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Van de bestuurstafel
Bert uan de Zedde

Tbekomstgericltt uanuit olrze bistorie

Als je enkele maanden in2OO9 onderweg bent lijkt lnet jaat
nog lang en blijkt de start verfrissend. De cijfers over 2008
zijn besproken. De begroting20D9 is vanuit de verschillende
werkgroepen voorzien van een eerste wensenlijst. De wen-
sen zijn verder ingevuld door de penningmeesteq in het be-
stuur behandeld en akkoord bevonden. De voorbereiding
voor onze ledenvergadering is afgerond, maar de zoektocht
naar nieuwe bestuurders blijft moeizaam vedopen.

Voor 2010 zalhet bestuur beoordelen of het mogelijk is een extra, uitneembaar katern toe
te voegen aande Kroniek met alle informatie voor de ledenvergadering. De kosten bepalen
uiwoering. Ook er is tijd ingeruimd om de werkzaamheden van oÍrze vrijwilligers in een
raamwerk van handelingen te plaatsen. Het ontbreekt ons aan een duidelijke structuur.
Wij zijn druk met onze lopende zaken. Vanuit de nota-Vrijwilligers & Bestuursbeleid, heeft
het bestuur de behoefte verder van een kader voorzien. Ook hebben de nodige gesprek-
ken plaats gevonden om te komen tot onze eigen accommodatie. Ze vedopen moeizaam
en in zijn bestuursvergadering van lnr:raart heeft het bestuur besloten de gesprekken uit te
breiden naar samenwerkingsvormen met andere verenigingen.
Veel Nededanders doen mee aan loterijen en misschien u ook wel als lid. 'Wij zijn officieel
aangemeld als Beneficiënt rran de Sponsor Bingo Loterii. Neemt u al deel oï gaat u deel-
nemen, geef dan de OKV op als uw sponsor. Jaadijks ontvangen wij 5O% van uw inleg. U
tankt bij DCO en plakt zegels op een spaarkaart. Prima, iedere volle kaart geeft recht op
kortingen voor uzelf maar ook voordeel voor de OKV Yraagblj het inleveren van een volle
kaart altijd naar een clubzegel. Iedere clubzegel levert voor de OKV € 1,10 op. Ook Rabo-
bank gemeente Voorst gaat ondersteunen en vertrekt gratis USB sticks.

Fiscaal vriendeliik schenken nu nog wiendeliiker: U doet een gift aan de OKV (OKV
:ANBI). Dan kunt u deze gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. De aftrek is nooit vol-
ledig omdat de fiscus een minimum en maximum ingesteld heeft. Naast een eenmalige gift
heeft u ook de mogelijkheid van een periodieke gift. Dit is een giftwaarbij u met de OKV
afspreekt, dat u voor een minimale periode van 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt.
Hierdoor vallen de beperkende fiscale regels weg en kunt u de gift wèl volledig aftrekbaar
maken. Stel, u geeft totaal € L0.000,- via een periodieke giftvan 5 jaar aan de OKV Deze
gift van € 2.OOO,- per jaar vormt dan een volledige aftrekpost in uw IB aangifte. Door een
uitspraak van de Hoge Raad mag u nu ook de (gemiddelde) waarde in het economische
verkeer van de openstaande gift als schuld opvoeren in box 3. Dit is nieuw en geeft extra
fiscale mogelijkheden. Overleg dit vooraf met uw accountant.
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Van de redactie
RonaldfJ Meijer

de Orupetende Geleerdbeid...

Dát is historisch, vroeg-middeleeuws het aardige èn tevens
gevaarlijke van narren. Datze weerloos te kijkstaanalszotten,
gekken en dwazen. Getuige mijn Dikke van Dale en het laat-
Latijnse stamwoord 'nario'- 'ik spot'... Het aardige, soms
vaardige, zit 'm natuudijk in het spreken met het hart op de
tong en de lekkerbekkende, ongezoutenwoorden die daarbij
horen. Maar echt bont en blauw maken het pas de narren die,
gedreven door narcisme, schrijvenderwijs hun ego overbe-

lichten, het altild besteweten jegens anderen enzichmaar schraal aan de realiteit spiegelen.

De Oudheidkundige Kring kreeg er begin april publiekelijk van langs. Nou ja, êén man,
een nar, zlj hetvan niet ongeleiterd kaliber, herinnerde de Voorster goegemeente aan eeÍt
tijd dat de OKV de status hadde van - naar hlj zei - 'de Heilige Koe uit India, de koning
van Thailand, het Huis van Oranje, of Voorwaarts: heilig, ongenaakbaar en wars van zelf-
kritiek'. Een allegorische beeldenrijkdom die mij deed denken aan de demonische schil-
deringen van Jeroen Bosch. Was het ooit zo wèrkelijk gesteld met onze OKV? Dan toch
misschien alleen als de OKV lofwaardig vóórwaarts streefde. Zeker niet als het ging om
adoratie van welk gouden kalf dan ook, of om het bezit van een koninklijke behuizing.

De Nar van Voorst, steeds de zotskap op, ma r nooit met naam en open vizier ten strijde,
is bovengetekende (misschien nog wel goedbedoeld ook) maar niettemin valselijk bljgeval-
len. Onze beste Van Bronsheim meent dat 'wij' hier inVoorst onderhand wel àlles weten van
hooibergen, boerderijen, klinken enzandpaden. Met 'alles' zegt hij dan eigenlijk: 'ígenoeg

is genoeg, en nu wat anders dan nostalgisch bulkgoed'. Nu: brede, diepgaande sociale ge-

schiedschrijvingaaÍrvatten, spraak maken met politieke en kerkelijke analyses en onthullin-
gen, het plaatselijk ondernemersland dooq en bij voorkeur uitspitten. En niet vergeten: uit-
zoeken waar de schatten van 'onze kerk' zijn gebleven. Preekt een nar voor eigen parochie?

Met zotten, gekken en dwazen moet men mild omgaan. Een nar niet onmiddellijk naar
de hoogste boom voeren. De vrijheid van denken en doen moet niet door een dwangbuis
van gangbare opvattingen of ingesleten praktijken worden beknot. Zelfs een nar kan als

een onnozele op een wijs pad terecht komen. In de 15e eeuw schreef de uiterst erudiete
kardinaal Nicolaas van Cusa al het spitsvondig, vooral verdraagzaam essay 'de Docta Ig-
norantia', de Onwetende Geleerdheid - men hoeft niet alles te weten om toch wijs te
zijn. Menige nar kan zich aan zo'n oude les spiegelen. En de OKV daarvan profiteren.
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Sytske van Drooge-Stoffel en familie:
- 'Rechtuaa.rdigen onder de uolkeren'

Judíth Roosenscboon

Op 3 nouember 20O8 ontuing meurouut Sytske uan Drooge-Stoffet (58) in baar u.toonplaa.ts
Borculo tijdens eenfeestelijke bijeenkomst deYadVasbern-onderscbeiding uit banden uan
de beerJoop Leuy. Deze onderscbeiding met de titel "Recbtuaardige onder de uolkeren",
wordt uitgereikt aan niet-joden die tijdens de TueedeWereldoorlog, zicb belangeloos beb-
ben ingezet uoorjoden en daardoor leuens hebben gered. Sytske ziet deze decoratíe als
een groot eerbetoon. Niet alleen aan baarzelf, maar ook aa.n baar ecbtgenoot, zuts, zu)a-
ger en ouders. De gebeurtenissen die tot deze onderscbeiding leidden, begonnen op'de
Kolkbof ' aan de Rijksstraatueg in Tutello in nouember 1942.

Overal gele steruen
In november stond de villa 'de Kolkhof',
die eigendom was van de familie Bussema-
ker, al een tijdje leeg. Na het ovedijden van
Izak Bussemaker een jaar eerder, woonde er
enige tijd een aantal joodse families. Toen
het voor hen daar te gevaadijk werd, doken
ze onder. Dit deden ze op dezolder van het
bij 'de Kolkhof ' horende koetshuis en bij de
familie Vink die in het tuinmanshuis daar-
achter woonde. Bij elkaar ging het waar-
schijnlijk om zeven tot negen mensen.
S1'tske Stoffel en haar manJohan van Drooge,
waren geliëerd aan bekende Deventer fami-
lies. Johan was de zoon vlÍr dominee Van
Drooge die 37 jaar lang verbonden was aan
de doopsgezinde kerk 'de Penninckshoek'
aanDe Brink. De familie Stoffel had een grote
houthandel, die in die tijd gevestigd was aan
de Lagestraat. Na hun trouwen woonden ze
een paar jaar in een houten huisje aan de
Iíilpsedijk. Toen moeder Van Drooge, na
het overlijden van haar man, weg wilde uit
het Friese Warga waar het echtpaar na het
elraftitaat was gaan wonen, besloten ze om
samen met haar hun intrek te nemen in 'de
Kolkhof. Toen wees de kalender L8 novem-
ber L942. "Het utas een groot buis met 11

Syt ske Drooge-S toffe I met onderscbeiding

kArners", herinnert Sytske zich, " een grote
zolde4 een prouisiekamer en een keuken.
De enige kraan zat in de keuken, zodat
bet altijd een beel gesjouw was Om de
boge kamers in de winter een beetje warm
te krijgen nrcest er flink gestookt taorden,
maar brandstof was scbaars. Tbenwe daar
kuta.men, lagen er gele sterren door bet bele
buis".

Emigratie doorkruist
Achterbuurman Herman Vink was tuinder
en groenteboer, die daar samen met vrouq

kind, knecht en de onderduikers woonde.
Sytske herinnert zich Vink, een man die af
en toe een koe slachtte om al deze mensen
te eten te geven. Ook de familie in het gro-
te huis kreeg daar dan wat van. Vink trok
er elke dag met zijn paard en wagen op
uit om in Deventer groente te venten. Op
zijn tuinderij werkten ook gevluchte Duitse
joden die in Deventer terecht waren geko-
men. Een van hen was Helmuth Holzheim.
Hij kwam oorspronkelijk uit Golzow in de
buurt van Dantzig. Zijn vrouw Caecilia Neu-
mann kwam uit Bedijn. Aanvankelijk waren
ze apartvan elkaar in de Wieringermeer te-

recht gekomen, waar ze eetr tuinbouwoplei-
ding kregen. De bedoeling was dat ze rr'et
deze kennis konden emigreren naar Austra-

lië, Palestina of Canada. Toen na de Duitse
inval de 'Wieringermeer ontruimd moest
worden, belandden ze in Deventer waar
ze in de Sluisstraat woonden. Vandaar liep
Helmuth elke dag naar zijn werk bij Vink
en kwam dan langs het grote huis, waar hij
geregeld een praatje maakte.

'Volgens afspraak'
Toen bij Sytske en Johan op 29 november
hun dochter Lysbeth geboren werd, kwam
Helmuth feliciteren en vertelde dat hij ook
binnenkort vader zou worden. Dochter
Ursula werd op 11 december in hetJoseph-
ziekenhuis geboren. Ze bleven geregeld
contact met elkaar houden, tot eind april
1943. T'cen kreeg de familie Holzheim, net
als alle andere joden, het bevel om naar
Amsterdam te verhuizen. Bij het afscheid
nemen zei Sytske hem dat - mochten er
moeilijkheden komen - de baby bij hun
altijd welkom was. Dat moment kwam ruim
een jaar later, toen Caecllia en Helmuth
naar'!í'esterbork moesten.

Twee 'Drooge'-nicbtjes met Lysbetb en Ursula
in De Kolkbof

Op 22 mei L943 belde vanuit Amsterdam
Miep Lieftinck-Drexhage met de vraag of het
goed was dat zij 'baar nicbtje, dat uolgens
afspraa.k zou komen logeren'de volgende
dag met de trein kwam brengen. Johan toog
de volgende dag met de kinderwagen naar
het station om de trein van 9.15 uur af te
wachten. Daar pakte hij Ursel aan en nam
haar mee naar huis. Z1i kreeg in Twello de

naam 'Cilia'. Zijbleek een heel gemakkelijk
kindje te zljn en werd soepel opgenomen
in het jonge gezin Doordat 'de Kolkhof'
wat van de weg af lag en de meeste bezoe-
kers van de familie volkomen te vertrouwen
waren, was de aanwezigheid van Cilia geen

probleem. Sytske vindt het, ook nu nog,
heel gewoon om dit te doen. Meer bewon-
dering heeftze voor de ouders van Ursel: /e
ruoet je uoorstellen dat je als jonge ouders
de beslissing neemt orn je enige kind uan
nog maar uijf rnaanden, toe te aertrouwen
aan mensen die je eigenlijk nauwelijks
kent'
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Angstige ÍnoÍnenten
Alles werd anders toen Johan, Sytske en de
beide kinderen naar Borculo verhuisden.

Johan werkte in Twello als ambtenaar op
het gemeentehuis, in Borculo kon hij eer-
ste ambtenaarvafl de gemeente worden. De
woonomstandigheden bleken daar echter
heel anders te zljn dan in Twello. In Borculo
leefde het gezin veel meer tussen de men-
sen en bovendien hadden ze te maken met
evacués, NSB-ers en meer niet te vertrou-
wen mensen. Ze probeerden om Cilia door
te laten gaan voor een Rotterdams vluch-
telingetje met Indische ouders, maar toch
werden de verdenkingen te groot. 'Wat een
joods typje is bet tocb be?' werd er wel over
haar gezegd Sltske en Johan vonden het te
riskant worden en op D-day, 6 juni 1944,
bracht Sytske, Cilia met de bus naarhaar zws

en zvvager Jet en Henk Bunschoten-Stoffel
in Deventer. Zij woonden met een oom en
tante, naast de ouders van Sltske aan de
Lagestraat.
Een tijdje later moest de hele familie daar
vertrekken orndat het huis te dicht bij de
spoorbrug lag, een gewild object voor bom-
bardementen door Engelse en Amerikaan-
se vliegers. De familie kwam, met Ursel,
terecht in het jachthuis 'Oostermaat' van
de familie Birnie dat in de buurt van Lettele
lag. Ook hier maakten ze, door de nabijgele-
gen lanceerbasis voorVl's angstige momen-
ten mee. Ze vluchtten naar een boerderij in
de buurt. Ook deze werd beschoten waarbij
de granaatscherven zelfs tot onder de tafel
terecht kwamen waar Ursel in een wasmand
in de dekking stond.

Caecilia ontzien
Na de bevrijding bleef Ursula in Deventer.
Daar kwam haar vader, die net als haar moe-

der de oorlog in 'Westerbork ovedeefde,
haar op de fiets ophalen. Sytske denkt dat
de Holzheimers de oodog overleefd heb-
ben omdat Helmuth een erg harde werker
was, maar waarschijnlijk vooral ook om-
dat de kampcommandant van Westerbork,
Gemmeke, Caecilia heeft ontzien. Gem-
meke kwam uit dezelfde buurt in Berlijn
als Caecilia en haar familie en de families
waren bekenden van elkaar.
Na de oodog kwamen Urula en haar ouders
naar Borculo enze woonden nog meer dan
een jaar bij Sytske en Johan in. Hier werd
in november 1945 zusje Margaret geboren.
In L947 vertrokken ze naar Australië, waar
ook al wat meer familie van hen woonde.
Hier pakte Helmuth zijn oude beroep, dat
van slager, weer op. Sindsdien hebben de
twee families geregeld contact met elkaar
onderhouden.

Kleuter Niels Kaj uit ïbrwolde
' herontdekte' Nobelprii swintraar

Annemarie Geerts

Toen Hans JessenJerne en zijn urouLo EIse Marie Jensen Lindberg met bun uijf kinderen
op 25 mei 1915 in de gerueenteVoorst kwanten Luonen, was niet te beuroeden dat een uan
de kinderen, de kleine Niels Kaj, ooit een baanbrekende tuetenscba.pper zou uorden en

in 1984 de Nobelprijs uoor de geneesleunde zou lerijgen. De Kroniek belicht daarom dit
wonderlijk facet uan na.bije, plaatselijke gescbiedenis. . .

Zwerverl.:dgezin
De familie Jerne - wie waren zij? Hans Jessen

Jerne werd in 1877 in Denemarken geboren
op het eiland Fanó. Zijn vader voer als ka-

pitein op een koopvaardijschip. Hans Jessen
had na zijn middelbare schooltijd verschei-

dene banen in de vleesindustrie en werkte
als uiwinder. Hij trouwde op 26-jarige leef-
tijd met de, uit een dorpje ten noorden van
Esbjerg afkomstige, molenaarsdochter Else

Marie Lindberg, die een paar jaar ouder was.

Het echtpaar was niet erg honkvast en a n
de hand van de geboorteplaatsen van hun
kinderen zijn hun omzlverwingen te volgen.

Sytske enJobctn l)rooge en Helmutb en
Caecilia Holzbeim in 1947 in Borculo

Hun oudste zoon Thomas Christian werd
in 1905 geboren in Malmó in Zweden. Het
jaar daarop werd Karen geboren in Frede-

riksburg, Denemarken. Else Elisabeth kwam
in 1910 in Kopenhagen ter wereld en de
jongste zoon Niels Kaj werd op 23 december
1911 in Londen geboren. Toen in augustus

t9l4 de Eerste Wereldoorlog uitbrak besloot
het gezin naar Nededand te vertrekken.
Vader Hans Jessen vond in Rotterdam werk
in de vleesverwerkende industrie. In het neu-
trale Nederland vertoonde deze bedrijfstak
een grote bloei als gevolg van de exportblok-
kades tussen de oodogvoerende landen.
De jongste dochter Emily werd op 23 r.o-
vember 191.4 in Hoek van Holland geboren.

Niels KajJerne'1915

Hoe zo naar Voorst?
Maar hoe kwam het gezin nu in de gemeen-

te Voorst terecht? De juiste toedracht hier-
van is niet meer te achterhalen. Een grote
exportslachterij in Rotterdam zou iemand
gezocht hebben, die een vleeswarenfabriek
kon exploiteren in het oosten van het land.
Wel is duidelijk dat de directeur van de zui-
velfabriek Emstermate, de heer rilfl. Lugard,
besloot zljn zuivelfabriek om te bouwen
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tot vleesverwerkend bedrijf. Lugard was ia-
renlang directeur geweest van de in 1893
opgerichte zuivelfabriek'Emstermate' aan
de Twelloseweg in Terwolde. Toen de melk-
veehouders in de regio de coóperatieve zui-
velfabriek'de Boerenstand' oprichtten, had
de melkfabriek van Lugard geen toekomst
meer. Lugard besloot het te zoeken in de
vleesverwerkende industrie en vroeg in
februari 19l5 vergunning om zijn stoomzui-
velfabriek te wijzigen in een vleeswarenfa-
briek en exportslagerij. De vergunning werd
in april 1915 verleend en in mei kwam het
gezinJerne in de gemeente Voorst aan. Men
woonde korte tijd aan de Duistervoordse-
weg in Twello, maar vertrok al snel naar de
dienstwoning van de nieuwe vleesfabriek
aan de Twelloseweg in Terwolde. Lugard
stapte overigens al gauw weer uit het bedrijf,
want in mei l9L7 was het bedrijf onderdeel
van de exportslachterijen van de firma Jac.
Vos uit Amersfoort. Maar toen waren de Jer-
nes al vertrokken.
Op 6 januari l9I7 verhuisde het gezin naar
Assen, waar HansJessen werd aangesteld als
directeur van Van Staay's Baconfactory. Ook
in Assen bleven de Jernes niet lang, want in
1920 werd vader Jerne benoemd tot tech-
nisch adviseur en later directeur van de N.V
Rotterdamse Koel- en Vrieshuizen. Hij was
een expert op het gebied van de koeltech-
niek en er verschenen tal van artikelen van
zljnhand in de binnen- en buitenlandse vak-
literatuur.

Doorbraak via internet
Maar dit artikel zou vooral gaan over Niels
Kaj, het kleine jongetje dat op driejarige leef-
tijd in de gemeente Voorst kwam wonen en
het later heel ver schopte. Het zou leuk zijn
om in de archieven te ontdekken dat Niels
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De gemeenteVoorst geeft toestemming de
zuiuelfabriek Emsterlnate (HoJleuerancier uctn de
Koningin-Weduwe Emma) om te bouuen tot een

uleesuerwerkend bedrtjf (Gem.Arcbief Voorst)

l{aj alop de kleuterschool uitblonk, maar he-
laas, zulke informatie was niet voorhanden.
Een verdere zoektocht naar de belevenissen
van Niels Kaj en zijnfamiliezoumogelijkzijn
in archieven en documentatiecentra, rrraar
dat leek een wel heel lange weg. Maar ookvia
het internet zou nog wel informatie boven
tafel te krijgen ziin oveÍ het leven van Niels
Kaj, dacht ik. Dat was ook zo. Zo hebben de

Jernes in Rotterdam op de Oostzeediik ge-

woond, zocht mevrouw Jerne in 1922 een
'meisje' en in 1925 een 'flinke dienstbode',
verloor broer Thomas Christian in 1924 met
tennis en haalde Niels Kaj in juli 1928 zijn
diploma aan de HBS in de Libanonstraat.
Hier leek mijn zoektochr naar het leven
van Niels Kaj te stranden. Maar toen stuitte
ik plotseling op 'Iluilken kamp for at und-
slippe: En biografi om immunologen og

nobelpristageren Niels Kaj Jerne', een bio-
grafie van Niels Kaj Jerne geschreven door
de Deense wetenschapshistoricus Thomas
Sóderqvist.

Maat éérr boek...
Hoewel mijn kennis van de Deense Íaal niet-
verder reikt dan 'sk4n landskab' en 'god-

dag', besloot ik toch de ruim 75O pagina's
dikke biografie in de bibliotheek te lenen. Er
was één enkel exemplaar in Nededand be-
schikbaar. Ikwas natuurlijk benieuwd of Ter-

wolde genoemd zou worden en of ik meer
te weten zou kunnen komen over het werk
van vader Jerne. En jazeker: Teruolde werd
genoemdt En wat ik had uitgezocht werd
inderdaad in het kort genoemd. Maar het
mooiste moest nog komen:

Omslag biografie Niels KajJerneb

'Ifulge oplysningerfra.J. Lubberts, der er Io-
kalbistoriker i Tërwolde, a.nsqgte dog en uis

WJ. Lugard ifebruari 1915 om a.t màtte om-
danne sit mejeri tilVleescbuarenfabriek en

Exportslagerij.'

Jan Lubberts, vrijwilliger en erelid van de

OKY kan zich nog wel herinneren dat een

Deense professor een jaar of vijftien geleden,
gegevens zocht over de vleeswarenfabriek
van Lugard. Na de ontdekking van de bio-
graÍie (er was gelukkig ook nog een verkorte
versie in het Engels beschikbaar) was het ver-

der eenvoudig om een korte schets van het
leven van de Nobelprijswinnaar te geven.

In interviews met zijn biograaf vertelde hij
overigens dat hij nauwelijks herinneringen
had aan de tijd in Terwolde. Zelf schreef hij
op wat hij zich kon herinneren van de aan-

komst:'Slijpsteen? Scblacbterbloed, acbter
op de fiets uan Tbm?' Na zijn eindexamen
vond hij een baan bij de bananenmaatschap-
pij Elders & Fffes in Rotterdam. Na drie jaar

besloot hlj te gaan studeren en hij werd in
de herfst van l93L ingeschreven als student
scheikunde aan de universiteit in Leiden.
Hij werd lid van het Leids Studentencorps,
maar met de studie wilde het niet erg vlot-
ten. Hii wist niet goed wat te doen r:aet. zijn
leven, wilde weg uit Nederland en besloot
uiteindelijk in Denemarken geneeskunde te
gaan studeren aan de Universiteit van Ko-

penhagen. En daar, in 1934, eindigt in feite
het Nederlandse verhaal, hoewel Niels Kaj

Nededand nog wel eens bezocht en zijn Ne-

dedands zijn hele leven lang beter bleef dan
zijn Deense taalgebruik.

Grillige carière
Hij leidde een veelbewogen leven en zijnbi-
ografie leest als een roman. Hij leerde al snel
zijn eerste vrouw kennen (die later onder de
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naam Tjek Jerne bekend werd als schilde-
res), stopte met zijn studie, had allerhande
baantjes en kreeg een zoon en later nog een.
Zijn studie pakte hij vlakvoor de Tweede Ve-
reldoorlog weer op en uiteindelijk studeer-
de hij in 1,947 af. Toen was Tjek al ovededen
als gevolg van suïcide. Niels had verschil-
lende andere relaties met vrouwen, trouwde
io 1964 voor de tweede keer en kreeg op
latere leeftijd nog een derde zoon. In zijn
wetenschappelijk leven ging het hem na zijn
afstuderen voor de wind. Hij werd bekend
als immunoloog en had prestigieuze banen
over de hele wereld. In december L984 ont-
ving hij als kroon op zijn werk de (gedeelde)
Nobelprijs voor de geneeskunde voor zijn
theorie over het immuunsysteem en de pro-
ductie van monoklonale antilichamen. In de
jaren die volgden op de toekenning van de
Nobelprijs trok hij zich uit het wetenschap-
pelijke leven terug inzljn huis in Zuid-Frank-
rijk, waar hii op 7 oktober 1994 op 82-jarige

leeftijd ovedeed. De media - regionale noch
plaatselijke - besteedden bij diens verschei-
den aandacht aan het boeiende levensloop
van ooit deze Terwoldse kleuter, evenmin
aan diens opmerkelijke wetenschappelijke
prestaties. Wellicht is dit artikel een gedegen
herinnering aan Niels Kaj Jerne en tevens
een postuum eerbetoon.

Bronnen:

- G em. arc bief Voors t. Beuo I kingsregi s te4 1 9 1 0 - 1 93 0

- Gemeentearchief Voorst. Ambts /gemeentebestuul:

binderutetuergunningen, 1 9 1 4- 19 1 I
- Tbornas Sóderquist. Huilken kampfor at undslippe:

En biografi om immunologen og nobelpristageren

Niels KajJerne. Kopenbagen, 1))8
-J. Lubberts. Emstermate, de eerste zuiuelfabriek te

Terulolde in Kroniek, 2Oe jaargang (1997), nr 4, p. 8-16

Zijn klacbt:
"De uitgeefstet (Fonteyn & Andersen-red.)

wist dat er op dit moment een nieuwe cul-
tuurhistorische visie wordt geschreven en
dat daarna een nieuwe Monumentennota
en -inventarisatie volgt. En toch een boek
uitgeven. Bovendien heeft F&A geen enkele
moeite genomen de historische vereniging,
het Erfgoedplatform en de gemeente Epe te

betrekken in haar plannen, met als gevolg
grove fouten in het boek. Zowel wij als de
gemeente hebben ons gedistantieerd van de

uitgave. Het is te hopen dat de uitgever iets

geleerd heeft van deze werkwijze. Mocht de

firma een uitgave over uw gemeente ovefwe-
gen hoop ik van harte dat u vroegtijdig in
de plannen wordt betrokken. Anders komt
u ook net als wij tot ontdekking dat er niet
veel van klopt."

Weerwoord uan de uitgeuer:
"Onze uitgeverij beschouwt de kritiek op, en
'veroordelin g' var oÍrze uitgave als onterecht
en vooral unfair. F&A heeft slagvaardig en
zorgvutdig-gecontroleerd gebruik gemaakt
van (mede op basis van door de gemeente
verstrekte) gegevens van 2008; deze infor-
matie bovendien door interviews en luchtfo-
tografie geverifieerd en enkele hardnekkige
dossierfouten van de gemeente mogen ver-

beteren. De gemeente is zelfs voot-iruage ge-

ge,ven en heeft op een aantal punten correc-
ties aangebracht, waawoor wij onze erken-
telijkheid hebben uitgesproken. Het boek
bevat éên fout adres, waarmee in de context
mag aangetoond hoe betrouwbaar de hele
uitgave mag worden beschouwd. Wij kun-
nen ons niet aan de indruk onttrekken, dat
Ampt Epe geïrriteerd en boos is geraakt om-
dat zljzelï met een uitgave wilde komen en
daarbij uitging van een soort alleen-recht?"

Kroniek 2OO9-2

o Medio april heeft de redaktie van de Kro-
niek zich bezonnen over naaste taken en
verwachtingen. En ook vastgesteld dat strik-
ter moet worden vastgehouden aan inle-
verdata van kopij en de tijdstippen waarop
leden/abonnees de Kroniek in de brievenbus
mogen verwachten. Voor de Kronieken-3
en 4 van dit jaar kan tot uitedijk ('dead-
lines'!!) maandag 3 augustus enmaandag2
november 2009 kopij in digitale versie @ij
voorkeur in Word) worden toegeleverd. Die
edities verschijnen dan op L september en L

december.
De redaktie streeft naar behoud van een

brede variëteit van artikelen, (nog) sterkere
betrokkenheid bij de belangstellingssfeer
van de lezers en een juiste balans tussen
gedegen informatie tegenover te wijdlopige
beschouwingen. Suggesties, initiatieven en
bijdragen ziet de redaktie met genoegen te-
gemoet.
U kunt alrijd bellen met O57l-27O.244 of
mailen naar meiier.ronald@kpnmail.nl

o Geschiedenis, archeologie, oudheidkunde
zijn'hot', en roepen plaatselijk en nationaal
wakkere geesten op. De NPS en de VPRO

hebben recent besloten hun zeven redakties
die de Tijd volgen, te bundelen. Op afuíen-

bare termijn zullen o.m. Andere Tijden, 13

in de Oodog, Andere Tijden Sport, en de

website/geschiedenis en radioprogramma
OVT en het digitale kanaal Geschiedenis TV
met elkaar worden verweven.
Het is voor het eerst dat een dergelijke om-
roepoverstijgende redaktie van straks 40
'verzamelde' redakteuren/researchers wordt
opgezet.
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o Gedeputeerde Staten van Gelderland wil-
len zorg dragen voor de cultuurhistorie. Be-
gin april heeft i\rnhem' voor het behoud van
oude boerderijen, kerken, forten, landgoe-
deren en landschappen het Jaarplan-2o}9
vastgesteld en daarin 4,4 rrrrlljoen euro ge-

reserveerd ter financiering van ruim 70 pro-
jecten die daarmee aan de tand des tijds
ontsnappen. In de zgn. Belvoir-notitie staan
alle projecten globaal beschreven. Extra
aandacht gaat in 2OO9 uit naar het religieus
erfgoed: kerken, kerkpaden en kloosters.
Langs de Veluwe wordt vooral geïnvesteerd
in oude landgoederen en 'klassieke' land-

schappen. Ook worden fondsen vrijgemaakt
voor het behoud van o.a. het fenomeen van
de 'dansende bomen', waaraan de Kroniek
in het herfstnummer 2008 ruime aandacht
besteedde.

o Voouitter Evert de Jonge van de histori,
sche vereniging Ampt Epe kritiseert in een
niet malse mail van 22 apfil de positieve re-
censie die in onze jongste Kroniekverscheen
over de uitgave 'Onze Monumenten' in de
gemeente Epe. Tegenover onze complimen-
ten ziet hij het boek 'nog lieuer uandaag
dan morgen in de prullenbak uerdwijnen.'
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De Moeder Gods van Duistervoorde
en haar gekoesterde veldkapelletje

Jan B o e rsm a / Rona I d ll M eij e r

Was bet eerst en alleen BaronVan lIóuell tot Westerflier die zijn hemelse belofte gestand
deed - een kapelletje 'Maria ter Ere' te sticbten op zijn landgoed 'bet Wezeaeld'. Als dank
dat zijn eigendommen in de oorlog gespaard bleuen? Of uterd bet uiterst bescbeiden bede-
buizeke 'opgerícbt' door de Katbolieke Actie VrouwelijkeJeugd uit Duisteruoorde, blij als
lnen was de bittere jaren '40-'45 ongescbonden te zijn doorgekornen?

Geïntrigeerd door deze en aanpalende vra-
gen is de energieke Twellose vrijwilligerJan
Boersma, verbonden aan de Stichting Land-
schapsbeheer Geldedand, op zoek gegaan
naar 'destijdse getuigen', Íraar de monde-
linge ovedevering die kleur en diepte geeft
aan hetgeen doorgaans in oude stukjes en
kranten verdort.

Hij heeft ze gevonden, twee mensen die
zich al jaren, decennia zelfs ten diepste be-
trokken weten bij dat simpele plekje van
verstilling, zom ar in de bocht, de ovedoop
van de Quabbenburgerweg naar de Oude
.Wezeveldseweg. 

Gies Debets (67,' mag ik in
mien eigen taoltje proat'n?) is de zegsman.
En Annie Berendschot-van den Belt (80, 'ik
was toen 17 en assistent-jeugdleidster bij
'de Trekvogels'...) de zegsvrouwe.

'Roomse optocht'
Scherp van geest, charmant van verschij-
ning, herinnert zij zich bijna fotografisch de
inzegening van het bouwsel, dat alleen aan
de Moeder Gods een droog dak gaf; de tien
tot vijftien Trekvogel-meisjes in uniform
met blauwe das en ander 'Rooms' gevolg in
de processie van kerk naar kapel liepen met
de zeereerwaarde heer pastoor met wijwa-
terkwast, maar merendeels zonder hoofd-

bedekking naar het'monumentje'.
'Het was nog in de tijd dat je nog Sacra-
mentsprocessies had, een prachtige reli-
gieuze traditie. Protestanten zeiden dan
'Er is weer een optocht van de Roomsen,
zullen we gaan kijken?' De dominee en de
pastoor dronken dan weleens een glaasje
bij elkaar, maar het volk was duidelijk ge-
scheiden. Er was geen sprake van dat je als
katholiek naar een dienst in de Dorpskerk
zou gaan, en andersom al evenmin... De
inzegening was een plechtig gebeuren. Er
werd gebeden en gezongen, bloemen neer-
gelegd. Zo'n 2O tot 30 mensen waren er bij,
ook de burgemeester. Er is een oorkonde
met handtekeningen in de grond gestopt,
ja. De buurt onderhield het kapelletje in het
begin, maarlangzaam raakte het in verval.'

Beschermde status
Annie Berendschot, nog steeds aktief,
woont in een nieuwbouwhuis-met-tuin, pal
tegenover de woning waaÍ ze 50 jaar huis-
de, werkte, haar gezin zag opbloeien. Ze
put uit een rijk vededen en weet nog pre-
cies hoe ze 18 jaar geleden met haar klein-
zoorÍje van drie van de fiets stapte bij het
verwaarloosde kapelletje. Geen devoot Ma-
riabeeldje meer, maar een deels gebroken
'Theresia', met vervuiling en gebroken glas

rondom. De jaren van gebrek aan piëteit
mochten dan hun tol hebben geëist, omme-
keer is altijd mogelijk. Annie veegde letter-
lijk de scherven bij elkaaq harkte de grond
schoon, zorgde voor een ander, haar éigen
devotiebeeld van Maria, dat vervolgens
door de pastoor werd toegewijd en toog er-
mee naar de burgemeester om via hem en
de ambtenaar belast met Monumentenzorg,
zelfs een 'beschermde status' te veroveren.
Sindsdien prijkt op die plek een ofÍicieel
vignet, zoveel als "Dit is een bistoriscbe
plek, respecteer dit kapelletje! "...
Mevrouw Berendschot blijft haar eerbiedi-
ge hartstocht belijden èn erover vertellen.
Hoe de politie tijdens een inval bij dief van
tuinornamenten de eerste, eriige en echte
Maria terugvond, weliswaar gehavend en
voorzien van roodgeverfde nagels. Hoe
een Tsjechische beeldhouwer in Deventer
het beeld op kosten van de Duistervoordse
parochie liefdevol restaureerde, het beeld
ten slotte weer keurig zijn oorspronkelijke
standplaats terugwon, zlj het nu achter een
roosterwerk om nieuwe roof te voorkomen.
Annie houdt van het kapelletje, dat is zon-
neklaar. Is blij met het hernieuwd toene-
mend bezoek, streeft naar zo'n bekend
groen bordje waarop - zoals bij de landgoe-
deren - voor elke voorbijganger de historie
van de plek wordt verklaard. (De OKV en
de Lions zijn er over doende!) Mede door
haar toedoen is bij de gemeente voor elkaar
gekregen dat het rottende houtqrerk van
het bouwseltje is vernieuwd, dat 'zelfs het
pad er naarÍoe is met steenslag is verhard'.
Ze ziet met een blij hart dat af en toe verse

bloemen worden aangedragen, er kaarsjes

worden aangestoken. En soms een stille
bede wordt achtergelaten - 'Ma.ria, zorg
uoor mij'...

En als er dan, naast Annie Berendschot,
één is die even attent efl zoÍgzaam is voor
"Maria", haar beeltenis en haar bescheiden
gedenk- en bidplaats, dan wel Gies Debets
(67). Kweker van rode bessen, frambozen
en pompoenen, daarnaast jaget en imker.
Maar bovenal bewaker in de beste zin des

woords van "Maria ter Ere", de Moeder
Gods van Duistervoorde. Als 'overbuurman'
zietl:rij veel, en speelt onbetwist een centra-
le rol bij de instandhouding van het kapelle-
tje. D^t blijkt wel uit zijn verhaal en zijn do-
cumentatiemap met krantenknipsels, foto's
en officiële stukken. En Gies 'proat in zien
eigen toaltje' Vanzelfsprekend!

Goed rentmeesterschap
Yanaf zljn elfde heeft hij weet van ditbijzon-
dere plekje. Het aanvankelijk houten kapje
heeft hij door riet zien vewangen, en later
nog twee keer. Met toestemming en op kos-
ten van de familie Van Hóvell, wier landgoed
door vererving steeds kleiner is geworden;
het domein waarover Gies'vader en groot-
vader het rentmeesterschap voerden.
'De gemeentelijke Monumentenzorg heeft
me gevraagd alles in de gaten te houden
Vorig jaar is het toegangspad verhard zodat
ook mensen met een rolstoel erbij kunnen
komen. Vroeger liep het paadje rond en
was het soms een crossbaan voor bikes en
bromfietsen. We hebben één stuk laten ver-

vallen en nou is er geen last meer.
De parochie St. Martinus heeft ook een keer
wat meebetaald aan onderhoud, schilder-
werk, geloof ik. En verder helpen de men-
sen van de Kapelgemeenschap 'het'Wezen-
veld' af en toe met schoonmaken. Het duurt
niet lang meer of moet er weer een nieuw
kapje op. Dan ga ik weer met de rentmees-
ter in gesprek. Het kapelletje hóórthier zo.
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De hele buurt is erbij betrokken. Ik hoef
maar een kik te geven en iedereen komt
als er iets moet gebeuren, bladharken, wat
zaagwetk, dat het allemaal netjes blijft..
Voor de toekomst moeten we iemand
anders in de buurt hier zien warm te ma-
ken, iemand die een beetje jonger is.'

Ongehoord iatwerk
'Ik heb horen zeggen dat het eerste beeldje
door een storm vernield is. In ieder geval
heeft een plaatsgenoot toen een nieuw
beeld gemaakt maar dat beeld, waar je een
behoodijke til aan had, werd gejat. Ik heb
het aangegeven en heb hiervan een poli-
tierapport. Eerst hebben we er toen maar
bloemen neergezet. Toen een familie uit
De. Vecht naar Denemarken emigreerde,
heeft die een nieuw beeldje geschonken
naar ja, dat is ook weer gejat! Ook van een
andere familie heeft er weleens een beeldje
gestaan.
Maar toen dat werd ondergebracht bij
iemand die het zou schoonmaken, is daar
ook weer wat misgegaan. Het grote, voor
ons originele beeld is jaren later terugge-
vonden in Deventer, bij iemand die zulke
spullen zogenaamd verzamelde. Toen we
een berichtje kregen dat het beeld waar
schijnlijk op het politiebureau was, zijn
mijn vrouw en ik er met foto's heengegaan.
En daar stond het beeld, helemaal overge-
schildercl, met veel blauw en zo. Na verloop
van tijd hebben we het weer teruggekregen
en is het weer in het kapelletje geplaatst.
'Weer later is er een schermpje voorgeko-
men dat met een slot vast zit. Ik heb de
Kapelgemeenschap ook een sleuteltje gege-
ven zodaÍ ze er zelf ook bij kunnen als het
moet worden schoongemaakt. Sindsdien is
er goddank niks meer vernield.'

Koker opgegraven
'Van mijn moeder hoorde ik dat ze bij de
oprichting van het kapelletje een oorkonde
in de grond hebben gestopt. In de jaren '8O

werd iedereen natuudijk nieuwsgierig wat
daar op stond.'We wisten dat er trvee gelijke
exemplaren waren gemaakt, maar we kon-
den er niet achter komen waar dat tweede
exemplaar was.
Het had gehangen in de vergaderzaal van
de vrouwen van de Jeugdbeweging, in het
oude patronaat. Ook na een oproep in de
krant konden we er niet achter komen. En
waar die koker precies in de grond zat, dat
wist ook niemand meer. Nou, toen heb ik de
stoute schoenen aangetrokken en iemand
met een soort wichelroede laten aangeven
waar hij precies zat. En 'm zelf opgegraven.

De oorkonde zat in een loden huls die hier
in een Twellose fabriek gemaakt was. Ach-
teraf was het maar goed dat we hem eruit
gehaald hebben, want de huls was lek en
de oorkonde flink aangetast. Op de foto die
gemaakt is toen ik 'm net uit de grond had
gehaald, kun le zien dat er veel wind stond
want ik had de haren los op de kop staan;
toen had ik ook nog iets meer dan nu.'

Al bijna 65 jaar een monument aan dank-
baarbeid, een moment uan stilte en bezinning
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Steeds Íneer bezoekers
'Elk jaar, rond Maria Hemelvaart, is er uit-
gaande van de Kapelgemeenschap een klei-
ne 'processie'. Dan wordt er wat gebeden
en gezongen tef efe van de Moeder Gods.

Alles is dan schoon en met zonnebloemen
versierd, echt iets bijzonders. Door het jaar

heen zie je er veel passanten, de mensen
maken er foto's en veel wielrenners maken
ef even een stop. Sommigen komen er echt
om te bidden, steken er een waxinelichtje
aan of laten in hun blijdschap of narigheid
een briefje achter. Om de zoveel tlid zet ik
ef een nieuwe bak water fieeÍ, zodat ze wa-
ter voor de bloemetjes hebben. Ik heb ook
weleens een papiertje vastgeprikt: dat we
veflegen zaten om bloemvazen. Mensen zet-

ten dan vanzelfhun overtollige vazen neer.'
'Als ik de krant naar de buren breng, loop ik
altijd even langs Maria en het doet me goed

als ik er weer geweest ben. 'Wat de meeste

indruk op me maakt is, dat er een steeds
grotere belangstelling ontstaat, ik zie er
steeds meer menseflnaar toe gaan. De men-
sen gaan veel minder naat de kerk maat ze

komen wèl bij het kapelletje. Daar kunnen
ze ever. hun diepe gedachten de vrije loop
kunnen laten gaan. Dat spreekt mij wel het
meeste aant' ...

Í{et zijn zeker diepe gedachten die op dat
plekje worden neergelegd. En vediefde
zieleroerselen, prijsgegeven in de hoop op
hemelse vervulling?'Want overvalt de toeval-
lige beschouwer niet een lichte gêne om bij
die ene rode roos dat kaartje te lezen met
de tekst: 'Liefde en heirnwee zijn de vleu-
gels van mijn geest, elke dag' enaan de om-
mezljde:'Ik stuur je elke dag drie kussen
want ik weet hoeveel je van mij houdt'...

De oorkonde

'we hebben toen een afspraak met de

gemeente gemaakt en de oorkonde overge-

dragen aar. het gemeentelijk archief. Daar
wilden ze hem heel graag hebben en is ie
goed opgeknapt.
Er staan van die mooie siedilke letters op,
met hoofdletters in kleur. Zo deden ze dat
vroeger. Ik heb er niet bij stilgestaan of ie-

dereen het met de opgraving eens was en ik
weet ook niet meer of ik dat toen iemand
gevraagd heb, maar goed... We moesten we-
ten wat er op die oorkonde stond en dat
weten we nu. Een hoop mensen die ik het
achteraf verteld heb, waren daar ook blij
mee. Nu zit eÍ een duplicaat in de grond.
De loden buis is dichtgemaakt en er zit een

plastic omhulsel om heen. Dus dat blijft nu
wel goed'.
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Herman Beekman put uit diep vededen:
Oodogsdrama bron van dankbaarheid

Jan Boersma/Ronald lJ Meijer
Met ztin gezegend.e leeftijd - royaal 90 jaar - is Herman Beekman, wellicbt de laatste
wAarnemer uan bet eerste uur. Akilef op internet, omringd door subtiele conterfeitsels en
scbilderijen uan eigen hand en palet, geruggesteund door een rijke boekenscbat, is uit-
gerekend bii de nocbtans uerborgen sleutelfiguur uan bet uoorafgaande artikel: de man
die je niéts boeft te uertellen ouer de oorsprong uan bet ueldkapelletje op bet Wezenueld.
Hii tekende bet ontwerp ten slotte zèlf ('natuurlijk pro Deo), timmerde eigenbandig de
eikenbouten kap uan bet bedeoord, zetg de broers Bart en Harm Horstink de stenen uoet
rnetselen en rneester Anton lIaJkamp bet interieur opfleuren met teksten uit de litanie uan
de Moeder Gods. De Kroniek ontbult een episode...

Idee van de clerus
W'ekenlang intensief speurwerk heeft duide-
lijkheid geschapen: nee, het was niet Baron
van Hóvell tot Westerflier die (zoals de volks-
mond suggereerde) zljn have en goed dee-
moedig veilig wilde stellen onder de hoede
vanMaria. De baron was immers al vààr de
oodog gestoryen en met veel pracht en praal
begraven. Beter gezegd, hij werd bijgezet in
de adellijke grafkelder van de St. Marrinus-
parochie. Er waren toen zelfs Haagse hoog-
waardigheidsbekleders gekomen, ministers
in gala-uniformen, met steken en pluimen!
En al evenmin, blijkt nu pas, zijn het de
leden van de katholieke meisjesvereniging
geweest die met het initiatief op de'prop-
pen kwamen, ook al konden ze nogzo aan
de weg timmeren onder hun inderhaast
aangenomen pseudoniem'Katholieke Actie
Vrouwelijke Jeugd', een aanduiding waarte-
gen de Duitse bezetter niet kon optreden.
Nauwkeurig systematisch onderzoek, niet
in het minst aangevuurd en op tal van de-
tails verrijkt door Herman Beekman, heeft
tot de wetenschap geleid dat weliswaar de
Vrouwelijke Jeugd betrokken is geweest bij
de feestelijke inwijding van het kapelletje,

maar dat het bouwinitiatief afkomstig is
geweest van de parochiële clerus, oftewel
pastoor dr. IJsselmuiden en diens rechter-
hand, de kapelaanVan Vijk.

Het was deze kapelaan die, kort na de capi-
tulatie en het vertrek van de Duitse bezet-
ters, op een avond bij Herman Beekman
aanbelde. Of deze, als getalentèerd tekenaar
en weil<zaam bij een architectenbureau,
bereid en in staat was een Mariakapelletie
te ontwerpen? 'Ik heb toen iets getekend en
dat heeft hij meegenomen naar de pastorie.
Na overleg met de pastoor kwam hij terug
enzei: "Het is goedgekeurd, maarwilt U het
dan ook maken?" Ik heb vroeger timmeren
geleerd, dus zei ik: "Dat wil ik wel doen... "
"Mijn vadeq Jan Beekman, is altijd ruinman
geweest en die zei: 'Ik wil ook wel wat doen
voor Maria, dan zal ik dat paadje maken.' Hij
heeft heel netjes al het gras er uitgegooid
en de kantjes gemaakt. Bij de Steengaasfa,
briek heb ik toen stukjes afi'al gehaald en
dat paadje met die rode stenen gemaakt..
We hebben toen rietdekker Hademan ge-
charterd en die heeft er een hele nette rie-
ten kap op gezet. Zo is het gegaan...'

Herman Beekman (90): Scbilder, boutakundig
t e k e n aar, t imme rm an u e rze t s st rij de r, en in dit

uerband uooral: bron uan de gebeurtenissen

rond.om bet Mariakapelletie

De Overval
Blilft hangen de vraag waarom de zeer- en
eerwaarde heren daar en toen toch plotse-
hngzo van devotie en initiatief vemrld raak-

ten. Het is weer Beekman, die daarvan de

oorzaak weet; informatie loslaat die kenne-
lijk niet eerder tot het collectief bewustzijn
van de Voorster bevolking is doorgedron-
gen. Kern van en aanleiding tot de reali-
sering van het kapelletje is gelegen in een

opeenvolgin g van dramatische gebeurtenis-
sen in de bezettingstijd. Als represaille op
een operatie van de Ondergrondse werden
aan het einde van de oodog tien Voorste-
naren door de Duitsers gearresteerd, gegij-
zeld en met de dood bedreigd. Als door een
wonder ontkwam deze groep aan executie
door het vuurpeloton.
Beekman vertelt: "Het was op het laatst van
de bezetting dat Voorster mannen door de

bezetters uit het Bevolkingsregister werden
gelicht om gedwongen uren en uren aan-

een wacht te lopen rond een opslagplaats

van hooi en stro aan de Badijk. Ik was er
bij en herinner me dat je uit verveling het
aanÍal planken van zo'n barak ging tellen,
ik weet het nog: 468 stuks! Iedereen was

dat wachtlopen meer dan zat. Daar werd
natuudijk over gepraat met als gevolg dat de

Ondergrondse in aktie kwam. Op een goe-

de dag overviel een verzetsgroep in Duits
uniform het gemeentehuis en jatte het hele
bevolkingsregisteq zodat niemand meer
kon worden opgeroepen. De opschudding
was natuudijk enorm. De Ortskommanda-
tur aan de Kerklaan beval als represaille tien
mensen te arresteren, onder wie pastoor
IJsselmuiden, kapelaan Van Wijk en enkele
wethouders. De groep werd vastgezet in het
gemeentehuis en als de kaartenbakken niet
'sofort' terug zouden komen, dan wachtte
allen de kogel."

Moedige kapelaan
De dreigementen moesten ernstig worden
genomen. 'Want niet lang tevoren had een
vetzetsgroep hooi en stro in het Veilingge-
bouw in de fik gestoken. De Duitse wraak
was gruwelijkgebleken: bij dewoeste Hoeve
werden kort daarna acht mensen gefusi-
leerd. Na een, tlvee, bijna drie dagen, op
het alledaatste moment - terwijl pastoor
IJsselmuiden zljn medegevangenen op
bewonderenswaardige wijze voorbereidde
op de aanstaande executie - besloot de

Ondergrondse het bevolkingsregister op de

stoep van het stadhuis tefug te bezorgen en
doken de 'daders' massaal onder. De pas-

tooq kapelaan en een wethouder werden
yrijgelaten, de resterende mannen bleven
gevangen om het register weer gebruiks-
kJaar te maken. Beekman: "Ik weet van
nabij hoe het is gegaan;ikzatzelfbli de On-
dergrondse maar als pure eenling, dat was
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het meest veilige. Van Wijk was een moedi-
ge kerel want toen de klus geklaard was en
we allemaal naar huis mochten, kwam hij
een tiidje later bij me langs en zei zachtjes:
'U bestaat niet meer, want ik heb uw kaart
samen met nog een aantal anderen eruit ge-
gooid. U hoeft nooit meer te posten...'

Brede dankbaarheid
Het is de algemeen èn individueel ervaren
dankbaarheid die de drijfueer is geweest tot
de totstandkoming van het Mariakapelletje
en de brede formulering van de oorkonde:
"...Als blijuend beuijs uan dankbaarbeid
jegens bet Onbeulekte lIart uanMaria, uoor
baar Moederlijke bijstand en uoorspraak

gedurende de uijfjaren uan gruwelijke oor-
Iog en tyrannieke bezetting..."
Resteert, voltedigheidshalve, de'losse' con-
nectie tussen de meisjesvereniging en de
geestelijkheid van Duistervoorde. Eigenlijk
een - in de hiërarchische verhoudingen van
die tijd - voor de hand liggende: kapelaan
Van ïíijk was overeenkomstig diens 'rang'
als vanzelfsprekend voorzitter /moderator/
geestelijk leidsman van de jeugd, de meisjes
niet uitgezonderd! En wat de hedendaaagse
'status' van het kápelletje, vier vierkante
mete! betreft - het bouwsel is evenals de
grond onvervreemdbaar eigendom van
Landgoed !flezeveld B! aldus de verklaring
van de rentmeester.

Het jaar 2008 was een bijzonder jaar. In het
2e lstartaal werd ons de huur opgezegd en
moesten we onze accommodatie aan de sta-

tionsstraat vedaten. Vanaf oktober ziin we,
heel modern, 'anti-kraak' gehuisvest; het
'stofÍige imago' is daarmee wel achterhaald!
Helaas is deze accommodatie veel te krap.
Er zijnveel andere mogelijkhêden bekeken
maar de panden waren meestal te duur. Er

zijn wel nieuwe hoopgevende gesprekken
gaande maar daarover kan op dit moment
nog niets worden meegedeeld.
Sponsoring: Nieuwe sponsor voor dit jaar is

de RABO-bank.
Deelnemers aan de Bingo-Sponsor Lote-
rij kunnen de OKV als favoriete vereniging
aangeven. Bij een volle spaarkaart vare Jar.
de Croon-tankstations kan men een zg.

DCO-clubzegel verkrijgen die ingeleverd
kan worden bij de penningmeester, die
deze vervolgens weer kan verzilveren bij fa.

Jan de Croon. De voorzitter roept de leden
op zoveel mogelijk hieraan mee te werken.
Er zijn toch wel zorgen over de stijgende
kosten. Het bestuur verwacht dat voor
2010 de contributie verhoogd zal moeten
worden met 15 àzOYo.

De statuten: deze zijn in 1979 opgesteld
toen de vereniging nog niet zo groot was als

nu en zijn aan modernisering toe. Dit heeft

o.a. ook te maken met de mogelijkheid om
schenkingen belastingvrij in ontvangst te

kunnen nemen. Inmiddels is de notaris

bezig aan een voorstel tot herziening. De

leden dienen hun goedkeuring te geven aan

wijziging van de statuten. Hierop komt het
bestuur terug.
De 'Kroniek' krijgt van lievedee een ander
gezicht gekregen. Om vast te stellen wat de

leden van de nieuwe uiwoering vinden is er'
een vragenformulier gemaakt en de voorzit-
ter vraagt om invulling hiervan. Vanavond is

er gelegenheid om met korting in te schrij-
ven op dit boek. De winst komt ten goede

aan de OKV De ofFiciële verkoopprijs is

€ 24,95, vanavond bij voorintekening kost
het boek € 21,50 en het is vanaf 13 lrrrei af
te halen op het kantoor Duistervoordseweg
104, Twello tijdens openingsuren, uitslui-
tend tegen contante betaling.

Verslag iaawergadefing 2J april 2OO8

- Zonóer opmerkingen goedgekeurd.

Jaarverslag 2OO8 - Zonder opmerkingen
goedgekeurd.
Financieel iaarverslag 2OO8

De jaarrekening van 2OO8 ziet er anders

uit dan in voorgaande jaren. De penning-
meester a.i. voorzitter Bert van de Zedde,
heeft een vrii uitgebreid overzicht gemaakt

en geeft een toelichting op het binnenblad.
Helaas bleek de ledenadministratie nog
steeds niet in orde te zijfi, een frustrerende
zaak voor het bestuur die diverse opmerkin-

De Algemene Ledenvergadering

Verstag uan de jaarlijkse Algemene Ledenuergadering op donderdag 23 april2009
gehouden in Brasserie-restaurant Korderijnk te Tuello. De uergadering werd bijgeutoond
door 65 personen. Voorzitter Bert uan de Zedde ueruelkomt de leden en toont zicb uer-

beugd ouer de opkomst. Daarna uraagt bij een moment uan stilte om de ouerleden leden
te berdenken onder wie erelid HermAn ten Houe uit Voorst, die zicb uele jaren met bart
en ziel heeft ingezet uoor de uereniging.

&,.*,
'i

I'

NIET]WE AAII\VINSTEN AGENDA

o Aangeboden door de heer Harmsen twee
interessante uitgaven, te weten: 'K mag ster-
uen als 't niet uaar is' van de hand van H.
van der Zweerde, alsmede van de auteur
R.G. Klomp 'De paardetrams in Zutpben,
Eefde enWarnsueld'.
Mevrouw Fest-Woerts verheugde de OKV
met een CD vol foto's van de ruïne Nijen-
beek uit 1939.

o Donderdag24 september, 2O.OO uur -
geeft Hans Hermsen in het Dorpshuis van
Voorst, Schoolstraat 14, een uitgebreid ex-
posé over het Veluus Landgericbt tussen
1411 en 7811, een ongetwi,feld boeiende
geschiedenis. De zaal is al om 19.30 open.

O Donderdag 26 november, 2O.OO uuÍ -
In centrum 'de Pompe' te Wilp, Dorpsstraat
4L, spreekt Gerard van Zijl over Landbui-
zen in de gerneente Voorst. Ook hier kan
men al om half acht terecht.

o \iltrist u overigens dat de OIfl/ een grote
hoeveelheid verkoopboeken heeft? Loop
gerust eens op dinsdag of woensdag bij ons
binnen op de Duistervoordseweg 104.
Een leuke suggestie voor bekenden buiten
de gemeente: een verjaardagskalender met
foto's uit de gemeente. Of wat dacht u van
het boek 'OId Ttuello oauernieuut?'
Laat uw gedachten er eens over gaan, mis-
schien tot ziens - Gerard Vrieling
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I'gen van leden moest incasseren. De voorzit-

ter beseft dat tijdens de vergadering de tijd
te kort is om het verslag goed te lezen. De
leden hebben geen vragen of opmerkingen
oyer het verslag. De voorzitter dankt de le-
den voor hun vertrouwen.

Verslag kascommissie
Het laatste blad van de jaarrekening bevat
het verslag van de kascommissie, de heren
EJ. Aalpoel en J.H. Lutje Beerenbroek. Dhr.
Lutje Beerenbroek geeft nog een mondelin-
ge toelichting: Het aanbod van de penning-
meestet dhr. J. Mulleq om aan te blijven
tot er een opvolger is gevonden is in goed
vertrouwen aanvaard. Helaas zljn een aantal
zaken niet goed gegaan. De kascommissie
had toch een aantal kritische opmerkingen
m.n. met betrekking tot de ledenadministra-
tie. De kascommissie stelt de vergadering
voor de penningmeester a.i. en het bestuur
te dechargeren voor het gevoerde beleid in
2O08. De leden gaan met applaus akkoord.
De voorzitter dankt de kascommissie voor
hun werkzaamheden en de leden voor hun
vertrouwen. Vervolgens stelt hij voor de he-
ren Aalpoel en Lutje Beerenbroek opnieuw
te benoemen voor de controle over het
komende jaat De vergadering gaat met dit
voorstel akkoord.

Begroting 2OO!
Om meer helderheid te krijgen over de te
verwachten kosten heeft het bestuur aan
de werkgroepen gevraagd een overzicht te
maken van de behoefte aan middelen en dit
is in de begroting verwerkt. Het Le kwar-
tall varr 2009 is afgesloten met een batig

saldo van € 6.500,- Er wordt gevraagd naat
het grote verschil in het contributiebedrag
2OO7-2OO8. De voorzitter antwoordt dat
de boeken ieder jaar worden afgesloten en
er dus geen ovedoop bestaat naar het vol-
gende jaar. De iets hogere begroting voor
2009 duidt op een hopelijke stijging van het
ledenaantal en de leden worden verzocht
actief te weryen. Voorts wordt door een der
aanwezigen geconstateerd dat de verkoop
van het boek 'Old Twello Oavernieuw' wat
langzamer lijkt te lopen en vraagt of dat
nog negatieve gevolgen heeft. De voorzit-
ter geeft aan dat er een zodanige regeling is
getroffen dat we hiermee geen risico lopen;
ieder verkocht boek levert een positieve
bijdrage op. Het verschil op de begroting
heeft te maken met het niet tiidig uitleveren
van een aantal boeken. De begroting wordt
door de leden goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling
Het aantal bestuursleden krimpt, er is
helaas nog steeds geen nieuwe penning-
meester gevonden. De voorzitter roept op
tot aanmelding. Een aantal maanden gele-
den gaf mw. Willemien Hartmans te ken-
nen na 8 jaar de bestuursfunctie te hebben
bekleed te willen aftreden en zich niet her-
kiesbaar te stellen. Zijheeft haar taak als een
echte beheerder van het cultureel erfgoed
met verve vervuld. De voorzitter geeft een
kort overzicht van haar overige activiteiten
die allemaal met cultuurhistorie te maken
hebben, o.a. de Stichting IJsselhoeven waar-
vanzij voorzitter is, de zoektocht naar oude
appelrassen, maar ook haar mooie land-
schapsschilderijen. Als bestuurder neemt zij

nu afscheid, maar zij zal nog wel als vrijwil-
liger verbonden blijven aan de werkgroep
'Beleid en vrijwilligers'. Het bestuur dankt
haar voor de geweldige samenwerking en
wenst haar alle goeds met haar man, kinde-
ren en kleinkinderen. Als blijk van waarde-
ring wordt haar, naast een boeket bloemen,
een ingelijste foto van 'De Blankemate' - in
schitterende wintertooi - overhandigd, ge-

maakt door bestuurslid Gerard vanZijl.
Mw. Hartmans zegt in haar dankwoord blij
te zijn dat zii haar functie bij de OKV een
aantal jaren heeft vervuld. Onder beide
voorzitters, Jan Oolman ..r È..t..un de Zed-
de, werd er over het algemeen prima verga-
derd. Bovendien heeft zij op deze manier
veel mensen leren kennen nadat zij in Nij-
broek waren komen wonen.
De voorzitter geeft aan dat we nu twee
bestuursleden missen. Aanmelding was
mogelijk tot vanavond en kort voor de ver-
gadering meldde zich een kandidaat: dhr.
Ronald Meijer. Hij is al enige tijd werkzaam
als eindredacteur van de 'Kroniek'. Namens
het bestuur wordt dhr. Meijer voorgedra-
gen aan de leden, die met applaus hun
instemming betuigen. Er volgt een korte
introductie: Ronald Meijer is journalist en
woont sinds 1999 in Twello. Hij schrijft o.a.
een boekenrubriek in het Voorster Nieuws.

'Even tussendoor...'
Serviceclub 'Lions' presenteert: een infor-
matiebord voor de OKV om voor het pu-
bliek duidelljk zichtbaar te maken waar de
bezoekersruimte nu gevestigd is. De presi-
dent van de Lions/Voorst, dhr. Henk Buunk,
vermeldt in zijn speech de reeds historisch

te noemen samenwerking tussen OKV en
Lions en doelt daarmee op o.a. het land-
goederenproject. Er 2i1n ongeveer 40 objec-
ten in de gemeente Voorst waarbij de Lions
informatieborden heeft geplaatst. De tekst
hiervoor werd in samenwerking met de
OKV opgesteld. Het was duidelijk dat ook
de OIC/ een bord nodig had en dat werd
door dhr. Lutje Beerenbroek verzorgd on-
der het motto 'een bord voor een bord'. Een
mooi verplaatsbaar en niet te mvaar bord,
zonder tekst - daar moet de OI(\/ zelf maar
voor zorgen! De opdruk zal worden gere-
geld via dhr. Ebbers in Teuge. 'Een aardig
intermezzo - dat moeten we vaker doen',
aldus de voorzitter. Het bord wordt in dank
aanvaatdt.

Rondvraag
De leden hebben geen vragen. De voorzit-
ter wijst nog even op het vragenformulier
over de Kroniek en het inschrijfformulier
voor het boek 'Boerderijnamen in de ge-
meente Voorst'. De Stichting IJssellinie
geeft na de pauze een fraaie presentatie van
foto- en filmbeelden over de geschiedenis
van de verdedigingswerken uit de 'koude
oorlog' in de jaren '50. De heren Hans de
Bruin, Theo Schuler en Paul Koerselman,
gidsen bij de IJssellinie, geven een overzicht
van het waarom, hoe, wie en waar in strikt
geheim gebouwd werd. Pas in 1,990 is deze
geheimhouding opgeheven. De Stichting
beheert de resten van het vroegere militaire
verdedigingswerk, dat nu als toeristische at-
tractie te bezoeken is.

3O april 2OO9 /Martha Roos, secretaris
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Middeleeuwse boerderii ontdekt:
fwee putten, spofen en scherven

HerrnAn Lubberding

De bloeiende Arcbeologiscbe Werkgemeenscbap in Nederland (AWV bestaa't uit 24 re-

gio's. Regio-l8 ornuat bet gebied uan Zuid-Salland, de lJsselstreek' en Oost-Veluute. De

werkzaambeden beslaan d.aarmee de gronden in en om Apeldoorn, Deaenter en Zutpben.

In ,de Hunnepers', bet periodiek uan deze regio, deed arnateur-onderzoeker Herman
Lubberding in decernber 2008 uerslag unn een noodopgrauing, uernoemd als Holtbuishof

- na^r het appartelr'tentencomplex te bouuten op een uroeger sporttercein' 'De gegeuens

stammen uit d.e zolner uan d.at jaar, toen de firma Nikkels daar een 60 centimeter diepe

bouwPut sloeg.

A'0íN-medewerker Frits ten Bosch ontdekte
toen in het zuidwestelijk deel van de bouw-
put een concentratie grondsporen, die
duidden op vroegere bewoning. Nadat hij
de sporen had geschaafd, gecoupeerd en

gefotografeerd, stond vast dat een aantalvan
deze sporen een rij paalgaten uit de L1e of
L2e eeuw vormde. Hij stelde onmiddellijk
de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuur-

landschap en Monumenten (RACM), alsook

de gemeente Voorst, en de firma Nikkels op
de hoogte. Dat resulteerde in een door hem

en andere A\iíN-ers uitgevoerde noodopgra-

ving. Het is niet uitgesloten dat veel sporen

verloren zijn gegaan, doordat de bouwput
20 cm in het 'leesbare' vlak was gegraven.

Voorafgaand aande opgravingvan de bouw-
put waren weliswaar door het Groningse,

Sporen uan banden u)aarrnee de putdelen aan
elkaar gesnoerd utaren

in archeologisch graaf- en onderzoekswerk
gespecialiseerde bedrijf Archaeological
Research & Consultancy bv proefboringen
verricht. Maar die gaven onvoldoende reden
tot vervolgonderzoek. Daarom verleende
de gemeente voofst vergunning voor de
bouw van het appartementencomplex. Na
toestemming van de RACM en de project-
onfwikkelaar is het deel van de bouwput
waat grondsporen werden aangetroffen
geschaafd en ingemeten. Zijn vervolgens de
grondsporen gefotografeerd, gecoupeerd
en de mobiele vondsten verzameld. Het
onderzoek wordt nu uitgesplitst naar drie
segmenten te weten: paalsporen, de hut-
kom en watefputten.

Paalsporen
Negen paalsporen op een rij, op ondeding
gelijke afÈtand en bijna even diep ingegra-
ven, doen vermoeden dat hier sprake is

van de noordwand van een zgn.Gasselte
B-boerderij (12e eeuw). Deze periode komt
ook overeen met het schervenmateriaal
dat in de grondsporen is aangetroffen. De
zuidelijke tegenhanger van de wand is niet
gevonden. Daarom is met goedvinden van
de projectontwikkelaar de bouwput plaat-
selijk vier meter verbreed om de mogeliike
zuidwand te vinden. De sporen in deze sleuf
geven echter te weinig aanknopingspunten
om er zeker van te zljrl. dat inderdaad sprake
is van een boerderijplattegrond uit de 12e

eeuw. ... Bestudering van de gegevens door
professionele archeologen verschaft mis-
schien meer duidelijkheid.

De hutkom
Ten westen van de palenrij ligt een fraai
bewaard gebleven plattegrond van een hut-
kom (3.5 x2.2 meter).PaaL- enwandsporen
zijn goed herkenbaar. In de ingraving/opvul-
ling van deze hutkom is meer dan vier kilo
aardewerkscherven uit de 1le en 12e eeuw
verzameld. Houtskool en grijs (verbrand)
zand tonen aan dat de hut destijds door
brand is verwoest.

Waterputten
Iets ten noorden van de palenrij zijn diepe
sporen gecoupeerd die leidden naar een
waterput waarvan de bovenkant ongeveer
L.ZO m onder het opgravingsvlak lag. Met
hulp van een mobiele kraanvan de gemeen-
te Voorst, is het spoor verder uitgegraven
en de put geborgen. De put bestond uit
delen van een uitgeholde, eiken boomstam
waaÍvan het gedeelte onder de grondwa-
terspiegel bewaard is gebleven. Dit restant
was twee metef hoog, had een ovale vorm
(85 x 65 cm binnenwerks) en een wanddik-
te van bijna ll cm.Een monster daarvan is
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'boomtijdkundig' onderzocht door BAAC en

bekostigd door ARC. De kapdatum van de

eik is vastgesteld op naiaat lO64 of winter
LO64/LO65. Velwant pollenonderzoek door
Ar0íN-lid Ben Teulen toonde aan dat in de

naaste omgeving veel riet, grassen en brand-

netels voorkwamen.
De put is in zijn geheel gelicht en schoon-

gemaakt. Op delen waar de schors nog aan-

wezig was, waren de afdrukken van (tenen?)

banden zichtbaar waarmee de delen aan el'
kaar waren gesnoerd. ook enkele geboorde

gaten om de delen aan elkaat te klemmen
waren rrog a?nwezig. De zware boomstam

was aan de onderzijde van buiten naar bin-
nen over een lengte van 28 cm aangepunt.

Bij het uitgraven van deze waterput kwam

iets noordelijker nog een tweede exemplaar

tevoorschijn, die minder diep was ingegra-

ven. De onderkant ervan reikte tot 2'10 m

onder het opgravingsvlak, tegen de eerste

op 3.2O m. Van deze put was geen schors

bewaard gebleven en het buitenste spint-
hout was iets beschadigd. De vermoedelij-
ke kapdatum ligt tussen 1095 en 1103. De

geborgen putdelen hadden een lengte varië-

rend van 1.60 tot 1.45 m, de binnenomtrek
was 1.20 m met een wanddikte van 13 cm.

In tegenstelling tot zijn iets oudere noorde-
lijke tegenhanger was deze put zowel aan

de binnen-als de buitenzijde bekapt tot 90

cmvanafde onderkant. De putdelenvan de

eik (doorsnee 1.46m l) ziin opgeslagen op

de gemeentewerf in Twello en worden mis-

schien nog eens ergens tentoongesteld'

Geïnteresseerden kunnen bet uolledig uer-

slag met tekeningen en foto's, na a'fspraak,

inzien oP ons dePot in Deuenter

Schónfeld verwerkte de resultaten tot het
boek 'Veldnamen in Nederland' (L949), tot
op heden een standaardwerk. Men heeft
wel pogingen gedaan om het vage begrip
'veldnamen' te vervangen door bijvoorbeeld
'landschapsnamen' of 'terreinnamen,' maar
die begrippen burgerden niet in. Om grip
te krijgen op de tienduizenden veldnamen
moest er een ordening in worden aafige-
bracht. Schónfeld verwierp een indeling in
cultuur- en natuurnamen, omdat er in ons
land nauwelijks nog natuudiik landschap te
bekennen valt. Uil koos voor een indeling
van de veldnamen in groepen, en wel op
grond van de naamgeving. W'at was destiids
de reden ofaanleiding om aan een terrein of
perceel grond juist die ene naam te geven?

Riike vetscheidenheid
Het lukte hem de Nededandse veldnamen
onder te brengen in L4 groepen. Zijn boek
kreeg dan ook, na een uitvoerige inlei-
ding, L4 hoofdstukken, telkens beginnend
met'Benoeming naar ... .' Hieronder die
verscheidenheid, steeds aangevuld met vier
veldnamen uit de gemeente Voorst als voor-
beeld.

1.. Benoeming naar het verschil in hoog en
laag; Ber gkampj e, Delle, Heuvelweid e, Lage
Einde.
2. Benoeming naar de gesteldheid van de
bodem, vruchtbaarheid en grondsoort;
Boterweide, Droge W'eide, Magere Land,
Zandhoek.
3. Benoeming naar de begroeiïng; Biezen-
kamp, Distelweerd, Doorngat, Twij gweerd.
4. Benoeming naar het gebruik van de
grond; Braakakker, Hooibrinkje, Reuve-
kamp (reuve = ralp), W'eitakker (weit :
taÍïve).
5. Benoemingfiaar de dieren die er huizen;
Hazenveld, Hommelkampje, Mussenakkeq
Vossenland.
6. Benoeming naar de dieren die er graas-

den; Bollekampje, Ganzenweide, Koemate,
Ossenkamp.
7. Benoemingnaar de grootte; Dertienmor-
gen (een morgen is ong. 0.86 ha), Vierak-
kers, Zesmorgen, Zeventien Hoeven (een
hoeve is 16 morgen).
8. Benoeming naar de vorm; Bijlekamp,
Breestuk, Korte Voren, Smalle Akker.
9. Benoemingnazr de ligging; Binnenkamp,
Buitenweerd, Middenkamp, Overenk.

Vroege veldnamen verraden
veel van Voorster land en volk 

Dirk onen

Een fantiliennnrn, een naaft, aan een boerderij, ja die zijn duidelijk. Aanwijsbaaf con-
creet, rueestal stabiel in de tijd. Maar ueldnamen? Een ueldnaam is ueel rninder duidelijk,
want tegelijkertijd ueel meer dan de naam aan een ueld. Daaruan uAS rnen zicb beel
goed bewust toen in 1946 begonnen uterd aan een groots opgezet onderzoek naar de ueld-
nall?.en in Nederland. Het Dialecten-bure*u in Amsterdarn stuurde een uragenlijst rond
die was opgesteld door de bekende taalgeleerde Moritz Scbónfeld. De uragenlijst uroeg
niet orn 'ueldnamen' te noteren, maar nnnten ua.n: stukken grond, landerijen, weiden,
akkers, beiden, uenen, n oer*ssen, boogten, laagten, aangewassengronden, zandbanken
en natuurlijk ook uan uelden.
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10. Benoeming nlar de afsluiting,
omheining, grensteken; Reehagen (ree(n)
: grens), Slagboomweide, Stakenkamp,
Vreekamp (vree = afrastering).
L1. Benoeming naar water; Kolkenkamp,
Paddegat, Vlessenkamp (vles = meertje),
Vliertenkamp.
1-2. Benoeming naar een weg, dijk, brug,

sluis; Brugmate, Dijkkamp, Sluizenkamp,
Zielsbos (ziel = sluis).
L3. Benoeming naar een bouwsel; Molen-

stuk, Schotkamp (schot = schuur), Schuur-

kamp, Spijkerkamp (spijker = versterkte

woning).
L4. Benoeming naar de bezitter of gebrui-
ker; Armenbos, Bagijnenland, Bentincks-

weerd, DomineeskamPje.

Verpondingskohieren
'Wanneer men zich bij het verzamelen en

ordenen van Nededandse veldnamen had

beperkt tot de namen die in de iaten'4O
van de vorige eeuw nog bekend waren, zou

men slechts een klein deel hebben bijeen-
gebracht van de vele honderdduizenden
namen die Nededand ooit rijk is geweest.

Door herverkavelingen, de aanleg van aller-

lei terreinen, nieuwbouw enzovoofts waren
ook al rn L946 veel namen niet meer in ge-

bruik.
De veldnamen die toen al, en nu nog veel

meer, in vergetelheid waren genakt ziin
echter in het verleden geregistreerd in
alledei documenten. Zo hebben kloosters

registers van hun onroerende goederenaan-
gelegd, waarin de stukken grond soms met
name werden opgetekend. En toen midden
17e eeuw een nieuwe, en meef correcte

belasting op onroerende goederen werd
ingevoerd, legde men registers aafl waar-

in de goederen onder de toen in gebruik

zijnde namen werden geregistreerd. Die
registers zijn bekend geworden onder de

naam Verpondi ngskohieren.
Al vanafongeveer 1300 werden in rekenin-
gen, registers, protocollen en oorkonden
namen van landerijen vastgelegd. Daawóót
is het aantal vermeldingen incidenteel en

schaars. Het zijn vooral de vroege veldna'
men die informatie verschaffen over onder
meer de geschiedenis van het landschap, de

plekken waar bewoning moet zijn geweest,

het gebruikvan de grond, de plantenwereld
et cetefa.

Opvallende fweedeling
Een vervolg op het boek 'Veldnamen in
Voorst' dat in 2006 verscheen was een

onderzoek naar de vroegste veldnamen,

de namen die al vóór het iaar 1500 in deze

gemeente ziin ontstaan. omdat in voorst
in die periode meer percelen grond en

terreinen een naam kregen dan in enig
andere Veluwse gemeente, bood dit een

unieke kans om meer aan de weet te komen
over vroege veldnamen en over mogelijke
ontwikkelingen die er in de vroege r.aam-

geving waren. De resultaten van dat onder-
zoek leidden tot een publicatie die de titel
kreeg 'Vroege veldnamen in Voorst' en de

ondertitel 'Anatyse van de naamgeving in de
periode 77O-|5OO.' Het artikel verscheen in
de 35e jaargang van het tijdschrift 'Naam'

kunde'. Yar' deze bijdrage volgt nu een

korte samenvatting.
In de naamgeving van vóór 1500 hebben

zich enkele opmerkelijke onfwikkelingen
voorgedaan.
Wat bij de vroege naamgeving in Voorst het
eerst opviel was, dat er een duidelijke twee-

deling is. De namen van v66r 1400 onder-

scheiden zichvan de namen die in de eeuw

De boerderij De Hof te Rijssen aan de Heegsestraat werd genoemd naar bet gebied 'de Rijssen',
dat al in 1367 werd geregistreerd. Het wíts een nl.et rijsbout begroeid terrein.

daarna werden gegeven. De namen van de het algemeen gebruik is onttrokken,' bij-
eerste groep hadden betrekking op grote voorbeeldalsjachtgebiedvoordelandheer.
landschappelijke eenheden: bossen, gebie- Nog twee andere, huidige plaatsnamen in
den en terreinen die nog geen duidelijke degemeenteVoorst zíjnvan oorsprongook
begrenzingen hadden. De namen die in bosnamen, namelijk Twello en Gietelo. Een
de periode 1400-1500 ontstonden hadden loo was een wat hoger, meestal op zand-
betrekking op grote en ook wat kleine- grond gelegen bos. De huidige boerderij-
re percelen die op enigedei wijze waren naam Bargel (Voordersteeg) ontstond ook
begrensd ofafgebakend. uit een bosnaam (Borglo). Vaker dan van

loo werd bij de vroege naamgeving van bos-
Loo,laat en marken sen gebruik gemaakt van de 'soortnaam' (in
Eerst iets over vroege bosnamen. De devaktaal appellatief genoemd) laar (negen
bekendste en vroegste bosnaam is het in keer). Een laarwas een intensief benut bos,
893 geregistreerde Vuorst, een naam die bijvoorbeeld voor beweiding. Eén van deze
op den duur overging op de nederzetting laar-namen die vóór 1400 ontstond, en nu
die daar ontstond: Voorst. De betekenis van nog bekend is, is Hartelaar.
het Oudnededandse vorst was 'bos dat aan Niet minder dan twaalf gebieden woeste
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grond kregen vóór l4OO een naam die met
het appellatief mark werden samengesteld.

Een mark was aanvankelijk niet meer dan

rret 
^reaal 

woeste grond dat hoorde bij
een nederzetting, hof of buurschap, waar-

naar de marken dan ook werden genoemd,

bijvoorbeeld Appenermark, Hundermark,
Veldwijkermark en Woldermark (Wold is de

oorspronkelijke naam van Terwolde). Met

een mark werd op den duur het geheel van

nederzetting plÈs woeste grond bedoeld.
Dit verklaart, waarom de onontgonnen
gebieden vóór L4OO nog niet als veld wer-

den gekwalificeerd.

Nieuwe namen nodig
Maar in de periode 1400-1500 ontstonden
namen als Hogeveld, Leusveld, Molenveld

en nog zes andere veld-namen. De talrijk-
ste groep van vroege namen wordt gevormd

door de benamingen van de plekken waar

boerderijen werden gesticht. Die plekken in
het nog nagenoeg onontgonnen landschap

werden 'hofsteden' genoemd, en waren dus

veldnamen. Later werd met hofstede ook de

boerderij zelf bedoeld. Yan deze hofstede-

namen zijn er verscheidene tot op heden

bekend en in gebruik gebleven, bijvoor-
beeld Basselt, Bremt, Dernhorst, Hazelt,
Holt en Slijk. De betekenis en herkomst
van deze en andere boerderijnamen wordt
verklaard in het boek 'Boerderijnamen in
Voorst.'
Samenvattend kan over de naamgeving van

vóór I4OO worden gezegd, dat de naamge'

vers hebben gedacht vanuit de positie dat

de woeste gronden nog (verder) moesten
worden ontgonnen. Men had nog geen
namen nodig om de weinige in cultuur
gebrachte percelen van elkaar te kunnen
onderscheiden. De grote gebieden en ter-
reinen die men benoemde waren nog niet
duidelijk begrensd of afgebakend. De in op-
pervlakte kleine plekken die men wel voor-
zag van een naam waren de plekken waar
men een boerderij stichtte.
Na 1400 veranderde de naamgeving dras-
tisch. Men ging nu denken vanuit de al
verworven percelen cultuurgrond en had
namen nodig om het toenemend aantal
nieuwe percelen grond door middel van na-
men van elkaar te onderscheiden. Daarvoor
had men heel andere 'roo.t.ru*..r' nodig.
Voor de naamgeving van de wat grotere,
begrensde stukken land ging men bij de
naamgeving gebruik maken van de appel-
latieven enk, hoeve, goot mars, veld en
weerd. Voor de kleinere percelen de 'soort-
namen' akkeq brink, kamp, land, maat en
weide. De enk was het akkercomplex bij
een hof, buurschap of nederzetting. Tussen
1400 en 1500 werden zes enk-namen gere-
gistreerd, o.a. Hunderenk en Twellerenk.

Forse ontginÍriÍrgen
Veelzeggend is dat er in de 15e eeuw een
kleine explosie van hoeve-namen was. Een
hoeve was oorspronkelijk uitsluitend een
oppervlaktemaat, een afgebakende ontgin-
ningseenheid van 16 morgen, dus ruim L3

hectare. Dat was destijds de oppewlakte
land die men minimaal nodig had yoor een
renderend boerenbedrijf. Van de 2O hoeve-
namen die in deze eeuw werden gegeven
zijn tegenwoordig bijvoorbeeld nog de
Borninkhoeve, Holthoeve en Voetshoeve

bekend. De L5e eeuw was in Voorst dus
de eeuw van grote ontginningsactiviteiten,
er werd systematisch en op grotere schaal
ontgonnen. Het begrip hoeve kreeg op den
duur vooral de betekenis 'boerderij.'
Over de gehele gemeente verspreid lagen
drassige terreinen die men vaker een goor
dan een broek noemde. Verscheidene ker-
nen hadden een eigen goor; acht vandeze
goren werden onder een vaste naam geregi-
streerd, o.a. Diepengoor, Veldwijkergoor en
Zwarte Goor.
De kwalificatie broek kwam in Voorst veel
minder vaak voor dan in andere Veluwse
gemeenten, waar bijna elke woonkern of
buurschap een eigen broek had.
Tot de nieuwe benamingen van wat grotere
stukken grond behoorden ook de in totaal
zeven namen die werden samengesteld met
weerd (aan watff gelegen land), bijvoor-
beeld Molenweerd en Nijenbekerweerd.
Het appellatief mars (drassig weiland) werd
toen nog weinig gebruikt.
Bij de benoeming van de wat kleinere per-
celen werd verreweg het meest gebruik
gemaakt van de appellatieven maat (: hooi-
weide, 21 keer) en kamp (16 keer). Beken-
de namen werden Blankemaat, Dijkmaat,
Papenmaat (bezit van de geestelijkheid),
Hoge Kamp, Kerkenkamp en Reuvekamp.
Maar samenstellingen met akker waren nog
schaars (3 keer). Uit het gebruik van de
verschillende appellatieven blijkt duidelijk
dat veel meer stukken grasland een nieuwe
naam kregen dan percelen bouwland.
Verder waren er nog enkele tientallen nieu-
we namen van hofsteden, die vervolgens op
de boerderij zelf overgingen, bijvoorbeeld
Beukelaar, Dijkseinde, Kranenkamp, Leus-
bos en Zand.
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Sinds 1769 aan de Oude Wezeueldseweg 4 in Tutello, bet boerderiitje 'de Cremerii'

uernoemd naar de fa.milie cremer, natuurliik aoorkomend op de kaart uan 1832
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Van grafheuvel naar dodenakker,
begraafplaatsen en kerkhoven (1)

Jan Lubberts

Voor de ene lnens een dorre plek, d.e finisbplek uan bet leuen. Voor een and'er een dier'

baar berinneringsoord onr. lieue woord.en te boren ruisen. Weer anderen zien een tuin uol

parad.ijsetijke beloften, denken aan uerlossing en eeuwig bestaan - de begraafplaats, bet
^kerkháf 

roept zoueel beelden op... De getneente Voorst kent een Sroot aantal plaatsen

u)aAr mensen te ruste zijn en word.en gelegd. Hier het eerste deel ua.n een bistoriscbe,

teuens aktuele rondblik.

In de eeuwen voor, en kort n onze iaattel-
ling werden de ovededenen veelal ter aarde

besteld in graflreuvels en urnenvelden' Deze

plekken lagen bijna altiid buiten het directe

woongebied. De mensen beschouwden de

doden in het algemeen als 'onrein'. De ritu-

elen rond de dode richtten zich op het idee

de kwade geesten te verjagen. Deze beleving

van scheiding tussen leven en dood hield
stand tot de komst van het christendom. Met

de verbreiding van dat geloof verdween al

spoedig de weerzin tegen de nabijheid van

de doden.

De Kerk schreef het begraven als verplich-

ting voor. Ovededenen mochten niet langer

worden verbrand, hun as mocht niet meer

Graftreuvel, daterend ca.2OO0 v Chr., in de

omgeving van de'Watergatstraat te Voorst.

worden bljgezet. Doden moesten begraven

worden op eigen, christelijke dodenakkers'

Als begraafplaats kwam het kerkgebouw en

zijn directe omgeving centraal te staan. Ker-

ken en kerkhoven nestelden zich in steden

en dorpen. De kerk centraal gepositioneerd,

het kerkhof er omheen.

'Duivelsrooster'
Zo ontwikkelde zich dat ook in de vijf kerk-

dorpen van de gemeente Voorst: een traditie
van begraven die lang, tot in de 19e eeuw

zou voor-tduren. Het kerkhof was meestal

omheind om de scheiding tussen gewijde

grond en de buitenwereld te markeren. In
het toegangshek naar het kerkhof lag een

rooster, een 'duivelsrooster', zodat de dui-

vel met zijn bokkenpoten niet op het kerk-

hof kon komen. Dit gold natuudijk ook voor
loslopende varkens en andere dieren. Vaak

werd het kerkhof 's nachts verlicht door een

zogeheten doden- of kerkhoflantaarn. Ener-

zijds diende zo'nlamp als vedichting uit eer-

bied voor de daar r-ustende doden, aan de

andere kant was het licht ook bestemd om
zowel dolende zielen, duivels als landlopers

te wefen.
De kerk zelf werd trouwens ook begraaf-

plaats, maar dan wel alleen voor de bevoor-

rechte standen. Eerstens dus voór de hoge

De ommuurde begraafplaats rond de kerk van Wilp naar een tekening van Cornelis Pronk

geestelijkheid en vorsten. En dan het liefst zo
dicht mogelijk bij de meest heilige plek in de
kerk. Dat wil zeggen: achter het altaar waarin
de relieken van martelaren en andere heili-
gen werden bewaard. In de dorpskerken van
de gemeente Voorst had men, evenals elders,
een bepaalde rangorde van begraven. Hierbij
speelde geld en aanzien de belangrijkste tol.
Na de Herworming, toen alles wat te maken
had met het katholieke geloof uit het koor
was verwijderd, ontstond de gelegenheid
om ook in dit deel van de kerk de doden
te ruste te leggen. In het koor werd de adel
begraven, vervolgens de dominee voor diens
preekstoel, in het schip de welgestelden,
boeren en burgers, en voor de ingang de
koster-schoolmeester'. De duurste plaatsen

waren in het koordeel, hoe verder hiervan
verwijderd des te goedkoper. Buiten de kerk,
op het kerkhof, betaalde men het minst of
niets wanneer men 'van de armenkas'werd
begraven. Zowerd het begraven in en om de
kerk een belangrijke inkomstenbron. Deze
inkomstenbron bracht ook belangrijke nade-
len met zich mee. Op de eerste plaats kon
voor het kerkmeubilair geen vaste opstelling
worden gekozen, want: wie moest wanneer
en waar precies worden begraven? Daar
naast kreeg men te maken - vooral op warme
dagen - met zeer onaangename posthume
geuren; hiervan is de uitdrukking 'rijke
stinkerds' in ons taalgebruik overgeleverd.
Hygiëne gold voor veel mensen als een
vreemd woord. Niettemin ontstond in de
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eerste helft van de L8e eeuw een brede
discussie over de (on-) wenselijkheid van

begraven in en om de kerk. Door medici
ingebrachte beznvaren werden gesteund

door de protestantse geestelijkheid. Men

wees er de gelovigen op dat het 'gangbare'

begraven eigenlijk niet meer was dan een

'paapse' gewoonte.

Koninkliik besluit
Na de inlijving bij het Franse keizerrijk kwam

er verandering. Per koninklijk besluit 22

augustus L827 werd het verboden om in
Nededand in en om de kerk te begraven, en

wel vanaf 1 januari t829. De enige uizonde-
ring hierop waren de leden van het Konink-

lijk Huis. In onze regio deed het gemeen-

tebestuur hiervan openbare mededeling en

vermeldde op L7 oktober L827 tevens dat

zii begraafplaatsen zou aanleggen. Omdat

de kerken inkomsten genoten uit het begra-

ven, en die zouden kunnen vediezen, wilde
de gemeente hen hierin tegemoetkomen.
Daaromwerd de kerkenverzocht op dinsdag

23 oktober een commissie te zenden, om
tien uur 's morgens. Een onderhoud in het
café vanrilíJ. van Enter aan de Dorpsstraat te

Twello. Tijdens deze vergadering s/aren

aanwezig van gemeenteziide: burgemeester
Mr. P Pelgrim Everts, rM Dibbiz en Jan Kok,

de oud-burgemeester van $íilp. De kerken

stuurden zeven afgevaardigden. De voorstel-

len tot een financiële vergoeding, goedge-

keurd door de Heren Gedeputeerde Staten,

werden daar medegedeeld:
De kerk van Voorst zou f 110 krijgen en

die van W.ilp f 85. De kerken van Twello,

Terwolde en Nijbroek mochten respectief re-

kenen op 55,70 en 30 gulden. Ook de kos-

ters moesten tegemoet gekomen worden.
Zij vedoren immers hun inkomen als dood-

graver. De kosters van Voorst, Wilp, Twello,
Terwolde en Nijbroek kregen op basis van
'hun' aantal zielen vergoedingen van achter-

eenvolgens 80, 70, 40,50 en 20 gulden. Een

ander vedies voor de kosters was 'het genot

van het gras' op de kerkhoven. De kerkelijke
gemeenten moesten, als eigenaren, de kerk-

hoven op een geschikte en doelmatigevnjze
veranderen. Het onderhoud van al wat er bij
het kerkhof hoorde, zoals de'muren bleven

bij de kerk.

In de vergadering van 2O december L827

werd besloten vier nieuwe begraafplaatsen

aafite leggen: in Voorst, Wilp, Twello en een

in Terwolde. De begraafplaats in Nijbroek
kon blijven bestaan. Het inwonertallagdaar
beneden de 1000, zelfs beneden de 600.

Bovendien was er geen grond te vinden die

bij overstroming droog bleef. Het ophogen

van grond zou veel te duur worden. Het
kerkhof lag ook niet te dicht bij huizen en

was omgeven door een brede gracht' Nee,

het kerkhof van Nijbroek kon geenszins als

schadelijk beschouwd worden.
Voor de 'nieuwe' begraafplaatsen rekende

men een halve bunder ( ha.) nodig te heb-

ben. Ze zouden met rasterwerkworden afge-

sloten en een doornheg aande binnenkant.
Maar de Heren Gedeputeerde Staten keur'
den het voorstel af. Het rasteÍwerk was te
duur en bovendien ondoelmatig. De ge-

meenteraad ging hiermee graag accoord.

Immers, men wilde nog een gracht om de

nieuwe begraafplaatsen aanleggen met een

breedte van 9 ellen en een diepte van 2
ellen. De uitgegraven grond moest dan ge-

bruikt voor de ophoging en egalisatie van

de begraafplaatsen. De aanleg van de gracht,

het poten van de heggen en andere samen-

hangend werk zou wel f 10.000 vergen. Met

een brede gracht en een doornheg achtte
men de afscheiding voldoende. Bij iedere
begraaÍplaats zou een doodgraverswoning
komen. Met daarbinnen een apaÍte ruimte
voor stoffelijke overschotten, voor de opslag
van baren en alledei gereedschap.

Begraven zonder klokgelui
Een doodgraver moest bij het kerkhofwonen
en zover mogelijkvan andere huizen. Hij kon
dan over de onschendbaarheid der lijken
waken en toezicht houden op het kerkhof.
Een halve bunder was meer dan genoeg voor
het kerkhof. Daar kon dan ook een woning,
op terwijl er ruimte over was voor yerbouw
van eigen'landbouwproducten'.

Qua kosten zaghet er dan zo uit: Een kos-
tenplaatje werd gemaakt en die zager bii be-
nadering als volgt uit : voor de vier begraaï-
plaatsen gezamenlijk 1600 gulden. Daaren-
boven voor omrastering, aanleg en egalisatie
te zarnen 1800 gulden, en voor de woningen
bijeengenomen 5600 gulden. Om deze kos-
ten te dekken wilde de gemeente 5Y" -ren-
tende aandelen van 500 gulden uitgeven.
Op de gemeentebegroting wilde men iaar-
lijks de aflossing à f 500 opvoeren plus de
rente van, en een premie voor het eerste
jaar van f 18. Het volgende jaar een premie
van f 17 en vervolgens elk jaar een gulden
minder tot dat het hele bedrag van f 9000
was afgelost. Mocht er iets overblijven van
de opbrengsten van de verkoop der graven,
verminderd met de schadeloosstelling aan
de kerkelijke gemeenten, dan zou dit ten
goede komen van de post Begraafplaatsen.
Eigenaren van de graven in de kerk kregen
geen financiële vergoeding voor het vedies
van hun gravefl, maar als vergoeding zou
hun een vervangend grafworden aangewe-
zefi op de nieuw aan te leggen begraafplaats,

Ihoniek 2OO9-2

tegen een somma van f 2,- administratiekos-
ten. Vervolgens kwam een groot aantal voor-
schriften aan de orde zoals het zelf afvoeren
van grond buiten het kerkhofbij aanleg van
een gemetseld graf of kelder. 'Het begraven
der lijken zal in stilte gebeuren, de klokken
mogen niet meer worden geluid zowel vóór
als tijdens de begrafenis'. Alle voorschriften
voor de nieuw aan te leggen begraafplaatsen
golden ook voor het kerkhof in Nijbroek.
Maar omdat Nijbroek geen nieuwe be-
graaÍplaats nodig had verzocht het kerspel
Nijbroek, via Gedeputeerde staten, niet te
hoeven bijdragen in de kosten van de nieu-
we begraafplaatsen - het gevoel van een
zelfstandige gemeente te zijn was nog lang
niet verdwenen! Dit werd direct afgewezen
want de gemeente Voorst voerde een gene-
rale kas hetgeen inhield dat alle kerspelen
de kostcn moesten delen. Hiermee bedoel-
de men dat de vier voormalige gemeenten
Voorst, Wilp, Twello en Nijbroek (waaronder
Terwolde) onder één bestuur hoorden. De
gemeente argumenteerde dat men drie jaar
eerdeq in L825, ook gezamenlijk de kosren
voor de bouw van de nieuwe school had
gedragen. Aan het college van kerkvoogden
der verschillende kerken, Voorst, Wilp, Twel-
lo en Terwolde, werd het verzoek gericht tot
overname van dood-baren, schoppen, tou-
wen en verder alle bij U voorhanden zijnde
begraafgereedschappen. Keurig werd er bij
vermeld," omdat dezelven voor U van geen
nut meer zijn kunnen en ons te pas zullen
komen". Menwilde deze spullen overnemen
tegen een billijke taxatie van twee onpartij-
dige deskundigen, van beide partijen één.
Voor de gemeente Voorst trad op als deskun-
dige, timmerman J.M. Schoemaker.

In bet uolgende nummer deel 2

'!
I
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BOEK EN BIAD BESCHOI.IWD
RonaldlJ Meijer

Collectie Gelderland, komt die scboonheid zien!

Terwijl ijskoude regen tegen bet glazen cultuurpa.leis kletterde, strekten pakweg 150

genod.igd.en zicb begin nxaart begerig uit naar een klein, pittig boekje dat in de felrode
opdrula de titel Collectie Gelderland uoerde. In bet auditorium uan het Apeldoornse

tnuseum Coda presenteerde de Zutpbense sticbting Gelders Erfgoed ruet die uitgctue als
,teaser', een website die zicb in geen tijd bijzonder populair zal maken. Zowel als een

hoogwaa.rd.ig culturele, op de regio toegesneden zoekmacbine uoor kktssieke snuffelaars

als een rijke bron uan informatie - beeld en tekst - ten behoeue uan historisch-nieuwsgie-

rigen in algemene zin, onder wie bopelijk ueel jongeren'

worden aan- of juist weg-geklikt. Het
intrigerende van de site-constructie is dat
veelsoortige en uiteenlopende informatie
een specifieke toegevoegde waarde
opleveren: voortgezette nieuwsgierigheid,
leerzaamheid en waardering voor kostbaar
en kostelijk cultuurgoed. Kortom, van harte
aanbevolen.

Overzicht van de musea die in de
Collectie participeren:
Mus eum Verb indings dienst, E de
NaL Beurijdingsmuseum'44-'45,Groesbeek
Stedelijk Museum, Zutpben
Museum Ilenriette Polak, Zutphen
Museurn Korps Rijdende Artillerie, 't Harde
CODAMuseuru, Apeldoorn
Museum Elburg

Kijk e Luistermuseum, Bennekom
Ge lders Scbuttersmuseum, Didctm
Airb orne Mus eum, O o s terb eek
Ne der land s Po litiemus eum, Ap e ldo orn
Ilistoriscb Museum, Arnbem
Museum uoor Moderne Kttnst, Arnbem
Museum Elisabetb Weesbuis, Culemborg
S t a d s mu s e urn H ard e r ut ij k
Nederlands Bakkerii Museum, Hattem
Huis Bergb, 's Heerenberg
Museurn Het Valkhof, Nijmegen
N eder lands Tege lmus eum, Ott er lo
Museum Slot Loeuestein, Poederoijen
Flipje en Streekmuseum, Tiel
Stadskastee I Zaltbomme I
Oudbeidkamer Ermelo
Liemers Museum, Zeuenactr.

Het boekje, qua formaat passend in zowel

een herencolbert als het damestasje, vat in
amper 60 pagina's de topstukken van de

belangrijkste Gelderse musea satnen, en is
sinds maart 'overal' bij die instellingen voor
een habbekrats verkrij gbaar.

Verdient het boekje al vorstelijke aandacht

met kort en krachtige beschrijvingen
van - onder vééL meer! - Gelders-gouden
munten, de Napoleontische uniformen
van de Rijdende Artillerie, fleurige tegels

uit de tijd van de Tulpenmanie (leiclend tot
de eerste echte beurskrach!), de zilveren
potpourri's met deksel in ajour gezaagd, of -

lichtelijk triviaal- de Flipposcoop uit Tiel: het

belangrijkste doel ervan is de verwijzingnaar
de website www.collectiegeldedand.nl
die laagdrempelig de mogelijkheid geeft

meer dan 40.000 voorwerpen van de

verschillende Gelderse musea in ogenschouw

te nemen, en dat in veel gevallen van alle

kanten, voor en achter, onder-, zij- en

bovenkant. Plus het 'verhaal'van en rond het

desbetreffend item.

De Coltectie Geldedand - lees: deze nieuwe

website - is de opvolger van IGEM (Internet

Gelderse Musea) een initiatief dat in 1999

begon door samenwerking van vijf Gelderse

musea. Met, toen, de presentatie van rond
de 1000 voorwerpen, groeide IGEM uit tot
de grootste provinciaal-museale website van

Nederland. Viif iaar geleden is de huidige site

in de bouwsteigers gezet door de stichting
Gelders Erfgoed, die ook historische

verenigingen adviseert en ondersteunt. De

Collectie Geldedand is trouwens mede tot
stand gekomen met geld van de burgerij,
oftewel de Provincie Geldedand.

De site is heel interessant wegens ziin

verbluffend-gevarieerde'content', in luttele
seconden afleesbaar van tijdbalken met

daarin verweven een beeldenrijkdom aan

geschiedkundige hoogtepunten. Daat naast

wordt een subtiele grafische entourage

geboden waarbij elk gevraagd object wordt
getoond, in- en uigezoomd kan worden,
tegen een kleurdecor dat is aangepast

aan de tinten van het object zelf' Annexe

informatie kan in tekst of nog meer beelden

.l

1teÊ'voorcl Voorst - Olieverfschilderij van
Gert Stegernan, voorstellencle de Voofster
beek, gemeente Voorst. Datering 1879 -
1941. Thans in Historisch Museum A'nhem

'li efwoorcl'Ilvello - Bronzen l-rolle

bijl, geoolcl. Gevonden bij ïwello,
vennoeclelijk starnrnencl uit 180 tot
220 v. Cl'tt.. 'I'hans in CODA-rnuseurn
Apelcloorn. Bruikleeen I{ist. Vcreniging
Felua

Trefivoorcl Wapenschilden
'Ibgen een achtergroncl van voluten o.m. het wapen van

Voorst. Plent op papief, techniek houtgra\,ure, signatuur
onleesbaar'. W'apens van Gelclerse heedijkheden en

gemeenten. In Stadskasteelmuseurn Zaltbomrnel.

'fiefrvoorcl De Vecht - Zes tegels in tableau.
Voorstelling o.a. Aankoncliging van Jezus'

geboorte. Velwoesting van Soclorn en
Gornmora. Jacob vecht rnet cle engel.

Datering 17 5O. In stacLnuseurn Harderwijk.
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J. Roosenscboon

De OW heeft een ruilabonnement met de bistoriscbe uerenigingen in de regio. Zo kun-

nen de led.en uia d.e tijdscbriften op de boogte blijuen uan de interessegebieden en uan

elkaars actiaiteiten. De bladen liggen in de OKV-ruimte aan de Duisteruoordseuteg 104

ter inza.ge. Hieronder uindt u een kleine greep uit bet aa'nbod.

De fascinatie uan de impressionistJoop Kloek

In Land van Lochem, nr.l, irg. 8, ver'
haalt Ceesjan Frank over de 17e eeuwse

bakstenen huizen in Lochem. Nadat in
L615 vrijwel de hele stad in vlammen was

opgegaan, werd de herbouwvoor een groot
deel weer in het brandgevoelige vakwerk
uitgevoerd, maar de rijkere burgers kozen

toen voor steen. Dat was in Lochem, in
tegenstelling tot de IJsselsteden, waar klei
gemakkelijk voorhanden was, niet eerder
gebeurd. Het was veel'tê driur. Zelfs tot ver
in de LSe eeuw werd nog in vakwerk en

hout gebouwd. Frank vertelt over de con-

structie van de huizen en gaat ze daatna
stuk voor stuk langs. Bij de houten huizen
was de hoofdconstructie een aantal achter

elkaar geplaatste houten gebinten, bij de

stenen huizen werden de balken in de muur
geplaatst en met muurankers gezekerd. Van

de eerste stenen huizen ziin op verschillen-
de plaatsen in de stad nog delen bewaard
gebleven. Het mooist bewaard is het voor-
malige Richtershuis aan de Bierstraat, dat
wordt gesierd door een trapgevel met op de

top een gebeeldhouwd leeuwtje met schild.

Els Holsappel vertelt in De Marke (febru-

ari 2OO9) over het biizondere echtpaar

Weber dat woonde op Het Huis te Eerbeek

dat zij in 1895 kochten. Yorig iaar is er een

uitgebreide tentoonstelling over het paat

geweest in Brummen. Max Veber (1852-

L937) was een wereldberoemd dierkundige.

Hij was hoogleraar aan de universiteit in
Amsterdam en directeur vanr het ZoÓlo-

gisch Museum van Artis. Anna Weber (1852-

L942) was plantkundige en internationaal
befaamd algologe. Samen maakten ze vele
wetenschappelijke onderzoeksreizen, van
de Noordelijke IJszee tot Zuid-Afrika.
Voor een onderzoek naar de oceanische

flora en fauna in Nededands-Indië leefden
ze eefi jaar op de kanonneerboot Hare

Majesteits 'siboga'. Daar schreef Ann4 een,

nu nog, goed te lezen boek over. Met hun
komst naar Eerbeek kwamen in hun kiel-
zog veel meer wetenschappers in het dorp
wonen. Naast hun reizen en onderzoek
hadden de Webers ook nog oog voor de

Eerbeekse samenleving. Zo richtte Max de

boerenleenbank op, stichtte het gemeen-

schapsgebouw'Eerbeeks Belang' en was de

initiatiefnemer van de nog steeds bestaande
jaadijkse bijenmarkt.. Anna is de oprichtster
van de Montessori-kleuterschool. Na haar

dood liet ze het huis na aan Het Gelders

Landschap.

In Ambt & Heerliikheid, jrg 55, nr 162,

beschrijft Walter de Wit de bron van de Zli'
penberg te Rheden. De aanleidingvanziin
onderzoek werd gevormd door een merk-

waardige waterovedast op een parkeer'
plaats aan de Beekhuizenseweg, die niet van

regen afkomstig kon zijn. Speurwerk wees

uit dat het water van een natuudijke bron

een eigen loop genomen had. Een interes-
sant verhaal volgt, over beken en sprengen
op de Veluwe en aafl de Veluwerand. Ner-
gens hebben zoveel watermolens gedraaid
als in die regio. De vele beken worden
meestal gevoed doordat ergens een spreng
of sprengenstelsel gegraven is, die het aan-

wezige water in de diepere ondergrond aan-

snijdt en in de gegraven beek leidt. Duide-
liik is dat de vroegere sprengengravers een
grote deskundigheid hebben ontwikkeld in
het vinden van watervoerende lagen die een
pefmanente watefstfoom naar de watefmo-
lens konden garanderen. Van de bron van
de Zijpenberglaat De Wit een aantal prent-
briefkaarten zien uit verschillende perio-
den. Zo kon in 1922 de herder zijn schapen
daar laten drinken in een open heideveld.
ln 1996 is het gebied een bos geworden.
Natuurmonumenten heeft het brongebied
geschoond van opslag, waardoor het toch
weer zichtbaar werd.

Heerde Historisch wijdt nr. 13O geheel aan
de kunstschilder Joop Kloek (1912-1992).
Yanaf april is in villaJacoba een tentoonstel-
ling over deze schilder ingericht, die samen
met zijn vrouw Jopie op kasteel Vosbergen
vele culturele evenementen organiseerde.
Verschillende mensen leverden bijdragen

aan dit nummer. Onder hen zijn dochter
Victoria die ook zelf schildert. Kloek kwam
in 1950 op het verwaadoosde 'Vosbergen'

wonen. Na de restauratie vestigt hij daar een
cultureel centrum voor beeldende kunst,
muziek en literatuur, dat regionale en zelfs
landelijke bekendheid genoot. Dit duurt tot
l976.Yanaf die tijd wilJoop zoveel mogelijk
tijd besteden aan het zelf schilderen in zijn
atelier in Toscane of in zijn Saksische boer-
derijwaar ze sinds 1971 wonen.
Over het werk van Kloek, vertelt zijn klein-
zoon Arnoud van Melle. Door zljn achter-
grond als bouwkundige had Joop Kloek
behalve voor de schoonheid van gebouwen
ook veel oog voor de materialenwaaruit ze

bestaan en de bouwtechniek. Verder was
'licht' voor hem een belangrijk gegeven. De
vraag: 'Hoe vang je met verf het spel dat zich
afspeelt tussen het licht en de objecten?', was
voor hem een heel belangrijke. Een schilde-
rij was voor hem zelden af; ook een schilde-
rlj van jaren geleden kon hij van tijd tot tijd
bijwerken om het ultieme te benaderen.Zijn
stijl hoort thuis in het impressionisme. Het
was zijn levenshouding om zich open te stel-
len voor de wereld om hem heen. De ope-
ningstijden van villa lacoba aan Dorpsstraat
55 in Heerde zijn: di en do 1,0.00-12.00 uur
en do en zaL4.OO -16.00 uur.

36 Kroniek 2009-2 Kroniek 2O09-2 37



Historische lettercorrectie oP
Lancaster-monument Ibuge

Wilco Gorter

In d.e eerste Kronieken ua.n 1993 bebben de beren Seuenster en Lubberts, uitgebreid de

drama.tische lotgeuallen weergegeaen unn betgeen de Canadese staa'rtscbutter Linton
Stepbenson en zijn rnede-bemanningsled.en in de zorner uan 1943 hebben meegernaakt,

IIoe hun uiermotorige Lancaster-borwrlenuerper - genulnmerd 8D976; HW-S - op 12 iuni
uan dat.iaar in Tëuge neerstortte, na eerder bouen Diisseldorf te ziin bescboten. Een Duit-
se jager bezegelde bet traged.ie: zes kameraden uan Stepbenson, uiif Engelsen en een la'nd-

genoot uonden d.e d.ood en liggen nu begrauen op de begraafplaats in Teruolde'

Met de pen door Voorst: Café De Klok in ïbrwolde

Yanaf deze editie in de Kroniek een nieuwe blikuanger: 'Met de pen door Voorst' - een
reeks teleeningen uan de beer Jan Lubberts uit Terwolde, begeleid en toegelicbt door
lneurouu) G.H. uan der Goot-uan Eck te Tutello. Startplek: Café De KIok, bartje Tërutolde.

Alleen Stephenson ovedeefde. Hij bezocht in
aprl/mei L993, voor het eerst na 50 jaar, de

plek waar zijn toestel 'crashte', waar hij met

zijn panchute was geland en vanzelfsprekend

de graven van ziin omgekomen kameraden.

Op 5 mei 2006 was Linton met zijn zoon en

andere familieleden aanwezig bij de drukbe-

zochte want bijzondere onthulling van het

Lancaster-monument nabij vliegveld Teuge.

Maar... bijna drie jaar vermeldde de afueel-

ding van de Lancaster foutieve roepletters VR
A. De Oudheidkundige Kring Voorst kende

al sinds 1993 }ret serienummer (no. ED976)

en de roepletters (tilV-S) van Lintons Lancas-

ter. Jammer genoeg werd de OKV niet tiidig
geraadpleegd bij de totstandkoming van het

Lancaster-monument. Voor wie de geschiede-

nis van deze Lancaster en detail kent, kwam de

Het monument nu historisch-correct

fout bij de onthulling snel aan het licht. Van-

uit Engeland is er door de heer Arthur W'hite

van 100 Squadron Association R.A.F. kort na

de onthulling ook in enkele e-mails en brie-

ven op gewezen dat de letters niet correct

waren en zeker niet correspondeerden met

de Lancasters-bommenwerpers van L00 Squa-

dron R.A.F.. Want die hadden allemaal de let-

tercode "HW" plus een letter die varieerde per

Lancaster. Arthur'iíhite, voormalig Lancaster-

navigator en auteur van tlvee boeken over de

geschiedenis van 100 Squadron R.A.F., hoopte

dat op de een of andere manier de letters als-

nog gecorrigeerd zouden kunnen worden. Dit
is nu 'eindelijk' gebeurd. Begin dit jaar heeft

de OKV met de heer Gé Veen (een Natuur-

steen) uit Twello ovedegd. En eind april kon
het werk (vanwege het weer) worden aarrge-

pakt. Daartoe moest eerst de verf uit de oude

letters worden gehaald en de ruimte met een

tweecomponenten-vulstof wotden gedicht.

Vervolgens werden de nieuwe letters aange-

bracht en ingekleurd ("inzilveren"). Het werk
was niet eenvoudig omdat er gehakt moest

worden in de steen en vanwege het tweecom-

ponenten-vulmiddel. De foto van 3 mei 2009

la tzien dat het werk goed gelukt is. Nu is de

aÍbeelding historisch correcl De OKV is Gé

hier zeer erkentelijk voor.

De oorspronkelijke naallrvafl dit in het oog-
springende pand luidde 'Grote Hofstee' of
'Berentstee'. Het gebouw is van een een-
voudige architectuuq kenmerkend voor de
vernieuwingsperiode van nL 1905, en ligt
fraai in de dorpskern van Terwolde. Het
pand werd gebouwd als hallenboerderij
met een langdeel en naderhand verbouwd
en uitgebreid tot een café met een naar bui-
ten geplaats te zljgevel
In het midden van de zijgevel staat op een
z;waÍtmaÍmeren plaat 'Café De Klok' te
lezen. Het uurwerk doet niet werkelijk
dienst, het is een zgn. schijnklok, waarvan
de wijzers dag en nacht, zomeÍ en winter,

tien minuten voor tlyee aangeven. Zo vor-
men de wijzers een soort glimlach; er straalt
iets vriendelijks en evenwichtigs van uit.
De Klok heeft naast boerderij en café ook
andere functies gehad, zoals bijvoorbeeld
die van postkantoor en slachtplaats annex
verkooplokaal van vlees. Tijdens de ïwee-
de W'ereldoorlog was hier het distributie-
kantoor gehuisvest. Ook zang-, muziek- en
accordeonverenigingen hebben er gerepe-
teerd en uitvoeringen gegeven. Na de pauze
van een uitvoering kon het dan ook zo maar
gebeuren dat de bekende kastelein.Westhof
door de zaal riep: 'Gait, ie krieg nog een
dubbeltje terug...'

_.- _.._- -i ...
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Stationstraat 60TwelloTel.: 0571 - 27 23 80

Hèt adres voor het hureí van een fiets. Tevens is er een ruim

aanbod van nieuwe fietsen, tweedehands fietsen en kinderfietsen

t- REt

Polletje
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 bedrijf 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 Qezorgen.:

i'

. ontwerp/dtp/webdesign

. l<opiëren zwlw en l<leur

. grootformaat zwlw en l<l

. textielbedrul<king

. inbinden studiemateriaal

. lamineren l<lein en groot

. print je eigen behang

. pop-up doel< incl. display

l-let onibrcl..cndc )i-izzclstukjc r;o'lt al

Van Ghentstraat 25 17391 CR TWELLO I'i'0571-77 llA4
,: 051 | -27343) | i: inío@riwa-copy.nl | 3 www.riwaprirrtendesign nl

uv./ pli ni' i,r tr r rt br ttil'*'c t-k.

ZtrtrFDRUKKtrREó

KLUIUDÊ,N
Gespecioliseerd in het drukker vuÍt:

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

diverse materialen
* En bekend mei Speciale inkten.

b.v. krasloten - geur en glitter inkten

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

t-shirts vanaf 1 exemplaar ook mogeliik

Oude Riiksslraatureg 19, Twello
ïel- O571 -276622

www.klunderzeeÍdrsk. nl

rrju r,a'
s,
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i GROOT ROESSINK

Enkweg 43 -Voorst -Telefoon: 0575 50 1272

. Nieuwbouw

. Verbouw

. Onderhoud

. Restauratie

. Molenbouw

4i:'t.:'

BOUWEN TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

Hof van Twello
Rijksstraatweg 17 a - 7391 MH Twello
Tel'0571-270014
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 17.00 uur
Za.van 10.00 tot 16.00 uur
Van I mei tot 1 nov. ook op zondag geopend

r-ekken lg- lf l rokaal
qF

Ameer 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 beregeningsirrstallaties.
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 ín
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:
passievoorpuur@hofuantwel lo.nl

EIke dag een streekmenu
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