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KVK EN BETALINGEN

KvK nummer 401,02879

Betalingen uitsluitend via Rabo-rekening-

nummer NL80 RABO 0362809267

AÍbeelding omslag: Een marketentster met drankvaatje

en een kanonnier

Druk: Brein Reclame, Twello, oplage 750 stuks

ANBI
Algenteen Nut

Beogende Instelling

GIFTEN EN SCHENKINGEN

De Oudheidkundige Kring Voorst is een Algemeen Nut Beogende lnstelling,
een zogenaamde ANBI. Met een schenking aan OKV steunt u niet alleen
onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel.
Dat voordeel is zowel van toepassing bij een eenmalige gift als bij een peri-

odieke schenking. Via het mailadres penningmeester@okvvoorst.nl kunt u

een onderhandse verklaring voor periodieke schenking ontvangen.

BEZOEKERS- EN STUDIERUIMTE

Postadres: Postbus 170,7390 AD Twello
Bezoekadres: Dorpsstraat 11a

lngang aan de Dorpsdwarsstraat
Geopend: dinsdag en woensdag van 9.00
tot 16.00 uur en verder op afspraak

Telefoon: O57t-277O9O

E-mailadres: info@OKVvoorst.nl
Website: www.okvvoorst.nl

LIDMAATSCHAP

De jaarcontributie bedraagt € 20,00 per
persoon; voor'gehuwden of partners

woonachtig op hetzelfde adres € 25,00
Aanmelding lidmaatschap en wijzigingen
van adres en/of lidmaatschap via www.
OKVvoorst.nl

REDACTIE KRONIEK 2OT9-07

Martin Rothengatter (eindredactie), Gerrie
Groenewold, lneke van der Vegte-van Asselt

en Elsbeth Volker (opmaak) m.m.v. F.C. Nelis
(corrector)

REACTIES EN KOPIJ

kroniek@OKVvoorst. nl

Nieuwe kopij inleveren voor 29 april 2019

KRONIEK

Kroniek beoogt een breed georiënteerd

informatiemedium van de Oudheidkundige
Kring Voorst te zijn, een kwartaalblad van en

voor de leden. Het verschijnt in de maanden
maart, juni, augustus en november.

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden ar-

tikelen - in overleg met de auteur - aan te passen. Daarnaast

is de redactie niet verantwoordelijk voor onjuistheden en/of

achterhaalde situaties in aangeleverde stukken. Aanvullin-

gen, reacties en/of correcties zljn altijd welkom. De auteurs-

rechten op gepubliceerde foto's berusten ten allen tijde

bij de rechthebbende. Noch de OKV noch de redactie van

de Kroniek aanvaardt aansprakelijkheid voor onrechtmatig

gebruik van (foto)materiaal dat door derden ter publicatie is

aangeboden.

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toe-

gestaan met goedkeuring van de redactie en de betreffende

auteu(s).
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VAN HET BESTUUR

Beste leden van de Vereniging Oudheid-
kundige Kring Voorst.

De OKV heeft een prachtig jaar achter de
rug. Na de viering van het ontstaan van
de huidige gemeente Voorst op 1 janu-
ari, tweehonderd jaar geleden, werden
negen historische weekenden georgani-
seerd door een grote groep vrijwilligers.
Elk weekend deden honderden mensen
mee aan de activiteiten. Veel nieuwe le-
den meldden zich aan! Het jaar werd in
het gemeentehuis feestelijk afgesloten
met alle vrijwilligers die bij de organisa-
tie betrokken waren. Wij danken de ge-
meente voor de technische en financiële
ondersteuning!

BOEK VOORST 1818-2018
Dit voorjaar zal een boek over tweehon-
derd jaar ontwikkelingen in de gemeente
verschijnen, geschreven en vormgegeven
door vrijwilligers van onze vereniging.
De tekst en de illustratÍe maken het tot
een prachtig boek en wij hopen dat velen
in de gemeente en daarbuiten het boek
met plezier zullen lezenl

STICHTING CUTTUURHISTORIE
VOORST
Het nieuwe jaar zal in het teken staan
van samenwerking met de Stichting Cul-
tuurhistorie Voorst. Deze stichting wordt
gevormd door particulieren en de ge-

meente Voorst. De OKV is ook vertegen-
woordigd. Doel van de stichting is het
produceren van een cultuurhistorische

atlas van de gemeente en via een web-
site de historische gegevens toegankelijk
te maken. Wij zijn van plan hiermee dit
jaar een begin te maken. Wij hopen dit
jaar ook vorderingen te maken voor wat
betreft een betere huisvesting.

STATUTENWIJZIGING
Een heel belangrijk onderwerp voor de
toekomst van de vereniging is het mo-
derniseren van de statuten. Met name
de wijze waarop de statuten kunnen wor-
den aangepast is belangrijk: volgens de
oude statuten moet minimaal tweederde
van het totaal aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op een ledenver-
gadering. Aanwezigheid van zo'n groot
aantal leden is praktisch niet mogelijk
gezien het huidige aantal leden van meer
dan 900.
Het bestuur van de OKV vraagt daarom
uw schriftelijke medewerking voor het
mogelijk maken van een statutenwijzi-
ging. U ontvangt een brief of een e-mail
waarmee u uw stem kunt uitbrengen.

TOEt!CHTING
De notaris adviseert ons de statuten te
wijzigen op een aantal punten, te begin-
nen met het artikel dat bepaalt hoe de
statuten gewijzigd kunnen worden.
De reden dat de statuten tot dusver nooit
gewijzigd zijn is omdat op grond van ar-
tikel 15, lid 3 dit slechts mogelijk is als
volgt:
Tot wijziging van de stotuten kon slechts
worden besloten door een algemene le-

S1ATUTENHIJZIGING:

Aattkêl 153

1. líijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na

een llesluit wan de algemene vergadering, tàartoo werd
opgeroepèn net de mededeling dat daarin w$zigl'ng van de

statuÈen za1 worden voorgesteld'
be terà5a voor oproeplng tot een zoílanigevergad€ring
moet ten mLnste vêsrtien dagen bedragen' --------

2. UUr die dê oprgeping tot tle algemene veriladerl'ng ter
belrandeling van een voorstel tot statutenw{Jziging heb-
ben gedaan, noeten ten minste v{if dagen v66r de dag der
vergadering e€n afachrift van dat voorstelt waarin de

voorgesteldê wiJzigtngten) rvqordelijk is (zijn) oPgenomerrr

op een daartoe geschl.kte plaats voor de Ledon ter inza-
ge leggên tot na dê af.Ioóp van de dagr raarop de verga-
dering ríerd gehoudên. ---------

,r Tot yijziging van de statuteÍr kan slschts rordên beslo-
tea door een algemene versadoring waar tên ninst€ twee

derdên van hettotaàl aantal lcden der verenLgíng aan-
wezig oi vertegenríoqtdigd 1r, nret een meerderheÍd vaÍr

tonminste twee derden wan hot aantal' uitgebrachte stea-
mgn. -----Ê-

Artikel 15 uit de Statuten van de OKV
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denvergadering woor tenminste twee
derden von het totool aontal leden der
vereniging aanwezig of vertegenwoor-
digd is, met een meerderheid von ten-
minste twee derde van het aantal uitge-
brachte stemmen.
Het bestuur van de OKV vraagt uw in-
stemming om artikel L5, lid 3 van de sta-
tuten als volgt te wijzigen:
Artikel 75, lid 3: Tot wijziging van de sto-
tuten kon slechts worden besloten door
een olgemene ledenvergadering met een

meerderheid vdn ten minste twee derde
von het aantol uitgebrachte stemmen.
Wij vragen u om het bestuur een vol-
macht hiervoor te geven om namens u

een stem uit te brengen op de ledenver-
gadering van 11 april 2019.

Wij hopen dat u wilt meewerken aan de
voorgestelde wijziging van de statuten !

Tot slot: vanaf pagina 36 vindt u het fi-
nancieel jaarverslag 2018, de begroting
2019 en de wettelijk verplichte priva-
cyverklaring.

Graag tot ziens op onze activiteiten, le-

zingen en op ons kantoor!

Bij het ter perse gaon vqn deze Kroniek
kregen we het droevige bericht dat onze

vrijwilliger de heer Ed Stol is overleden.
Hij was speciolist op het gebied von ge-

velstenen en muuronkers.

KRONTEK 2019-01 3



AG EN DA
Door Gé Veen

DONDERDAG ll APRIL
ln tegenstelling tot eerdere publicatie in
de Kroniek wordt de Algemene Leden-
vergadering gehouden op donderdag 11
april aanstaande. Locatie: Brasserie Kor-
derijnk, Stationsstraat Twello. Aanvang
L9.30 uur. Deze vergadering is alleen toe-
gankelijk voor leden van de OKV, Op pagi-
na 35 vindt u de agenda.

LEZING OVER I.IET LEVEN VAN DE

HONINGBIJ
Na de vergadering om ongeveer 2O.3O

uur wordt er een lezing met power-
point-presentatie gegeven met als titel
"De bij en wij".
Deze lezing wordt verzorgd door Gé Veen
die als oud hobby-imker het leven van de
honingbij zal beschrijven. Spreker zal ook
ingaan op de aandacht die er de laatste

tijd is voor het uitsterven van insecten
en met name de bijen. Hij vertelt over
de gevaren waaraan deze diertjes bloot-
staan in onze welvaartsmaatschappij en
hoe belangrijk de honingbij is voor onze
voedselvoorziening! Ook niet leden zijn
van harte welkom bijdeze lezing.

De lezingen voor september en novem-
ber zijn nog niet bekend. Zodra hier meer
over bekend is wordt dit gepubliceerd in
de Kroniek en het Voorster Nieuws.

Bijenstal het Octagon in Twello

KRON IEKPOST
Van de redactie

GENEALOGISCHE DAG
Zaterdag L juni 2019 organiseert de

Werkgroep Genealogie van de Histo-
rische Vereniging "De Elf Marken" te
Gorssel haa r vijfentwintigste Genealogi-
sche dag. Plaats van handeling is de NH

Kerk, Hoofdstraaï 27, 7213 CV te Gors-

sel. Evenals voorgaande jaren begint de
dag's morgens om 10.00 uur en eindigt
rond 16.00 uur. Vele standhouders zullen
weer van de partij zijn, oude bekenden
en ook nieuwe gezichten maken dit jaar

hun opwachting. De familie ROETERDINK

zal deze dag centraal staan.
Meer informatie over de genealogische

dag is te vinden op: www.deelfmarken,nl

STEENGOED CHAttENGE
De Steengoed Challenge is een initiatief
van de Provincie Gelderland om met hulp
van burgers en marktpartijen monumen-
tale locaties in dorpen en steden een
nieuw perspectief te geven. De Steen-
goed Challenge daagde Gelderlanders
uit hun eigen gebouw voor te dragen
voor een nieuwe duurzame toekomst.
Deze competitie krijgt in het voorjaar
2Ot9 zijn beslag. Rond de finale wordt
een programma uitgezonden op TV Gel-
derland waarin de gebouwen en de weg
naar behoud en een nieuwe bestemming
in beeld worden gebracht.

Er werden 45 locaties voorgedragen en

daarvan werden er drie geselecteerd:

Het Juvenaat in Zevenaar, De Eendracht
Hoorn in Heerde en de Fliegerhorst Teu-

Gebouwen voormalig Molukse kamp Teuge

situatie 201-9

ge (het voormalige terrein van het Mo-
lukse kamp in Teuge).

Omroep Gelderland is op zoek gegaan

naar het DNA: wat het gebouw/de loca-
tie onderscheidt van zoveel anderen in
de provincie, dat wat de locatie waarde-
vol maakt om te behouden voor de ge-

neraties na ons. Uiteindelijk gaan we op
zoek naar de perfecte match tussen idee
en financier en maken we op grafische

wijze zichtbaar hoe het gebouw eruit
komt te zien. De eerste uitzending in een
reeks van 6 was op 2 februari. U kunt ze

terugkijken op de site van Omroep Gel-
derland via Uitzending gemist.

75 JAAR VRIJHEID: OP WEG NAAR
2020
Op de website "Erfgoed Gelderland"
wordt gemeld dat de website WO2GLD.

nl geheel is vernieuwd. Met het verdwij-
nen van de sprekende getuigen zijn het

Hallo )ljr)jJJ)
Twe I I o, D u i ste rvoo rd seweg 10 i. Binnendijk
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steeds meer de honderden zichtbare en
onzichtbare plekken in het landschap en
oorlogsbronnen, die samen het verhaal
van de zwaar getroffen provincie Gelder-
land in oorlogstijd vertellen. Vanaf nu zijn
zo'n 1300 van die locaties - het gaat dan
om bunkers, woonhuizen, landingsterrei-
nen, kloosters, landgoederen, begraaf-
plaatsen, monumenten, ziekenhuizen en
kazernes, sommige bekend, maar veel
ook haast vergeten - te bekijken met ver-
diepende WOll-bronnen via wwwwo2g-
ld.nl. Denk aan de'Muur van Mussert in
Lunteren, de John Frostbrug in Arnhem
of het monument voor Tante Riek in Win-
terswijk. Tweehonderd locaties met een
beladen oorlogsverleden, driehonderd
locaties van verzet, strijd en bevrijding en
ruim achthonderd Gelderse oorlogsmo-
numenten zijn te vinden op een digitale
kaart. Dit is het resultaat van onderzoe-
ken uitgevoerd door historici in opdracht
van stichting WO2GLD. Alle locaties op
de kaart zijn verbonden aan bronnen uit
het netwerk oorlogsbronnen, www.oor-
logsbronnen.nl, waarmee een schat aan
informatie binnen handbereik is.

VERNIEUWDE WEBSITE
MIJNGELDERLAND ONLINE!
Op donderdag 6 december j.l. is de ver-
nieuwde website mijnGelderland gelan-
ceerd. Deze publiekswebsite en erfgoed-
platform van Erfgoed Gelderland is in een
nieuw jasje gestoken. Er is gezorgd voor
een verbeterde navigatie, meer overzicht
en een frisse look. Neem een kijkje op
www.mijngelderland.nl .
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ONTVANGEN VOOR DE BIBTIOTHEEK

Ontvangen van mevrouw Leugs het
programma van de 55e viering van de
bevrijding van de gemeente Voorst in
2000.
Gekregen het boek "Molens en kle-
derdrachten in Nederland" een uitga-
ve uit 1949 van het bedrijf "Tielemans
en Dros" te Leiden.

Van de heer Henk Grooters ontvan-
gen zijn zeer uitgebreide boek over
de Steenenkamer en haar bewoners.
Ook goed te gebruiken voor genealo-
gisch onderzoek betreffende Steenen-
kamer-bewoners.
Mevrouw Ensink uit Terwolde schonk
ons een showkastje met daarin ver-
schillende soorten steenkool, briket-
ten en turf, zoals dat vroeger voor de
kachel werd gebruikt.

Monsterbak met o.a. eierkool, antraciet, cokes

en nootjes-4

Van mevrouw C. Lutje-Berenbroek
kregen wij drie schilderijtjes: een
pentekening van de Nijenbeek, een
ingelijste foto van de kerk van Terwol-
de en een schilderij van arbeiderswo-
ningen geschilderd door J. Siero. De

plaatsaanduiding van het schilderijtje
is onbekend.

VAN DE (LEDEN}ADMINISTRATIE

NIEUWE LEDEN

Na de forse toename van het ledenbe-
stand in 2018 is 2019, zoals viel te ver-
wachten, wat rustíger begonnen. ln de
maand januari hebben we de heer L. van
Beek uit Twello als nieuw lid mogen ver-
welkomen.

CONTRIBUTIE 2019
De contributie voor 2019 is gelijk aan

die voor 2018; € 20 voor een L-per-

soonslidmaatschap en € 25 voor een lid-
maatschap voor twee personen binnen
één huishouding. Voor de leden die per
incasso hun contributie betalen wordt
omstreeks 1 april het verschuldigde be-
drag van hun bankrekening afgeschre-

ven. Omstreeks die datum zullen ook de
facturen voor de leden die geen incas-
somachtiging hebben afgegeven wor-
den verzonden. Deze leden betalen wel
€ 2,5O extra voor administratiekosten.
Wilt u deze kosten en ons extra werk
besparen? Laat dat even weten, bij
voorkeur per mail naar administratie@
okvvoorst.nl door uw bankrekeningnum-
mer door te geven met de toevoeging
dat u de OKV machtigt de contributie van
die rekening te incasseren.

E-MAILADRESSEN
Ook de OKV gaat met de tijd mee en wil
haar ledenadministratie zodanig inrich-
ten dat wij iedereen ook digitaal kun-
nen bereiken. Daarvoor hebben wij van
iedereen het e-mailadres nodig. Vooral
van de mensen die al wat langer lid zijn
hebben we nog maar weinig mailadres-
sen. Wij stellen het zeer op prijs als u
uw mailadres even wilt doorgeven door
een mail te sturen naar administratie@
okwoorst.nl.

KRONTEK 2019-01 7
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VAN ONZE ZUSTERVEREN IG I NG EN
Door Gerard Vrieling

EEN MARKETENTSTER IN KLARENBEEK?
Door Jan Groenenberg

Uit afdelingsblad Elburgse historische
Vereniging, 'Arent thoe Boecop", editie
oktober 2018
Een uitgebreide documentatie over de
geschiedenis van de rechtspraak vanaf
de tijd dat Elburg stadsrechten verwierf
in de tijd tussen L229 ent2TLdoor graaf
Otto ll van Gelre. De rechtspraak in El-

burg eindigde in 1877 toen de rechts-
gebieden in Nederland werden heringe-
deeld. Hierdoor kwam er een eind aan
zes eeuwen Elburgse rechtspraak.

Uit afdelingsblad Oudheidkundige kring
Rheden Rozendaal, 'Ambt en Heerlijk-
heid" jrg. 61 - nr. 201 december 2018
Niet alleen de gemeente Voorst besteed-
de aandacht aan haar 200-jarig bestaan
als gemeente. Cathrien van der Ree be-
steedt in 'Ambt en Heerlijkheid" aan-
dacht aan 200 jaar bedrijvigheid in de
gemeente Roozendaal.

Verder in het tijdschrift een aardig ver-
haal over een overval op de herberg "De
Luchte" in Spankeren in 1560 en de daar-
op volgende rechtspraak in Kampen.
Vijf personen hadden vanuit Zutphen
de inbraak beraamd. De vijf knevelden
de waard, zijn vrouw en de dienstmeid
alvorens zij op onderzoek uit gingen in
de herberg. Zij namen buidels met geld,
lakens en kleren mee. Vanuit de herberg
vertrokken zij met een boot, die bij de
herberg in de lJssel lag richting Olst, al-
waar zij aan land gingen. Hier gingen
zij te voet verder en werden ter hoogte

van Hattem zelf overvallen en bestolen
door een groep soldaten. Op hun verdere
tocht deden ze nog enkele helers aan om
wat gestolen goed te verkopen. Toen zij
uiteindelijk bij Kampen arriveerden wer-
den zij daar op de brug gearresteerd. De

Kamper Justitie was al door het Zutphen-
se stadsbestuur op de hoogte gesteld van
de overval en wie de betrokkenen waren.
De vijf dieven hebben het allen met de
dood moeten bekopen.

Uit afdelingsblad "Uut't Oldebroeck"
jrg. 39 - nr. l januari 2019
De heer H. Koopman beschrijft in een ar-
tikel "Over bakkers en over brood" over
het gebruik van het aanbieden van een
krentenwegge als geboortebrood. Hij
heeft veel gegevens voor dit gebruik ge-

haald uit boekjes, die waren uitgegeven
door de firma in bakkerijgrondstoffen
"Zeelandia" ter gelegenheid van haar 50-
jarig bestaan. Het aanbieden van een ge-

boortebrood was een gebruik, dat in vele
delen van Nederland bekend was. Het
"olde gebroek" van "kroamschudden"
was vooral in de Achterhoek en Twente
bij de geboorte van het eerste kind.
Verder gaat de heer Koopman in op de
werkwijze van bereiding van een goede
geboortewegge. Soms werd er een weg-
ge aangeboden van wel twee en een hal-
ve meter lengte, 20 centimeter breed en
een 10 centimeter dikte met een gewicht
van meer dan L50 pond.

ln een aantal historische kranten werd
in 1869 melding gemaakt van een mar-
kententster, de weduwe Davenesk, die in
Klarenbeek zou zijn overleden. Het leek
me interessant en niet al te ingewikkeld
iets meer te weten te komen over deze

marketentster. Interessant was de zoek-

tocht zeker, maar niet erg gemakkelijk en

zonder een bevredigend resultaat. Er zijn
verschillende schrijfwijzen van Davenesk:

'Davenec','Davenek'r'Davinec','Davinek',
'Davineck' en'Daveneck'.

MARKETENTSTER
Een marketentster was een vrouw die
met een leger meetrok en aan militairen
drank, voedsel en kleine benodigdhe-
den voor het dagelijks leven verkocht.
Vaak was deze vrouw getrouwd met een
militair beneden de rang van onderofÊi-
cier. Ook waren er veel dames, die hun

diensten aanboden aan de ongehuwde
soldaten.
De naam marketentster is afgeleid van

het Latijnse "mercatare" dat handeldrij-
ven of onderhandelen betekent. Ook wel
genaamd: vivandière, cantinière of zoe-

telaa rster.

HET KRANTENBERICHT
ln het Dagblad van Zuidholland en 's-Gra-

venhage van 14 september 1-869 kan

men lezen: "Uit Klarenbeek, bij Voorst,

meldt men het overlijden van de wed.
Davenesk in den ouderdom van 79 jaren.

Zij was eene markententster van het jaar

1-81-2. ln L807 gehuwd, maakte zij den
krijgstogt naar Rusland mede, waar al

hare kinderen op één zoon na, door ver-
moeijenis en ontbering stierven. Den slag

bij Leipzig heeft zij mede bijgewoond, en

bij die gelegenheid werd zij zoodanig ge-

wond, dat zij sedert het gebruik van hare
beenen miste." Ook in de kranten 'De
Tijd', de'Nieuwe Rotterdamsche courant'
en de'Provinciale Noordbrabantsche en

's Hertogenbosche courant' wordt het
bericht gemeld, maar daar spreekt men

van een'vivandière',

..- =:Fr=:;
-:fjik*-....'"*

Een marketentster met drankvaatje en een

kanonnier
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I dugoticht ./*./Je zou verwachten dat iemand die over-
lijdt in Klarenbeek bij Voorst, vermeld zou
staan in de overlijdensakten van de ge-
meente Voorst. Daar was de weduwe Da-
venesk echter niet te vinden. Aangezien
Klarenbeek deels valt onder de gemeen-
te Apeldoorn was de volgende stap om
te zoeken in de overlijdensakten van de
gemeente Apeldoorn. Daar werd wel iets
gevonden. De getuigen verklaarden in de
overlijdensakte dat op 4 september L869
"Johanna Clara Meijer, zonder beroep,
geboren te Deventer en wonende te
Beekbergen in deze gemeente, weduwe
van Frans Davenec, dochter van wijlen
de echtelieden Christoffel en Berendina
Rijsdorp in den ouderdom van drie en ze-

ventig jaren ten huize van Berend Zwegel
binnen deze gemeente is overleden."
Hier komen we meteen een probleem
tegen. Als dit inderdaad de juiste 'wedu-
we Davenesk' is, dan kan ze nooit in L807
getrouwd zijn, zoals het krantenbericht
meldt. 7e zou dan pas 1.L jaar oud zijn.
Johanna Clara Meijer lijkt echter de enige
kandidaat te zijn omdat er geen andere
weduwes zijn van Davenesk of daarop
gelijkende naam. Ook vreemd is dat in
het bevolkingsregister van Apeldoorn
geen Berend Zwegel voorkomt. We ko-
men deze naam ook niet tegen op de
site 'wiewaswie'. ln het bevolkingsregis-
ter Apeldoorn staat dat ze bij "de Groot,
Beekbergen" woont. Ze heeft zich op 26
juni L868 in de gemeente Apeldoorn ge-

vestigd, Dat is ruim twee maanden na het
overlijden van Frans Davenec. Haar ver-
trek naar Apeldoorn staat ook in het be-
volkingsregister van Deventer vermeld.

DOOP EN HUWELIJK
De doopinschrijving van Johanna Clara
Meijer in Deventer in mei L796 vermeldt:
"Den 29 Dito Christoffel Meijer, Berendi-
na Rijndorps, Anna Clara".
Haar huwelijk is in Deventer gesloten op
19 mei 1814. Het krantenbericht zit er dus
7 jaar naast. Uit de huwelijksakte blijkt
dat ze geboren is te Deventer op 27 mei
1796, dus twee dagen voor haar doop. Ze

wordt hier Klara Meijer genoemd. ln de
huwelijksbijlagen zit wel een bevestiging
van haar doopinschrijving met de naam
Anna Clara. Ze is bij haar huwelijk dus
nog net geen L8 jaar.

ln de huwelijksakte staat alweer een on-
duidelijkheid. Er staat dat Frans Davinek
mulder is en geboren te Coiblitz in Oos-
tenrijk. Men neemt aan dat de ouders
van Frans waarschijnlijk zijn overleden.
Als ouders worden genoemd Johannes
Davinek en Anamine Albert. Dat is wel bij-
zonder omdat in de overlijdensakte van
Frans in L868 staat dat zijn ouders, Frans
Davinec en Johanna Willemina Rousner,
heten. Verder staat er dat hij in Coblenz
geboren is. Hij is dan bijna 77 jaar oud.
Dat klopt met de geboortedatum die in
het Stamboek voor het leger staat; L9

april1791,, te Coblentz in Oostenrijk.

GEDESERTEERD

Frans wordt in 1815 tot de landmilitie
geroepen als plaatsvervanger van Har-
manus te Haar uit Wierden. Hij wordt in-
gedeeld bij het 7e Regiment lnfanterie en
op L8 mei 18L5 wordt hij benoemd tot
fuselier. Hij wordt L4 oktober L81"6 als

vermist uit het kwartier opgegeven en 28
mei als gedeserteerd afgevoerd.

Tedcr oi{w '
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kel uit 1869. Er zijn te veel onduidelijkhe-
den en onjuistheden.
Zo was ze veel te jong om in L807 te trou-
wen. Haar vader staat bij haar huwelijk
wel genoemd als soldaat. Mogelijk heeft
hij wel een aantal veldtochten meege-
maakt. Tot nu toe is er echter geen infor-
matie over hem en zijn vrouw gevonden.

ln de huwelijksbijlagen wordt onder ede
verklaard wie de ouders van Frans Da-

venek zijn. Dat zijn niet dezelfde ouders
die bij zijn inschrijving in het stamboek
van het leger en bij zijn overlijden in

1868 worden genoemd.

Helaas leidt genealogisch onderzoek niet
altijd tot het resultaat dat je graag zou

willen. We houden ons maar vast aan het
gezegde "Het gaat niet om je bestem-
ming maar om de weg ernaartoe".

BRONNEN

- Bevolkingsregister Beekbergen en Loenen: https://
archieven.coda-apeldoorn.nl/

- Diverse kranten: www.delpher.nl
- Stadsarchief Deventer DTB, BS en BR: www.stads-

archiefdeventer.nl
- Stamboeken 7e regiment lnfanterie: www.family-

sea rch.org
- www.wiewaswie.nl

KRONTEK 2019-01 Ll
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lnschrijving van Frans Davineck in het 7e Regiment lnfanterie in 1815

Frans wordt weer opgepakt en hij wordt
door de krijgsraad van Overijssel naar het
"Corps" teruggezonden op L april 1818.
Aardig is wel dat we hier een globale be-
schrijving van Frans vinden. Hij is 5 voe-
ten en vijf duim lang. Zijn aangezicht en
voorhoofd zijn lang, de ogen blauw, de
neus, mond en kin 'ordinair', zijn haar en
wenkbrauwen zijn bruin. Op 20 juni L820
gaat hij over naar de L6e Afdeling.

Qogcn

Nw
Mond'

&h
Ear

VOLKSTELLINGEN
ln 1829 komen we de familie Davenek
niet tegen in Deventer. Tien jaar later bij
de volkstelling in 1839 vinden we Frans

'Daveneck' wel terug. ln dat jaar is echter
zijn vrouw niet te vinden. Ook zijn zoon
staat dan niet vermeld. Dat is wel het
geval in het bevolkingsregister van 1849.
Het gezin woont dan in de Noorden-
bergstraat 988. ln 1859 wonen ze nog
steeds op hetzelfde adres. Hier staat dat
Coblentz in Pruissen liet. Bij het overlij-
den van Frans Davinec op 18 maart 1"868

staat dat hij in de Molenstraat woonde.

CONCLUSIE
Ervan uitgaande dat we de juiste 'wedu-
we Davenesk'hebben gevonden dan kan

er niet veel kloppen van het krantenarti-
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STEE N EN KAM ER
Door Henk Grooters

Steenenkamer is een buurtschap binnen
de gemeente Voorst. Als gevolg van de
aanleg van een vaste brug over de lJssel

wordt Steenenkamer sinds 1940 doorsne-
den door rijksweg 29 ( na aanleg van de

A-1 omgedoopt tot RW329 en na over-
dracht aan de provincie tot N344), waar-
door de buurtschap een noordelijk en een

zuidelijk deel kent. Steenenkamer heeft
een oppervlakte van 35 ha. Het grondge-

bied wordt, in de huidige benamingen,
sinds eeuwen begrensd door de Wilpse
Dijk, de Oude lJssel, de Hoge Worp en de
Twelloseweg.

Het woord stenenkamer kent in het taal-
gebruik meerdere betekenissen. ln de
middeleeuwen kon met stenenkamer
een bakstenen huis worden aangeduid.
Er kon ook een stenen boerderijgedeelte
mee worden bedoeld, dat bestemd was
voor opslag van de oogst. De naam werd
daarnaast in verband gebracht met een
uit steen opgetrokken herenkamer, die
aan een pachtboerderij was gebouwd. In

de buurt van een rivier kon een stenen-
kamer bij overstromingen de betekenis
van vluchtplaats hebben.

Voor de aanduiding van de huidige
buurtschap Steenenkamer zijn in het
verleden in documenten en akten meer-
dere schrijfwijzen gebruikt. De mij oudst
bekende benaming die in verband kan
worden gebracht met de huidige buurt-
schap is Styenen Kamer. Deze schrijfwij-

ze komt voor in een document uit l-485,
waarin een stuk land in erfpacht wordt
uitgegegeven. Het document wordt afge-
sloten met de zin "Ghegheven in 't jaer
ons Heren 1-485 op Sanct Mertinsavont in

den winter".

ln het eerste kwart van de L6e eeuw was
er sprake van een erve en goed, gelegen
"voor Deventer". Dit erve en goed was
in bezit van Herman Buetenhuess. Her-
man verkocht dit naar hem vernoemde
Butenhuysguet aan hertog Karel van Gel-
re. Karel kocht het ongetwijfeld wegens
de strategische ligging van het goed ten
opzichte van de stad Deventer. De hertog
en Deventer hadden het geregeld met
elkaar aan de stok; men vocht vele con-
flicten met elkaar uit. Karel overleed in
juni i.538. Zijn executeurs-testamentair
verkochten het Butenhuysguet off die
Stenen Kamer nog datzelfde jaar "opten
20en dach Octobris" met alles wat erbij
hoorde aan Wilhem van Scherpenzeell,
drost van Veluwe. Het erve en goed van
Herman Buetenhuess en "die Stenen Ka-

mer" waren benamingen voor hetzelfde
onroerend goed. Op 15 februari 1-545

kocht de stad Deventer die Steenen-
kamer. Ongetwijfeld zag Deventer zijn
kans schoon om door middel van deze
aankoop de Gelderse macht voor zijn
stadspoorten enigszins in te dammen.
De aankoop van Steenenkamer door De-

venter had een privaatrechtelijk karakter.
Het betekende niet dat het grondgebied

Steenenkamer in 1925, krijttekening van Willem Korteling

van Deventer met de aankoop werd
vergroot: Steenenkamer bleef Gelders
grondgebied.

Deventer verpachtte het grondgebied
van de Steenenkamer in de jaren daar-
na. ln de Raadsresolutiën van de stad
is meermaals te lezen dat de pachters
pachtvermindering kregen toegewezen
of dat kwijtschelding van pacht werd
verleend wegens slechte opbrengsten
van de grond. Stenen Camer werd in de
l-7e eeuw op dezelfde wijze verkaveld
en verpacht als op De Hoven het geval

was. Er werden hofies aangelegd voor
de burgers van Deventer tussen parallel

aan elkaar lopende straten. Deze straten
kwamen uit op de Sandstraedt, de tegen-
woordige Mr. van Marlestraat.

ln 1795 werd ons land bezet door
de Fransen. Nadat de bebouwing op
Steenenkamer in 181-3 door de Fransen

was verwoest, werden de percelen in de
loop van de 19e eeuw via (erf)pacht in
gebruik genomen door "tuinlieden", die
er hun beroepsmatige tuinbouw start-
ten. De aanwezige grondsoort, zavel,

was daarvoor uitstekend geschikt. De

grond was verder verrijkt met mest en
afvalstoffen afkomstig uit de Deventer
beerputten, waarmee de pachters van-
af de 17e eeuw hun hoven hadden be-
mest. Dit verklaart de aanwezigheid van
veel aardewerkscherven en restanten
van pijpenkoppen in de huidige bodem.
Mede door de relatief hoge ligging, die
goede ontwatering van de grond moge-
lijk maakte, en de gunstige ligging ten
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Wateroverlast Ennestraat januari 1926

opzichte van de stad Deventer als afzet-
gebied, was Steenenkamer uitermate
geschikt voor de uitoefening van de tuin-
bouw.
Sinds het begin van de 1-9e eeuw was
Steenenkamer eigendom van mr. Rein

Terpstra. Waarschijnlijk is Terpstra eige-
naar geworden doordat de stad Deven-
ter Steenenkamer aan hem verkocht. ln
ieder geval was hij eigenaar in L818. Een

latere ergenaam van Terpstra, Cornelia
Nicoletta Titsingh, liet Steenenkamer pu-
bliekelijk in kavels verkopen. De meeste
pachters van de kavels grepen hun kans

en werden door aankoop eigenaar van

de grond.

Sinds het begin van de L9e eeuw komen
tien achternamen veelvuldig voor bij be-
woners van Steenenkamer. Het betreft
de achternamen Diks, Ever(t)s, Gerdingh,
Gro(o)ters, Kraaijenzang/k, Lodeweges,
Nal(e/i)s, Overkamp, Peters en Van der
Wal. Alle personen met dezelfde familie-
naam, ongeacht de verschillende schrijf-
wijzen, zijn verwant. ln een periode van
ruim honderd jaar vonden er vanaf l-824
ten minste 24 huwelijken plaats tussen

Bewoners van de Steenenkamer

leden van de genoemde families. Zo kwa-
men er onder meer echtparen Everts-Na-
lis, Groters-Peters, Gerdingh-Nalis, Gro-
ters-Grooters, Kraaijenza nk-Van der Wal,
Lodeweges-Nales, Peters-Overkamp,
Diks-Overkamp, Van der Wal-Peters en

Nales-Evers voor. Hierdoor ontstond op
Steenenkamer een dichte verweving van
familiebanden.

De dijkdoorbraken en de daarmee ge-
paarde wateroverlast van begin janua-

ri 1926 waren op 22 januari aanleiding
voor voor Willem Diks, Jan Grooters en

Willem Antoon Groters een oproep te
doen aan de bewoners van Steenenka-
mer om hun krachten te bundelen. Dit
leidde tot de oprichting van de Buurtver-

eeniging Steenenkamer. Doelstelling van
de buurtvereniging was maatregelen te
nemen, die de toestand op Steenenka-
mer verbeterden. De buurtschap diende
weer bewoonbaar te worden door her-
stel van de door de overstroming aan-
gebrachte schade aan woningen, tuinen
en straten. Men toonde zich slagvaardig,
want op de buurtvergadering gehouden

in café Tivoli op 4 februari 1926 werd
meegedeeld, dat men inmiddels een
eerste onderhoud had gehad met het
gemeentebestuur van Voorst. Samen-
werking met de buurtvereniging van De

Hoven, Linker lJseloever genaamd, leid-
de in 1931- tot de aanleg van een nieuwe
dijk, anderhalve meter hoger dan de dijk
uit 1926.

Sinds de jaren zeventig van de vori-
ge eeuw liep het aantal tuinderijen op
Steenenkamer terug. Tuinders stopten
de bedrijfsvoering veelal als er geen op-
volgers waren. Als de bewoners overle-
den werden de tuinderswoningen ver-
kocht aan personen voor particuliere
bewoning. De woningen ondergingen
dan veelal een verbouwing of werden ge-

sloopt om door nieuwbouw vervangen te

Man en paard krijgen rust

worden. De oorspronkelijke groentetui-
nen veranderden in weitjes of siertuinen.
Op dit moment is er op Steenenkamer
nog één tuinder beroepsmatig actief.

Henk Grooters schreef een boek over
Steenenkamer, dat bij hem (0570 619506) en

bij Het Voorster Nieuws, Stationsstraat 17 te
Twello tegen kostprijs (€ 29,50) te koop is.
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EEN BOER HAD TWEE ZONEN
Door lneke van der Vegte

minister van Buitenlandse zaken George
C. Marshall drie jaar na de Tweede We-
reldoorlog in werking trad). De vader van
Reindert kreeg bijvoorbeeld een maai-
machine, een echte Mc Cormick, die kon

worden voortgetrokken door een paard.

De ontwikkeling van de landbouw kwam
in een versneld tempo mede door dat
soort hulp.
De koeien stonden in die tijd nog dag en

nacht in het weiland. Als dat kaal gevre-

ten was, werden de koeien verplaatst
naar een volgend weiland. Reindert's va-

der luisterde altijd naar de waterstanden
die vroeger om half tien op de radio wer-
den voorgelezen. Als het hoogwater in

Keulen was, wist vader welke weilanden
3 dagen later onder water zouden staan
langs de lJssel. Vader was geboren op
een boerderij in Terwolde en moeder op
een boerderij in Welsum. Zij wisten dat
de lJssel het landschap had bepaald. De

zware kleideeltjes waren wat verder op
het land afgezet en de lichtere kleideel-
tjes dichterbij de rivier. Toen ze wat ver-

der van de lJssel in Terwolde woonden,
volgden ze nog steeds de waterstanden,
zo belangrijk voor de boer.

METKBUSSEN
De boer ging op de fiets met een karre-
tje, waarin de melkbussen stonden, naar
de koeien in het weiland. Daar werden
ze met de hand gemolken. Vervolgens
gingen de volle bussen weer terug naar
de boerderij. De melkbussen moesten
koel gehouden worden in de zomer om
de melk niet overstuur te laten gaan. Dat
was vaak een hele klus!
De melkrijder kwam de bussen dagelijks
ophalen en bracht de bussen met melk
naar de zuivelfabriek, de coóperatie. ln
verschillende dorpen was een zuivelfa-
briek: in Wilp, Terwolde en Oene bijvoor-
beeld. De melkrijder bracht regelmatig
"ondermelk" mee terug naar de boer. Dat
was een product dat na de boterproduc-
tie overbleef, met veel voedingsstoffen.
Het werd aan de kalveren gegeven, het
bevorderde hun groei.

Mevrouw
Sch rijver-Rotti n k

melkt de koeien
met de hand
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Beide zonen wilden boer worden! De oud-
ste zoon die graag boer wilde worden zou

de boerderij overnemen van zijn vader,
Reinderts opa, in Têrwolde. Zo ging dat
vroeger. Maar er kwam een oplossing voor
de jongste zoon, de vader van Reindert.
Voor hem werd een boerderij gekocht in
de omgeving van Terwolde. Daar werd
Reinderts vader in 1939 boer.
Zo begint het verhaal rond t942 over het
leven als boer van Reindert Schrijver . ln-
middels kijkt hij terug op een mooie en
bijzondere tijd in zijn leven en hij vertelt
daarover.

EIGEN BEDRIJF

De vader van Reindert had inmiddels een
boerderij kunnen overnemen door de
vooruitziende blik en het handelen van
zijn vader. Opa had land gekocht wat ver-
der van zijn eigen bedrijf af, in Terwolde

Boerderij de Bellert
aan de Kadijk

16 OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

en Nijbroek. ln de buurt van die gronden
kwam een boerderij (het gebouw) vrij en

daar werd vader en later Reindert, boer.

Het was een gemengd bedrijf met weide,
akkerbouw en fruitteelt. Reindert heeft
nog les in fruitteelt gekregen op de fruit-
teeltschool in Terwolde. Op de boerderij
waren ongeveer L20 kippen, L0 fokzeu-
gen en L5 koeien.

NA DE OORLOG
Direct na de oorlog was er armoede en
honger. De noodzaak was groot om het
land weer op te bouwen, voedsel te pro-
duceren voor de bevolking. Men wilde
oorlog, armoede en honger voorkomen
in de toekomst. Er ontstonden samen-
werkingsverbanden in Europa. Er kwam
directe hulp voor boeren door het Mars-
hall-plan (een materieel hulpplan, dat op
initiatief van de toenmalige Amerikaanse
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De melk wordt via de teem (=zeef) in de
melkbus gegoten

ln de jaren 60 werden de melkrijders te
duur en ongeveer tegelijkertijd kwamen
de melkmachine en de melktank op de
boerderij. De boeren konden zo meerde-
re dagen hun melk verzamelen en koel
bewaren. De eerste loopstallen, met een
melkstal en met het melklokaal waar de
melktank stond, werden gebouwd. De

melk werd naar de zuivelfabrieken ge-

bracht. Toen die zuivelfabrieken in de
dorpen gesloten werden en opgingen
in een grotere fabriek, was dat vaak een
heel emotionele gebeurtenis voor de
boeren in hun dorp.

EUROPA
De wens tot samenwerking in Euro-
pa kreeg steeds duidelijker vormen.
Men wilde na twee Wereldoorlogen,
een nieuwe allesvernietigende oorlog
voorkomen! De wereld had inmiddels
beschikking over nucleaire wapens ge-

kregen en Europa was het middelpunt
van een strijd tussen twee ideologie-
en geworden. ln 1948 werd de eerste
stappen gezet naar de oprichting van de
"Raad van Europa". De eerste Europese

Het gras wordt ingekuild in de silo

instellingen werden in de periode 1945-
1957 opgericht. De Europese Gemeen-
schap voor kolen en staal (EGKS) en de
N oord-Atla ntische Verd ragsorga n isatie
(NAVO), ontstonden.
Het Gemeenschappelijk Landbouwbe-
leid (GLB) kwam in die tijd tot stand met
de belangrijke doelstellingen: de pro-
ductiviteit te verhogen en voldoende
voedsel te produceren, van goede kwali-
teit en betaalbaar voor de bevolking, de
landbouwbevolking een redelijke leven-
standaard verzekeren, redelijke prijzen
bij aflevering aan gebruikers en de mark-
ten stabiliseren (marktordening en plat-
telandsontwikkeling). De boeren kregen
toeslagen om zo hun inkomsten te garan-
deren. Er kwam geld vrij voor innovatie
van de bedrijfsvoering en voor nieuwe
technologie, gericht op toepassing in de
landbouw.

Hendrik Schrijver met paard en veulen

ln 1962 treedt het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (GLB) in Europa in wer-
king. Voor boeren in bijzondere gebie-
den zoals de bergen, die minder geschikt
waren voor de moderne landbouw,
werden aparte regelingen bedongen. ln
Nederland gold dit bijvoorbeeld voor de
veenweidegebieden. lnmiddels zijn die
regelingen afgeschaft. De landbouw be-
slaat totaal ongeveer driekwart van het
Europese grondgebied . Rond 40% van de
boeren is nu afhankelijk van directe Eu-

ropese steungelden, subsidies. Zo werd
er ook subsidie verstrekt om voorzienin-
gen op de bedrijven mogelijk te maken.
De boeren op zeer afgelegen plaatsen
in Portugal bijvoorbeeld kregen subsidie
om telefoonkabels aan te leggen naar
hun boerderij. Frankrijk en Duitsland
waren en zijn nog steeds de graanschuur
van Europa.

Nederlandse boeren waren alert en kwa-
men vaak en snel in aanmerking voor
nieuwe toeslagen. De noodzaak was
groot om de boerenbedrijven te innove-
ren en rendabel te houden en dit werd
mede mogelijk door die Europese en na-
tionale steungelden. Het Ontwikkelings-

en Saneringsfonds werd daartoe opge-
richt in Nederland.

SUCCES EN DE KEERZIJDE

Met groot succes groeiden boerenbe-
drijven, pasten zijzich aan bij de ontwik-
kelingen. Producenten van landbouw-
producten ontvingen gegarandeerde
minimumprijzen door het Europese
Iandbouwbeleid. Gestimuleerd door die
gegarandeerde minimumsteunprijzen
werd de marktwerking van vraag en aan-
bod verstoord.
ln de jaren 60 werd teveel boter gepro-
duceerd, er ontstond een overschot aan
boter: "de boterberg". De overschotten
werden opgekocht door Europa. Aan-
vankelijk in koelhuizen bewaard, een
deel moest later tegen dumpprijzen in
de handel. Er werd goedkope kerstboter
aangeboden en de geëxporteerde boter
op de Russische markt kostte maar een
fractie van de prijs die vergoed werd.
Roomboter werd toen zelfs in veevoer
verwerkt.
Er ontstond een "melkpoederberg". De

melk werd verwerkt tot melkpoeder.
Dat was lang houdbaar. Deels werd het
geëxporteerd, met subsidie, naar de
Derde Wereld. Het "melkquotum" werd
ingevoerd. Er mocht een vastgesteld
maximum aan melk geproduceerd wor-
den. Teveel geproduceerde melk werd
beboet. Loopstallen en ligboxen voor
koeien met melklokalen daarbij, waren
efficiënt. Meer koeien werden binnen-
gehouden, een te groot aantal koeien op
een weiland had als gevolg dat het gras

vertrapt werd. Koeien kregen binnen
gras. Nu loopt zo ongeveer driekwart van

{
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de koeien buiten, zo ongeveer 30 % staat
op stal. Boeren krijgen weidegangtoeslag
als de koeien minimaal 1"20 dagen per
jaar, 6 uren per dag in de wei zijn. En de
burger, de consument, wil koeien in de
wei zien!

SPECIALISATIE EN

SCHAALVERGROTING
Een gezond boerenbedrijf-moest kwalita-
tief goede producten leveren, moest kun-
nen investeren en voldoende in het le-
vensonderhoud van de boer en zijn gezin

kunnen voorzien. De afhankelijkheid van
banken werd daardoor vaak vergroot. Als

dit niet binnen bereik was, moesten boe-
ren afhaken en hun bedrijf beëindigen of
verkopen. Dat was de keerzijde van deze

ontwikkelingen.
Specialisatie en schaalvergroting bete-
kenden ook intensivering en opschaling
van de bedrijven. De akkerbouw en fruit-
teelt verdwenen uit het gemengd bedrijf.

De bedrijfsvoering werd in dat opzicht
eenzijdiger. Bij Reindert's vader graas-

den de koeien nog in de hoogstamboom-
gaard. Dat gras bleek later onvoldoende
voedingsstoffen op te leveren voor het
vee en er was veel onkruid zoals ridder-
zuring.

INTENSIVERING
lntensivering van de landbouw leverde
nieuwe vragen, grote problemen en nieu-
we regelgeving op.
Vroeger verbouwden de boeren alleen
zelf het "ruw voer" voor hun vee, zoals
gras, hooi, voederbieten, stoppelknollen
en rogge gemalen tot meel. Er is veel
veranderd. Gras werd daarna ingekuild.
"Hooibouw" wordt nu niet veel meer
toegepast. Coóperaties voor veevoeder
produceerden ter aanvulling krachtvoer
zoals lijnkoeken. Na misstanden op en-
kele bedrijven waar onverantwoord met
ingrediënten gemengd werd, hormonen

De koeien op stal zijn aangebonden omdat ze klaar staan voor transport

en afgewerkte olie bijvoorbeeld, is de
controle op de kwaliteit van mengvoer
sterk toegenomen. Ook de controle op
hormonen in andere agrarische produc-
ten, zoals vlees, is toegenomen.
Ook op veterinair vlak veranderde veel.
Waar boeren vroeger zelf met ouderwet-
se hulpmiddelen werkten, deed de pre-

ventieve zorg met veel antibiotica zijn in-
trede. De kans op resistentie werd groot.
Er is nu een ontwikkeling naar curatieve
zorg: antibiotica toedienen pas op het
moment dat het nodig is.

Veelvuldig gebruik van kunstmest en

mest en leverde groei van het gewas,

mais, gras. Te grote hoeveelheden en

hoge concentraties ammoniak, stikstof
en fosfaat, die werden uitgereden op
het land, leidden tot overbemesting en

uitspoel naar sloten, oppervlaktewater.
lnmiddels is het grondwater door uit-
spoelen ook op veel plaatsen in Neder-
land vervuild. Dit is een risico voor de
volksgezondheid en een zware belasting
voor het milieu. Het bodemleven kan in
gebieden met intensieve veehouderij
verstoord zijn, c.q. verdwenen.

Vroeger kende de boer zijn koeien en
gaf ze een naam. Kalveren werden "ge-
schetst", de structuur van het rood-wit of
zwart-wit was hun kenmerk. Later wer-
den alle koeien en kalfies van oormerken
voorzien. ln deze streek werden MRIJ

(Maas, Rijn, lJssel)-koeien gehouden.
Deze koeien waren wat zwaarder van

bouw, hadden stevige poten en waren
geschikt voor de melk en vleesproductie.
Grote stallen en kippenbatterijen werden

gebouwd. Mestkalveren werden "kistkal-
veren", opgehokt in kisten. Bij de melk-
veehouderij was dit niet gebruikelijk. Op

de arme zandgronden, zoals in de omge-
ving van Uddel en Putten, of door boeren
met weinig grond, werd begonnen met
mestkalveren houden. Er was zelfs een
kapper met mestkalveren! Er werd wei-
nig ijzer in de voeding gedaan, het vlees
bleef dan mooi wit, de export wilde geen

"rood" kalfsvlees.

Omstreeks 1990 werd duidelijk dat een
teveel aan dieren op één bedrijf grote
risico's met zich mee bracht: ziektes bra-
ken uit, zoals infecties aan uiers, klauwen
en longen. Risico's waren er voor die-
renwelzijn maar ook voor mensen. Zoals

de gevolgen van de Q-koorts bij geiten-
fokkers en mensen die in hun omgeving
wonen. Tot op de dag van vandaag zijn
die gevolgen groot. Enkele provincies

hebben onlangs nieuwe grote geitenfok-
kerijen verboden.
Begin 2001 braken zware, donkere en

emotionele tijden aan. Mond en Klauw-
zeer (MKZ) brak uit in ons land. Er werd
verondersteld dat vanuit Engeland, via
Frankrijk besmette kalveren Nederland
waren binnengekomen. ln dit gebied

moesten alle dieren worden geruimd.
Dat bracht groot leed in de driehoek De-

venter, Apeldoorn, Zwolle. De zuidelijke
grens van dat gebied, de Rijksstraatweg
in Twello, liep dwars door de gemeentel
Drie monumenten in onze omgeving her-
inneren aan die tijd. Een aantal boeren
stopte na die tijd met hun bedrijf. Ande-
ren richtten hun bedrijf anders in, gingen

alleen jong vee houden bijvoorbeeld.
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Herdenkingsmonument MKZ in Nijbroek

REGELGEVING
Met regelgeving werd bepaald hoe steun
werd verleend door Europa. Prijssteun
werd tot 1992 toegekend, daarna volg-
de een periode van gekoppelde steun
(L992-2003). Na die jaren spreekt men
van ontkoppelde steun. Steun die niet
afhankelijk is van de geproduceerde hoe-
veelheid, dus een soort basisinkomen.
- Er kwamen regels wat betreft het die-

renwelzijn.
- Mestoverschot moest aan banden

worden gelegd en strengere regel-
geving volgde. Voortaan moet een
mestboekhouding bijgehouden wor-
den.

- Regels wat betreft fosfaatrechten be-
stonden nog niet voor de schaalver-
groting en intensivering in de land-
bouw. Tegenwoordig wordt er teveel
fosfaat in mest geproduceerd, meer
dan op grond van de regels is toege-
staan. Dat is een risico voor het mili-
eu.

RUILVERKAVETINGEN
Aan het begin van de 20e eeuw waren de

eerste ruilverkavelingen in de Verenigde
Staten. De eerste in Nederland was al in
1916 op Ameland. Het idee van ruilverka-
veling was dat boeren hun versnipperde
gronden ruilden. De nieuwe verkaveling
zou de bedrijfsvoering efficiënter maken.
Dat daar veel problemen mee gepaard
gingen laat zich wel raden. Het ene stuk
grond is het andere niet, afgezien van de
grootte. Vaak was het ook emotioneel
zwaar om afstand te doen van gronden
die al generaties in de familie waren.
Door de eerste verkaveling verdwenen
ook belangrijke landschapselemen-
ten, zoals heggen en natuur, ook werd
de waterhuishouding aangepast (vaak

verlaagd). ln Terwolde werden die ele-
menten al wel in de ruilverkaveling op-
genomen; er werd rekening met die
landschapselementen gehouden om ze

te behouden.
Na de Ruilverkavelingswet kwam de wet
Landinrichtine (1981). Met die wet werd
gepoogd te compenseren wat verloren
was gegaan. Door herplanting en het
aanleggen van nieuwe natuur en door
toeslagen te verlenen, bijvoorbeeld voor
instandhouding van bestaande heggen,
streefde men naar meer evenwicht. "Het
hele proces heeft hier in Terwolde lang,

ongeveer 16 jaar, geduurd. Achteraf kij-
kend is het toch een goede zaak geweest

voor veel boeren," denkt Reindert.

LANDBOUW BUITEN EUROPA TOEN
Men zag de noodzaak in om de land-
bouw buiten Europa ook te stimuleren.
Hulp werd geboden in andere wereldde-

len om daar aan de voedselvraag van de
groeiende bevolking te kunnen voldoen.
Die hulp zou dan ook daardoor welvaart
voor de bevolking kunnen betekenen.
Lang niet altijd pakte dat goed uit. Met
subsidie van de EU kon een Nederlands
bedrijf melkpoeder exporteren naar ln-
dia. Daar bleef het op de kades van de

havens staan en ging overstuur. Het be-

reikte de bevolking nooit, omdat er niet
voldoende vrachtwagens waren: het
ontbrak aan de juiste logistiek. Boeren
in Afrika pootten de helft van het verkre-
gen pootgoed. Ze hadden gehoord dat de

moderne rassen een dubbele opbrengst
gaven. De andere helft van het pootgoed
werd niet gebruikt of doorverkocht.

LANDBOUW BUITEN EUROPA NU
De voedselvraagzal nog met 60% wereld-
wijd toenemen tot 2050. Meer dan ooit
is men ervan overtuigd dat de landbouw
buiten Europa gestimuleerd moet blijven
worden. Elders in de wereld groeit de be-

volkingen en die moet gevoed worden.
Honger en armoede moeten worden-
voorkomen zodat mensen een mens-
waardig bestaan in eigen land kunnen
leiden.
Er wordt nu groot belang gehecht aan

kennisoverdracht in de melkveehoude-
rij in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld
door voorlichting en hulp te geven bij de
keuze van de juiste voeding, het koelen
van melk en het gebruik van antibiotica,

DE LANDBOUWUNIVERSITEIT IN
WAGENINGEN
De universiteit heeft als Landbouwho-
geschool voorheen een leidende rol ge-

had in onderzoek en in overdracht van

toegepaste kennis. Ook in deze tijd is de
universiteit van Wageningen van groot
belang. Op het terrein van de universiteit
zijn bijvoorbeeld instellingen gevestigd

voor kennisoverdracht en productont-
wikkeling. Men werkt samen met een

zuivelcoóperatie aan nieuwe zuivelpro-
ducten. (Er staan al ongeveer L20 zuivel-
producten in de schappen van de super-
markt!).
Er is een toename van buitenlandse stu-
denten. De universiteit ontving het pre-

dicaat beste universiteit in Nederland en

heet tegenwoordig Wageningen Univer-
sity & Research (WUR).

Vroeger nam een boer het bedrijf van de
vader over, leerde veel op het eigen be-

drijf en op school. De opleiding van de
boeren is nu vaak op HBO- of academisch
niveau. Na hun opleiding gaan veel jon-
ge boeren eerst elders ervaring opdoen,
vaak in het buitenland. Daardoor zijn er
bijna geen boeren meer jonger dan 25
jaar met een eigen bedrijí overgenomen
van hun vaderl De inspiratie om boer te
worden zal vaak nog wel op het bedrijf
van hun vader liggen, maar de kennis
waarmee zij nu starten is van deze tijd!

MAATSCHAPPELIJ K VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Vragen die opkomen zijn bijvoorbeeld:
- Wat mag dat kosten?
- Zijn er grenzen aan de groei van de

prod uctiemogelijkheden ?
- Moet er steeds meer geproduceerd

worden op het boerenbedrijf om in

de ratrace van het voortbestaan mee
te kunnen gaan?
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- Hoe moet de inkomstensteun gezien
worden?

- Had de veehouderij in het begin al

niet grondgebonden moeten zijn, met
een maximum aantal dieren per ha?

- Wat is de rol van de keten van de han-
del en grote supermarkten?

- Wat is de rol van de consument nu die
zover van de producent staat?

Scholen, burgers en consumenten zijn
meer dan ooit welkom op het bedrijf.

Een stabiele landbouw kan voor voldoen-
de voedsel zorgen en is daarbij afhanke-
lijk van een stabiele economie, Voedsel
is een eerste levensbehoefte. De produc-
ten die door de landbouw geproduceerd
worden verdienen een eerlijke prijs voor
de producent.
Vroeger werd er op de boerderij geslacht,

later door de plaatselijke slager; het vlees
bleef dichtbij de producent. De consu-
ment stond dichtbij de productiebron.
Door de schaalvergroting van de bedrij-
ven en de productie én door de regelge-
ving, werd er vanaf de jaren 70 eigenlijk
alleen nog maar geslacht in slachthuizen
en fabrieken waar het vlees ook verwerkt
werd. De boer die rundvlees produceert
ontvangt nu bijvoorbeeld slechts 2O%iovan

de totale opbrengst. De rest gaat naar de
keten van de handel en naar grote super-
markten. Een ei kostte na de oorlog 1.0

cent per stuk en dat kost het nu ook nog!
De productiekosten zijn inmiddels wel
enorm verhoogd.

Dierenwelzijn was een andere belang-
rijke ontwikkeling. Maar kunnen minder
díeren per ha minder inkomsten bete-

De kinderen van de lagere school gaan op

excursie naar de Bellert

kenen? Bij de levering van melk zou een
minimumprijs moeten worden ingesteld,
investeren immers kost ook geld! De

consument laat zich horen: b.v. scharrel-
vlees en biologische producten zijn op de
markt gekomen. Door verscherpte regel-
geving komen de reguliere en biologische
landbouw en tuinbouw dichter bij elkaar.

Gemiddeld wordt nu 15% van het huis-
houdbudget in Europa aan voeding be-
steed. ln 1960 was dat nog 30%!

Een agrarisch ondernemer voedt nu 220
burgers, TO jaar geleden 20 burgers. "Dat
mag wat kosten, dat is het ons waard!"
zeggen steeds meer consumenten.

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS
Met een drone kan de boer zien hoe de

kwaliteit van het gewas is. Met een com-
puter op de werktuigen kan hij precies

bepalen hoeveel mest waar nodig is. Sa-

tellietbeelden ondersteunen daarbij !

De melkrobot geeft de koe lekkere brok-
jes als de koe wordt gemolken. Als ze kort

daarna weer komt voor brokjes, krijgt ze

geen toegang tot de melkrobot. De com-
puter bestuurt de toegang. De koe draagt
een halsband met een chip die door de
computer gelezen wordt. Zo wordt de
toegang tot de wei ook geregeld.
Ook nu is het landbouwbeleid goed ge-
structureerd. Een gezamenlijk beleid
voor landbouw blijft in de toekomst be-
langrijk om de klimaatveranderingen, die
er zullen komen, op te kunnen vangen.
Gezamenlijk zullen de problemen met
misoogsten en droogte aangepakt moe-
ten worden.
Er zijn boeren die niet de weg van snelle
groei kiezen. Zij zoeken andere bronnen,
"niches", nieuwe producten en markten,
als inkomsten, zij zoeken een aanvullend
inkomen. Allerlei trends zijn te ontdek-
ken: Agro-toerisme, kamperen bij de
boer, wat meer luxe kamperen in bijzon-
dere tenten of huisjes, bed en breakfast.
Een blote voeten pad op en rondom het
bedrijf. Verlenen van het recht van over-
pad voor een klompenpad.
Een zorgboerderij is een andere eigen-
tijdse vorm van maatschappelijk onder-
nemen. Er worden andere productievor-
men gekozen zoals taarten bakken met
producten van het bedrijí of kaas maken
en daarbij workshops geven, of koeien
of kalfjes knuffelen. Kalfjes die een tijdje
naar een kinderboerderij gaan om er te
"logeren" is ook zo'n nieuwe actie. Kin-

derfeestjes kunnen worden gegeven op
de boerderij.

Nog enkele ontwikkelingen: samenwer-
king met derden; meerprijs voor de melk
bij graslandbeheer met meer kruiden

en bloeiende bermranden, plaatsen van
koeborstels, kalfjes meer in de weide te
laten gaan en dergelijke maatregelen.
Moet het misschien terug naar de kring-
looplandbouw zoals de minister onlangs
voorstelde?

VOORLICHTING AAN JEUGD EN

CONSUMENT
Aljaren zijn scholen welkom op boerde-
rijen en nu ook steeds meer de burger,
de consument. De boervindt het belang-
rijk dat basisschoolleerlingen kennisma-
ken met het boerenbedrijf. Er is behoefte
aan openheid en voorlichting. Er worden
open dagen op de boerenbedrijven ge-

organiseerd en fietstochten naar en rond
de bedrijven.
Het is van groot belang is dat producent
en consument elkaar weer leren ver-
staan en begrijpen.

TOT BESLUIT
Met grote betrokkenheid bij het boe-
renbedrijf en nu op enige afstand door
de tijd, heeft Reindert Schrijver verteld
over het bijzondere boerenleven van de
laatste 60 jaren. Met dank aan de fami-
lie Schrijver voor de foto's uit hun album
die de OKV mag gebruiken bij dit verhaal
over het boerenleven.

Ë
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LUCHTBESCH ERM INGSDIENST IN DE
GEMEENTE VOORST
Door Auke Vlietstra

Na de Eerste Wereldoorlog ontstond
de overtuiging dat bij volgende con-
flicten aanvallen op burgerdoelen te
verwachten zouden zijn, waarbij mo-
gelijk ook chemische middelen ingezet
konden worden. Al in 1927 versche-
nen er daarom 'aanwijzingen voor een
luchtbeschermingsdienst', waarbij de
gemeenten het advies kregen om een
ambtenaar aan te wijzen in verband
met de voorbereiding en uitvoering van
een luchtbeschermingsdienst.

Nadat er in de jaren daarna maar door
weinig gemeenten invulling was gegeven
aan het advies om in vredestijd een der-
gelijke dienst op te richten, werd in L936
de 'wet betreffende bescherming tegen
luchtaanvallen' aangenomen. De burge-
meester werd met de uitvoering van de
wet belast en in zijn plaats de comman-

dant van de brandweer. ln de regionale
bladen werd eind april 1939 melding
gemaakt van zgn. 'intercommunale sa-

menwerking', waarbij de burgemeesters,
hoofden van de luchtbescherming en ge-

meentegeneesheren van de Oost-Veluw-
se steden en dorpen met elkaar spraken
over de materiële uitrusting van de ge-

meenten met het oog op de bescherming
van de burgerbevolking tegen luchtaan-
vallen. Ook Voorst was hierbij aanwezig.

LUCHTBESCHERM I NG GEMEENTE
VOORST
De gemeente werd verdeeld in vier zo-
genaamde vakken: Vak Terwolde, Vak
Twello , Vak Voorst, en Vak Wilp, met
ieder een 'Vakhoofd'. Tot het vak Voorst
behoorden ook Gietelo, Voorsterklei,
Voorsterenk, en Klarenbeek. Tot Terwol-
de hoorden ook De Vecht en de Kadijk.
Onder Wilp vielen ook de Posterenk en
Wilp-Achterhoek. Teuge viel onder Twel-
lo. De vakken werden weer onderver-
deeld in blokken met aan het hoofd een
Blokhoofd.

Er werd in elk vak een flink aantal dien-
sten ingesteld, zoals verbindingsdienst,
geneeskundige dienst, brandweer, or-
dedienst, opruimings- en hersteldienst,
chemische dienst en veterinaire dienst,
Later in 1939 werden ook oefeningen
gehouden. Op 9 september moesten
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Het ruim twee eeuwen oude pand van
bakker Bril is nog steeds (na enkele
verbouwingen) in gebruik.

Het pand staat op de monumentenlijst.
De bakkerij bestaat meer dan 150 jaar en
zoon Paul is de 5e generatie Bril.

Het bedr'ljf 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 eigengemaakte
produkten mee naar huis.

Foto uit 1 960, bakker Bil met de bestelouto op weg om brcod te bezoryen
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alle inwoners van de gemeente Voorst
hun ramen verduisteren, zodat er geen

licht kon uitstralen. Een 44-jarige Voor-
stenaar, de koopman A.W. , had hier niet
aan meegedaan en werd daarom voor
de politierechter in Zutphen veroordeeld
tot 40 gulden boete of een gevangenis-

straf van 40 dagen.
ln januari 1,942 stelde de Duitse bezet-
ter de wet van 1936 buiten werking en

in plaats daarvan kwam er een Lucht-
beschermingsverordening. De luchtbe-
scherming werd daarna op wat meer
Duitse leest geschoeid, wat o.a. bleek uit
de hiëra rchische commandostructuur.

ln een instructie van oktober 1943 uit
de gemeente Voorst werden de taken
van Blokhoofden en Blokploegen om-
schreven. De Blokploeg moest hulp bie-
den bij de bestrijding van brand en aan

de gewonden. Ook moest er eenvoudig
opruimwerk worden verricht. Het Blok-

hoofd gaf daar leiding aan en moest ook
de bewoners van zijn blok informeren
over zelÍbeschermingsmaatregelen. ln

de instructie stond ook het volgende:
'Het Blokhoofd heeft tot taak het treffen
van voorbereidingen, teneinde leiding
te kunnen geven bij het ontruimen van

woningen en bij het onderbrengen van

de bewoners van deze percelen in intact
zijnde woningen van het eigen blok. Dit
kan op eigen initiatief plaats vinden. Het
Blokhoofd dient te weten hoeveel perso-

nen elk perceel in zijn blok zonodig kan

opnemen'.
Het laatste gaf aan dat het Blokhoofd
een overzicht moest hebben over de ver-
schillende percelen.

BIJZONDERE VONDST
ln Teuge kwam er begin tachtiger jaren

bij het opruimen van de zolder van de
voormalige bakkerij Van de Worp een
doos tevoorschijn met 74 registratiekaar-
ten van huizen en boerderijen in Teuge
(blok 5 van Vak Twello). Deze was jaren-

lang zorgvuldig bewaard door de buren,
de familie Oosterbroek.
De kaarten vermeldden naast de naam
van de hoofdbewoner en het huisnum-
mer ook de namen van de 'normaal' in

huis wonende personen. Op de kaart 14

van het adres M38 (nu Rijksstraatweg
238), het woonhuis van het hoofd van

de christelijke school, stond ook Bartha
Schut vermeld, een inwonende leer-
kracht. Ook het aantal vertrekken was

aangegeven.

t4 f,EGISÏTIÀTIEKAART
GEM. VOORSÏ
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Geestelijke bijstand door
Bij ongeval waarschuwen
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Registratiekaart Luchtbescherming Voorst - achterzijde in verband met vee

Kippen

4 Í í36

De ruimte voor opmerkingen was ook re-
gelmatig gebruik! het meest voor naam
en leeftijd van medebewoners, zoals bv.

op de afgebeelde kaart van A. Jansen.
Daarnaast werd hier soms de naam van
een boerderij vermeld; in dit geval De

Groote Lochem.
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Registratiekaart Luchtbescherming Voorst -

voorzijde

De achterzijde gaf aanvullende informa-
tie over de plaats waar de hulpmiddelen
lagen die bij schade aan het perceel ge-
bruikt konden worden. Ook de veestapel,
indien aanwezig, was genoteerd. Daarbij
was ook aangegeven hoeveel ruimte er
nog in de stal beschikbaar was.
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Op 7 augustus L944 nam de Nederland-
se regering in ballingschap in Londen
een besluit waarbij de Luchtbescher-
mingsverordening van 1-942 tenietge-
daan werd. Uiteindelijk werd in 1952 de
wet uit 1"936, over de bescherming van
de bevolking tegen luchtaanvallen, inge-
trokken. Tegelijk trad een wet in werking,
waarbij de oprichting werd geregeld van
de "Bescherming Bevolking", ofwel de
BB.

De betonnen luchtwachttorens, die in de
jaren '50 en '60 van de 20e eeuw wer-
den gebouwd, hadden geen relatie met
de luchtbeschermingsdienst, maar wa-
ren uitkijkposten die in het kader van de
koude oorlog werden gebouwd voor de
controle van het luchtruim op de aanwe-
zigheid van Russische vliegtuigen. Ook in

Twello stond er één.

tuCtÍTBnSCItliItllIr"O .- V O O ii S..T ' 830

Aanstellings. en

NASCHRIFT
Bij navraag bij het gemeentearchief is ge-

bleken dat de doos met registratiekaar-
ten uit Teuge de enige is die bekend is in
de gemeente Voorst. ln het gemeentear-
chief is nergens een verwijzing naar de
registratiekaarten gevonden. Gezien het
feit dat het opschrift van de kaart duide-
lijk aangeeft; "Luchtbeschermingsdienst
Gem. Voorst", is het niet ondenkbaar dat
ieder blok zo'n doos met registratiekaar-
ten heeft gehad. De redactie hoort graag

als bij u een dergelijke doos bekend is uit
een ander blok in de gemeente. Henk
Oosterbroek heeft deze doos onlangs
aan de OKV overgedragen met de op-
dracht deze - na onderzoek - onder te
brengen bij het gemeentearchief.
De kaarten zijn inmiddels gescand en tij-
dens de aanwezigheid van de werkgroep
genealogie op de donderdagochtenden
te bekijken in onze studieruimte.
ln een volgend artikel willen we aandacht
geven aan de brieven van Johan van der
Beld, hoofd van de technische dienst van
de luchtbeschermingsdienst, die hij 75
jaar gelden heeft geschreven aan zijn fa-
milie. Hierin wordt verteld over bombar-
dementen en de gevolgen daarvan eind
1944 en begin 1945.

BRONVERMELDING

I - nrchief wo ll, oKV
I - Archiefvan de luchtbeschermíngsdienst, gemeente

archief Amsterdam

UITNODIGING ALGEMENE
LEDENVERGADERING
OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

Donderdag 11 april 2OI9 - 19.30 uur
Zaal Korderijnk te Twello

AGENDA
1.. Opening / mededelingen
2, Notulen ledenvergadering 201-8 8.

opgenomen in Kroniek 2-20t8
3. Jaarverslag 20L8, opgenomen in 9.

Kroniek 1,-2019

4. Financieeljaarverslag 20L8, opge- 10
nomen in Kroniek 1,-2019 LL

5. a. Verslag kascommissie 20L8
b. Benoeming kascommissie 20L9, L2

aftredend: Frans Haagen

Begroting 2019, opgenomen in
Kroniek L-2OI9
Samenstelling bestuur
a. Aftredend: Wim Huisman
b. Voordracht bestuur: Herkiesbaar
Presentatie werkgroepen (Power-
Point)
Samenwerking met de Stichting
Cultuurhistorie Voorst
Rondvraag
Sluiting vergadering
PAUZE

20.30 uur Lezing door Gé Veen

"De bij en wij"

6.

7.
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Help ook mee de mooie geschiedenis
van onze gemeente te onderzoeken, te
digitaliseren en te verspreiden!
Wat kun je zoal doen:
1. digitaliseren foto's en documenten;
2. genealogisch onderzoek;
3. meehelpen organiseren activiteiten;
4. historisch onderzoek en
5 allerhande anderewerkzaamheden.

Openingstijden
OUD}IEIDKUNDIGE KRING VOORST
Dinsdag van 9,00 - 16.00 uur
Woensdag van 9.00 - l-6.00 uur
en op afspra ak 057 I-277 O9O

Dorpsstraat L1a, Twello
I ngang Dorpsdwarsstraat
info@okvvooorst.nl
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JAARVERSLAG 2OL8
OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST
Door Gerrit Rutgers

Korderijnk in Twello (na afloop van de
ALV) een lezing door de heer C. van
der Linde projectleider bij de Baac,
bureau voor archeologie en bouwhis-
torie, over veldonderzoek bij de aan-
leg van de rondweg om Voorst.
op 2 september in Dorpshuis "de
Pompe" in Wilp een lezing door San-
der Wassing over de "beeldenstorm
en Alva's raad van beroerten" en wat
merkte men ervan in onze regio.
op 29 november in het Dorpshuis in
Voorst een lezing door Henk Weltje,
vrijwílliger bij Sprengen en Beken,
over de historie van de Veluwse be-
ken en sprengen.

7. ANDERE ACTIVITEITEN
- Kroniek- Auke Vlietstra heeft na acht

jaar aangegeven te willen stoppen
als eindredacteur en vormgever van
Kroniek. Auke heeft hier samen met
zijn team een verenigingsblad van ge-
maakt waar veel verenigingen jaloers
op zijn. Deze combinatie van eindre-
dacteur en vormgever was ook voor
een vrijwilliger een te zware taak. We
hebben nu het eindredacteurschap
en vormgeving gesplitst. Eindredac-
teur wordt nu Martin Rothengatter
en vormgever Elsbeth Volkeri die zich
als professioneel vormgever hieraan
verbindt. Wij wensen beiden veel
succes en denken dat zij samen met
hun team hiermee Kroniek weer een
mooie toekomst kunnen geven.

- ln het Voorster Nieuws stond weke-
lijks weer de foto in de rubriek'uit het
archief', die gezien de reacties veel
bekeken werd.

Het laatste Voorster Nieuws 2018 met
herinneringen aan Voorst2OO, ook
weer verzorgd door onze vrijwilligers,
gaf een mooie impressie van de acti-
viteiten in 20L8.
Eind van het jaar hebben we nieuwe
computers gekregen. Wim Wassink
is hier weer veel uren mee bezig ge-
weest om deze in het netwerk te in-
stalleren. Een hele verbetering en al-
les wordt nu elke dag geback-upt.

8. TOT SLOT

Het bestuur kijkt terug op een heel goed
jaar voor de OKV en zal zich ook in 2019
samen met de andere vrijwilligers weer
inzetten voor een goede positie in de
Voorster samenleving.
We hopen dat 2019 een succesvol jaar
gaat worden, dat ook weer mag bijdra-
gen aan de gestage groei van ons leden-
bestand en het aantal vrijwilligers. Het
bestuur roept ook mensen op zich aan
te melden als vrijwilliger om zo ook bij
te dragen aan en mee te denken in onze
vereniging.
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Algemeen: Onderstaand een korte terug-
blik op het OKV jaar 2018.

1. 2018 lN CTJFERS

ln 2018 groeide het adressenbestand van
66L naar 704 (huishoudens incl. (39) niet
actieven zoals adverteerders, zusterver-
enigingen etc.) Het aantal betalende le-
den bedroeg 383 éénpersoons- en 534
tweepersoonshuishoudens totaal dus
917 leden. Daarnaast hadden we ultimo
20L8 vijftien sponsoren. Er is in 2018 veel
energie en tijd gestoken in een meer ac-

tuele ledenadministratie.

2. BESTUUR
Op de algemene ledenvergadering ge-

houden op 12 april is Jan Groenenberg
afgetreden. Toegetreden is per die da-
tum Henk Wolters. Het bestuur bestaat
nu uit Fred van der Vegte voorzitter,
Gerrit Rutgers secretaris, Wim Huisman
penningmeester en de leden Gé Veen en
Henk Wolters. Henk Wolters treedt op
als contactpersoon voor de leden en ver-
zorgt de bestuursmededelingen voor de
vrijwi I ligersnieuwsbrief.

3. VRIJWILLIGERS
Ook in 20L8 heeft de OKV weer volop ge-

draaid op de inzet van onze vrijwilligers.
Na een grootse aftrap van Voorst2OO

door de gemeente op 1 januari i.s.m.
OKV volgden de door de OKV georga-

niseerde weekenden Voorst2OO in de

kernen Klarenbeek, Teuge -De Vecht,
Steenenkamer, Bussloo- Posterenk - Wilp
Achterhoek, Nijbroek, Twello, Terwolde,
Voorst en Wilp. Deze waren een groot
succes en hebben de samenwerking en
de teamgeest bij onze vrijwilligers, die
hier dit jaar heel veel tijd aan hebben be-
steed, vergroot.

4. ERELEDEN

ln de vergadering zijn op voordracht van
het bestuur wegens grote verdienste
voor de vereniging de volgende erele-
den benoemd: Bert van de Zedde, Wim
Wassink, Jan Groenenberg en Bertus ten
Bosch. We hebben nu zeven ereleden.
Hans Hermsen, Josien Schutte-Geurtsen
en Jan Lubberts waren reeds eerder be-
noemd.

5. HUISVESTING
We blijven uitzien naar een beter toegan-
kelijke en representatieve locatie, maar
beseffen ook dat we met onze beperk-
te financiële middelen zoeken naar een
speld in een gemeente. Echter met een
goede magneet vinden we die speld vast.

6. LEZINGEN 2018
Ook dit jaar waren er weer in de verschil-
lende dorpen lezingen:
- op22 februariin Brasserie Kriebelz in

Terwolde over "van koren tot rogge-
brood" door Willy Gooiker.

- op t2 april bij Brasserie Restaurant
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 EN

BEGROTING 2019
OUDHEIDKUNDIGE KRING VOORST

PRIVACY VERKLARING
VERENIGING OUDHE!DKUNDIGE KRING VOORST

STAATVAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Opbrengst boek Voorst 200
Bijdrage Gemeente Voorst 200
Contributies
Subsidie Gemeente Voorst
Advertenties Kroniek
Giften en donaties
Overige baten

LASTEN
Kosten boek Voorst 200
Kosten weekenden Voorst 200
Hu isvestingskosten
Druk-en verzendkosten Kroniek
Kosten opmaak Kroniek
Algemene kosten
Kosten kantoor en archief
Kosten lezingen en andere activiteiten
Afschrijvingen vaste activa

Per saldo
Correctie voorgaande jaren
Resultaat

BALANS

lnventaris

Voorraad boeken
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

Reserves begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Reserves einde boekjaar

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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2019
Begroting

€
L3.000

0
14.500

2.000
1.250
2.000
1.000

33.750

2018
Werkelijk

È

0
L0.000
13.798

2.009
t.225
2.486
L.923

37.44r

2078
Begroot

€
0

10.000
12.500
2.000
1.500
1.000
1.000

28.000

2017
Werkelijk

€
0
0

10.795
2.009
L.300
5.175
2.963

22.242

Wat ziin persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens worden ver-
staan gegevens die herleidbaar zijn of in
verband gebracht kunnen worden met
een natuurlijk persoon. Hieronder vallen
onder meer uw naam, adres en telefoon-
nummer.

Waarom verzamelt de OKV persoonsge-
gevens?

De OKV verzamelt persoonsgegevens om
de vereniging te kunnen organiseren.
Daarnaast worden de persoonsgegevens
gebruikt om leden te informeren en con-
tacteren. De persoonsgegevens worden
door het aangaan van een contractuele
overeenkomst, het lidmaatschap, verkre-
gen.

Welke persoonsgegevens verzamelt de
OKV?

De OKV verzamelt de volgende persoons-
gegevens:
- Naam: uw naam wordt gebruikt om u

als lid te identificeren
- Adres: uw adres is noodzakelijk om

u te informeren en/of contacteren.
Hierbij kunt u denken aan ons vereni-
gingsblad Kroniek.

- Woonplaats: zie adres
- E-mailadres: uw e-mailadres wordt

gebruikt om u te informeren en/of
contacteren over openstaande factu-
ren of georganiseerde activiteiten.

- Telefoonnummer: zie e-mailadres

Geslacht: dit wordt enkel gebruikt om
u de juiste aanspreektitel te geven.
Rekeningnummer: uw rekeningnum-
mer wordt gebruikt voor de inning
van contributie.

Wat doet de OKV met deze persoonsge-
gevens?
De OKV gebruikt de persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden:
- Ten behoeve van de ledenadministra-

tie
- Ten behoeve van de informatievoor-

ziening via post, e-mail of per tele-
foon.

- Contributie-inning
- Facturering
- Het distribueren van Kroniek naar le-

den
- Het informeren en contacteren van

leden

Hoe bewaart de OKV uw gegevens?
Uw gegevens worden door de Oudheids-
kundige Kring in een gegevensbestand
bewaard. De bestuursleden van de OKV
hebben toegang tot dit gegevens be-
stand. Dit gegevensbestand is beveiligd
met een wachtwoord en wordt uitslui-
tend gebruikt op computers waarop een
up-to-date fi rewall en besturingssysteem
geïnstalleerd is.

De OKV zal technische en organisatori-
sche voorzieningen treffen om datalek-
ken te voorkomen.

1.000
0

1.000

12.000
0

7.000
4.500
2.000
3.000
2.000
1.000
1.250

32.750

0
8.801
6.595
4.487

0
2.626
2.380

452
708

26.049

5.392
0

5.392

Werkelijk
3r-12-18

!

4.438

't.325
277

L9.733

25.767

19.833
5.392

25.225

542

25.767

0
8.500
7.000
4.500

0
4.000
1.500
1.000
1.000

27.500

0
0

6.379
4.079

0
3.095
1.418

661
1.058

16.590

5.552
-6.932
-1.380

Werkelijk
31,-12-17

€
L.T25

1.997
6.485

72.192

2L.799

21.2L3
-1.380
19.833

1.966

2L.799

500
0

500

3

20

Begroot
3t-12-t9

€
3.500

27.OOO

25.225
1.000

26.225

775

27.O00

000
500
000
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Wie hebben toegang tot uw persoons-
gegevens?

Alle bestuursleden en de administrateur
van de OKV hebben toegang tot uw per-

soonsgegevens. Zij hebben een geheim-
houdingsverklaring ondertekend. Dit
betekent dat zij uw persoonsgegevens

op geen enkele wijze mogen delen, ver-

spreiden of op andere wijze mogen ge-

bruiken.
Daarnaast hebben vrijwilligers, bij de
verzending van Kroniek, toegang tot uw
persoonsgegevens. Het gaat hierbij om
de volgende persoonsgegevens:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
De vrijwilligers van de OKV mogen deze

gegevens niet delen met anderen.
Derden hebben geen toegang tot uw
persoonsgegevens. Enkel met uitdruk-
kelijke toestemming van u als lid kunnen
persoonsgegevens met derden gedeeld

worden, tenzij hiervoor een wettelijke
verplichting bestaat. Hierbij kunt u den-
ken aan een justitieel onderzoek.

Wat zijn uw rechten?
Op verzoek bij de secretaris van de OKV

kan een lid de eigen persoonsgegevens

inzien. Leden kunnen geen persoonsge-
gevens van andere leden inzien. Daar-

naast hebben leden het recht om te al-
len tijde de eigen persoonsgegevens op
te vragen, te laten wijzigen, of laten ver-

wijderen. Hiervoor dient een schriftelijk
verzoek ingediend te worden bij de se-

cretaris. De OKV zal binnen één maand
gehoor geven aan het verzoek. Na beëin-
diging van het lidmaatschap worden uw
gegevens verwijderd.

Wat doet de OKV bij een datalek?
Bij een datalek zal de OKV indien hier-
voor een wettelijke verplichting bestaat,
de Autoriteiten Persoonsgegevens (AP)

informeren. Daarnaast zal de OKV in-

dien hiervoor een wettelijke verplichting
bestaat, haar leden zo snel mogelijk in-
formeren over de aard en omvang van

het lek en welke persoonsgegevens het
betreft. De OKV zal alle datalekken do-

cumenteren,

Klachten
Als u het niet eens bent met dit priva-
cyverklaring dan kunt u contact opnemen
met de secretaris van de OKV. Mocht u

van mening zijn dat dit privacybeleid in

strijd is met de geldende wet- en of re-
gelgeving dan kunt u dit melden bij de

Autoriteiten Persoonsgegevens (AP).

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de secre-
taris van de OKV.

Deze privacyverklaring is opgesteld op
basis van wettelijke verplichtingen, in-
dien de wet dit vereist zal de OKV deze

privacyverklaring aanpassen.
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Luxe woningbouw
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Complete badkamers
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