Voorst
Het ruim twee eeuwen oude pand van bak-
ker Bril is nog steeds (na enkele verbou-
wingen) in gebruik. Het pand staat op de
monumentenlijst.
De bakkerij bestaat meer dan 150 jaar en
zoon Paul is de 5e generatie Bril.
Het bed rijf is tegenwoordig uitgebreid met
een koffie/theeschenkerij waar fietsers en
wandelaars, een welkome pauze kunnen
houden. De bakkerij is geregeld doel van
excursies. Er gaan dan steevast eigen-
gemaakte produkten mee naar huis. Op
de foto uit 1960 gaat de bakker met de
bestelauto op weg om brood te bezorgen.

Op de foto uit 1960 gaat de bakker met de
bestelauto op weg om brood te bezorgen.Rfu@"?ïprinu & design

ZtrtrFDRUKKtrRDJ

KLUNDEN
Gespecioliseerd in het drukken von'

* Paraplu's * Katoenen/nylon tassen
* Reclameborden * Stickers
* Posters * Display's
* Diverse Kunststoffen
* Digitaal grootformaat printen op

diverse materialen
* En bekend met Speciale inkten.

b.v. krasloten - geur en glitter inkten

Op www.eigenshirt.nl vindt u het drukken van:
* Têxtiel: van t-shirts tot bedrijÍskleding

t-shirts vanaf 1 exemplaar ook mogelijk

Oude Rijksstraatweg 19, Twello
Tel. 0571-276622

www. kl underzeeÍdruk. nl

Marktstraat 2,7391 DEfwello,f ,0571-271104,F.0571-273234,E. riwa-copy@planet.nl, l. www.riwa-copy.nI

Openingstijden: maandag13.30-17.30uur,dinsdagt/mvrijdag09.00-12.00uur/12.30-17.30uur,

vrijdag koopavond 18.00 t/m 20.00 uur, zaterdag 09.00 - 12.00 uur

tr
u{_}LlvflJí-cld:ll 

I GROOT ROESSINK
Enkweg 43 -Voorst -Telefoon: 0575 50 1272

. Nieuwbouw

. Verbouw

. Onderhoud

. Restauratie

. Molenbouw

BOUWEN TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

Hof van Twello
Rijksstraatweg 17 a - 7391 MH Twello
fel.0571-27.0014
www.hofvantwello.nl
Voor Catering en Blote Voetenpad:
06-12635320

Geopend:
Wo. van 13.00 tot 17.00 uur
Do. en vr. van 10.00 tot 1 7.00 uur
Za.van 10.00 tot 16.00 uur
Van 1 mei tot 1 nov. ook op zondag geopend

r-ekken I llll rokaar

?

Al meer dan 800 jaar wordt er geboerd
op de grond waar nu Hof Van Twello ge-
vestigd is. En dat niet zonder reden. ln de
bodem bevinden zich leem en oerlagen
die het waterhoudend vermogen van de
grond verhogen. En dat was veel waard
in een tijd zonder beregeningsinstallaties.
Nog steeds profiteren wij van deze bodem-
eigenschap. Onze wijngaard bijvoorbeeld
groeide zeer voortvarend weg, en ook
onze groenten, kleinfruit en boomgaarden
hebben elk seizoen baat bij deze prima
grond. Het bewijs leveren wij elke week in

onze streekwinkel waar niet alleen onze
eigen producten maar ook die van andere
ambachtelijke producenten uit de streek
te koop zijn. Van karnemelk tot geitenkaas,
van hertenvlees tot de heerlijkste bief-
stukken. Ook voor al uw catering staan wij
klaar! lnformeer hier eens naar:
passievoorpu u r@hofvantwel lo.n I

Elke dag een streekmenu
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