
18 Kroniek 2013-4

Herberg de Roscam
Omstreeks 1714 veranderde de naam Agneshof-
stede in: de Roscam. Deze typische herbergnaam 
wijst erop dat omstreeks die  jd een herber-
giersbedrijf in het boerenhuis werd geves  gd. 
Dat sprake was van een herberg blijkt ook uit 
een later feit: in 1749 werd een gedeelte van de 
Keizershof gehuurd en geexploiteerd door de 
herbergier Peter Bresser en diens vrouw, twee 
kinderen en een knecht. Dat ter plaatse een 
herberg werd geves  gd is niet opmerkelijk: de 
Keizershof lag -net als nu nog- op loopafstand 
van de dorpskerk en bij zo’n plaats van dagelijkse 
samenkomst was elke herbergier verzekerd van 
een zekere nering. Ook de andere kerken in het 
ambt van Voorst hadden door de eeuwen heen 
al  jd wel een meer meerdere herbergen bij de 
voordeur. De Statenhoed in Twello is daarvan 
tot op de dag van heden een mooi voorbeeld 
gebleven. Hoe lang er op de Keizershof -onder 
de naam van de Roscam- een herbergiersbedrijf 
is gehouden is (nog) niet vastgesteld. Mogelijk is 
een einde aan de (korte) cafégeschiedenis geko-
men nadat Peter Bresser in 1755 eigenaar werd 
van een kleine herberg-boerderij aan de rand 
van de Voorster Enk. Dat huis hee  e vanouds 
De Mo  e, maar als herberg stond het bekend 
onder dezelfde naam die Peter Bresser voerde 
voor zijn cafe op de Keizershof: de Roskam. Dat 
nieuw gekochte huis -dat in 1797 werd verkocht 
aan de kuiper Reindert Barmentloo en dat zo’n 
200 jaar lang eigendom bleef van diens directe 
nazaten- is tot voor kort bekend blijven staan 
onder de naam De Roskam.

Kerkmeester Lulof Beumer
Toen in 1714 de naam Agneshofstede veran-
derde in de Roscam, behoorde het goed in 
eigendom aan de toen 56-jarige Lulof Beumer, 
de kerkmeester van Voorst. Hij was geboren 
op het Grote Hoen en stamde uit een gegoede 
boerenfamilie. Lulof Beumers’ bezit werd in 
1714 omschreven als “seker eigendommelijk 
huys, staande int dorp van Voorst, de Roscam 

genaamt”, gelegen westwaarts het kerkhof, 
noordwaarts de Kleistraat , oostwaarts het Flu-
weelen Groenen Lapje en zuidwaarts de Hof te 
Voorst. Blijkens een belas  ngregister uit 1717 
bewoonde Lulof Beumer het huis zelf, samen 
met zijn vrouw Jenneke Wilms. Twee jaar later 
– in 1719 – verkocht de kerkmeester het hele 
spul. Hij overleed in 1729 en werd begraven in 
de kerk van Voorst.

Van Schooten van Schooten
Na de verkoop door Lulof Beumer was de 
boerenplaats tot 1841 eigendom van opeen-
volgende leden van de rijke boerenfamilie 
Van Schooten , stammend van de boerderij 
Schooten in Tonden. Willem van Schooten was 
in 1719 de eerste eigenaar van de boerenplaats 
die bij de eigendomsoverdracht werd aange-
duid als ‘de Roscam of Agneshofstede” In 1732 
werd het goed in eigendom overgedragen aan 
Willem van Schooten en diens vrouw Mechteld 
Oyerman, die werkte als vroedvrouw in het 
ambt van Voorst. Het was in de akte van die 
eigendomsoverdracht dat de boerderij voor 
het eerst werd aangeduid als “de Roscam of 
Keijsershoff ”. Het ziet er dus naar uit dat de 
naam Keizershof is ontstaan in de periode tus-
sen 1719 en 1731. Aaltje van Schooten was het 
laatste lid van de familie Van Schooten aan wie 
de Keizershof in eigendom toebehoorde. Ze 
verwierf het goed in 1793  jdens haar huwelijk 
met Willem Markvoort, die toen zelf eigenaar 
was van het stamgoed Groot Markvoorde in de 
Kring van Dorth. Na het overlijden van Willem 
Markvoort werd de Keizershof samen met Groot 
Markvoorde in 1800 mede toegescheiden aan 
de tweede echtgenoot van Aaltje van Schooten. 
Diens naam was Jan Berend Hoon.

Burgemeester Hoon
Jan Berend Hoon -in 1851 geboren in Gildehaus 
bij Bad Bentheim- neemt in de geschiedenis van 
Voorst een bijzondere plaats in. Toen Nederland 
in 1810 werd ingelijfd bij Frankrijk werd het voor-

Linton schrij   op de openingspagina van zijn 
uitgegeven memoires:

‘I have been asked by numerous friends and immediate family 
members over the many years since returning from Germany at 
the end of World War II, to write a story of mywar  me experiences. 
“Maybe I’m diff erent. Maybe there’s something wrong with me.” I 
thought, for un  l now, I have not been able to write. I’m not sure 
why, but I do know now that I feel an inspira  on somehow. When 
someone says, “Tell us about it”, I know they care. I can feel it, 
and I know that this is why we were there. I think it just makes 
you feel good about yourself to have been a small cog in such an 
important big wheel*’.

Memoirs of a Tail End Charlie ( I fl ew, I fell, I Lived) (1)
Linton Stephenson

* vertaling: “Vele vrienden en naaste familieleden hebben mij na mijn terugkeer uit Duitsland na het 
eind van de Tweede Wereldoorlog gevraagd mijn oorlogservaringen op schri   te stellen. “Misschien 
ben ik anders, misschien is er iets mis met me’. Zo dacht ik, want tot nu toe was ik niet tot schrijven 
in staat. Ik weet niet zeker waarom, maar ik weet wel, dat ik nu op een of ander moment inspira  e 
voel. Als iemand zegt: Vertel ons erover”, weet ik dat ze om me geven. Ik kan dat (aan)voelen en ik 
weet, dat dit de reden is waarom we daar waren. Ik denk dat het goed is voor je gemoedsrust om 
te weten, dat je een klein radertje bent geweest in zo’n belangrijke grote machinerie.”

Toen de oorlog in 1939 uitbrak was broer Alf de 
eerste thuis die het leger in ging. Ik keek al  jd 
tegen hem op en was erg in de war over zijn 
vertrek. “God, what if he got killed?” vroeg ik 
mij af. De vraag raakte mij zo erg dat ik vaak 
huilde, alleen maar door er aan te denken. 
“Hoe konden vader en moeder dit toelaten en 
waarom kon hij zijn broers Lint, Wayne en de 
zusters achterlaten?”. Rond september 1941 in-
formeerde ik zelf naar de mogelijkheden om in 
dienst te treden van de Canadese luchtmacht. 
Mijn schoolvriend, Stan Thompson, was juist 
gedood in de oorlog en dat raakte mij heel direct 
en bepaalde mijn verdere weg. Enkele dagen 
later ontving ik een brief van mijn moeder, die 
moest voorvoeld hebben wat ik dacht en wilde 
gaan doen. Zij schreef: ‘Son, don’t wait to be 
conscripted, be a volunteer”(Wacht niet op een 

oproep tot dienstplicht, maar ga als vrijwilliger). 
Mijn beslissing stond vast en ik ging naar Coal 
Harbour B.C. (‘a real hell hole’, schreef Linton) 
voor mijn opleiding van bij benadering 5 maan-
den. Daar werden vrijwilligers gevraagd voor 
de luchtmacht en direct heb ik mij aangemeld 
en ben vertrokken naar Manitoba, samen met 
der  g anderen. We hadden een goede  jd daar. 
We zagen weer vrouwen en konden vier nachten 
per week dansen, kregen een goede opleiding, 
trainden op naviga  e en leerden kaartlezen en-
zovoort. Daarna vertrokken we naar Engeland 
en deelden samen 4 bommenwerpers, bekend 
als Lancasters. ‘Queen of the sky’ noemden wij 
onze bommenwerper. Wij waren Squadron 100, 
Group 1 en werden een hechte vriendenclub, 
bijna broers. Waltham in Yorkshire, niet ver van 
Grimsby, was onze thuisbasis. 
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Ons team van zeven mannen: 
Mid-upper gunner, Johnny Lake,• 

        Winnipeg. (RCAF)
Pilot, “Red” Magill (RAF). • 
Bomb Aimer Observer, Bill Bradley (RAF).• 

Wireless Operator, Gordi Glover (RAF).• 
Engineer, Eddie Cummings (RAF).• 
Navigator, “Chuck” Fleming (RAF). • 
Tail gunner, Linton Stephenson, • 

        Saskatchewan. (RCAF)

(foto toevoegen OKV overzicht ‘jongens’,zie ook 1993

We woonden samen, we aten samen en speel-
den kaart en als wij vlogen waren we een team. 
Wij vertrouwden ons leven aan de ander toe. 
Bijzonder! Eenzaamheid en heimwee naar de 
familie in Canada was al  jd aanwezig, maar 
door dit team kwam ik daar doorheen en voelde 
mij bijzonder goed passen bij de zes bijzondere 
kerels, als ze hun handen op je schouder leg-
den. In april of mei 1943 precies op  jd voor 
de “Ba  le of Ruhr” kregen wij onze vuurdoop. 
Het weer was al  jd een factor van belang en 
een groot risico, maar in juni 1943 hadden wij 

al drie keer Duitsland gebombardeerd. In de 
nacht van 11 op12 juni 1943 werd het een tocht 
met problemen, we hadden last van ijsvorming 
op onze vlieghoogte en moesten driemaal wis-
selen van hoogte. Wij waren vertrokken met 
een 4000 pound H.E. (High Explosive)-bom en 
honderden fosforbommen. En we waren trots 
op onze vierde vlucht naar Duitsland met dit 
vrijwel nieuwe vliegtuig. Wij trokken opnieuw 
langzaam op tot ongeveer 20.000   toen zich 
een nieuw probleem voordeed. Het was mijn 
opdracht om steeds a  ent te zijn en te blijven 
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(1294), de Maatakker bij Terwolde (1295) en 
het Veenhuis in Twello (1296).

Eerdere naam: Agneshofstede 
Boerderij de Keizershof is – althans in aanleg – 
ouder dan de naam. Al ruim voor 1732 stond het 
boerenhuis – of een voorganger ervan - bekend 
onder twee andere namen. De oudst bekende 
eerdere naam was Agneshofstede of Agnes Cos-
tershofstede. Dat duidt erop dat de Keizershof 
onder zijn oudere benaming hee   toebehoord 
aan zekere Agnes Costers. De s-suffi  x verleidt 
ertoe te menen dat hiermee gedoeld is op een 
vrouwelijke verwant van de custos of koster van 
Voorst; en dat zou weer aanleiding kunnen zijn 
te veronderstellen dat de Keizershof – onder 

De Keizershof, datering foto rond 1920

zijn eerdere naam – is ges  cht op gronden 
die eerder deel uitmaakten van de kosterij 
van Voorst. Uit geografi sch oogpunt is dat niet 
onmogelijk, want de Keizershof werd gebouwd 
vlak ten zuiden van de oude kosterij van Voorst. 
Uit naamkundig oogpunt is de wijze van naams-
verklaring echter bedenkelijk. Wel staat vast dat 
de naam van Agnes Costers nog lang is blijven 
voortleven in de geschiedenis van Voorst. Op de 
Klei, tegenover de Keizershofstede, lagen twee 
stukken weidegrond, die nog in de negen  ende 
eeuw algemeen werden gekend onder de naam 
van de Hoge Agnes en de Lage Agnes. Het wei-
land de Lage Agnes was van zodanige kwaliteit 
dat dit ook bekend stond als het Fluwelen Lapje 
of het Lekkerbetje.

OKV kroniek 2013-4-druk.indd   Spread 17 van 20 - Pagina's (24, 17)OKV kroniek 2013-4-druk.indd   Spread 17 van 20 - Pagina's (24, 17) 28-11-2013   13:12:3628-11-2013   13:12:36



16 Kroniek 2013-4

De Keizershof in Voorst behoort tot de bekendste (voormalige) boerenhuizen van de gemeente 
Voorst. Toch is over de historie van dit gemeentelijk monument niet zo veel bekend. Deze bijdrage 
werpt wat meer licht op de geschiedenis van de Keizershof. Het is een bewerking van de inleiding die 
Hans Hermsen – als voorzi  er van de gemeentelijke commissie Cultuurhistorie en Monumentenzorg 
– in september hield bij de opening van de Na  onale Monumentendag Voorst 2013.

De Keizershof te Voorst;
een boerderij, een herberg, een herenhuis

Hans Hermsen

Ouderdom
Over de geschiedenis van de Keizershof is 
weinig bekend. Wel bestaat het volksverhaal 
over “het spook van de Keizershof”, maar enige 
historische grondslag ontbreekt. Onderzoek 
naar de historie van het opvallende gemeen-
temonument – fraai gelegen op de rand van 
de oude IJsseloeverwal onder de toren van de 
dorpskerk van Voorst - werd tot nu toe niet 
gedaan. Daarom staat er bijvoorbeeld weinig 
vast over de ouderdom van het boerenhuis. 
Volgens de documenta  e van de (voormalige) 
Rijksdienst Monumentenzorg – die na de zo-
veelste naamsverandering tegenwoordig door 
het leven gaat als Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
– dateert de Keizershof uit de ach   ende eeuw. 
Dat is niet onwaarschijnlijk, maar zeker is dat 
evenmin; een bouwhistorisch onderzoek is tot 
op heden nooit uitgevoerd.

Naam
Ook over de (intrigerende) naam van de boe-
renplaats valt niets met zekerheid te zeggen. De 
organisa  e van de Voorster Monumentendag 
meldde in haar brochure dat de naam Keizershof 
is afgeleid van een voormalige boerenfamilie met 
de naam Keizer. Op zichzelf klinkt die bewerking 
niet onbillijk: de nederze   ngsgeschiedenis van 
de gemeente Voorst kent diverse voorbeelden 
van zulke vernoemingen. Aan de Oude Weze-
veldseweg onder Twello had je de boerderij 
Groot of Bemmels’ Wezeveld, die omstreeks 

1780 werd gepacht door een boer Keizer en die 
sedertdien bekend is gebleven onder de naam 
de Keizerij (in de betekenis van: ‘de bedoening 
van Keizer.’ Vergelijk in dezelfde betekenis be-
grippen als de slagerij, de bakkerij of boerderij-
namen zoals de Vinkerij of Cremerij). Verder lag 
in 1581 in de Zeven  en Hoeven onder Terwolde 
‘het Keijserserff ’ dat toen toebehoorde aan een 
zekere Jochem Keijser. Maar te betwijfelen valt 
of de naam van boerderij de Keizershof te Voorst 
ook refereert aan een voormalige boer Keizer. 
Zodanige veronderstelling is nogal hachelijk 
om de reden dat in de bevolkingshistorie van 
het kerspel Voorst -althans blijkens de doop-, 
trouw- en overlijdensregisters- vóór 1804 geen 
familie Keizer voorkomt.

Vroegste naamsvermelding
De vooralsnog vroegst bekende vermelding van 
de naam de Keizershof of het Keizershof dateert 
uit 1732. Deze is terug te vinden in een (door 
de schout van het ambt Voorst bijgehouden)  
protocol van eigendomsoverdrachten van het 
kerspel Voorst. In het licht van de nederzet-
 ngshistorie van de gemeente Voorst is de 

vermelding vrij nieuw. Ter vergelijking: de oud-
ste bekende boerderijnamen in de gemeente 
Voorst dateren uit de der  ende eeuw, zoals de 
Wenemerscamp te Wilp (1252), de Rijplickerhof 
in Wilp-Achterhoek (1256), erve Nijenhuis of 
Bruggenbos in Wilp-Achterhoek (1257), Lieve-
rink onder Voorst (1267), de Basselt in Twello 

als staartschu  er en constant te praten met de 
piloot, maar de intercom deed het niet. Er was 
geen contact. “Kan iemand mij vertellen wat er 
aan de hand is?”, maar ik sprak tegen mijzelf. En 
dan een klop op de twee smalle deuren achter 
mij en een van de jongens overhandigde mij 
een nieuwe helm met intercom. Ik kon weer 
direct praten met de ‘Skipper’. Wij bereikten 
op  jd de juiste plaats voor het afwerpen van 
onze bommen. “Le  , le  , steady, right, steady, 
steady, bombs gone!” En de bommen deden hun 
werk, maar enkele seconden later bars  e het 
afweergeschut van de Duitsers in alle hevigheid 
los. Het was een hel van licht en we werden ge-
raakt. De buitenste motor werd uitgeschakeld, 
dat was tevens de aanjager van mijn geschut 
en daarmee verloor ik de mogelijkheid om mijn 
vier vuurmonden te sturen en te gebruiken. 
Ik kreeg het warm en begon te zweten, werd 
verblind door al het licht en had geen mogelijk-

Calgary met 4 vuurmonden

heid om ons te verdedigen. Ik probeerde met 
mijn handen de vuurmonden te sturen en zo 
goed en kwaad als het ging te vuren. Het was 
zo licht rondom het vliegtuig dat ik een krant 
zonder problemen had kunnen lezen. De Duitse 
vliegtuigen waren boven ons en konden ons 
hulpeloos zien zi  en. “Wat kunnen we doen?” 
dacht ik. De navigator, dacht ik, was geraakt 
maar zei niets. De piloot ‘Red’ trok zijn baby 
op en ging op en neer en van links naar rechts, 
maar we konden ons niet bevrijden uit de licht-
bundels. Eindelijk klommen we langzaam van 
14.000   naar 17.500   op 3 motoren en ‘Red‘ 
vroeg de koers naar Engeland aan de navigator. 
Onze navigator ‘Chuck’ Fleming was misselijk, 
het duurde even voor hij reageerde. Wij reali-
seerden ons binnen korte  jd boven Amsterdam 
te vliegen met opnieuw al dat afweergeschut en 
onze handicap te vliegen op 3 motoren. Ik le  e 
op de Duitse vliegtuigen en deed mijn gebeden 
met het verzoek dat wij konden ontkomen. Ik 
hoopte, dat wij de Duitsers konden afweren, 
maar we werden opnieuw geraakt, beide 
motoren en onze tanks in de vleugels vlogen 
in brand. Ik hoorde Johnny (mid-upper gunner) 
schreeuwen, hij was getroff en. Ik moet hem 
helpen dacht ik en opende een van de kleine 
deuren achter me en glipte uit mijn stoel. Ging 
door de bijzonder smalle gang van ongeveer 
9  .(270 cm) lang en 1  .(30cm) breed rich  ng 
Johnny. Vlammen en zwarte rook kwamen op 
mij af toen ik de gang in kroop. ‘Red’ gaf de 
order, ‘klaarmaken voor verlaten vliegtuig’. Ik 
gespte mijn parachute onderweg aan, maakte 
een fout bij het beves  gen van de parachute 
aan mijn lichaam. ‘Bale out!” schreeuwde Red 
en ik trok mijn zuurstofmasker af, moest 2 zware 
deuren openen aan het einde van de gang en 
struikelde over het toilet. Na mijn gevecht met 
de parachute en met veel krach  ermen moet 
ik toch uit het vliegtuig zijn gekomen en kan 
mij herinneren dat ik heb gezegd ‘My Chute’s 
open’.
Toen ik weer bij mijn posi  even kwam lag ik 
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Huis van de familie Mölder, Bekendijk 12

achter een Hollands huis 
en schreeuwde moord 
en brand toen een koe 
mijn gezicht likte. Ik moet 
dromen, dacht ik. Hoe 
kan dit mij overkomen? 
Langzaam kwam ik bij mijn 
posi  even. De koe was 
er nog steeds en ik was 
neergekomen met de pa-
rachute half beves  gd. Ik 
had veel pijn en kon alleen 
maar horizontaal liggen en 
zwembewegingen maken 
om de koppelingen los te 
maken. Mijn nekspieren 
deden geweldig pijn, mijn 
rechterarm was onbruik-
baar, had verzwikte enkels en mijn knie vernield, 
had mijn helm verloren en ik was mijn schoenen 
kwijt. Maar ik leefde (bij terugkomst in Canada 
vonden de artsen gebroken rugwervels onder in 
de rug) en op dat moment deed ik een gebed. 
Ik was gered door één beves  gingsriem aan 
de parachute! Ik probeerde door de modder 
vooruit te komen, drukte mijn parachute en 
tuig in het water en kroop voorwaarts rich  ng 
het huis. Ik zag een oude man (bleek later de 
heer G.Nijhof, Beentjesweg 3 te zijn) die aan 
het melken was en ik fl oot naar hem, maar hij 
reageerde niet. Nu weet ik dat hij net zo bang 
was als ik en niet wist wat te doen. Het was 
ongeveer 5 of 6 uur in de morgen. Ik lag daar 
maar wat voor mij leek als een eeuwigheid en 
toen sprong een ongeveer der  gjarige man (de 
heer H.H. Mölder) over het hek. Pakte mij op 
en bracht mij in het huis. Daar was een vrouw 
(mevr. Johanna Mölder-Overvelde) met dochter 
(Marietje) van ongeveer 3 jaar. Zij gaf mij een 
glas wi  e wijn (vermoedelijk melk met jenever, 
eerder aangegeven in 1993) en een stevig stuk 
varkensspek. Ik kon het niet eten, maar dronk 
de wijn en bood haar mijn geld aan. Zij weigerde 
en ik zag de angst in haar ogen. Een jongeman 

van ongeveer 27 jaar kwam aanrennen en sprak 
perfect Engels en zei: Ik ben een Canadees! Ver-
tel de Duitsers niet dat je mij hebt gezien, maar 
wanneer stopt de oorlog? Zonder na te denken 
zei ik ‘Oh, over zes maanden’. Hij verdween 
en er kwam een Hollandse poli  eagent (Wil-
lem Roest gemeenteveldwachter in Nijbroek) 
binnen. ‘Moet je een revolver hebben?’ vroeg 
hij. ‘Nee’, zei ik en bood hem mijn geld aan. Hij 
probeerde mij te vertellen dat het Duitse gar-
nizoen vlakbij was en dat ze onderweg waren. 
‘The Super Men’ kwamen binnen en pakten 
mij op en gooiden mij in de truck, daar zat ik 
schouder aan schouder met veel Hitlerjeugd 
met tenminste 20 bajone  en. Ze hielden mij 
onder vuur, zi  end op een appelkist in het 
midden,  jdens het vervoer. Ze waren ne  e, 
maar arrogante jonge mannen. De truck werd 
begeleid door een motorescorte voor en achter. 
Ik werd gebracht naar de barakken in Teuge en 
werd meegenomen naar een Duitse offi  cier. Hij 
bracht me naar de tuin en trok een pistool. Is 
dit de plaats waar alles zal eindigen? Ik beefde.                                                                                                                                          
De offi  cier schold mij uit en bleef maar dreigen. 
Hij sprak beter Engels dan ik Duits (geen 
woord….). Hij raasde in Duits als een maniak en 
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* informatie: Mr. H. Hermsen op Monumentendag 2013

Toneel is: Voorster oeverwal.
Doar toont’r dree hun kunsten:
De tufsteentoren ons bevalt,
noast ronde-roeten-gunsten.
De wondere witte hof op zied
spölt nog zien hele rolle niet.

De hoge gevel noar rivier
met twee etages ramen.
Een zolderloek vin ie ok hier,
woar oogsten binnenkwamen.
“Een butentjen” zag dominee.
De Voorster maire deed’t ermee.

Hee heet dan ok de Keizershof,
An klooster Prüm ‘eschonken?
Hee krig van alle kenners lof.
Vrouw Keizer kon’r pronken!
De golfplaten könt ‘r weer òf.
De jeugd die d’r kump wonen boft.

 Tinus van het Slyck 

Keizershof*
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Pachters van de beide tollen aan de Zutphen-
seweg en de Teugse straat waren o.a.: Berent 
Werninck (1700), de weduwe van onderschout 
Melchert Melcherts (1722 t/m 1727), Jacob van 
Welbergen (1728 t/m 1733), Anthonij van Enter 
(1740 t/m 1748), Egbert Berends (1749 t/m 
1754), Jacob van Welbergen (1755 t/m 1757), 
Hermen Reijnders (1758 t/m 1760), Jan Reijn-
ders (1761), Jacob van Welbergen (1762 t/m 
1766), Albertus Willem van Welbergen (1809 
t/m 1815).
De grote en kleine tol werden apart verpacht 
van 1734 t/m 1739. De grote tol werd gepacht 
door Berend Boerboom en de kleine tol door 
Albert Carman. Berend Boerboom was in 1729 
te Voorst gehuwd met Hendrina Brink en was 
uitbater van herberg de Dood bij Deventer.
Bij de verpach  ng aan Albertus Willem van 
Welbergen in 1809 wordt al vooruitgelopen op 
de mogelijke komst van rijkstollen: “De beide 

tolhekken worden verpagt op dien voet dat 
wanneer het zij daar een straatweg gelegt word 
van wegens ‘t Gouvernement, op dat de tol op 
eene andere wijze door de lande worde na zig 
genomen, of hoe ook de tol of eeneger wijze 
kome te cesseren, zullen pagteren van de tol 
ontslagen worden”.
Albertus Willem van Welbergen kon niet aan zijn 
verplich  ngen voldoen want zijn borgen werden 
in 1816 aansprakelijk gesteld voor achterstallige 
pachtpenningen van ruim 2162 gulden over de 
jaren 1809 t/m 1812.
De gemeentelijke tollen werden opgeheven 
toen de wegen van Apeldoorn naar Deventer 
en Zutphen werden bestraat en voorzien van 
rijkstollen.

In de volgende Kroniek meer over de rijkstollen 
en de tolhuizen die door de stad Deventer en de 
gemeente Voorst werden gebouwd.

Herberg De Kar rond 1900

bleef dit een lange periode volhouden. Ik was 
erg bang maar werd steeds rus  ger en bleef hem 
zoveel mogelijk aankijken. En eindelijk brachten 
ze me weg door een haag van Hitlerjeugd van 
14 en 15 jarigen, schat ik in. Ze spuugden naar 
mij, beschimpten mij en ik werd in een smalle 
stenen gevangenis gestopt. Mijn lichaam deed 
zeer en ik was bang mijn rechterarm te verlie-
zen. De arm was twee keer zo dik als normaal en 
bont en blauw. Ik dacht aan de andere jongens, 
waar zouden ze zijn? Hopelijk kunnen ze zich 
ergens verbergen, zei ik tegen mijzelf. Na dagen 
kwam een Duitse luchtmachtoffi  cier binnen 
met een groot papier. We keken elkaar aan. ‘Sta 
op en groet onder alle omstandigheden een 
Duitse offi  cier’, commandeerde hij. ‘Opstaan!’ 
Ik probeerde op te staan en eindelijk lukte dat 
en salueerde met mijn rechterarm in een be-
perkte beweging. Dat stelde hem tevreden. Ik 
ben van het Rode Kruis en moet jouw squadron 
nummer en de namen van de bemanning weten 
van je. ‘Jij smeerlap’ dacht ik. ‘Jij probeert mij 
wijs te maken dat alle leden van de bemanning 
dood zijn’. Ik wilde en kon het niet geloven. ‘Ik 
moet alle namen hebben en de namen van hun 
familie’, bleef hij maar doorvragen. Wij hebben 
een bemanningslid en het vliegtuig gevonden. 
‘Mijn naam is Sergeant L. Stephenson, 139994’, 
wilde ik alleen meedelen. Hij bleef maar druk 
uitoefenen meer dan een uur en uiteindelijk 
vertrok hij.
Ik bleef vragen naar een dokter. Uiteindelijk 
aan het einde van een van de volgende dagen 
brachten ze mij over een groot veld, geheel door 
muren omgeven en onmogelijk te ontsnappen 
naar een dokter. Hij trok mijn shirt uit, pakte 
mijn kapo  e arm, nam een hamer en sloeg mij 
op de bovenarm tegen de schouder aan. Ik zei 
niets, maar God wat deed dat zeer en dat was 
het.
De volgende morgen werd ik per truck vervoerd 
samen met een groot aantal jongens die on-
derweg werden opgepikt, maar niemand van 
mijn bemanning was daarbij. Twee RAF jongens 

zorgden voor mij en droegen mij naar de trein 
met veewagons. Ze bleven bij mij tot Keulen, 
waar we van trein moesten wisselen. Ze droe-
gen mij naar een ander perron en verzorgden 
mij verder onderweg. Het perron was vol met 
Duitse burgers, gevangenen en natuurlijk veel 
Duitse soldaten. Een stevige Texaanse jagerpi-
loot liep voor mij uit. Een burger spuugde de 
Amerikaan. Snel als een kat pakte hij de man bij 
de keel en sloeg hem met een welgemikte rech-
ter, maar betaalde de uitval met een geweldige 
slag van een geweer op zijn arm. Ik verloor alle 
 jd en weet niet hoe wij in Frankfurt am Main 

zijn gekomen. Daar werden wij naar een onder-
vragingscentrum gebracht. Hier ga je naar toe 
voordat je naar een van de concentra  ekampen 
ergens in Duitsland gaat. Ik werd opnieuw in een 
kleine cel opgesloten en opnieuw kwam een 
Duitse inlich  ngenoffi  cier mij ondervragen over 
de bemanning en het vliegtuig. Hij wilde namen 
van de bemanning en Squadronnummer! Ik 
wilde sterk blijven en heb niets gezegd. De an-
dere jongens wilde ik niet verraden. De Gestapo 
volgde met een bezoek en vroegen ‘weet je wat 
de Gestapo is?’. ‘Ja, wij hebben ook van die 
bastaards in Canada’, zei ik. Het was allemaal 
nieuw voor mij en ik realiseerde mij toen niet 
wat feitelijk de Gestapo was. Ik was niet stoer, 
geloof me, maar ik denk dat ik in een shock 
was. Op de 14e dag van eenzame opslui  ng 
kwam er opnieuw een Duitse inlich  ngoffi  cier 
binnen. Ging zi  en en begon: ‘Jij denkt dat je 
bijdehand bent, maar wij weten meer van jouw 
luchtmacht dan jij denkt’. ‘Jij vertrok in decem-
ber 1941 uit Canada met de Queen Elizabeth en 
ging van boord in Grenoch, Schotland. Jij bent 
van het 100 Squadron en jouw commandant 
ontving twee dagen voordat jullie werden neer-
geschoten een lintje’. Allemaal waar! ‘Geef mij 
nu de namen van bemanning’ en ik gaf hem alle 
namen. ‘Waarom gaf je de namen niet 14 dagen 
geleden?” Het is alleen een beves  ging van 
onze bevindingen en nu kunnen wij de namen 
doorgeven aan het Rode Kruis om de ouders 
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Het was erg moeilijk om de gedachten aan 
mijn bemanning en vrienden die s  erven te 
ordenen. Daarbij moest ik steeds weer den-
ken aan wat we voor elkaar betekenden. Ik 
ben een erg emo  oneel persoon geworden 
na de gebeurtenissen, veel meer dan voor 
de oorlog. Ik probeerde steeds weer te bid-
den en bese  e dat ik hiermee verder moet 
leven op mijn manier. Ik vond het moeilijk 
er over te praten ook al doordat veel men-
sen vroegen naar mijn oorlogservaringen. Ik 
zeg vaak tegen mijzelf: ‘Waarom zijn zij wel 
gestorven en ik niet?’

van de jongens te informeren want alle jongens 
zijn dood. ‘Jij hebt geluk gehad. Voor jou is de 
oorlog over!’ zei hij lachend en liet mij achter 
in zak en as. ‘Mijn beste maatjes zijn allemaal 
dood!’ schreeuwde ik en huilde veel. Ik voelde 
mij schuldig dat ik zolang de namen had achter 
gehouden. Dit achtervolgde mij nog jaren. 
Opnieuw werd ik met honderden anderen in 
oude veewagens gepakt en voor 10 of 11 dagen, 
denk ik, door Nazi Duitsland vervoerd rich  ng 
Bal  sche kust. Opgepakt als sardientjes in een 
blik, geen ramen, niet te zien waar we waren. 
Niemand kon zi  en. We stonden schouder aan 
schouder. Ik herinner me niet of we iets te eten 
kregen, maar we kregen zeker iets. Meestal 
bestond ons menu uit waterige paardensoep of 
soep van knollen. Wij overleefden en werden 
uiteindelijk uitgeladen in Koningsberg, Oost-
Pruisen (HeydeKruge) Kamp VI. 

Mijn nummer was 256 ( ik denk dat ik dat num-
mer nog steeds heb tot vandaag) gebonden om 
mijn nek met een stuk touw en ik droeg het al 
die  jd. Het was een groot en zanderig kamp 
met tussen de 8000 en 12000 mannen toen. 
Liggend ten westen van Letland en Litouwen. En 
verder oostelijk waren de Russen.
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declareren voor vaca  ën in verband met de we-
gen. In totaal bedragen de uitgaven 863-18-0. 
Dat betekent een klein overschot van 21 gulden 
en 2 stuivers. De pacht lijkt dus de onkosten van 
de werkzaamheden betreff ende de tolwegen 
goed te dekken.

Ongenade
Op 24 maart 1698 had Berent Werninck de 
Ongenade gekocht. Deze lag ten westen van 
de “Klaterstraet”, de huidige Sta  onsstraat en 
ten oosten van de Wetering. Aan de noordzijde 
grensde het perceel aan de Teugse straat. Waar-
schijnlijk hee   hij daar zijn tolhek geplaatst. 
Berent Warninck werd op 7 maart 1701 in 
Deventer begraven. Er volgde een proces dat 
enkele jaren voortsleepte met de erfgenamen 
van Warninck over “nog onbetaelde pagtpe-
ningen”. De erfgenamen waren Arnd Warninck, 
Clara Warninck en Jacob Boerboom. Er werd 
onder andere beslag gelegd op het erve de Bel-
linkhof te Wilp.
In 1727 werd Jacob van Welbergen pachter van 
de tol. Hij woonde in het huis Welbergenshof-
stee dat hij in 1698 had gebouwd. Mogelijk dat 
de tolboom werd omgedraaid in verband met 
de bediening ervan. Deze boerderij, waar later 
Van Lith woonde, stond aan de Rijksstraatweg 
tegenover de Sta  onsstraat. Het tolhek zal 
dus waarschijnlijk op dezelfde plek zijn blijven 
staan. Na de a  raak van de boerderij staat daar 
nu appartementencomplex de Jacobastee.

Ter hoogte van de Kle  erstraat (huidige Sta  ons-
straat) stond de tol aan de Teugsche straat

De Kar
Blijkbaar verliep de verbetering van de weg van 
Apeldoorn naar Zutphen niet erg vlot. Op 19 
oktober 1699 gaf ambtsjonker Wilt Johan van 
Broeckhuijsen na inspec  e van de weg aan dat 
de weg nog niet voldeed aan de “voorwaerden 
van ‘t besteck”. De aannemers worden “gelast 
en geordonneert” om binnen 18 dagen de weg 
volgens het bestek in orde te brengen “off  dat 
sulx op haere costen sal worden gedaen”.
J.A.J. Baron Sloet gaf in 1859 aan dat de tol op 
de weg van Apeldoorn naar Zutphen vanaf 1702 
“aan de herberg de Kar geheven werd, en tot 
daarstelling van den straatweg bestaan hee  ”. 
Bij de verpach  ng van de tollen in 1727 staat 
“den toll bij de Carmanshuis”.
Aangenomen wordt dat herberg de Kar zijn 
naam hee   ontleend aan de familie Karman. 
Op een kaart uit 1816 staat behalve een tolhek 
bij de Kar ook het ‘oude tolhek’. Dat lag iets 
verder naar het oosten ongeveer tussen de Kar 
en boerderij de Tuitert. Deze boerderij stond 
vroeger ook wel bekend als het Oude Tolhek. 
Blijkbaar is het tolhek verplaatst rich  ng herberg 
de Kar. Wanneer dat gebeurde is niet duidelijk 
geworden  jdens het onderzoek.
Op de iets oudere kaart van De Man uit 1802 
staat ‘Oude Tolhuis’ in plaats van ‘Oude Tol-
hek’.
Het inmiddels verbouwde tolhuis aan de 
Zutphensestraat 2 is pas gebouwd toen de Zut-
phensestraat begin 19e eeuw bestraat werd.

Tolgaarders 18e eeuw
De tollen van de Teugse straat (grote tol) en de 
Zutphenseweg (kleine tol) werden op hetzelfde 
moment verpacht. Meestal werden beide tol-
len door één persoon gepacht en soms had 
iedere tol een andere pachter. In principe werd 
verpacht “voor den  jd van zes agtereen
volgende jaren” echter met recht om “met 
de drie jaren wederzijts te mogen opzeggen, 
welke opzage een vierendeel jaars voor den 
verschijnsdag zal moeten geschieden”.
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