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Foto omslag
De oudste foto waarop huize "Enkstein" stoat afgebeeld: een ansichtkaart van de Zutfensche
straatweg (nu Rijksstraatweg) uit 1909.

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende Kroniek:
I november 1997.
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Voorwoord

Na het themanummer over "gezond en
ziek" - waarop enkele lezersreacties kwa-
men - hebt u nu weer een "normale" KÍo-
niek in handen. Bijna alle vertrouwde ru-
brieken zijn weer terug en er is er zelfs één
bijgekomen. De heer J. Lubberts had in
Kroniek 1,997-L beloofd wat meer te ver-
tellen over de O.K.V.-activiteiten in de
werkruimte aan de Klokkenkampsweg in
Twello. Onder de titel "Klokkenkampsweg
25" belicht hij in de komende Kronieken
steeds een andere activiteit.

Het hoofdartikel
Het hoofdartikel van deze keer - over de
eigenaren van Huize Enkstein te Voorst -
lag al een hele tijd op de plank. Zo lang,
dat ondertussen het huis al twee keer van
eigenaar was verwisseld en het verhaal nu
in die zin nog aangevuld moest worden.
Een ander huis, De Haghe te Wilp, komt
in deze Kroniek in drie artikelen aan bod.
In de eerste plaats schreef de heer J.Ph.
Roosegaarde Bisschop hierover een bijdra-
ge. Daarnaast vond de heer L. Sevenster
voor de rubriek "Oude foto's spreken" en-
kele foto's die betrekking hebben op dit
huis en zocht hij als illustratie bij zijn arti-
kel over de Kadastrale Atlas 1832 Voorst-
Wilp de kadastrale gegevens van De Hag-
he op.
Verder in dit nummer weer een verslag door
de heer J. Groenenberg namens de Begraaf-
plaatsencommissie van de Oudheidkundige
Kring Voorst over de inventarisatie van do
IL.K. bcgraaÍ'plaats in Dc Vecht.

Uitnodigingen voor O.K.V.-activiteiten
Op de bijsluiter bij de vorige Kroniek hebt
u kunnen lezen, dat u de Kroniek nu per
post krijgt toegezonden. Door o.a. de ver-
hoging van de portokosten was het veel
voordeliger om een tijdschriftencontract bij
de PTT af te sluiten. Dit houdt in, dat de
Kroniek voor f 0,50 per stuk (minimaal vier
maal per jaar) per post wordt bezorgd.
Dit betekent ook, dat geprobeerd wordt de
verzendingvan de Kroniek en deverzending
van uitnodigingen voor O.K.V.-activiteiten
(lezingen, excursies etc.) te combineren. Alle
uitnodigingen en inlichtingen over lezingen
en excursies ontvangt u in de toekomst dus
zoveel mogelijkvia de Kroniek.
In de Kroniek zullen de uitnodigingen van
deze activiteiten een opvallende vaste plaats
krijgen: meteen na hetvoorwoord, nogvoor
de mededelingen "Van de bestuurstafel".

Uitnodiging: Iezing over monumenten

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een
dia-lezing die gehouden zal worden op
maandag 6 oktober 1997. De lezing zal
worden gehouden door het hoofd van de
provinciale Monumentenwacht van Gelder-
land, de heer K. Boeder.
De inspecteurs van deze Monumentenwacht
inspecteren kerken, kastelen, boerderijen en
andere monumentale gebouw en. Zij geven
daarbij in een technisch rapport aan waar zich
probleemgevallen kunnen voordoen. Zij be-
zoeken alleen die objecten, waarvan de eige-
naren een Monumentenwacht-abonnement
hebben.
Het eerste deel van de lezing van de heer

door L. Sevenster

Boeder zaleen algemeen karakter hebben.
Daarna zalhij de boerderijbouw op de Ve-
luwe schetsen. Tenslotte zal hij natuurlijk
een antwoord geven op de vraag"Hoe moLt
jezo'n historisch waardevol gebouw onder-
houden?"
Hetzal dus een onderhoudende lezingwor-
den, die ook nog leetzaamis, want "een ieder
dient zijn nest te onderhouden".

De lezing op maandag 6 oktober a.s. wordt
gehouden in het Stationskoffiehuys aan de
Stationsstraat in Twello .De zaalis om 19.30
uur geopend; de lezing begint om 20.00 uur.
Ikwens u een boeiende avond toe.

I
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Van de bestuurstafel

Graag wil ik de volgende zaken meedelen.
1. De lezing in Duistervoorde op 28 april

jl. door de heer J. Berends over Do-
rothea Petronella van Steenbergen tot
Duistervoorde werd door B0 personen
bezocht.

2. Op 29 meijl. was het bestuur vertegen-
woordigd bij de bespreking over de mu-
ziektent in Voorst.

3. Dê genealogische dag van de Oudheid-
kundige Vereniging van Gorssel op 7
jrrnijl. werd door zeven leden bezocht.
Die rniddag ware n we ook in Bussloo bij
de tentoonstellingcrlr over cle jubilerende
Il.K. Basisschool en cie St. Martinuspa-
rlchic.

4. I)e I'ictscxcursic nilill' 'li:rwolclc op 2l

door L. Sevenster

juni jl. had 40 deelnemers en de leiding
van deze excursie was in goede handen
van de heren Lubberts en Garretsen.

5. Het eerste exemplaar van de Kadastra-
le Atlas, deel I, Voorst/IVilp werd op 26
juni jl. aangeboden aan de burgemees-
ter der gemeente Voorst.

6. Op ó oktober a.s. vindt in TWello een le-
zing plaats over de Ontwikkeling van de
Veluwse boerderijen en het onderhoucl
hiervan. Deze lezingzal worden gehou-
den door de heer K. Boecler uit Eclc.

7. Op 18 november a.s. zullen de hcrerr
Lr"rbberts en Sevenster in Terwolde cen
lezing houden over "De Geschiedcnis
van de Bandijk".

li. Nietrwe leden van de O.K.V., :r:rnsenrclrl
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Nieuwe openingstijden Klokken-
kampsweg

De openingstijden van de werkruim-
te van de O.K.V. aan de Klokken-
kampsweg 25 in Twello (in het ge-
bouwvan de Lokale OmroepVoorst)
zijn gewijzigd.
Vanaf 1 september 1997 is de werk-
ruimte geopend: iedere woensdag
van 9.00 tot 16.00 uur.
Wanneer u alleen op dinsdag kunt
komen, willen we graag dat u een te-
lefonische afspraak maakt met de
heerJ. Lubberts (tel. (0571) 29 17 60)
of de heer L. Sevenster (tel. (0571)
27 20 37.

in de periode 1 april tot 1 augustus 1997:
- de heer E.J.G. Eggink (Wilp)
- de heer en mevrouw B.W van 't Erve

(Twello)
- de heer en mevrouw J.H. Gruben (Wilp)
- de heer H.E Peterman (Voorst)
- mevrouw G.G. Roeterdink-Albers

(Twello)
- de heer W.J. Sarink (Voorst).
Allen van harte welkom.

Nieuwe aanwinstenOns foto-archief

De vorige puzzelfoto

In Kroniek nr. 1 van 1997 stond een foto
van een vrouw met een meisje op de arm.
De boerderij stond in de Heeringstraat, op
nr. 4. Op het eind van de oorlog werd het
gebouw door de Duitsers verdedigd, maar
de Canadezen schoten hetvanaf het Woud-
huis in brand. Na de oorlog werd het her-
bouwd. Nu wordt het bewoond door de fa-
milie H.J. Bussink; de boerderijnaam "Vrij-
land" is gebleven. De foto werd in 1935 ge-
maakt; de narnen van de twee vrouwen zijn:
Jantje Bussink en Mina Bussink-Slijkhuis.

door L. Sevenster

De nieuwe puzzelfoto

De 13 heren op de foto op de volgende pa-
ginavormen het bestuurvan de muziekver-
eniging "Excelsior" van Twello. De foto uit
1927 vermeldt echter geen namen.
Kunt u deze namen schriftelijk aan mij
doorgeven? Graageerst de bovenste rij van
links naar rechts, daarna de onderste rij,
ook van links naar rechts.
In de volgende Kroniek doe ik u weer ver-
slag.

Schenkingen
Van de heer G. Kamphuis ontvingen we:
- een filmprojector.
Van mevrouw H. Garretsen-Berends:
- Herdenkingsboek "Koningin Wilhelmi-

na",1898-1948.
Van de heer W. Bloem:
- een serie bidprentjes.
Van de Openbare Bibliotheek:
- "Vdn Silvolde tot Huiskarnp", genealogie

en historie door Mr. Drs. A. I-luiskamp,
1987.

- C)ude kranten en krantenartikelen, o.a.
mei 194-5.

- De boekjes "60 jaar V. en K.; Apeldoorn
vrij, l7-3:4-5; l0 jaar I.V.N. Deventer
198-5; llele iclsnota Goed Woncn 1986:

door J. Lubberts

C.J.W. Hensbergen, "5-5 jaar opbouwend
actief'; en "125 jaar Geurtsen B.V,1852-
r977',.

Van de heer W. Jacobs:
- "Voorwaarden voor het schoonhouden

der waterleidingen van de dorpspolder
Nijbroek, 1936".

Van de heer A. Hurenkamp:
- een set klompenmakersboren.
Van de heer H. Kleinjan:
- een serie oude kranten en tijdschriften.
Van de heer H.E.J. Krenrer:
- ansichtkaarten van Wilp.
Van nrevrouw H. Eekhout-Merens:
- een Indisch paspoort trit 190-5:

- "De kinderkeuken" kooktroe'k uit l89tl.
Vrn cle heer Il.J. Elfrink:

4
5
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- foto ca. 1920 van een gezelschap
- verwarmingskachel voor kuikens.
Van de heer D. Tol:
- "Onder het hakenkruis, Deventer in WO.

2" 1945.

Van de heer J. Jansen:
- "Bijdragen en mededelingen Gelre", dl.

57 en 58,
Van mevrouw T Oldeboom-Renes:
- "75 jaar Jong Gelre";
- "Wereld kroniek", huwelijksnummer Ko-

ningin Wilhelmina;
- "Oranje album", huwelijk prinses Juliana.
Van mevrouw N.N.:
- gehaktmolen;

- meterkast 1925 compleet;
- plantendroogpersje.
Van de heer T Eekhuis:
- "Boek voor verloofden en jonggehuwden"

1926;
- pijpenstoker (of doktersinstument) in

metalen huls;
- een heel oud brilletje.
Van de heer H.F, Peterman:
- oude ansichten van Bussloo.
Van mevrouw T Groters-van Galeh:
- een viertands krabber.

Vanaf deze plaats alle schenkers nogmaals
hartelijk bedankt.

Gewone, aparte dingen

Toen ons lid, de heer I{.J.J. ter Mate, wo-
nend aan de Zwartekolkstraat 62 in Wilp,
vorig jaar zijn huis verfraaide met een ser-
re, moest hij de oergrond verzetten. Bij deze
werkzaamheden vond hij een "echte" ste-
nen bijl.
De stenen bijl is 16,9 cm lang, aan de bo-
venzijde 5,1 cm breed en aan de onderkant
3,5 cm breed. Verder is de steen 4 cm dik.
De kleur is bruinachtig.
Gezien de afsplintering aan de brede punt-
zijde en het gemak waarmee de bijl in de
hand ligt, is het zeer aannemelijk dat we
hier met een echte vuistbijl van doen heb-
ben. Maar is dat wel zo'/ Of is het een wet-
steen die door een opa Ter Mate is ge-
bruikt?
Ik nam contact op met de oud-archeoloog
van de gemeente Deventer, de heer H.H.J.
Lubberding in'lkello. Toen hij de vuistbijl

door L. Sevenster

in zijn handen had, zei hij ogenblikkelijk:
"Het is een oude boerenwetsteen, want hij
is van zandsteen, door de wind geslepen.
Wij noemen dit een 'windkanter'. Deze
zandsteensoort komt voor in een groot
Europees gebied tussen Zweden en de
Duitse stad Lippe. Verder kun je nog de
'patina' op de platte kant van de steen zien,
dat is de polijsting, veroorzaakt door ijze-
ren voorwerpen, toen de boer het ding ge-
bruikte als slijpsteen. Als je dit ding als bijl
zou gebruiken zou hij versplinteren op een
hard stuk hout of op een andere steen".
Nu de oplossing gevonden is zou je kunnen
zeggen, dat zo'n gewone steen zo'n aparte
geschiedenis heeft.
De heer Ter Mate schonk de wetsteen aan
de Oudheidkundig Kring Voorst.

Oude foto's spreken

In het foto-album van de heer W.W. Kuyck
te Oegstgeest bevinden zich een tweetal fo-
to's van "De Haghe" (zie ook het verhaal
over dit huis verderop in deze Kroniek).
De ene foto toont het huis in 1907, toen de

twee beelden nog in de nissen aan de voorge-
vel van de villa stonden. Ook in het koetshuis
stonden twee beelden in de nissen in het front.
De andere foto toont de vier beelden vlak
voor de verkoop. Bij de foto hoort het vol-
gende verhaal.
"Vier rococo-bustes van een stel van zes

stuks. Ze versierden indertijd de buiten-
plaats van mijne grootmoeder G. Kuyck-
Nilant Banier te Wilp bij Deventer. Later
zijn cr twee beschadigd en de vier van de
foto zijn in de gevels geplaatst. In de nissen
van het huis stonden de twee middelste, de
andere stonden in de stal. Ze zijn na de
dood van mijn grootmoeder gekocht door
cen mijnheer uilZulphen, in maart 1912.'

6

door L. Sevenster

Klorricli I()()7 -.1

Dc'vttistli jl'yutt tlc Zwurt'tc Kolli.:;truut in Wílp, irr
l9t)ó.
(IiItt I.. ,\cr'<'tr:;!t't )

1
Kronick 1997 -l



De zeventien eigenaren van huize "Enkstein" in b[ina 150 jaar
door L. Sevenster

In deel I van het bevolkingsregister van de 3
gemeente Voorst uit 1830-1840 staat het ter-
rein van de huidige villa "Enkstein" aan de
Rijksstraatw eg I02 in Voorst vermeld als Rot
A 69, er wordt echter geen melding ge-
maakt van bewoning. Dat is juist, het ge-
heel was nog "bouwland".

1. In 1855 kocht Jan Wttewaal, geboren in
1811 te Utrecht, Nederlands Hervormd
en van beroep boomkweker, de perce-
len E 179 en E 180 aan de Rijksstraat-
weg in Voorst. Hij bouwde er een huis
en ging er met zijn vrouw Helena Emi-
lia van Eelde (geboren in 1821 te
Utrecht) en hun kinderen Gerhard en
Anton Johan wonen. Het huisnummer
was Rot A I25, hun buurman op num-
mer A 126was bakker Lucas Haakman.
Na het overlijden van haar man wordt
Helena E. Wttewaa!.van Eelde in 1862
eigenaar van het huis. Zij blijft niet op
het huis wonen, zij verhuurt het eerst aan
Dirk Noman en zijn vrouw Anna de Vil-
leneuve en later, op 6 september 1864,
aan Nicolaas H. Kornelissen, zonder
beroep, zijn vrouw Hendrika en hun
twee kinderen die beiden op Java zijn
geboren.

2. De familie Kclrnelissen vindt het wonen
in Voorst zo prettig, dat Nicolaas H. Kor-
nelissen, gepensioneerd kapitein, in 1865
besluit het huis te kopen. Hij heeft er
echter niet lang van kunnen genieten, hij
overlijdt in ltl67.

In datzelfde jaar 1867 besluit zijn vrouw
te vertrekken en verkoopt het bezit aan
Jan Willem Vertholen, geboren in 1811
in Breda. Deze gepensioneerde Luite-
nant-Kolonel vertrekt uit Rheden en
vestigt zich met zijn vrouw in Voorst. Zij
voeren een grote staat,zij hebben steeds
twee of drie inwonende "meiden" waar-
onder de Voorster meisjes Aaltje His-
sink en Agnes de Ruiter. Helaas sterft
zijn vrouw in 1881, hij een jaar later op
8 september 1882.

4. Hun zoon Willem Frederik Vertholen,
'arrondissement-betaalmeester in Dord-
recht, wordt in 1882 de nieuwe eigenaar
van "Enkstein". Hij verhuurt het huis,
inmiddels met het nummer Voorst A 139
aangegeven, aan predikant Johannes
Antonie Barbas, geboren in Utrecht op
11 maart 1806. De familie Barbas, be-
staande uit de predikant en zijn vrouw,
hun zoon en twee dochters, woont vier
jaar in Voorst en verhuist dan naar
Brummen. Op 9 juni 1887 neemt de ei-
genaar Willem F, Vertholen, inmiddels
gepensioneerd, zijn intrek in Voorst.
Twee jaar later, op 2I mei 1889, over-
lijdt hij op "Enkstein".Zijnvrouw Anna
Marie Sijmaal blijft tot 6 mei 1890 op
de villa wonen.

5. Zij verkoopt "Enkstein" aan de advo-
caat-generaal bij het gerechtshof in Den
Haag, mr. Adriaan Felders. Twee jaar
later, in 1902, doet hij de bezitting van
de hand.

6. De nieuwe eigenaar is Johan Everhard
Manden, een Wilpenaar, geboren op 30
september 1827. Als Johan E. Manden
enkele maanden na de koop, op 6 april
1902 sterft, besluiten zijn erfgenamen de
villa te verhuren. De nieuwe huurder is
een gepensioneerde Oost-Indische amb-
tenaar, Adolf Maximiliaan Pino, gebo-
ren op 11 februari 1847 1n Semarang.
Adolf en zijn vrouw Hester Jacobina
Bodde hebben vier dochters en twee
zoons. De meeste verzorgingvan de kin-
deren draagt mevrouw Pino, want ze
heeft geen inwonend personeel.

7. Adolf M. Pino koopt "Enkstein" in 1911

en is dan oud-rechterlijk hoofdambte-
naar in Den Haag. Gelukkig heeft de
familie een serie bruin gekleurde an-
sichtkaarten laten maken van het front
en de tuinen van "Enkstein". Frappant
is de ezel die, loslopend in het park ach-
ter het huis, op twee ansichtkaarten
voorkomt.

8. Tenslotte verkoopt hij "Enkstein"aan de
vrijgezel mr Elisa Cornelis Unico de
Balbian van Doorn die geen baan heeft
en op 27 mei 1841 in Jutphaas is gebo-
ren. Als deze op 2 februari 1917 komt te
overlijden, blijft "Enkstein" twee jaar
zonder bewoners. In december 1919

ry
J
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wordt het huis weer bewoond en wel
door de Belgische familie Rochemer, die
"Enkstein" voor twee jaar huurt. De
heer Eugène A. Rochemer staat in de
boeken vermeld als "auteur". De Roche-
mers zijn Rooms-Katholiek, de inwo-
nende verpleegster Lena Wevers is
Apostolisch, terwijl de huishoudster
Helena Meijlink Nederlands-Hervormd
is. Zo vinden we drie godsdiensten on-
der het dak van "Enkstein" . ln 1921 ver-
trekt de familie Rochemer weer naar
Brussel.

9. De erfgenamen van mr E.C.U. de Bal-
bian van Doorn verkopen "Enkstein" in
7920 aan mevrouw Hendrika Johanna
Reesink uit Zutphen. Vanaf 20 mei 1920
krijgt de villa een dubbele bewoning, in
het ene deel woont nog de familie Ro-
chemer, in het andere komt de weduwe
Elisabeth Johanna Agnes Muller met
haar twee zoons en een dochter te wcl-
nen. Naast de inwonende dienstbode
vinden we in het bevolkingsregister van
1910- 1 930 inwonende onderwijzeressen
en de kinderjuÍïrouw.
In het bouwkundig archief van de ge-
meente Voorst komt een opmerkelijke
'brief voor die gedateerd is op 6 mei 1919,
als het huis nog eigendom is van de er-
ven De Balbian van Doorn. De Zuï-
phense architect Van Loo vraagt de ge-
meente Voorst goedkeuring voor een in-
wendige verbouwing van de villa "Enk-
stein" en het koetshuis met de stal. Een
aantal passages uit deze brief, geschre-
ven in opdracht van Marie Anna Desi-
ree Bake de Menthon, de echtgenote
van notaris mr Willem Jan van Boneval

t0

Faure, wil ik u niet onthouden vanwege
de prachtige antieke termen:
Verbouwing van de villa: De uit te voeren
werken zullen bestaan uit het navolgen-
de: Het uitbreken van een bestaand welf,
het inbreken van twee ràamkozijnen, het
wijzigen van de keukenschoorsteen met
kast, het opmetselen van een half steens
muurtje, waarin deurkozijn voor afschei-
ding nieuwe keuken. Voorts het aanbren-
gen van de WC. waarvoor muurtjes met-
selen, deurkozijn stellen en WC. raampje
inbreken. In de keuken een pomp aanslui-
ten op de bestaande welput. Het deurko-
zijn, thans toegang tot provisiekamer in-
breken en wederplaatsen in de nieuwe
muur. Over de ontstane openingen boog-
jes slaan. De buitenmuren bijgewerkt met
afkomende oude steenen in basterd spe-
cie. In de nieuwe kamer (oude keuken)
raamkozijn uitbreken en hierin nieuwe
schuifdeurkozijn stellen en aanbrengen. In
de hoeken nieuwe kamernisjes aanbren-
gen, opgetrokken tot de eerste verdieping,
boven dichtgestoken. De binnenmuren
van zolderkamers verder opgetrokken van
oude doch goedgekeurde steenen, ofvan
boeren grenen.
Verbouwing koetshuis met stal: IJzeren
raampjes verwijderen en nieuwe deur- en
raamkozij n aanbrengen voor speellokaal.
Klinkerbestrating uitbreken en voor nieu-
we houten vloer voetmuurtjes aanbrengen.
Voor afscheiding schotwerk aanbrengen.
Voorts hangend nisje tot buitendaks, bin-
nendaks boerengrenen in h. basterd, bui-
tendaks klinkers in p.c.In de stal no. 100
en urinoirs, hiervoor muurtjes opmelselen
met stellen dubbel deurkozijn. Aanleg
diepte enz.: als voor de villa omschreven.
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Voorts slaan van een pomp in de hoek stal.

Voor afvoer pompwater en urinoir een

zinkput aanbrengen volgens tekening en

opgaaf. Bij koetshuis een open waranda
aanbrengen.
Zutphen 16 mei 1919,

H.A. van Loo, architect.

De gemeente Voorst geeft haar goed-
keuring en het werk wordt uitgevoerd
volgens de onderstaande brief:

Zutphen, 16 februari 1920.

De ondergeteekende H.L Nijland, aanne-
mer, wonende Weg naar Voorst 192, Zut-
phen Verzoe kt namens mevrouw B onev al
Faure te Voorst een nieuwe kap te rnogen
maken op huize Enkstein te Voorsl, met
bijkomende werken volgens bijgaarlde te-

kening.

H.J. NijLand.

10.Na de interne verbouwing beneden en
de nieuwe kapconstructie voor extra ka-
mertjes, koopt mevrouw M.A.D. van
Boneval Faure-Bake de Menthon de vil-
la "E,nkstein" in 1926 van mevrouw
Reesink. Yan 1926 tot 1936 wordt het
huis bewoond door de notaris van Bone-
val en zijn vrouw. Op 1-5 januari 1936

vertrekt de familie uit Voorst.

l1.Voorst krijgt vanaf 2 oktober 1935 een
nieuwe notaris. De nieuwe eigenaar/be-
woner is .lacobus Johannes Jongepier,
geboren op l6 november lBB9 in Mid-
clelburg. IIí.j gaat met zi.jn vrouw Flele-
na I jlisabcth Wilhclmina Spillenaar en

hun in's-Hertogenbosch geboren zoons
Frederik Cornelis en Johannes Karel op
"Enkstein" wonen. Na het overlijden van
notaris Jongepier blijft zijn weduwe tot
25 maart 1950 op "Enkstein" wonen.

I2.1n1953 koopt de zoon Frederik C. Jon-
gepier de villa van zijn moeder. Hij gaat
het huis gebruiken als pension. In 1955

krijgt hij toestemming de tuinen te ge-

bruiken als kampeerterrein. Hij krijgt
echter in 1956 geen toestemming een
zomerhuisje in zijn tuin te exploiteren.
Omdat "Enkstein" twaalf mooie grote
vertrekken bezit, is het zeer aantrekke-
lijk als pension.

13.ïn 1962 noteert het kadaster een nieu-
we eigenaar van de villa. De koper is de
Stichting Buitencentrum van de Bond
van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland. De Stichting gebruikt het
huis als bejaardentehuis. Vanwege de
grote hoeveelheid bladeren van de reus-
achtige bomen voor het huis is de villa
in de zomerperiode ergvochtig en som-
ber. De directeur van gemeentewerken,
S. van der Wal, adviseert het College van
B eri W de twee grote beuken te laten

--*à=:--
yn.
tbrel

rooien. Zijn motivatie is als volgt:
'Alhoewel de bomen nog vrij gaaf zijn,
kan m.i. toch wel een kapvergunning
worden verleend, daar de bomen deels
boven het pand hangen en daardoor zo-
wel de vochtigheid van het pand in de
hand werken als de toetreding van zon
belemmeren".
B en W gaan akkoord, mits nieuwe bo-
men worden ingeplant. De Vrije Evan-
gelische Gemeente gebruikt "Enkstein"
tot 197I als bejaardentehuis.

14.De functievan bejaardenoord houdt niet
op als de heer P. Verduijn in 1971 de vil-
la koopt. Bij veranderingen aan het huis
zalhij rekening moeten houden met het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (C.R.M.). Op 26
augustus 1968 schrijft het Ministerie van
C.R.M., dat men van plan is "Enkstein"
op de Iijst van Beschermde Rijksmonu-
menten te plaatsen. Dat gebeurt inder-
daad, per brief van 22 juli 1970 is het
huis een rijksmonument. Grote proble-
men treden voor de heer Verduijn op
wanneer hij moet voldoen aan de brand-
veiligheidsvoorschriften. Uitgebreide
correspondentie met woorden als:
brandtrappen, blussers, nooduitgangen,
namenlijsten van bewoners per etage,
metalen prullebakken, speciale deurslo-
ten, geen obstakels in de gangen, trap-
pen en portalen, geen losse kleden in de
hal, brandslangen, enz. vinden we in het
archief. De heer Verduijn krijgt geen
steun van de Commissie voor Bejaar-
denoorden in Gelderland om ook psy-
chisch gestoorde bejaarden en lichame-
lijk behoeftige ouderen te gaan verzor-

gen. Extra uitbreidingen van de villa
"Enkstein" zal men gaan tegenwerken,
omdat er geen erkenning ingevolge de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
zal worden gegeven. Men heeft grote be-
ziltaren tegen het "Commerciële Bejaar-
denoord" in Voorst. De heer Verduijn
brengt "Enkstein" in bij de B.V Onroe-
rend Goed Verzorgings- en Verpleegte-
huizen "Verduijn" en hij gaat het besluit
om de villa op de rijksmonumentenlijst
te plaatsen aanvechten. Hij heeft name-
lijk grote plannen, eerst het huis van de
monumentenlijst af, daarna slopen en
een nieuw huis bouwen volgens de offi-
ciële voorschriften. Per brief van 14 fe-
bruari I975 geeft het Ministerie van
C.R.M. toestemming om "Enkstein" te
slopen. Helaas overlijdt de heerVerduijn
op 1 1 juli I97 6; zijnvrouw C.C. Verduijn-
Verweij zethet bejaardenhuis voort, nog'
steeds achtervolgd door de inspecteurs
van de brandveiligheid. Zij ziet echter
af van de nieuwbouwplannen. Uiteinde-
lijk geeft zij het makelaarskantoor W.J.
de Wilde jr. in Warnsveld opdracht het

De villa kluar voor tle sloop in 1978. Hier de
ntxnzlgavcl ntc! dc cntraapurlij
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Situutieschets bij de kapvergunninS4 van de twee

zeer oude be uken, in oktobar l96l S4ctekend cloor
S. van dcr WaL
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totale terrein te verkavelen en het plan
met zes percelen, variërend van 750 m2

tot 2000m2, in te dienen bij het gemqen-
tebestuur. Per 1 december 1978 zalhet
bejaardenoord "Enkstein" worden ge-

sloten. Uitgaande van de sloop van de
villa wordt er onderhandeld met toe-
komstige kopers. Ook de gemeente
Voorst heeft belangstelling voor dit
prachtig gelegen stuk grond voor wo-
ningbouw. Medio 1978 echter tekent de
heer Hensbergen het voorlopig koop-
contract.

15.Op 1. januari 1979 worden Cornelis Jan
Willem Hensbergen en zijnvrouw eige-
naar van de te slopen villa. Het herden-
kingsboekje "C.J.W.Hensbergen, 55 jaar
Opbouwend Actief ", uitgegeven in 1988
bij het jubileum van het bouwbedrijf
Hensbergen, geeft een goed beeld van
wat er daarna met "Enkstein" gebeurt:
"Uitsluitend met sloopplannen in zijn
hoofd en de gedachte aan een nieilwe rui-
mere woning met kantoorlarchiefruimte in
zijn achterhoofd loopt hij op een verloren
decembermiddagin 1978 om de oudevil-
la. Geertje is aanvankelijk helemaal niet
warm te krijgen voor het restauratieplan
van Cees. Na enkele weken gaat ze over-
stag voor het enthousiasme van haar man.
Het oude pand wordt opgeknapt en geres-

taureerd naar de originele staat van 1855.

Zo wordt een ten dode opgeschreven mo-
nument omgetoverd tot het huidige visite-
kaartje van het bedrijf Hensbergen."
Dankzij de familie Hensbergen bleef het
prachtige huis voor het nageslacht be-
waard. Jammer genoeg werd het oor-

uEnkslein" in 1982, na de reslauratie

spronkelijke park verkaveld in vier per-
celen voor woningbouw.

16.Per 1 februari 1,994 werd het pand ver-
kocht en na een interne verbouwing
werd "Enkstein" het hoofdkantoor van
het Adviesbureau Perfors Performens en
Peremptoir.

17.Na vertrek van bovengenoemd advies-
bureag werd het huis eigendom van de
Enkstein Holding B.V. Sinds dit voor-
jaar is het bedrijf "Pensioen Partners"
huurder.

"Enkstein", intussen een gemeentelijk mo-
nument, ligt nog steeds als een schitterende
parel in het centrum van Voorst.

,)

)
De gevangenneming van notaris Jongepier en zijn zoon Johnny

door G.W. Zegers-ter Mate

\

b tao i'
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Op zoek naar foto's van de villa "Enkstein"
kwam de heer L. Sevenster, de schrijver van
het vorige verhaal, bij de vroegere dienst-
bode Gerrie ter Mate uit Voorst. Zij ver-
telde het volgende verhaal uit de tijd dat ze
bij notaris Jongepier werkte.

Innovember I94I kreegikvan het gemeente-

bestuur van Voorst een brief, dat ik vanaf 1

december 1941 geen dienstbode meer
mocht zijn bij de joodse familie Van Gel-
der. Per l januari 1942werd ik inwonende
dienstbode bij de notarisfamilie Jongepier
op "Enkstein". Ik sliep op een zolderkamer
en werd het hoofd van het andere perso-
neel, bestaande uit twee of drie meisjes. Ik
moest 's morgens om zes uur opstaan en
was eigenlijk 24 uur per dag in dienst van
mevÍouw Jongepier. Elke woensdagavond
was ik vrij van 8 tot l0 uur, en één keer in
de veerticn clagcn hitcl ik ecn zondag vrij
van l0 tclt l0 uur. I)ic zonclagen bracht ik
meestal bij nrijn ouclcrs cltlor. Naast de kost
cn inwoning krccg ik / 3-5,- klon pcr nraand
waarviln ik, in opclraclrt van ntijn ttrcvrottw,
eerst mijn dienst k lccl i ng Itt ocst :t:tnvullcn.

Het notariskantoor was in de kamer links
van de voordeur, de rechterkamer werd in

.lulJittttw G.W tar Mutc irt 1942, bij lwur bat'asti-
ging als liel vun dc Ned. Hcn'. kcrk vun í4xn's!
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I94I en 1942 doorlopend gebruikt door een
hoge Duitse officier. Langs de lJssel had-
den de Duitsers veel versterkingen. Voorst
zat vol militairen, vooral op "De Beele".
"De Adelaar" en "De Poll", maar ook het
"Wapen van Gelderland" en de "Tiwee
Schimmels" waren bezet. Bij ons op "Enk-
stein" hadden we veel soldaten in het park,
ons koetshuis gebruik't"en ze als kantine.
Onze officier kreeg zijn eten van een keu-
kenwagen.
In 1943, ik was toen achttien jaar, maakte
ik iets verschrikkelijks mee. We zouden net
gaan eten tegen een uur of vijf 's middags,
toen de voordeurbel ging. Ik ging naar de
deur, opende deze en zag een Duitse offi-
cier staan. Achter hem stond een vracht-
wagen met de achterklep naar beneden en
het zeil omhooggeslagen. In de wagen za-
ten vijftien tot twintig mannen die i$ niet
kende, sommigen - dacht ik - kwamen uit
Twello en Wilp. Ze werden bewaakt door
Duitsers met wapens. De Duitser zei: "No-
tar Jongepier, wo ist er, er muss mitkom-
men". De heer en mevíóuw Jongepier.kwa-
men op het lawaai af, ook Johnny. Zijn

broer Fred woonde in Amsterdam. Meneer
werd in de wagen geduwd en toen Johnny
probeerde zijn vader te helpen om niet weg
te gaan, werd ook hij gedwongen in de wa-
gen te stappen. Toen wgrd de achterklep
en het zeil gesloten en reed de wagen weg.
Als aan de grond genageld bleven mevrouw
en ik aan de deur staan. 's Avonds vroegen
we onze inwonende Duitser of hij iets wist -

en of hij mevrouwkon helpen. MaSr hij wist
niks, dat soort werk deed de S.D.
Nooit heeft mevrouw Jongepier gehoord
wat er met haar man en zoon gebeurd is,
niet in de oorlog maar ook niet daarna.
Volgens geruchten in Voorst zouden alle
mannen en jongens van de vrachtwagen "in
zee zijn gegooid", maar niemand weet het
ware van deze geschiedenis.
Twee maanden later moesten mevrouwJon-
gepier en ik "Enkstein" verlaten. Het hele
huis werd gevorderd, we mochten niks mee-
nemen. Dat was meteen het einde van mijn
dienstje op "Enkstein". Ik weet nou nog niet
wat er met de notaris gebeurd is, en ook
Johnny is nooit meer teruggekomen in
Voorst.

neel in de lighal (bladzijde 18) is niet in
19L0 gemaakt maar rond 1920. De per-
soon zittend op bed in het midden (han-
den gekruist) was Jan Witteveen. Hij was

in het ziekenhuis opgenomen ter verple-
ging van TB.C., waaraan hij later ook is
overleden.
Jan Witteveen was een zoon van de heer
A.J. Witteveen en mevrouw D. Witte-
veen-De Weerd en een broer van de la-
tere wethouder B. Witteveen.

2. Bij het artikel "De laatste eer" van de
heer Th. Ktipers stond een foto van een
lijkkoets. Ons lid de heer G.E van der
Linde uit Den Haag reageerde op het
onderschrift bij deze foto. Hij vertelde,
dat de begrafeniSvereniging al snel na
haar oprichting een lijkkoets aanschaf-
te. De eerste die met deze koets naar
zijn laatste rustplaats werd gebracht was

de heer Dolf Timmer, wonende op de
hoek Duistervoordseweg-Molenstraat.
Daar had hij een winkel in snoep en al-

lerhande. Later is deze winkel overge-
nomen door mevrouw De Pol.
De eerste koetsier op de lijkkoets was
Tinus Koers uit de Molenstraat. Hij had
namelijk een zwart paard. Als tweede
zttartpaardwerd het paard van Herman
Schutte gebruikt.
Tot het moment dat hij eind 1938 een
ernstig ongeluk kreeg was Tinus Koers
de vaste koetsier. Willem Demmers, die
twee zwarte paarden had, nam het daar-
na van Koers over en bleefjarenlang de

koetsier. De heer Van der Linde kan zich
niet goed herinneren of de heer G. van
Gurp de opvolgervan Willem Demmers
was.
Volgens het onderschriftvan de foto zou
het gaan om de begrafenis van een on-
gehuwde dochter Linthorst. De heer Van
der Linde weet te melden, dat het me-
vrouw Willemina Linthorst betrof. Zii
werd ongeveer 80 jaar oud en werd be-
graven daags voor kerstmis 1935.

Reacties van lezers

Op de inhaud van de vorige Kroniek, 1997-
2, met als thema "gezondheid en ziekte" ont-
vingen wij twee reacties van lezers, die aan-
vullende informatie konden geven.

1. De heer I'I.H. Garretsíri reageerde op
de foto's bij het artikei over het Twello-
se ziekenhuis, geschreven door de heer
.1. I-ubberts:

16

door H. Kleinjan

De foto van de directie en de verpleeg-
sters op bladzijde 14 dateert niet uit
1916, maar uit 1928. De namen van de
personen op de foto zijn (v.l.n.r.): mej.
D. Witteveen, mej. D. Kerkdijk, mej. C.
Oldenhof, mej. T Waanders, zuster Va-
lentine, zuster De Jong; in het midden
zit hoofdzuster Van Leusen.
De foto van de patiënten en het perso-

Het huis "De Haghe" te Wilp

Toen mijn ouders hun huis in Overveen
bouwden noemden zij het "De Haghe",
naaS het huis.'De Haghe" in Wilp, waar-
aan mijn moeder zulke gelukkige herinne-
ringen uit haar jeugd bewaarde. Ik groeide
op in "De Haghe" in Overueen, Ter Hof-
stedeweg 13. Onze burgemeesterwilde het
zijn burgers niet aandoen om in een huis,
genummerd met een gekken- of een onge-
luksgetal te wonen. Dus woonde onze buur-
man op rlummer 9A en wij op nummer 98.

door J.Ph. Roosegaarde Bisschop

In 1934, kort na mijn achttiende verjaar-
dag, haalde ik mijn rijbewijs. Een paar
maanden later zei mijn moeder: "Rij me
eens naar "De Haghe". En zo reden we op
een dag op een grintweg over de Veluwe,
wolken stof opwerpend. Als je een tegen-
ligger passeerde moest je soms stoppen en

wachten tot de stof was verwaaid en je weer

wat kon zien. Feilloos wees ze mij de weg.

Ik vermoed dat we over het landweggetje
kwamen waar n-rijn vrouw en ik nu bloemen

t7
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kopen bij de heerVan Brummelen. Op "De
Haghe" werden we ontvangen door het
boerengezin dat er toen woonde. Na de
kennismaking en de koffie vroeg mijn moe-
der: "Waar is het bos gebleven?". "Dat
bracht niets op", antwoordde de boer, "we
hebben er een weiland van gemaakt".
Aan de oprit lag nog de steen met de naam.
"Mag ik die meenemen?" vroeg mijn moe-
der. Dat mocht, en voor vijf gulden namen
we hem mee en brachten hem naar "John-
niesland", ons zomerhuis aan de Hoogbuur-
loseweg in Ugchelen, dat nu "De Wending"
heet en een revalidatiehuis van het Leger
des Heils is t.b.v. drugsverslaafden. Toen we
Johnniesland na de oorlogverkochten, nam
mijn broer de sieen mee en metselde deze
in, naast de voordeur van zijn huis in Arn-
hem.

Omstreeks 1790 kocht Lambert Banier
(1738-1798), ontvanger van de stad Deven-
ter, een jachtterrein van 34 bunder tussen
de boerderij van Wullinks en de tuin van
de pastorie van Wilp met het daarop gele-
gen huisje "De Heeghe". Zijn zocln Mr
Gerhard Nilant Banier (1780-1877) - hoe
kwam htj aan de naam "Nilant"? - was in
1806,26 jaar oud, gehuwd in Groningen
met de 19-jarige Johanna Metelerkamp. Hij
werd president van de arrondissements-
rechtbank in l)eventer. In 1B7B liet hij de
bouwvallig geworden "De Ileege" slopen
en bouwde dc villa "[)c I laghe", waar hij
in det.<tmer mcLt.i.in gezin woonrJe. Zijhad-
dcn vijí kindcrcn waarvan allccn twcc doch-
ters, Gerlrgettc cn (icrhardine, huwden cn
wel met twcc broers, bcidc militairen (l)c-
ventcr was <lok tocn ccn garniz<lcnsstacl).
(icrrrgcttc (1812-11t.5.5) huwdc in lÍ139,26

jaar oud, Otto Hendrik Kuyck (1808-1900),
toen 30 jaar oud, later commandant van de
Militaire Academie te Breda. Gerhardine
(1,822-191,I) huwde in 1852, 29 jaar oud,
Wouter Adolf Kuyck (1810-1875), toen 41
jaar oud, die luitenant-kolonel der artille-
rie van het Oost-Indisch Leger (het latere
Kon. Ned. Indisch Leger) werd. De broers
waren zoons van Wouter Kuyck (1737-
7826), die als luitenant-kolonel in de garde
van Napoleon helemaal naar Moskou liep
en ook helemaal weer terug. Hij kwam als
enige Nederlandse officier uit Rusland te-
rug na een vreselijk barre tocht. In 1826
verdronk hij in de Rijn bij Arnhem toen de
roeiboot omsloeg waarmee hij medegasten
ophaalde voor de ontvangst op een stoom-
boot ter gelegenheid van de opening van
een dienst tussen Rotterdam en Arnhem.
Toen vader Gerhard Nilant Banier in 1877
in zijn huis op de Brink in Deventer over
een haardkleed struikelde en aan de gevol-
gen daarvan overleed, was zijn dochter

Ilel huis "Da I'laghe" in 196U, tocn hal vcrkrcht
wertl vrxtr ruim .l'41.000.
( I"ob Nij la nd, Dcvanter)

Gerhardine, sinds twee jaar weduwe, de

enige overlevende Nilant Banier. In de zo-
mer ging zij als vanouds wonen op "De
Haghe". Anna Visser, gehuwd met de post-
gaarder Gerritsen te Wilp, was daar haar
verzorgster. Gerhardines kinderen en klein-
kinderen waren er altijd welkom.
Toen Gerhardine in l9l I, 9l jaar oud, over-
leed, leeÍden er geen Nilant Baniers meer
en'waren haar clrie zonen Ktryck de enige
erlgenantetl. "l)c Ilaghe" werd verkocht;
niet rlet allcr instemnring. Niet vcrkocl'tt
wercl de koctsicrsworting, die wercl aan de

koetsiet' .l:tcotr Sli.ikhuis gcschonketr. "l)c

Klortick l9()7 - -1

Haghe" was honderdtwintig jaar in de fa-
milie geweest.

l9

Detail van aen aquarcl, door de heer Otto Hendrik Kuyck genuakt, vun heí in 1ti78 a.l'gebrokan luis
"De Haaghe" in Wilp.
(Coll. W.W Kuyck, Oegstgee.st)
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Voor u gelezen

Ttrssen Veluwe en lessel - 10 joar dialect-
club "Klarenbeek en Umstreken"
Sinds enkele jaren is de maand maart "dia-
lectmaand". Dialectverenigingen als "Kla-
renbeek en Umstreken" zetten via verschil-
lende activiteiten de "schienwarpers" op
hun streektaal. Doelstelling van deze vere-
nigingen is om het gebruik van het dialect
aan te moedigen en om het verdwijnen er-
van te voorkomen. Eén van die activiteiten
is het uitbrengen van boeken in de streek-
taal.
Zo verscheen in maart dit jaar ter gelegen-
heid van het 10-jarig bestaan van genoem-
de dialectclub het boekje "TUssen Veluwe
en lessel". trén dialect van deze streek be-
staat niet. Iloewel er duidelijk overeehkom-
sten zijn, schrijft ieder van de zeven auteurs
in het boekje in zijn of haar eigen dialect.
Alle schrijvers hebben een eigen schrijfwij-
ze, die echter ieclereen kan lezen die enigs-
z.ins mct tlc slrccktiral vcrtrouwd is.

IJet boek jc is gevLrlcl nte t zo'n l8 al dan niet
waargcbcurde vcrhalen en l6 gedichten. De
onderwerpen variëren van de geschiedenis
van clc Veluwe tot het paarse kabinet.
In óón van clc bi.jclragen legt Marten Bras-
camp uit waarorl het dialect het waard is
bclroudcn te bli.jven. I)c streektaal is na-
mclijk mecr dan "Ncdcrlands in dialect-
wo<lrclcn". Aan de hand van een Neder-
lzrncls gcclichtjc ove r "Ons hart" laat hij zien
clat ecn vcrt:Lling daarvan in hct dialect
"nacns op lik". ()vcr bcpaaldc zaken wordt
in dczc strcck :tndcrs gcdaclrt cn dus ook
arrrlcrs gcspr<lkcn. '/,i.in "ver|aling" van gc-
nocmcl gcclichl luiclt kort maar krachtig:
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door H. Kleinjan

Mien buurman en ikke
IAie help mekàre vrike
Ie stoat d'r van te kieken
Ilie betaalt mekcire nooit
En toch binne wie rieke.
Voor alle liefhebbers van de streektaal een
alleraardigst boekje!
Te koop oij de heer G.H.A. Franken, De
Doorvaart 3,738I CJ Klarenbeek, tel. (055)
301 16 29. Prijs f 12,50.

Bussloo
150 jaar St. Martinusparochie 1847-lgg7
125 jaar St. Martinusschool L872-1997
Dóor een werkgroep uit de St. Martinus-
parochie te Bussloo is ter gelegenheid van
bovengenoemde jubilea een boek samen-
gesteld. Het boek valt uiteen in twee delen.
Het eerste deel beschrijft de geschiedenis
van de parochie. De eerste jaren van de
parochie $men weliswaar aan de orde,
maar de nfdruk ligt op de laatste vijftig jaar.
De same[stellers gaan er namelijk vanuit
dat veel leZers in het bezitzijnvan het boek
dat pastoor Reith in 1947 schreef over de
geschiedenis van de toen 100-jarige paro-
chie.
Al lezende krijgt de lezer het beeld van een
hechte en actieve parochiegemeenschap.
Na een korte beschrijving van de geschie-
denis van de parochie, het interieur en de
omgeving van de kerk (incl. maar lief'st drie
pastorieën) komen diverse activiteiten aan
bod die in kerkelijk verband georganiseerd
werden en nog worden.
Actieve mensen passeren de revue: van pas-
toors cn zustcrs tot kosters en cle tuinlnan,

van zangkoorleden en processiedeelnemers
tot leden van vakbonden en vrouwen- en
j ongerenverenigingen.
Het gedeelte over de St. Martinusschool be-
staat naast een korte tekst over het ontstaan
van de school en over de achtereenvolgen-
de leerkrachten voornamelijk uit klasse- en
groepsfoto's.
Het boek is à / 15,= (plus eventuele port-
kosten) te koop bij de heer W. Berends,
Bonenkampsweg 4a,7383 RR Voorst, tel.
(0s71) 26 17 4r.

1922-1997 Ten Holtens Erve - 75 jaar chris-
telijk onderwijs in Nijbroek
De School voor Christelijk Onderwijs in
Nijbroek viert dit jaar haar 75-jarig bestaan.
Eén van de feestelijke activiteiten was de
uitgave van een jubileumboek. Na een kort
voorwoord over de geschiedenis en toe-
komst van de school volgen 45 pagina's met
klassefoto's en opnames van schoolreisjes
en andere activiteiten. Aan de kwaliteit van
de foto's is veel aandacht besteed: ook de

foto's uit de jaren'20 zijn bijzonder scherp
afgedrukt.
Voor oud-leerlingen van de school is dit
boek een must. Het boek kost f 17,50 (plus
eventuele portkosten) en is te koop bij
mevrouw N. Kers, BeemterwegTT, 7341 PD
Beemte-Broekland, rel. (055) 323 14 22.

Voor de twee laatste boeken geldt, dat ze
met name interessant zijn voor hen die te
maken (gehad) hebben met de betreffende
school of parochie. De inhoud van de boe-
ken is afgestemd op deze beperkte doel-
groepen. Vanuit de organisatie van een ju-
bileum is dat heel begrijpelijk, maar eigen-
lijk doen de samenstellers van de boeken
zichzelf hiermee tekort. Want ook voor ie-
mand die geen directe relatie heeft tot de
jubilerende school/parochie is het best in-
teressant om in dit soort boeken te blade-
ren. Alleen missen zij een stuk achtergrond-
informatie. Meer historische gegevens had-
den beide boeken ook voor deze laatste
groep lezers (nog) leesbaarder gemaakt.

Kadastrale atlas L832 Voorst-Wilp

Op 26 juni 1997 presenteerde de Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland
haar uitgave, de herdruk uit 1832 van de
kastiale gemeenten Voorst en Wilp.
De Kadastrale Atlas bestaat uit een porte-
feuille met daarin:
- het boekje met alle kadastrale gegevens

van Wilp (88 blz.);
- l6 kaarten van de Steenenkamer, Wilp,

Posterenk en Wilp-Achterhoek;
- het boekje met de gegevens van Voorst

door L. Sevenster

(t04btz.);
- 18 kaarten van Bussloo, Gietelo, Appen,

Voorst en Klarenbeek.

Tèr illustratie van "wat kun je er nu mee?"
op de volgende pagina een kaart uit 1832

met de gegevens over boerderij'"De Hee-
ge" aan de Kerkstraat in Wilp. In het dorp
lag het huis met 5,5 HA grond. Het totale
bezit was 44.77.79 HA.
De eigerÍaar in 1832 was Gerhard Nilant

2t
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I e4 reeds 108 verkocht. Er zijn dus nog enkele
exemplaren over! Als u belangstelling heeft,
kunt u de atlas vooraf inkijken in onze werk-
ruimte aan de Klokkenkampsweg 25 in

Twello (iedere woensdagvan 9.00 tot L6.00
uur). Voor O.K.V.-leden is de prijs f 80,=;
voor niet-leden is het f 85,:.

.,J^
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Inventarisatie van de R.K. begraafplaats in De Vecht
door J. Groenenberg

1.3

Banier te Deventer, lid der rechtbank. Zijn
gronden omvatten de volgende percelen
(die op het kaartje wat dikker omlijnd zijn):
- 358 weiland;
- 359 boomgaard;
- 360 tuin;
- 361 hakhout;
- 362 weiland;
- 363 schuur en erf;
- 364 tuin;
- 36-5 huis en erf;
- 366 weiland;
- 3(t7 kippenhuis;
- 368 tcrrcin van vermaak.
I)c boerderii had cen "landhcerskamcr".
l)ctc"kamer" werd in 1tt37 vergr(x)t tot cen

landhuis en de naam werd "De Haghe".
Aan dit landhuis is elders in deze Kroniek
een artikel gewijd.

Van de atlas zijn 175 exemplaren gedrukt,
waarvan de O.K.V. er 125 heeft afgenomen.
Wij moesten namelijk zorgen voor een ge-
garandeerd minumumaantal te verkopen
exemplaren.
Door de sponsoring van dit project door
Makelaardij Bieze, Notarissen Van Drim-
melen & Noordman en het vroegere Wa-
terschap Oost-Veluwe konden wij de atlas-
sen voor een zeer gunstige prijs aanbieden
aan onze leden.
Inmiddels zijn er van onze 12-5 atlassen

Inleiding
De Begraafplaatsencommissie van de
O.K.V. heeft de inventarisatie van de R.K.
begraafplaats in De Vecht afgerond.
Voor de inventarisatie zijn de formulieren
van de vereniging de Terebinth gebruikt.
Hierop worden o.a. afmeting en materiaal
van de grafsteen beschreven. Daarnaast
wordt de volledige tekst van de grafsteen
letterlijk overgenomen en worden de ge-

bruikte symbolen beschreven. Zonodig
wordt een foto van de grafsteen gemaakt.
De ingevulde formulieren liggen ter inza-
ge bij de O.K.V.
Om het materiaal eenvoudiger toeganke-
lijk te maken zijn de letterlijke teksten uit-
getypt en is een index op persoonsnamen
gemaakt.
Bij het ontbreken van een nummering van
de graven heeft de commissie een eigen
nummering gemaakt. Door commissielid
G,B.J. Reinders is een fraaie genummerde
overzichtskaart van de begraafplaats ge-

maakÍ, zodat de graven eenvoudig terug te
vinden zijn.
De inventarisatie betreft uiteraard een mo-
mentopname en werd in het voorjaar van
1997 aÍgerond.
Een exemplaar van de inventarisatie is aan-

wezig bij het kerkbestuur van de R.K. kerk
in f)e Vecht, in het Streekarchief te Twello

Klorrick l()()7 -.l

en bij de Oudheidkundige Kring Voorst.
De inventarisatie is uitgevoerd door: de
heer A.P. Nieuwstraten, mevrouw M.M.H.
Nieuwstraten-Broekhof, mevrouw J.W.J.
van Reede-van Hoek, de heer G.B.J. Rein-
ders, de heer G.J. van Drimmelen en on-
dergetekende.

Geschiedenis
De Rooms-Katholieke kerk van De Vecht
heeft in 1996haar 75 jarigbestaan gevierd.
In 1919 kreeg kapelaan W. Boelens uitZut-
phen opdracht van de aartsbisschop Mgr.
H. v.d. Wetering een nieuwe parochie voor
te bereiden in De Vecht. In mei 1919 werd
kapelaan Boelens overgeplaatst naar Dui-
stervoorde om dit te verwezelijken. De H.
Antonius'van Padua werd de patroon van
de parochie.
Op 14 juli 1920 werd de eerste steen ge-

legd. De architect was de heer Kroes uit
Amersfoort.
Het gebouw werd op 20 januari 1921 inge-
wijd door de zeereerwaarde heer P. van
Beurden, deken van het dekenaat
Apeldoorn. De kerk werd op l9 juli l92l
geconsacreerd door de aartspisschop Mgr.
H. v.d. Wetering.
De begraafplaats, die achter de kerk ligt. is

ook in l92l ingebruik genomcn. De ecrste
begrafenis die plaats vond was clie van Gra-

,I

.tt0

10t

l3
22

Kronick l()97 -J



da Johanna Linthorst. Zlj was slechts vier
maanden oud en werd begraven op 29

maart 1921. Haar grafsteen is niet meer
aanwezig.
De eerste pastoor werd kapelaan W. Boe-
lens. Na hem kwam pastoor H. Blornesath.
Hij overleed op 2-5 juni 1946 en ligt begra-
ven op de begraafplaats van De Vecht.

Inventnrisatie
De R.K. begraafplazrts van De Vecht is met
zijn 75 jaar een jonge begraafplaats. Dit
blitkt ook uit de grafmonuntenten. Er zijn
geen monumentale grafstenen aanwezig.
De twee oudste grafstenen dateren uit1922.
De oudste grafsteen is die van Maria de

[:ctt vutt tk: otulcrt: !:tul:;lcncn uit ]921

24

'I

Witte. Zij ov,èrleed op Zgjanuari 1.922.De
andere grafsteen is die van Hermanus ten
Have. Hij overleed op26 april1922 en was
kerkmeester van de parochie.
Tijdens de inventarisatie zijn verscheidene
oude grafstenen verdwenen. De graven zijn
echter niet geruimd.
Het grootste deel van de grafstenen op de
R.K. begraafplaats van De Vecht is gemaakt
van hardsteen, vaak in combinatie met mar-
rner. Daarnaast komt graniet veel voor, met
name bij de jongere graven.
Het symbool dat het meest voorkomt is het
kruis, als vorm van de grafsteen of als af-
beelding. Soms is op een kruis een corpus
of een engelenkopje aangebracht.
Andere symbolen die frequent voorkomen
zijn pahntakken en rozen. De laatste gewik-
keld om een kruis en met name op de jon-
gere grafstenen van graniet.
Symbolen die incidenteel voorkomen zijn
korenaren en duiven.
Afkortingen die regelmatig voorkomen
zijn: R.I.P. (Requiescat In Pace : hij ruste
in vrede), I.N.R.I. (Iesus Nazarénus Rex Iu-
daeórum : Jezusvan Nazareth, koningder

Ovarzichtslltto op hct niltltlcngctlcelte vun tlc be-

liruullluut,s

Joden; dit staat meestal boven een crucl-
fix). Het monogram van Jezus;ftis samen-
gesteld uit de Griekse letters X en P, die de
eerste letters van "Christus" vormen.
A en Q de eerste en de laatste letter van
het Griekse alfabet komen op deze begraaf-
plaats slechts enkele keren voor. Zij sym-
boliseren God als het begin en het einde
van alle dingen. Het woord PAX, vrede, is
op een aantal grafstenen terug te vinden.
Op een grafsteen uit 1937 is een koperen
plaatje bevestigd met de naam van de steen-
houwerij waar de grafsteen gemaakt is. De
complete tekst luidt: "Johs te Riele, Steen-
houwerij in Monumentale Werken, Deven-
ter".

Conclusie.
De R.K. begraafplaats van De Vecht is een
jonge begraafplaats. Ze is omzoomd door
een fraaie dubbele rij rode beuken en ziet
er keurig verzorgd uit.
Een zorgwekkende ontwikkeling is het ver-
dwijnenvan de oudere grafstenen. Het zou
voor de sfeer en het karakter van de be-
graafplaats, ons inziens, beter zijn als deze
oude grafmonumenten zouden blijven be-
staan. Dit ondanks het feit daÍie misschien
verweerd en wat verzakt of beschadigd zijn.
Uiteindelijk zal de begraafplaats er niet
fraaier op worden als er over enige tijd al-
leen nog maar moderne gelijksoortige gra-
nieten, grafstenen zouden staan.

Tot slot
Mogelijk zijn er lezers die meer weten over
de geschiedenis van de R.K. begraafplaats
van De Vecht. De commissie houdt zich
aanbevolen voor hun informatie.
Verder zijn er misschien nog oude foto's van
de begraafplaats die zouden kunnen wor-
den overgefotografeerd voor het archief
van de O.K.V.
De "Inventarisatie van de R.K. begraaf-
plaats in De Vecht" (incl. kleurenkaart van
de begraafplaats op A3-formaat) is voor
f 17,50 te bestellen bij het secretariaat van
de O.K.V De inventarisatie kan eventueel
ook met zwart-wit kaart geleverd worden.
Mensen die geihteresseerd zijn om één keer
per maand (op de eerste zaterdag van de
maand) mee te werken aan het inventariseren
van de begraafplaatsen van de gemeente
Voorst zijn van harte welkom. Momenteel
zijn we bezigmet de begraafplaats van Kla-
renbeek.
Contactpersoon:
Jan Groenenberg, Hietweideweg 30,

7391XX Twello, tel. (0571) 27 60 37.

Bronnen
1. "Parochie De Vecht viert het 75 jarig be-
staan", Voorster Nieuws 10 t'uli 1996
2. "Begraven en begraafplaatsen, monu-
menten van ons bestaan", Tèleac
3. Mondelinge informatie van pastoor
J.H.G. Leemereise
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Klokkenkampsweg 25

In de Kroniek van maart heb ik beloofd u
op de hoogte te houden van de verenigings-
activiteiten aan de Klokkenkampsweg. Als
eerste activiteit wil ik u bekend maken met
de verzameling bidprentjes. Er verandert
veel om ons heen en het bidprentje ontkomt
daar niet aan. Gelukkig hebben we Theo

,Cww*@rnhua

'o,\',0/-192,? /oó:o,s-(t197

I:én vun tlc oud.ste cn tle nieuw:;te prentjes vun tle
().K.V-varzumalin14. Op tle wigende pugina ean

hidprentje uit l()l(); Brnen het T4cduchtani:;prcnt-

door J. Lubberts

Ktipers bereid gevonden ons hierover iets
te vertellen

Wat is een bidprentje?
In de katholieke kerk was het een oude tra-
ditie om een prentje te maken, wanneer
iemand was overleden. Het bidprentje had

9í* a rrto* 6ueÁrtz,gc/r/tn., Ict
tcnctulgÊa* ett lzt ow!iln.,áoft Árctna aon

,fer*@nÁtae

Aoor. a/ runs rvttz:hzx g7n uegrcttctÁt tn onzr.

Jzeánl/. SÉ.1&d te Áellen,gzno//ztn o(// ((n

6konlë mnn, ,lL rh gn. rtrrá.ztttru L.,rn
ooor atr/mrtavtz. tza ÁcAr€ lettÁcn/,

.ry. fu ont aee/na. .'l6au /2, utl; kttt'ilorc

4q* uoor ,y'a grcrneerarclrp, Vyit ?r. ooot. olrt,t

ao o m/ /z 1tu4 atv' Áztvhtutun qrn oan ctn. ltàx'
,rutn., ootlrr rn ofa.

(Dc óclr4grtzllr1g en Ád rnrdr:l<oa tycy'en,r z)n

zz'íto ut. na zt)h. ooety'y.&, oor, :rlu'lrn ,y'r,r:t1

on4qoe/.

tfrrntoo, ltr*ttgu aty: rt onz, rfrct'/ttc /onÁ

.7ot/lo,,ynt lfl/
,f .,'( !&rnlrà' a. 'llyruy'rzt

/t th tlowt rzt I lit /t à ul y'o t

.je vun cle heer (1. Punhuis, oud-voorzilter vun cle

0. K.V (met ktestemming vun mavrouw.l.A. IIm-
hui,r-vun Vamtlen hier uJ gedrukt ).

aan de voorzijde meestal een afbeeldingvan
Jezus aan het kruis, Maria, de Moeder van

smarten, of een andere religieuze afbeel-
ding. De achterzijdevermeldde enkele sum-

miere gegevens van de overledene: de

naam, geboorte- en overlijdensdatum en

soms enkele gegevens over het leven van

de overledene. Tevens bevatte zij enkele re-

ligieuze teksten, zoals "pijn Jezus barmhar-
tigheid" of citaten uit het bijbelboek Job.

Over het algemeen was de uitvoering - vol-
gens onze huidige maatstaven - nogal som-

ber.
Deze bidprentjes werden in het kerkboek
gelegd en op zondagen tijdens de kerk-
dienst zagmen die namen weer en kon men

voor de zielerust van de overledene bidden.

Na egn een kortere of langere tijd werd het
bidprentje uit het kerkboek verwijderd en

opgeborgen in een oud sigarenkistje, doos,

of bij de familiefoto's in de la van kast of
kabinet.
Wanner men vroeger met de buren samen

in het sterfhuis had gebeden, werden deze

gebeden meestal beëindigd met de opmer-
king van de oudste buur: "Laot wie ok nog

èven bidden veur de luu uut de la of uut 't
deussie".
Door de jaren heen en vooral na de oorlog
is het karakter van het bidprentje veran-

derd. Nu spreekt men van gedachtenis-
prentje. De sombere afbeeldinguit hetver-
leden heeft plaatsgemaakt voor een kleuri-
ge afbeelding van een landschap, bloemen,
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Bld voor de zlel van zaligerr

ANTONI CORNELIS
JANSEN VAN DE SLIGTE,

geboran te Vaasson, 20 Ocl' 1919' voor-
zlen van de H. H. Sacramenten der Star-
vendcn, overleden ln hel R. K. Ziekonhuis

to Dov€ntoí deo 4 APril í938 en don I
Aprll op het R. K. kerkhof ic Vaasson

b!gtaven.
Wat l. de monsch toch? Gii bszookt

hen, o Ood in den morgonslond.

Zoo Oii mll des morgcns bezoekt, zal ik

niel meer bestaan'
Wil zijn maar van gisteren, want onzo

d.g6n op aarde ziio als een schaduw.

De dagen van dcn mensch ziln kort' het

getal zuner maandsn hangt van U aÍ; Gli

stelt hem palen waar hll niol kan buiton-
gaan, o Heer'

Dierbare Vader, Broer on Zusters, zoo'

alr 't God behaagda, 18 't geschiod. Da

naam deg Heeren zll gezegend. lndlen wij

het gosd aannomen, waarom zouden wii

het kwade ni6t aanvaardon.

Alhrzootslo Jezus, weeq mii geen

Rochier, maar een Zaligmaker.

50 dagon allaat.

G. J. I'annekoek t Kostcr I ltd(t-srt'n.

MOHDER VAN SMARTEN,
MOEDER AÍ,I,F:R CIIRIS'I'T:NEN

BID VOOR ONS.

r oaXqn.t-Ad6ll, x.r.klchr
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of - wat men tegenwoordig bijna altijd ziet
- een foto van de overledene. Ook is het
enkelvoudige blaadje vervangen door een
dubbele. Op de binnenzijde worden niet
alleen de persoonsgegevens afgedrukt,
maar ook de levensloop of andere gegevens
van de overledene.
Het gedachtenisplaatje komt niet meer in
het kerkboek, want dat raakt in katholieke
kringen in onbruik. Wat opvalt is dat steeds
meer mensen, niet-katholieken, gebruik
maken van het gedachtenisprentje. Het ver-
schil tussen katholiek en niet-katholiek is
op dit gebied helemaal verdwenen.
Zoheeft het oorspronkelijke bidprentje een
geheel andere betekenis gekregen.

De verzameling
In het kadervan genealogisch (stamboom-)
onderzoek zijn de persoonsgegevens die op
bidprentjes staan afgedrukt eenwelkome aan-
vulling. De bidprentjes diein bezitzijnvan
de Oudheidkundige Kring zijn in alfabeti-
sche volgorde opgeborgen en voor een ie-
der toegankelijk. Mevrouw Schutte ver-
zorgt deze collectie.
U begrijpt dat wij ons zeer aanbevolen hou-
den voor oude en nieuwe bidprentjes, te-
genwoordig vaak gedachtenisprentjes ge-
noemd. Wij willen onze collectie graagzo
veel mogelijk compleet hebben en doen een
beroep op u om oude bidprentjes ofgedach-
tenisprentjes niet weg te gooien.

Cursussen
In het kader van de geschiedenis worden er
een groot aantal cursussen gegeven. Het
betreft o.a. cursussen op het gebied van ver-
halen in dialect schrijven, genealogie, oud
schrift, hoe vind ik de weg in een archief en
nog veel meer. Dit soort cursussen wordt
op diverse plaatsen gegeven. Omtrent deze
cursussen kunt u alle informatie verkrijgen
bij het secretariaat of op woensdag aan de
Klokkenkampsweg 25 te Twello.
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