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Áetiviteitenplanning

Álgewene Ledenvergad*íng OKY- 20 juni 2001
Er is een nieuwe datum gepland voor de algemene ledenvergadering van de OKV.
Deze zou aanvankelijk op 19 april 2001 plaats vinden, maar werd ia verband met de

Mond- en Klauwzeer-crisis uitgesteld.
De nieuwe datum is geworden woensdag 20 juni 2001; aanvang en locatie rijn het-
zelfde gebleven: 20.00 uur in het Stetionskoffrehuys te Twello.
Een en ander wel weer onder voorbehou{ in veóand met de MKZ-crisis.

Lezing nÁrcheologie'- 20 jani 20AI
Ook de lezing van B.J. Groenewoudt over archeologie in en om de gemeente Vocrst is
doorgeschovea naar 20juai. Het staat op de agenda, na het offic.iêle deel van de leden-
vergadering, dat naar verwachting 30-45 minuten in beslag zal nemen.
Bezoekers die in bezit zijn van archeologische vondsten kunns* deze meenemen naar

de lezing om zs te laten bekijken en eventueel te determineren. We denken dan aaa

scherven, potten, vuursteE& metglen voorwerpen e.d.

Lezing (Agrarisehe gxsshiedenis Gstderla*d" - 29 novemher 20AI
Voor 29 november 2001 heeft het OKV-bestuur een lezing gepland over ds agrarische
geschiedenis van Geldsrland (1500-1950). De heer Paul Brusse zalèeze lezing verzor-
gen. De plaats waar de lezing wordt gehouden is nog niet bekend.

Voorwoord

Van de bestuurstafel

Ook de OKV ondervond de gevolgen van
de MKZ-maatregelen. Verschillende van
onze leden hebben enerverende weken
achter de rug met als treurig dieptepunt de

ruiming van hun dieren. Als bestuur heb-

ben we gemeend de jaarvergadering te
moeten uitstellen. De nieuwe datum wordt
woensdag 20 juni. We hopen dat u allen
komt. De agenda en het jaarverslag vindt
u in de vorige Kroniek.

Eind vorig jaar hebben we uw mening ge-

vraagd over een aantalzaken die de vere-
niging betrefflen. De ontvangen suggesties

voor lezingen en excursies zijn doorgege-
ven aan Ruud Egberts en Jan Groenenberg.

Verder zullen de mensen die zich aange-

meld hebben om actief vrijwilliger te wor-
den ofom een stukje voor de Kroniek te

schrijven worden benaderd. Omdat er vrij
veel leden blijken te zijn die interesse in
genealogie/stamboomonderzoek hebben,
heeft dit ook onze aandacht. We proberen
in de winter een korte cursus te realiseren.
Daama kan eventueel een interessegroep
van start gaan.

Jan Lubberts en Josien Schutte hebben
vanuit de OKV afgelopen winter bij Wel-
zijn Ouderen een cursus gegeven over de
geschiedenis van Voorst.Deze is heel en-

thousiast ontvangen. Wellicht dat zij ook
voor onze leden deze cursus nog een keer
willen geven.

door J. Roosenschoon

gingen of bedrijven die niet goed weten
wat ze met hun archief aan moeten. Het is
in ieder geval van groot belang om oude
stukken, notulenboeken, correspondentie
etc. niet weg te doen maar te bewaren en

bij elkaar te houden. De OKV probeert om
voor deze stukken een plaatsje in de kluis
van het gemeentearchief te vinden. Hier
kunnen ze dan bewaard blijven op naam
van de OKV of van de eigenaar. Het is
verstandig om ze niet aan het gemeente-

archief te schenken, want mocht ooit weer
iemand het in zijn hoofd krijgen de archief-
stukken ergens anders heen te brengen, dan

verdwijnen ze uit de gemeente. Particuliere
eigenaren en de OKV kunnen in dat geval
hun stukken weghalen en er in de gemeente

een ander onderkomen voor zoeken.

Tot slot een oproep van de penningmees-
ter: Willen de leden die per acceptgiro de

contributie betalen zo vriendelijk zijn de

onlangs ontvangen kaart in te vullen en op

te sturen? Zijn dank is groot!

Geknipt voor u
Voor u ligt weer een nieuwe Kroniek. U
leest hierin een herhaalde uitnodiging voor
de ledenvergadering (zie boven). De nare
omstandigheden die geleid hebben tot het
uitstel van de vergadering hebben de re-
dactie ertoe aangezet om eens uit te zoe-
ken hoe men vroeger met deze ziekte om-
ging.
Verder krijgt de redactie regelmatig opval-
lende, interessante of grappige kranten-
knipsels toegeschoven door de werkgroep

die op woensdagochtend het kranten-
archief bijhoudt. De redactie gaat deze

knipsels gebruiken voor het opvullen van
kleine stukjes "lege" ruimte in de Kroniek.
Op de pagina hiernaast ziet t een voor-
beeld.

De redactie hoopt een gevarieerd nummer
samengesteld te hebben en houdt zich aan-

bevolen voor al uw opmerkingen en sug-
gesties. Veel leesplezier gewenst.
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Geregeld bereiken ons vragen van vereni- (Eper krantje, 15 november 1916)
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Gewone uparte dingen

De voorzittershamer
Toen het boek "Wilp, het dorp en de Wilpse
Klei in het verleden" in 1999 verscheen
kwamen er diverse reacties binnen. Een
van de aardigste was die van mevrouw A.
Dieperink-Bolink uit Wllp. Zij bood de

OKV een voorzittershamer aan, die altijd
in een kast in cafe Dieperink klaar lag wan-
neer er een jaarvergadering werd gehou-
den voor de leden van de Coóp. Ztivel-
fabriek van Wilp. Dit gebeurde eens in de

drie jaar in café Dieperink, de andere ja-
ren werd de jaarvergadering gehouden in
Voorst of in Wilp-Achterhoek. Alle
bestuursvergaderingen vonden plaats in het
fabriekskantoor aan de Molenallee. De
rijkbewerkte hamer is gemaakt van hard-

door L. Sevenster

hout en versierd met zware lvoren ringen
aan de uiteinden. Door intensief gebruik
(misschien tijdens rumoerige vergaderin-
gen?) zijn van de ivoren ringen stukken
afgesprongen. De steel van de'hamer is
versierd met zilver. Op de hamer zelf tref-
fen we eveneens een zilveren plaataanmet
daarop de volgende tekst: 1897-1922
Coop. Stoomzuivelfabriek "Wilp". Aan-
geb. D.d. Firma- Wed. F. Hogenkamp
Deventer. Het is heel gewoon, maar toch
heel apart dat deze voorzittershamer ge-

durende 72 jaar in café De Kroon van de

familie. Dieperink bewaard is gebleven.

U kunt de hamerbekijken in de vitrine van
de OKV aan de Sationsstraat 59 in Twello.

Nieuwe uflnwinsten

Gelderse plakkatenlijsl, J. Drost, 1982,

Walburgpers (Beschrijving van 1049 plak-
katen 1740-1815).

Oriëntatie Klarenbeek,B.A. Buurman en

E.D. Makkink, 2000 (studieopdracht).

Kijkop Nederland, Overijssel, T. Bouws,
1979,Elzevien

Beelden van een kerk, Jan Baggen ,1992,
Dev. Dagblad Combinatie.

Ik zie het nog zo voor me,200 I , Ver. Oud
Apeldoorn (verhalen van vroeger over
Apeldoorn).

Steenenkamer I 9 2 6-200 1, een invitatie,
red. cie.,2001, (Buurtvereniging 75 jaar).

650 Jaar de Worp,'S} jaar De Hoven-
s chool,. Achtereekte, Heidsma, Nalis,
200t.

door J. Lubberts

Wapenveld in de jaren 1940-1945, J.

Nitrauw, Heerder Hist. Vereneniging.
Enkele boeken over vliegtuigen en

wapensystemen 1940 - 1945; fitg.
defensiebureaus.

Soldaten im Einsatz, C. Zentner, 1977

(Duitse Wehrmacht).
C.VV Avanti, meer danvoetbal, red. cie.,

2000 (t.g.v. 4O*jarig bestaan)

V en K, 75 jaar sporthistorie in Twello,
red. cie. 2000.

Aanschouw de jaren I 900- I 950 (Foto-
boek wereldgebeurtenissen).

Video Toekomstmuzíek boven Twello,
Carillonstichting.

Twee wundversieringen
door J. Lubberts

Dinsdagmiddag 15 mei jl. was een bijzonderemiddag. Op bezoek in de werkruimte waren

de heer Kloosterboer enzljnechtgenote uit Apeldoom om met de heer Ten Bosch oorlogs-

gegevens betreffende vliegtuigen uit te wisselen.

Tevens werd de heer Sevenster door één van de medewerkers van huis gehaald. Wat was

het geval? Een oude vriendin van de Oudheidkundige Kring - als ik haar zo mag noemen -

kwam op visite: Hennie Hassink, oud-bewoonster van Tercera in Terwolde.

Zijkwamniet zo maar. Zij schonk de kring twee wandversieringen: een prachtige reclame-

plaat van Droste en een verordening die in het café van haar grootouders had gehangen.

Beide had ze professioneel laten voorzien van een houten lijst. Bovendien had ze een grote

doos met'portugeesjes (geba$ meegebracht. De naam portugeesjes wordt in verband ge-

bracht met oud-bewoners van Tercera. Hierover later meer.

Het werd"een gezellige 'tea party' aan de Stationsstraat. Het werd door de aanwezige me-

dewerkers zeer op prijs gesteld, dat Hennie Hassink tekst.en uitleg gaf over de schenking.

die werd opgehangen in de werkruimte.
Hennie, nogmaals onze hartelijke dank.
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Verdwenen beroepen: de smid

Ook in deze tijd doet de smid nog zijn
werk. Maar dat bestaat veelal uit sier-
smeedwerk of het smeden ten behoeve van
restauratiewerkzaamheden aan antieke
voorwerpen of voor historische onderde-
len aari geboriwen of hekken bijvoorbeeld.
Voor de andere zaken ga je tegenwoordig
naar de bouwmarkt,waaÍ elk denkbeeldig
haakje, handgreep, hengsel, slot ofkachel-
prjp - al dan niet flexibel - te koop is.
De smid van de 'grof hoef- en kachels-
mederij', zoals dat in de jaren veertig
heette, bestaat niet meer. De opkomst van
de industrie, vooral direct na de Tweede
Wereldoorlog, heeft de smederij van vroe-
ger de das omgedaan. De ene smid bleef
(hobby) paarden beslaan, de ander koos
voor het installatiebedrijf, loodgieter of
verwarmingstechniek. Of men begon een
winkel.voor de verkoop van wit- en/of
bruingoed, met reparatieservice.
Landbouwmechanis atie, gaÍ age of fi etsen-
maker zijn bijna allemaal bedrijven of be-
drijfstakken die uit de smederij ontston-
den.

Jaap Barmentloo uitVoorstis nog een smid
van de oude stempel. Hij kreeg zijn oplei-
ding aan de Ambachtsschool voor
smederij/bankwerkerij. Hij werkte vanaf
1946 bii verschillende grof hoef- en
kachelsmederijen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden varieerden nogal. Je

moest van alle markten thuis zijn: een
nieuw micaruitje in de kacheldeur zetten
of nieuwe vuuryaste stenen in de kachel

door G. Groenewold

metselen en kachelpijpen rèpareren. Daar
hoorde schoorsteenvegen ook nog bij. Je

besloeg paarden met zelf gesmede hoefrj-
zers en vaak stonden de soldatenpaarden
in de rij om op de beurt te wdchten. De
houten wielen van de boerenkarren wer-
den voorzien van hoepels die de smid erom
moest leggen; datzelfde gold voor de krui-
wagens die door de timmerman werden
gemaakt en waar als laatste de hoepel nog
om het wiel moest.

Hang- en sluitwerk voor deuren, ramen en
hekken werden met de hand op maat ge-

smeed. Veel werk had de smid in deze rc-
gio door de oversteek van de Canadezen
op de Wilpse Klei. Bijna alle boerderijen
op de Klei waren z 

^raar 
beschadigd door

beschietingen en voor al die restauraties
moest nieuw hang- en sluit'werk gesmeed

worden. Klauwduimen, hengels en klink-
stellen maken, maanden werk was dat,
voor iedere deur en elk raam weer anders.
Pompen slaan was ook een klus voor de
smid. Buiten,maaÍ ook binnen.
Door de intrede van hetaanrecht in de keu-
ken kwam er ook een watertappunt bin-
nenshuis. Buiten de muur werd een pomp
geslagen en via een loden pijp naar de keu-
ken gebracht. Naast het aanrecht kwam een
houten kast die het binnenwerk verborg
met zwengel en uitloop boven de gootsteen
inhet zichÍ. Die zwengel en uitloop wer-
den dan door de koperslagerian koper
gemaakt (en natuurlijk elke week ge-
poetst). Het aanrechtblad en de gootsteen
waren van graniet dat ter plekke in een

bekisting werd gestort. Altijd op
maat duql
Putten losgraven en onstoppen
was een niet zo fris karweitje. Zo
werd er een keer een soort tran-
sportband bedacht in de groep
achter de koeien. De band werd
zelf in elkaar gezet (behalve de

motor) en moest op een handige

manier de koeienmest naar de

mestvaalt'transporteren. Natuur-
lijk moest die band uitgeprobeerd
worden en daar kwam volgens
Jaap veel stront aan te pas.

Als het hoog water was geweest

op de klei moesten nadien de

afrasteringpalen omhoog ge-
draaid worden.
Dakgoten zetten van zink was

ook een smidskarwei. Toen ging
dat meter voor meter terwijl je de

goten tegenwoordig kant en klaar
koopt.
In de kerkvan Bussloo stond een

manshoge kachel en om de

warm-te zoveel mogelijk in de

kerk te houden liepen de kachel-
prjpen door de gehele kerk. Die
pijpen moesten gepoetst worden,
ook een karweitje voor Jaap, on-

der toezicht van de nonnen.

Het einde
Met de enorme toename van de sociale

woningbouw in de jaren vijftig kwamen
veel kant-en-klare producten op de markt,
die het werk van de smid deels overbodig
maakten, zoals het hang- en sluitwerk. De
waterleiding deed op grote schaal zijn in-
trede-en maakte pompen onnodig. Gas-

kachels en nog later centrale verwarming
verdrongen de kolenkachels. Tractoren en

landbouwmachines namen de plaats in van
boerenkarren en eenvoudige eggen en
ploegen.

Als werknemer verbloemde je het gebrek
aan kennis van al die techniek door hard

te werken. Bijscholingscursussen waren er
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niet, althans niet voor de eenvoudige ar-
beider. "De enige 'machine' die we had-
den was een slijpsteen, maar: door vragen
werd je wijs en van goed kijken leerde je
ook een hele boel," aldus Barmentloo.
De invoering van elektriciteitwas ook een
grote omschakeling. Maar zolang het bij
een of twee lichtpunten in huis bleef was
dat ook nog net zo'n beetje bij te benen.
Totdat de computer en de hydraulica ge-
meengoed werden, daar kwam de smid niet
meer aan te pas.

Het fijnste van het handwerk in de smidse
was de gemoedelijkheid. De smederij was

vroeger een ontmoetingsplaats met een so-
ciale functie zoals bij de kapper. Kolkman
van De Smidse in Wilp had behalve de
smederij zelfs een café. De laatste nieuw-
tjes werden uitgewisseld en ook als het
paardal lang beslagen was, zaten de klan-
ten er nog. Alleen in Empe, Voorst,
Gietelo, Posterenk en \Milp war€n al tien
smede-rijen

Jaap Barmentloo is na zijn pensionering
nog altijd doende als hoefsmid. U vindt
hem op demonstraties en paardendagen.
Maar ook hij koopt de hoefijzers tegen-
woordig kant en klaar.

Voetveer bij het Blokhuis

De brief aan de gemeente betreffende de

vlooienplaag, in één van de vorige Kro-
nieken, deed mij er aan herinneren dat ik
nog een kopie van een briefaan de burge-
meester inbezit had. Deze was ik al eens

tegengekomen bij mijn onderzoek n aar ge-

gevens over de Bandijk te Terwolde. In dit
geval gaat-het niet om vlooien, maar moet
men het zien in het kader van broodnijd
tussen twee herbergiers.

De twee Blokhaizen
Aan de Bandijk in Terwolde liggen tegen-

over elkaar twee herbergen. Geen herber-
gen in de zinvan een horeca-gelegenheid
zoals we die nu kennen, maar min of meer

een bijverdienste voor de bewoner. Aan de

zijde van de uiterwaarden, boven aan de

dijk, staat het Kleine Blokhuis, ten tijde
Van de brief bewoond door de heer WJ.
van der Haar. Hij was landbouwer en te-

vens herbergier.
Aan de andere kant, juist onder aan de dijk,
staat het Grote Blokhuis, toen bewoond
door de heer W. de Groot. Hij was landbou-

wer, fruitteler en fruithandelaar, maar ook
herbergier.
De twee kasteleins of landbouwers had-

den twee dingen gemeen. Ten eerste beza-

ten beide een stuk land aan de lJssel dat

dienst deed als loswal. Hier werden goe-

deren per schip aangevoerd zoals grind en

zand voor wegenonderhoud, maar ook riet
voor dakbedekking. In de herfst legde de

turfschipper hier aan om vanaf zijn schip

turf uit te venten bij de plaatselijke bevol-
king. Afgevoerd werden landbouwproduc-

door J. Lubberts

ten zoals stro en suikerbieten. Ook popu-
lieren en eekhout werden afgevoerd.
Het tweede dat ze gemeen hadden was het
overzetten van personen met een roeiboot
Over het overzetten van personen ging nu

de aan de burgemeester gerichte brief. De
brief is geschreven door Van der Haar en

geef ik ongecorrigeerd weer:

Terwolde den 30 April 1892.

Aan de Wel Edele Gestrenge Heer Crom-
melin burgemeester der gemeente Voorst.

Mijnheer ikvoel mij verplicht om U.E. juist
mede te delen het gebeuren van verleden
maandagmorgen. Omstreeks zes uur komen

er drie personen bij ntjn buurman Wde
Groot om over de IJssel gebracht te wor-
den. De bootvan de Groot lag aan de over'
kant, die mis s chien door huaadwilligen was
rneegenomen. Het veergeld is hiei ter plaat-
se drie cent de persoon. Wlde hij gaarne
de 9 cent niet laten passeren. Wat gedaan?

Hij had nog een oud vissersbootie in de

schuur liggen dat geheel was uitgedroogd
bij een mand gelijk. Dat werd met een loui-
wagen naar de IJsseI gebracht en op de IJs-
sel gezet, maar de Groot en ziin drie zoons

hadden geen zin hun leven te wagen om er
mee naar de andere kant te roeien.Van der
Haar om de boot te vragen konden ze

slecht doen. Dan zou ik gezegd hebben ik
zal de mensenwel overbrengen dan had ik
gekomen in het bezit van de 9 centen.Zii
wisten beter raad, zij namen B.Blok haar
arbeider en die woont onder haa\ een on-

latndig man vooral te water. Die voorheen
gestuurd naar de andere kant om haar boot

Ongeluk
door J.Lubberts

Mensen vinden verhaaltjes uit het verleden vaak leuk of grappig, omdat men nu de dingen
van uit een andere zienswijze beoordeelt.
Dat er in het verleden ook vaak veel verdriet is geweest daar staat men niet bij stil. Bij het
helpen van studentjes van het Veluws College kwam ik per toeval het volgende verhaal
tegen in het archief van de kerk van Wilp.

Den tweede april 1829 zijnde donderdag des morgens ruim negen uur trof ons jongste
zoontje HendrikJan Dieperink geboren te Wilp de 29 september 1826 een droevig ongeluk
door het vallen van achteren in een ketel met bijna kokend water Deze ketel had de meid
Jantjen van de Burg onvoorzichtig nedergezet en ten gevolge van welke door de bijko-
mende stuipen hetzelve zaterdag den vierden april des morgens ten vier uren tot onze in-
nige droeJheid overleed. En werd hetzelve op woensdag den achsten april 1829 des mor-
gens tenvijf uren begraven op de nieuw aangelegde begraafplaats bij de Zutphen.(ZÉphen: de ZÉphenboer tegenover de begraafrlaats van Wilp-Voorst). Het kind werd begraven
op het eerste vakvan de hervormden, het graf nn 40 behorende aan de kosterij van "Wilp.Ons
kindje was het tweede lijk dat op de nieuwe begraafplaats werd begraven en het eerste dat
op het eerste grafwerd begraven.

Was ondertekend:
Wílp den 2I mei 1829.
B.Dieperink.
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op te halen. Midden op de lJssel zinh de
boot en Blok onder water een man met
vrouw en kind. Daar wij het zagen liepen
we toe met de riemen naar onze boot en
gaven haar die. Gelukkig is de man gered
met onze boot. Nu lees ik in de courant
een mooíe advertentie van gebroeders de
Groot en gemerkt aan Dekker ( de veld-
wachter ) dat ze nog geld verlangen voor
het redden van drenkeling. Het dient veel-
eer gestraft te worden om een onkundig
nan zijn leven zo op spel te zetten en blij-
ven zelfs op de kant staan. Hopende dat U
Edele dit onderzoekt of het de zuivere
waarheid is. Misschien zal Dekker en
maandagmorgen bij de burgemeester ko-
men om geld te ontvangen voor het red-
den van drenkelingen.

In afwachting W.J.van der Haar

De loswal van beide heren is niet meer als
zodanig in gebruik. Door de opkomst van
de fiets werd het voetveer overbodig. Ook
hebben beide Blokhuizen hun functie van
herberg verloren, het verkeer raast er voor-
bij.
Op de foto hetKleine Blokhuis, nog steeds
een landbouwbedrijf (veeteelt) en be-
woond door de fam. Van Weeghel. Het
Grote Blokhuis is nu woonboerderij.

Bron: ingekomen stukken archief gemeen-
te Voorst.

Reacties van lezers

Overkamp
Gerard Vrieling kreeg naar aanleiding van
zijn artikel "Een onopgeloste zaak" in de

vorige Kroniek eentelefonische reactie van

de heer Overkamp uit Weesp. Deze ver-
telde een rechtstreekse afstammeling te

zijnvan de genoemde Teune Overkamp.
Verder berichtte hij, dat Teune dienstbode
in Arnhem was geworden.

Verder ontving de redactie van de heer A.
Willemsen in Den Haag een brief, waarin
hij reageert op twee artikelen die versche-
nen zijn in de Kroniek.

Het Voorde
In de eerste plaats reageprt hrj ook op "Een
onop gel oste zaak"door G--Vrielin g. "Waar-

om denkt de schrijver.dáHemlanus Over-
kamp waarschijnlijk op dê Barchel woon-
de?" is zijnvraag. "Uit lièt proces-verbaal

blijkt, dat het lijkje werd gevonden aande
kant van een kolk in een wei die aan Wolf
van Westervoorde toebehoorde. Op 10 fe-
bruari 1778 is Frederik Christoffel Her-
mannus de Wolff van Westerroode beleend
met alinge erbe ende goet ten Voirdet.Deze
de Wolffvinden wij 54 (r.) jaar later terug
in de kadastrale atlas van 1832 onder de

naam Frederik Christophe Herman Wolf
van Weslenrode, rentenier te Voorthuizen.
Hij heeft in de kadastrale gemeente Wilp
in totaal ,20 ha, 97 are en 10 centiare op
zljnnaarn staan. Uit de kaart blUkt, dat hij
in het bezit is van het Voorde en omlig-
gende gronden. Aan de noord- en oostzijde

wordt het land begrensd door de Voorder-

steeg en de Fliert. Of Wolf van Westen-

rode in 1832 (en waarschijnlijk dus ook in
I 822) ook grondbezataande overkant van

de Voordersteeg weet ik niet; dit gebied

ligt in de kadastrale gemeente Twello.
Bijna alle weilanden van Wolfvan Westen-
rode liggen tussen de boerderij en de Fliert.
Eén van de weilanden grenst aan een kolk
(A469). Deze kolk ligt op 45 tot 80 meter
van het huis. De tuin (Aa6fl grens aan de

boerderij. Kortom, m.i. woonde Herrnanus

Overkamp waarschijnlijk op het Voorde."

Familie Gewitsen
In de tweede plaats schrijft de heer Willem-
sen overhet sierglas van de familie Schrij-
ver, waaraan L. Sevenster in zijn rubriek
"Gewone aparte dingen" aandacht be-
steedde (Kroniek 2000-4).
"In de publicatie van mevrouw W.J.E.
Schrijver "Het geslacht Gewitsen" (1991)

en daardoor ook in Sevensters artikel staat:

"Na Cornelis Pieter werd diens zoon Roe-
lof boer op de Mars. Deze had vier doch-
ters, \ryaarvan er één op de Mars bleef." Dit
is niet juist: Roelof had drie dochters en

één zoon. Deze zoon, Cornelis Pieter, is
geboren in 1900. Volgens mijn neef, de

'?R. Schrijvet'' in genoemd artikel, is Cor-
nelis Pieter Gerritsen omstreeks 1913 ge-

storven."

l) Register op de leenakÍenboeken van Gelre
en Zutphen Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van

Veen. Het kwanier van Arnhem, bewerkt door
J.S. van Veen (nr. 84 op blz. 270: ten Voorde).

Wat betekent "alinge"?
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Níeuws van het gemeentearchief

Een goede plek om
eens een boom op te
zetten (deel2)

In het vorige nummer
van De Kronijck sprak
ik met u af dat ik u zou
laten zien hoe we met
basisschoolleerlingen
een stamboom opzet-

ten. En belofte maakt schuld, dus ....

Een heel speciale boom is de stamboom.
Hij groeit in geen enkele tuin, maarjij kunt
hem wel laten groeien. Hoe doe je dat dan?

Je mag bij het maken van een stamboom
lekker egoïstisch met je zelf beginnen.
Maar je zet jezelf ook meteen weer onder
aan de stamboom, wantje hebt zelf natuur-
lijk nog geen kinderen.
Je weet vast wel wanneer je jarig bent en

hoe oud je bent. Dan weet je ook wanneer
je bent geboren. Maar weet je ook waar je
bent geboren? In welke plaats, in welke
straat, in welk huis? En bestaat dat huis
nog, ben je er wel eens terug geweest of
woon je er nog steeds? Misschien heb je
nog wel foto's van jezelf als baby of van
het huis waarinje geboren bent. Als je geen

foto's hebt en je geboortehuis bestaat nog,
kun je er misschien nog wel een foto van
maken.
Je weet ook vast nog wel wanneer je voor
het eerst naar school ging en hoe je dat
vond. Had je een leuke juf of vond je het
maar eng in het begin. Wat vond je het
leukst op school en waar had je een hekel

doorA. de Rek

aan? Had je veel vriendjes of vriendinne-
tjes? Werd je geplaagd?
Allemaal vragen waar je mee kunt begin-
nen en waarmee je een stukje van je eigen
geschiedenis schrijft. .
Nu past die geschiedenis natuurlijk niet in
dat kleine vakje van je stamboorh, maar je.

fotootje past er wel in en je kunt er ook in
zetlenwat je doopnamen zijnen wanneer
en waarje bent geboren.

Als je vanje zelf genoeg geschiedenis hebt
verzameld, kun je ook eens proberen de

geschiedenis van je vader en moeder uit te
zoeken. Hoe heten die voluit? Welke ach-
ternaam had je moeder voordat ze ge-

trouwd was? Hebben zij nog foto's van
toen ze klein waren? Wanneer en waarzijn
zij geboren? Wat voor werk doen ze en

waar? Heb je soms foto's van je vader en

moeder als ze aan het werk zijn? Zljn ze

wel eens verhuisd en waarom was dat?

Maak ook hier weer een leuk verhaal van
en de "geschiedenis van je familie" is al-
weer een stukje gegroeid.

Hebje genoeg, dan kunje proberen de ge-

schiedenis van je opa's en oma's eens uit
te zoeken. Leven ze alle vier nog? Kun-
nenzijje nog verhalen vertellen van toen
zij klein waren? Hebben ze missqhien nog
dingen bewaard van vroeger? Hadden ze

broertjes en zusjes? Hoe heetten die dan?

Wanneer en waar zijn die allemaal gebo-
ren? Zijn ernog foto's? Wat voorwerk doet
of deed opa? Vond hij dat leuk?
Op deze manier kun je al een paar bladzij-

grffie*

*|ètuh***bm
Fpl*s*ÉXryksw.
rs-*aa8-t*4{t+&sió
r.ffrxti-.w

3Ëlg$tuí***t nfr!*Q.
tt!i)-gÊd,lkSff F*fri
dq**i blêitaedt*è{? m|áé
blnsk*;&i{tr.* **

der. Hoe heetten die? Wanneer
en waaÍ zijn die geboren? Zlin
daar nog foto's van? Is er ie-
mand in de familie die weet
wanneer ze gestorven zijn en

waaÍ ze zijn begraven? Staat er
een steen op hun graf met hun

namen erop?

Steeds meer vragen om op zoek
te gaan naar de geschiedenis

van jouw familie.
Je nrJt wel merken dat je ook
wel eens geen antwoord meer
krijgt, omdat er niemand meer
is die het antwoord weet.

Lr$adlt

den van je eigen geschiedenisboekje vol
maken. En je kunt zo ook het plaatje van
je stamboom inwllen.
Kijk maar eens hoe Lisanne dat gedaan

heeft. Leuk hè?

Ikheb debladzijde voorjullie met de com-
puter ingescanned en als volgende blad-
zijde in dit boekje gestopt.

Is hiermee je geschiedenisboekje vol? Na-
tuurlijk niet. Want jouw opa's en oma's
hadden toch ook weer een vader en moe-

Je kunt danproberen achterhet
antwoord te komen in het ar-

chief. Daar zijn jullie vandaag,
dinsdag 16 januari 2001, een

kijkje wezen nemen.
Het archief is eigenlijk een be-
waarplaats van de geschiedenis

van de gemeente Voorst. Alle
belangrijke gebeurtenissen in
de gemeente Voorst die zijn op-
geschreven, zijn hier bewaard.

Soms waren dat gebeurtenissen die belang-

rijk waren voor de hele gemeente of voor
een heel dorp, soms ook gaat het om ge-

beurtenissen die alleen belangrijk waren

voor een paar mensen.

Van iedereen die ooit in de gemeente
Voorst heeft gewoond, is opgeschreven
waar hij of zij woonde en wie er nog meer

in dat huis woonden. In het archief kun je
dit vinden in dikke boeken van het bevol-
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kingsregister. In de boeken staan hun ach-
temamen, hun voornamen en wanneeÍ ze

geboren zijn. Daarachter staat in welk deel
en op welke bladzijde hun naam staat op-
geschreven.
Omdat de boeken waarin alle namen zijn-
opgeschreven erg oud zijn en kapot gaan

als zoveel mensen er elke keer in kijken,
zijn er kleine fotootjes van gemaakÍ. In een

speciaal apparaat kunje die kleine fotoo-
tjes zo vergroten, dat je het weer gewoon
kunt lezen. Nou ja, gewoon. Soms schre-
ven de mensen netzo slordig of onduide-
lijk als jullie wel eens doen. Ook vergis-
tenze zich wel eens. Daarom moet je alles

wat hier staat opgeschreven altijd goed

controleren. Dat kun je doen in de akten
van de burgerlijke stand.

Zo'n akte is een officieel stuk papier,

waaÍop geschreven staat:

- wanneer iemand is geboren en waar - de

geboorteakte;
- wanneer iemand is geffouwd - de
huwelijksakte;
- wanneer iemand is gestorven - de over-
lijdensakte
Het leuke is dat bijvoorbeeld in een ge-

boorteakte behalve de namen van de baby
ook de namen van zijn vader en moeder
staan. Er staat vaak ook bij hoe oud de va-
der en moeder waren toen de baby werd
geboren. Daardoor kun je uitrekenen wan-
rreer ze ongeveer geboren moeten zijn. Ook
staat in de geboorteakte vaak wat voor
werk de vader van de baby deed.

Tot zo ver voor deze keer. Ik zeg opnieuw
"Tbt de volgende keer".

Al in de elfde eeuw wordt "synderen" of-
tewel Sinderen genoemd als schenking van
de Duitse koning aan de Utrechtse kerk,
maar de gegevens na die tijd ontbreken
voorlopig
Daarna was Sinderen het oorspronkelijke
bezit vat het geslacht van Sinderen, en

wordt in 1356 voor het eerst genoemd,

maar waarschijnlijk woonden de Van
Sinderens er als bezitter van het goed te

Voorst al eerder. Wanneer, dat is ons he-

laas niet overgeleverd. Het zou kunnen dat

het geslacht Van Sinderen afkomstig is uit
de Achterhoek, van het gelijknamige kas-

teel tussen Varsseveld en Dinxperlo, ofmo-
gelijk uit de Duitse gÍensstreek.

De oudst bekende telg uit dit geslacht is

Rodolf van Sinderen, die omstreeks 1195

geboren moet zijn. Daarna volgt Albero,
die weer een zoon Rodolf nalaat, geboren

omtrent 1250, die met een Van Nijenbeke
in het huwelijk treedt. Uit dat huwelijk
wordt omstreeks I275 eenzoon Dirck ge-

boren, die op zijn beurt de vader is van
Rodolf, geboren omstreeks 1295. Die
treedt in het huwelijk met een dochter van
Willem III van Bronckhorst en hieruitblijkt
dat de Van Sinderens niet de eerste de beste

waren. Uit dit huwelijk wordt Willem ge-

boren.
Willem van Sinderen wordt in 1356 ge-

noemd en zljn tweede echtgenote was
Hadewich van Limborch. In datjaar wordt
"Dat huys to Sinderen als een open huys

te leen gegeven an die gebroder Gerard,

Diedrick ende Henrik van Hackevorde".

door J. Harenberg

De drie broers werden door hertog Rein-
out van Gelre beleend met het huis Sin-

deren als een open huis, hetgeen betekent

dat de hertog in het huis soldaten mocht
legeren, indien dat gewenst was. Er moet
hier dus een verdedigbaar kasteel hebben
gestaan.

Maar hoe komen die broers van Hackfort
hier nu terecht? Hun vader was Jacob van
derWeelle, die ih 1324 Hackfortbij Vorden

van Willem van Bronckhorst gekochthad.
Hun moeder was een Van Sinderen en haar

voornaam is nietbekend. Willem van Sin-
deren was hun oom en op de één ofandere
manier moet de Gelderse hertog hem het
kasteel onfiromen hebben. In die tijd woed-

den de oorlogen tussen de Heecke-rens en

de Bronckhorsten. Willem van Sinderen

zal de verliezende partij aangehangen heb-

ben en zijn drie neven de winnende, en dat
zal de reden zijn geweest dat hij zijn kas-

teel Sinderen kwijtraakte. Zijn drie neven

verklaren bij de belening, dat - indien de

hertog het goed aan hun oom mocht te-
ruggeven - zij zich daartegen niet zullen
verzetten, op voorwaarde dathertog Rein-
out hun en hun moeder verschafttegenhun
oom. De geschiedenis blijft duister, want op

lastvan Reinouts broer, hertog Eduard wordt
Sinderen afgebroken, bij welke sloop de stad

Zutphen moest meehelpen. Als beloning
mocht die stad wel de afbraak hebben om
daarmee de stadsmuur om de Nieuwstad te

bouwen.

Het voormalige kasteel Sinderen op de Voorster Klei

Genealogische
Contactdug

De werkgroep Genealogie van de Oud-
heidkundige Vereniging "De Elf Marken"
te Gorssel organiseert op zaterdag 1 6 juni
a.s. in het "Richterhuus" aan de Hulstweg
4 te Harfsen haar zevende genealogische

contactdag. De dag begint 's morgens om
10.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur.
Naast bekende gezichten van voorgaande
contactdagen zullen ook enkele nieuwe
standhouders hun collectie laten zien.
Belangstellenden kunnen voor meer infor-
matie het sec r etaiaat v an "D e Elf Marken"
bellen: tel. (0573) 22 13 17.

Gezocht

Een van onze leden, Jannie Kraijo, mist in
haar verzameling Kronieken nog twee de-

len, namelijk 3e jaargang nr. I en 16" jaar-
gangnr.4.
Wie kan haar aan de ontbrekende delen
helpen? Haar adres is Dijkhofstraat 14,
739I TG Twello en haar telefoonnummer
is (0571) 27 08 24.
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Het kasteel op een kaartvan
landmeter Bernardt Kem-
pinck uit circa.l599 (RAG)

Torck, heer tot Nederhemert, Bockhoven
etcetera. Hij was gehuwd met Anna de
Harf, die Bockhoven naliet aan haar doch-
ter Josina, uit haar tweede huwelijk met
Floris van Grevenbrouck. Nederhemert
alsook Sinderen bleven aan de Torcks.
Godert draagt wijwel meteen daarop Sin-
deren op aanzijnbroer Frederick, echtge-
noot van Maria van Wyttenhorst, die er in
1548 mee beleend wordt. Johan,
Fredericks zoon, en gehuwd met Ermgard
Scheyffart van Merode, wordt in l562bel-
eend en dan ontvangt Margriet Torck, ge-
huwd met Werner van Haetzfelt, vermoe-
delijk zijn zusteÍ, haar deel.
ln t592 wordt Reinhard Torck, zoon van
Johan, met Sinderen beleend. Waarschijn-
lijk is hij ongehuwd overleden. Zijntantes
zijn Alexandrina, gehuwd met Werner van
Merode genoemd Schlosberg, en
Heylwich, echtgenote van Johan van
Vlatten, en zij worden in 1593 beleend.rnet
Sinderen.

Het goed Sinderen valt uiteen
Ermgard Scheyffart van Merode, dan echt-
genote van Adriaan van Sweten, dus ver-
moedelijk hertrouwd, verkoopt in 1598
tweederde deel van het goed aan het echt-
paar Frans en Anna van Lynden-van
Lynden, heer en vrouwe van Hemmen.
Ermgard behoudt voor zich slechts drie er-
ven in Wilp en het Sinderense broek.
Anthonis van Lynden, heer van Cronen-
burg, erft van zijn vader Frans éénderde

deel Van Sinderen en wordt daarmee in
16ll beleend.
Sinderen moet een zeer uitgestrekt goed
zijn geweest, maar in de zestiende eeuw
valt het in vele delen uiteen, tenminste zo'n

Kroniek 2001-2

37 stuks.
Het kasteel vertoont zich in die tijd als een
rechthoekig huis met twee zadeldaken, dat
aan weerszijden een dubbele trapgevel be-
zit. Aan de rechtervoorkant bevindt zich
een uitbouw met poort; aan de linker-
achter-zijde een ronde hoektoren met lage
achterbouw

Steven van Lynden, heer van Mynden aan
de Utrechtse Vecht en echtgenoot van
Anthonia van Amstel, wordt in 1616 bel-
eend met "Het gerechte derdendeel van
den alingen leengoede to Sinderen, daerin
gelegen is het olde huys ende hofstad (het
kasteel) met hoven, bonger-den ende een

stucklands, geoomt die Blake, neffens an-
deren landerieën, renten, goederen,
weyden, vogelriën, vis scheriën, rechten,
heerlickheyden, manschappen,
eygenhorige ende keurmodigen luyden
daerto gehorende, met water, weyden,
bosch, broeck ende anderen sijnen tobe-
horen, in den lande van Yeluwen, in den
kerspel van Voorst op de Marsch gelegen,
tot Zutphenschen rechten". Dat alles was
door hem bij koop verworven van wijlen
Ermgart Scheiffart van Merode, maar door
zijn broer Frans gedurende diens leven in
leen gehouden werd. Een voorbeeld van
de bijzondere ingewikkeldheid van dit
leen, dat het er niet gemakkelijker op
maakt. Zijn zoon Antonis volgt hem in
1631 op en aangezien die kinderloos en
ongehuwd overlijdt, wordt in 1661 zijn
broer Jaspar van Lynden, echtgenoot van
Theodora van der Vecht, erfgenaam. Met
Antonetta van Lynden, weduwe Van
Alemade, en Margaretha, echtgenote van
Gerlach vaq der Capellen, laten zij in I 67 |

t7

.rI".

telg uit het geslacht Sinderen
zijn geweest.

r.É

Volgens het leenactènregister
. draagtJohannavanNyenrode
' en haar momber (gelastigde): Bartoldvan Sallant "dathuys

; ende slot tot Synderen" in
í&i&rj<nirt It Cd#l@d, cxrr*c*ru,**-.'""uir 1458 op aan Hadewich, we-

rel xÁsïËtrL NrNeRRstr {&}Ár. vgÍRsf .} {r' sÊr.mÀRï-ï^N $Ê r^NI)MslrÊ aBRNÁn*T Kw}lNcË dUWg JOhanS Van Gelfe.
Johanna trad in het convent te

Herhouw Redichem. Had Hadewich geld geleend
Het kasteel moet op de één of andere ma- van haarmet Sinderen als onderpand? We
nier weer teruggkomen zijn aan de Van weten het niet. Hadewich transporteert
Sinderens, want op 29 mei 1393 wordt meteendaarophetgoedoveropJohanvan
Derick van Zynderen, gehuwd met Fye He-mert, zoon van haar zuster N. van Sin-
PalickvanSevenaerbeleend. Endiemoet deren en Gijsbert van Hemert, en diens
het kasteel herbouwd hebben. Een teke- zoon Joost, onder'voorwaarde dat - indien
ning op een kaart van de landmeter Ber- Joostzondernakomelingenmochtoverlij-
nardt Kempinck uit omstreeks 1598 laat den - Reinier, Aloff en Johan van
ons een kasteel zien, voorzien van een Coeverden het zullen erven en dat Joost
grote toren en een poorttoren, omringd de eerste twintig jaar niets van het goed
door een gfacht. zalmogenverkopen.
In 1403 lezen we datz4n dochter, "Hade- Joost van Hemert, dan gehuwd met Anna
wieh van Synderen, huysfiou Johans van van Vlodrop, wordt in 1469 met het goed
Gelre, bastarts, ontfinck dat huys te Sin- beleend.
deren met sijnen cingelgraven (gracht) Heylwich van Hemert, echtgenote van
ende met den Snauwert". Johan was een Lubbert Torck, erft van haar vader Joost
bastaardzoon van hertog Willem I van van Hemert "dat huys ende hofstat to Sin-
Gulik en Gelre en in 1400 gehuwd met deren met all erven (boederijen), renten,
Hadewich, erfdochter van Dirc van Sin- goederen, weyden, vogelriën, visscheriën,
deren. Na de dood van Johan herhouwt rechten, heerlickheyden, etceteradetcetera"
Hadewich met Reinier van Coeverden. en wordt er op23juni 1533 mee beleend.
Beide huwelijken moeten kinderloos zijn Op haar beurt laat Heylwich Torck het
gebleven en Hadewichzal dan de laatste goed Sinderen na aanhaar zoon Godert
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hun testament en verder overeenkomsten
registreren. Tien jaar later wordt de schei-
ding van de nalatenschap van Jaspar en

Theodora door hun kinderen en kleinkin-
deren vastgelegd.
Jasper van Lynden en zijn vrouw Theodora
van der Vecht verlenen in het rampjaa';
1672 gastvijheid op Sinderen aan stadhou-

der Willem III, toen die daar de Franse
trgepen van Lodewijk XIV aan de IJssel

verwachtte.
Theodora van der Capellen, erfgename van
haar moeder Margaretha van Lynden,
wordt in 1696 met Sinderen beleend, als-
mede met het halve erve en goed de Blake.
Dat alles verkoopt zij in 1740 aan Fenna
Helena Aleyda van Broeckhuysen, dan we-
duwe van Hendrikvom Zee,die al in 1698

eigenares was geworden van de
Vaeleweide, gekocht van Emilia en
Antonetta Margriet van der Capellen.
Fenna, inmiddels hertrouwd met Gerrit Jan

van Rhemen, laat alles na aanhaar zoon
WiltNicolaasvomZee, die er in 1756mee
beleend wordt. Die overlijdt kinderloos en

laat in 1763 alles na aan zljn
zuster Geertruyd Frederica vom
Zee, die evenmin voor nakroost
gezorgd heeft, zodat in li67
haar halfbroer Gerrit Jan van
Rhe-men eigenaar wordt. Die
treedt in het huwelijk met
Johanna Catharina Sloet en zij
laten Sinderen inclusief de
Vaeleweide in 1789 na aan hun

dochter Johan-na Catharina van Rhemen,
die in 1772 in het huwelijk was getreden

met Adriaan Wolter Willem Sloet, heer van
Diepen-broeck. Hij was eigenaar van het
kasteel Diepenbroeck bij Lochem, dat al
enige generaties in de familie was. Een
kaart uit 1763 geeftaan, dat het herenhuis
daarvan toen al was verdwenen, slechts
twee bijgebouwen waren nog aanwezig.
Zodoende werd Sinderen als woonplaats
gebruikÍ.
Adriaan Willem Wolter was sedert 1791

eigenaar van de bouwlanden de Haskemate
en de Sandcamp, alsmede de boerderij de

Heetkaten, die hij belast met fl. 20.000 ten
behoeve van Amolda Geertruid, Bartholda
Aleyda en Gerharda Arnolda Eva Reminck
en erven, hetgeen niet op grote welstand
duidt. HU kwam in 1798 in het bezit van
twee derdedelen van het bouwland de Bos-
weide op de Sinderense klei, die hem wer-
den overgedragen door Gerrit van Beek en

Aeltjen Bomers Hissink, die mogelijk een

schuld bij hem hadden, een schuld die zij

Sinderen in 1730. Copie
door H. Tavenier naar een

tekening door Cornelis
Pronk (Part.coll. foto
RKD, Den Haag)

dan kennelijk niet hebben
kunnen aflossen, zodat
Sloet op deze wijze eige-
naar van deze landerijen is
geworden. Het is bekend,
dat de familie Sloet niet
echt vermogend is geweest,

dus hoe dit alles te rijmen valt?

Publieke verkoop
Wanneer Adriaan Wolter Wiilem Sloet in
1824 de ogen voor eeuwig sluit, zijn van
zijn twaalf kinderen er nog vijf in leven.
Die besluiten tot publieke verkoop van Sin-
deren, hetgeen in 1825 in de herberg De
Beer te Voorst plaats vindt. Koper van het
huis en 7.75.32 hectare grond wordt de

Zutphense koopman Derk Evekink. Bij het
huis behoorden de weilanden de Waternap,
de Koeweide en de Vaeleweide. Het huis,
zoals dat door Hendrik Tavenier werd
nagetekend van een tekening door Cornelis
Pronk, was mogelijk nog een gedeelte van
het dubbeltrapgevelhuis, zoals dat door
Abraham Rademaker werd vereeuwigd.
De kruisvensters wijzen in die richting.

Het herenhuis maakt plaats voor een
hoerderij
In 1830 werdhetherenhuis afgebroken en

op de kasteelplaats verrees de huidige

boerderij. Gezien het kadastrale plan van
1832 zou die heel goed door verbouwing
van het vrijstaande bijgebouw ten noorden
van het herenhuis ontstaan kunnen zijn.
Van nu af aan werd Sinderen als boerderij
geëxploiteerd. Na het overlijden van Derk
Evekink wordt de Zutphense koopman
Barthold Nijman, echtgenoot van Dina
Evekink, in 1840 eigenaar. Het echtpaar
Gerrit Jan Hassink en Hermina Weenink
koopt het goed in 1866 en wordt opgevolgd
door hun dochter Everdina Antonia Has-
sink. Na het echtpaar Gerrit Jan Hassink
en Antonia Johanna van Amersfoort wordt
Sinderen inl932bij publieke verkoop ei-
gendom van Jacobus Metzelaar, gehuwd
met Johanna Honders, die al vanaf 1917

daar zat als pachter. In 1951 wordt Sin-
deren verkocht aan hun zoon Willem,
echgenoot van Maria Hengeveld, die Sin-
deren in 1999 overdraag! aan de huidige
eigenaar, zijn zoon Johan Jacob, gehuwd
met Jenneken Bartels.

...:

Het kasteel, getekend door
Abraham Rademaker, circa
1 7 0 0 (G em. Mus ea Arnhem)
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Boerderij Sinderen op 24 april 1965,

voor de demping van de gracht (foto J.

Harenberg)

De gracht gedempt
Toen de eigenaar vergunning vroeg om het
oostelijke deel van de gracht te mogen
dempen, werd hem ten gemèentehuize ge'
adviseerd om de gehele gracht meteen
maar dicht te gooien. Historisch belang zou

niet aan de orde zijn. De gemeente was
zelfs bereid om de helpende hand te bie-
den. Die zat namelijk dringend verlegen
om stortplaatsen en zo sneed het mes dus

aan twee kanten. Van de zijde van Monu-
mentenzorg bestond geen bezwaar tegen

de voorgenomen demping en aldus werd
in 1965 de gracht met huisvuil gedempt.

Van het oude kasteel is nog een kelder
overgebleven, thans verborgen onder de

schuur op het erfvoor het huis.

plaats was nat en bovendien
at ze slecht waardoor ze ver-
magerde. Daama kreeg ze

blaren op de spenen. Dat
was vervelend bij het mel-
ken want die trok je dan ka-
pot. Daarna begonnen de

blaren tussen de klauwen. '

Van de veearts kreeg je er wel wat voor,
zalfvoor de spenen en ook voor de klau-
wen. Waarschijnlijk was dat laatste
creoline of teer. Het geven van bloed van
herstelde dieren aan zieke koeien, zoals dat
wel gebeurde, hebben ze op de Koeweide
en de Kleine Leugenbrink eigenlijk nooit
meegemaakÍ.
Als je het had, hadden vaak een paaÍ an-
deren in de buurt ook wel tongblaar. Maar
het was niet apart, een gewone ziekte, net
zoiets als de melkziekte. Maar die treft dan
ook nog vaak je beste koeien. Slepende
melkziekte kon Aartje wel aan de melk rui-
ken die dan een heel aparte geur kreeg.
Toch werd ook deze melk nog gewoon ge-
bruikt. Als de tongblaar oveÍ was, waÍen
de dieren vaak wel verzwakt en kreeg je
ze soms slecht weer aan de melk.
Ging de koe toch dood of moest hij weg,
dan had je de onderlinge verzekering. Deze
kwam twee keer per jaar taxeren en als er
dan een koe weg moest, kreeg je 80% of
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Tbngblaar

"'Mond-en klauwzeer', dat was een def-
tig woord, dat gebruikten we niet. Wij zei-
den gewoon 'Tongblaar'. Iedereen had er

wel eens mee te maken. Soms had je er

één koe zíek aan, soms meer, maar echt

eraan dood gaan hebben wij eigenlijkniet
meegemaakt. Buurman Van Essen wel-
eens, die had zes koeien waarvan er drie
aan tongblaar doodgegaan zijn."
Aan het woord zijn Jan en Aartje Berends-

Teunissen, die samen met buurwouw Dina
Lubberts herinneringen ophalen. Ze wo-
nen nu aan het Ieuwland in Terwolde, maar

hun boerderij was de Koeweide aan de

Trippe-straat. Dina woonde op de Kleine
Leugenbrink aan de Rozendaalseweg.

De oudste herinnering aan tongblaar heeft
Aartje toen ze een jaar of zeven was en op

De Vecht woonde. Ze kvtam van school

20

door J.Roosenschoon

thuis en zag een grootplakkaat op de deel-

deur hangen, geel met zwarte letters:
'Mond-en klauwzeer'. Verdere maatrege-

len weet ze zich eigenlijk niet te herinne-
ren. "Ach, bij elkaar spelen deed je toch
niet zoveel, er waren genoeg kinderen
thuis. Maar we mochten er als kind best

bijkomen op de deel, we hoefden ons ook
niet speciaal schoon te maken en de melk
van die koeien dronken we ook gewoon."
Dina: "Ik weet wel iemand die het ook
gekregen heeft, maar die stond bekend als

een viezerik. Bijna nooit wassen maar al-
tijd alleen de handen aan de schort afue-
gen."

Het eerste wat opviel bij een koe was
'zijve-ren'. Door de blaren in haar mond
kwijlde de koe voortdurend. Haar hele
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90Yovan dat bedrag uitgekeerd. De echte
opbrengst was voor het fonds die er na-
tuurlijk een zo hoog mogelijke prijs pro-
beerde uit te slepen. Aartje en Jan: "Maar
op een gegeven moment is de premie niet
meer op te brengen. Bij ons in de Spek-
hoek waren allemaal kleine boeren. Wij
begonnen ook met vijf of zes koeien, wal
pinken en een paard en verder hadje aard-

appels, fruit en wat graan. We hadden toen
vierenhalve bunder van onszelf met nog
wat gepacht van de kerk en van Klein
Veldink. Toen we wat groter werden en

dertien koeien kregen, werd de premie te
hoog. Dan neem je de gok, want dan is de
premie netzo hoog als een nieuwe koe."
Of de koeien toen sterker waren? Ze wa-
ren lang niet zo doorgefokt op een hoge
melkproductie en kregen ook andere voe-
ding. Krachwoer en kuilgras hebben veel
hogere eiwitgehaltes dan het voer van
vroeger. Toen was het vooral hooi, en de

weilanden waar het vanaf kwam werden
eigenlijk niet gemest. Alleen het bouwland,

2l

Jan en Aartje hebben de
lroeien opgehaald omte
melken. Zichtbaar is de
achterkantvan de Koe-
weide, Trippestraqt I 2.
Eindjaren'70.



Aartje Teunissen bij haar ouderlijk huis,

Trippestraat 16 (circa 1947).

met kali en slakkenmeel.
De tijden zijn veranderd. In de Spekhoek
was het niet rijk, je deed alles zelf en het
was hard werken, Er was geen waterlei-
ding, geen riolering en tot 1959 ook gêen
elektriciteit. Aade en Jan wilden later
nooit meer een houtkachel in hun huis
omdat ze daar vroeger te vaak noodge-
dwongen mee moesten werken. Ze hebben
nu veel meer comfort.
Maar wat is de prijs van de economische
vooruitgang? Jan: "Dat ze de bedrijven
rondom zo'n besmetting ontruimen dat is
nog redelijk,maar zo'n heel gebied, dat is
zonde. Zemoeten weer gaan enten."

weilanden Crommelin, de boomgaard bij
Hunderen (thans Klomp) en de villa
Vicarie, Rijksstraatweg 3 8. Klaarblijkelijk
zijn de be-zittingen later overgegaan van
de Davo naar Birnies Exploitatie-
maatschapp| @.E.M.) te Deventer.
Op 27 februari 1975 verkocht de B.E.M.
Klein Hunderen aan de pachter, de heer
Marius Scholten, monteur te Twello. Na
het overlijden van zijn ouders wilde de heer
Scholten Klein Hunderen verkopen. Een
bodemonderzoek was vereist, aangezien de
grond wel eens vervuild kon zijn door oliën
en vetten. Toen de schoongrondverklaring
werd afgegeven kon het pand verkocht
worden en werd mevrou\ry Resius-Van der
Lugtuit Wilp de nieuwe eigenares.
Een intensieve restauratie van het huis
volgde, en ook het terrein woeg om een
grondige aanpak. Als architect voor de res-
tauratie werd de heer Anthony Williams
uit Diepenveen aangezocht; de uitvoering
werd opgedragen aan aannemer Struik,
eveneens uit Diepenveen. Aangezien Klein
Hunderen een rijksmonument is, moest
voor de restauratie een speciale vergunning
van Ri1'ksmonumentenzorg verkregen wor-
den.
De restauratie nam geruime tijd in beslag.
Zekondankzij de medewerking van de ge-

meente Voorst in het voorjaarvan 2000 be-
ginnen en is nu nagenoeg voltooid.
ki de gemeente Voorst is een oud pand in
volle glorie hersteld.

Noot
Uit "De geschiedenis van Twel-lo" (1928)
van wijlen notaris Everts blijkÍ dat het erve
Arn-hemsgoed op 29 juni 1829 is
afgesplitst van het Hunderen en is verkocht
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Vóór- en achterzijde van Klein Hunderen
tij dens de restauratie.

aan de familie Kuttschreuter. Tot dan werd
voor het erve Arnhemsgoed ook de naam
Cleyn Hunderen gebruikt. Nadien is de
naam Klein Hunderen uitsluitend gebruikt
voor het pand Hunderenslaan 10.

Bronnen

- Old Twello (red. Oudheidkundige Kring
VoorsQ

- De Birnies, door Elisabeth Bimie, Twello
1992.

23

Klein Hunderen gere staureerd

Schuin tegenoverhet landgoed Hunderen ligt
op de hoek van de Hunderenslaan en de
Terwoldseweg te Twello het boerderijtje
Klein Hundeien. Tot 1835 heeft Klein
Hunderen deel uitgemaakt van het land-
goed Hunderen. In dat jaar is het verkocht
aan de heer Willem Ankersmit uit
Deventer.
Op 22 maart 1922kocht mr. P.A. Birnie
het buiten Beekwolde (later hotel De Witte
Brug). Zoals hij schreef aanzijn familie
in het toenmalige Indonesië kocht hij het
hele complex, inclusief het daarachter ge-

legen boerderijtje voor een matige prijs.
Dat boerderijtje was Klein Hunderen.
I-aterwerd het verpacht aan de familie

22

doorA.M.W. Resius

Scholten, die er een tuinderij had. In de

stal stond een Russisch paard waarÍnee
Scholten wekelijks naar de Deventer markt
ging.
In 1919 werd het landgoed Hunderen ge-
kocht door de heer David Birnie, vader van
P.A. Birnie. David Birnie telegrafeerde aan

familie in Deventer: "Bought 100 Estates"
(Heb 100 landgoederen gekocht), wat had
moeten zijn "Bought Hunderen Estate"
(Heb landgoed Hunderen gekocht).
De eigendommen van de familie Birnie
werden overgedragen aan de exploitatie-
maatschappij Davo. Deze eigendommen
betroffenNieuwstraat 67 te Deventer, land-
goed Hunderen, buitengoed Flierkamp, de
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Dominee Jan Arent Smit (1742-1800) (deel 2) Om deze aantekeningen te kunnen begnj-
pen is het nodig eerst wat te vertellen over
de politieke toestand waarin de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden, en
meer in het bijzonder de stad Gouda, zich
toen bevond.

Politieke onrast in de jaren 1780
Om te beginnen veroorzaakie de vierde En-
gelse Oorlog (1780-1784) veel ontevre-
denheid in het land. De vrede die tenslotte
tot standkwam was economisch gezienerg
onvoordelig voor de Republiek. Ook in de
stad Gouda ondervond men daarvan de ge-
volgen. Hier ontstond bovendien door on-
der meer grote buitenlandse concurrentie
op het gebied van de pijpfabrieage, (de
Goudse pijp was toen een belangrijk
exportartikel) veel werkloosheid en ar-
moede.a

De schuld voor deze 'weinig fortuynlijke'
gang van zakenwerd door velen stadhou-
der Willem V in de schoenen geschoven.
Meer en'meer ondermijndenze zijn posi-
tie. Zij die partij kozen tegen de stadhou-
der, tegen Engeland (die de grootste
handelsconcurrent van de Republiek was
geworden) en voor Frankrijk, noemden
zich 'patriotten'. De mensen die voor de
stadhouder waren, werden met
'orangisten' aangeduid. De verhouding
fussen beide 'partijen' verslechterde snel.
Rond 1785 'mobiliseerden' veel patriot-
tenzich in zogenaamde 'wijcorpsen'. Dit
\ryaren organisaties van gewapende
patriotse burgers. Evenals in veel andere
steden werd ook in Gouda een vrijcorps
opgericht en een patriotse sociëteit.5
In 1785 werd de stadhouder uit Den Haag
verjaagd; na enig oÍlzwerven vestigde hij
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zich in Nijmegen. Zijn vrouw, Wilhelmina
van Pruisen, zuster van de Pruisische ko-
ning, probeerde tweejaar later een verzoe-
ning tussen de partijen tot stand te bren-
gen, om onder andere een burgeroorlog te
voorkomen. Daartoe wilde ze van Nij-
megen naar Den Haagreizen, om met dr

Staten van Holland te overleggen. Maar,
zoals bekend, werd ze op 28 juni 1787 bij
Goejanverwellesluis tegengehouden door
een Hollands-Utrechts patriots'wijcorpo-
ristencordon' dathaar als ongewenst per-
soon niet tot het Hollandse gewest wenste
toe te laten. Deze belediging zljn zlttster

aangedaan, werd door de koning van
Pruisen hoog opgenomen. Hij eiste ge-
noegdoening en zond daarvoor zijn troe-
pen naar ons land. Dit luidde in Gouda,
evenals elders, het einde van de patriotten-
beweging in. De stadhouder werd weer in
al zijn functies hersteld en veel patriotti-
sche (stedelijke) regeringspersonen weÍ-
den door 'oranjeklanten' vervangen. De
Restauratie (:herstel) was begonnen.
In Gouda schoot op 17 september 1787 een
Gouds patriot bij een ongelukkig incident
een boer uit Haastrecht neer. Dit vormde
het startsein voor de prinsgezinde partij om
'versierd met oranje' aan het plunderen te
slaan, waarbij vooral de huizen van de als
patriottisch bekend staande woedschaps-
leden het moesten ontgelden.6 Ook het huis
van dominee Smit werd hierbij aangeval-
len. De oglasen' (=amen) werden inge-
gooid.T Smit zelf was toen echter al met
zijn vrouw vertrokken naar Amsterdam.
Daar heeft hij zich ruim twee maanden
'schuilgehouden'. Dat hem dit niet in danl
werd afgenomen door een aantal gemeen-
teleden zaltitwat volgt blijken.

25

In dit deel zullen de verdere lotgevallen
van dominee Jan Arent Smit, die als pre-
dikant de hervormde gemeente van Twel-

lo van 1765 tot 1772 diende, worden be-

keken.

Jan Arent Smit werd nazijn Twellose pe-

riode predikant te Breukelen. Op 13 de-

cember 1772 werd hij daar door Henricus
Klopman, predikant te Ter Aa, bevestigd.
Navijfjaar deze gemcente gediend te heb-

ben, kreeg Smit een beroep naar Gouda.
Hier waren plotseling, vlak na elkaar twee
predikanten overleden. Hij nam ditberoep
aan. Bij zijn afscheid van Breukelen blijkt
dat hij zich hier, evenals in Twello, geliefd
had weten te maken bij zijn gemeentele-

den en daarbuiten. Het tij dschnft. De Boek-

zaal der geleerde Waereld doet hiervan
aldus verslag: Op heden den B Juny, heeft

onze geliefde Leeraar, de Wel Eerw. Heer
J. A. Smit, voor eene zeer groote Vergade-

ring, van alle omliggende oorden zamen-
gevloeid, onder veele aandoeningen van

Spreker en Hoorders, een tederhartig af-
scheidvan onze Gemeefite genomen'. Ook
de Classis Utrecht, waartoe Breukelenbe-
hoorde, nam 'node' en 'met veel
hartelykheid' afscheid van hem.

Naar Gouda
Evenals in het ambt Voorst hadden ook in
Gouda de 'hoge Heren' een flinke vinger
in de pap bij het beroepen van predikan-
ten. De kerkenraad moest altijd van de

'Edel Groot Agtbare Heeren der Magis-
fraat' 7: stadsregering) toestemming heb-
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J. Kraijo

ben om kandidaten te mogen voordragen
en te benoemen. Zo had op 15 maart 1777

'de Kerkenraad, door de goede en groote
gunst van de Ed. Gr Agtb. Heeren Burge-
meesteren vryheid gelcregen om de beide

opengevallene Predikantsplaats en te gelyk
te mogen vervullen'.1
Aan de Nederduytsch Gereformeerde
(:hervormde) Gemeente van Gouda wa-
ren in die tijd een vijftal predikantplaatsen

verbonden. Naast de twee genoemde va-
catures waren de andere bezet door de

weleerwaarde heren S.F. de Moraaz (1712-

17 92), Petrus Theodorus Couperus (17 22-

1799) en Dirk Johannes Metzke (1733-
1795). De kerkeraad van Gouda beriep te-
gelijkertijd met Smit Henricus Weyland
(l 736-1 806), predikant te Nijmegen.
Op 15 juni 1777 werden beide'nieuwe
Leeraaren in den H. dienst bevestigt door
D. Petrus Theodorus Couperus'. Waarmee
'de dubbelde breuke (:het overlijden van
de twee dominees), hier so schielyk en

onverwagt veroorzaakt, weder (...)
schielyk en onverwagt vervuld'kon wor-
den.2 .

Uit diverse bronnen blijkt dat ds. Smit in
een turbulente tijd leefde. De gevolgen
hiervan hebben tamelijk ingrijpende gevol-
gen voor hem gehad. Notities hierover zljn
onder andere te vinden in het Regenten-

dagboekvan Willem van der Hoeve (1729-
?)3, dievan l762tot 1795 ondermeerfunc-
ties in het stadsbesfuur van Gouda ver-
vulde.
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Gebeurtenissen te Gouda in 1787 en Do-
minee Smit
Wanneer in september 1787 het gerucht
Gouda bereikt dat de Pruisen in aantocht
zijn, blijken drie van de vijf predikanten
de stad verlaten te hebben. Naast Smit wa-
ren dàt ds. J. de Visscher (die Weyland in
1783 was opgevolgd) en ds. P.T. Coupe-
rus. Bovendien was de 75-jaige ds. S.F.

de Maruatz door ziekte niet in staat de

dienst waar de nemen.8 De Visscher keerde

reeds begin oktober 1787 naar Gouda te-

rug. Hem zijn verder geen moeilijkheden
in de weg gelegd. Wel moest hij met de

oranjegezinde ds. Metzke alle preek-
beurten waarnemen, wat uiteindelijk niet
haalbaar bleek.e

Toen Smit begin december 1787 terug-
keerde in Gouda enzijn dienst weer wilde
opnemen, werd hij geconfronteerd met
'een zeer notabel (:ou*' 

"nlijk) 
aantal Le-

dematen uit deze gemeente 'dat aandrong

op zijn ontslag. Ook Couperus, die wat la-

ter terugkwam, werd van 'den predikstoel
geweerd'. Als reden hiervoor werd aan de

kerkenraad opgegeven, dat beide dominees
eigenlijk hadden geheuld met de patriot-
ten. Bovendien hadden 'Hun Eerwaarde'
zich onttrokken aan 'hunne Predikbeurten'
zonder voor behoorlijke vervanging te
hebben gezorgd.t0 Ook ds. Metzke verzette
zich scherp tegen de hervatting van hun
dienst. Dltzouzichoverigens in 1795, toen

de patriotten weer aan de macht kwamen,

tegen hem keren. .. rl

De kerkenraad wist niet goed raad met deze

'affaire' en verwees de aanklagers naar de

regering van de stad. Vervolgens stelden
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'Leedematen en Leeden' een rekest op dat

door ruim 340 van hen werd ondertekend.

Hiermee verscheen een delegatie voor de

Magistraat.
In dit rekest werd onder andere de' Edel
Groot Agtb.' verzocht de'praedicant Jan
Arend Smit' geen toestemming te verlenen
'den predikstoel te beklimmen, dan na dat
hij opentlijk en plegtiglijk (...) op'ziin
praedicants Eed en woord van Eer' ver-
klaren zou, dat hij nooit lid of aanhanger

van de patriotten geweest was. Dit moest

hij niet alleen ten aanzien van de magis-
traat verklaren, maar hij moest 'sulx (ook)

publicq (: in het openbaar) van den
predikstoelvoor God en de gemeynle'uit-
spreken, 'met voldoende opgaave der reed-

enen die zijn Eerwaarde ge-moveerd (:$g-
wogen) hebben, om als herder ziiner
gemeynte Zijne kudde zoo lang te
Verlaaten.'12

De gebeurtenissen rondom Smit en zijn
collega bleven niet onopgemerkt. Zo
schreef een tijdgenoot en collega in
Gouderak, ds. J.G. Staring (1722-1799),
aan zljn neef Antoni Christiaan Wynand
Staring (de bekende dichter, 1767-1840),
dat Smit en Couperus vanwege vermeend
patriottisme hun dienst niet mochten waar-
nemen. En'Nabuurige predikanten had-
den geenen lust, om zich te laaten hooren.
't Gemeen (: het gewone volk) is tegen

hen verbitterd' .13 Eenklein halfjaar later,

op 14 mei 1788, schreef deze zelfde pre-
dikant dat, hoewel ds. Smit in de stad was,
hij nog steeds niet preekte. 't Gemeen
gelievt het niet te permitteeren' (:goedte
keuren).14
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Hieruit wordt wel duidelijk dat het gewone
(kerk)volk erg gebeten was op Smit. De
'Leedematen' eisten dat Ds. Smit, voor-
dat hij weer mocht preken, eerst in het
openbaar zijn excuses zou maken.15 Aan-
vankelijk verdedigde Smit zich nog in een

rekest voor de Magistraat. Er staat in te

lezen dat hij 'den I6den September
laastleden op het gerugt van den aan-
marsch der Pruissische troupes, zich op
reis naar Amsterdam begeven had, om
zijne huisvrouwe tot beveiliging tegen,

voor haar doodelijke schrikken en ontstel-
tenissen derwaarts te brengen, 'met het
doel de dag daarna zelf terug te keren.
Maar omdat hij alsmaar 'schrikbaarende
tijdingen'ontving uit Gouda, had.hij zich
genoodzaakt gezien zo'n tien weken weg
te blijven. Verder verklaarde hij nooit lid
van de patriottische sociëteit te zrjn ge-

weest.r6 Bovendien beriep hij zich op zijn
in 1787 uitgegeven Leerrede over Male-
achi II: vs. 1017, waaruit zijn verbonden-
heid met het Huis van Oranje zou blijken.
In deze zelfde gepubliceerde biddagpreek
kende hij echter tevens 'heilzame vruch-
ten' toe aan een alliantie met Frankrijk.t8
Daamaast scheen hij indertijd oefeningen
van hetpatriottisch vrijcorps te hebbenbij-
gewoond 'tot aanstoot van veele zijner
gemeente'. Dit had hij zelfs gedaan 'in
staatie gemanteld en gebefd'.te Dat wil
zeggerr dat hij de patriotse 'exercitiën'
(:oefeningen) had bijgewoond in toga en

met alle uiterlijke kenmerken van zijn
ambt. Hiermee als vertegenwoordiger van
de Kerk impliciet zijn instemming betui-
gend met het patriots gedachtengoed.
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Hoe hij er aldus uitgedost ongeveer moet
hebben uitgezien, zien we op de afbeel-
ding hiernaast.2o Op dit portret is hij als

'vijftigllusser' afgebeeld met - zover we
kunnen zien - een tamelijk fors postuur.
Zijn domi-neesmantel lijkt hem nogal krap
te zitten. Zijn hooftl is gedekt met een grote

witte pruik, die laag langs zijn oren en van
achteren over zijn halskraag hangt. Zo'n
pruik maakte evenzeer deel uit van de 'out-
fit' van een predikant in die dagen, als rte
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witte bef. Pruiken waren destijds erg be-

langrijk. Men 'herkende' vaak aan de pruik
tot welke stand men behoorde of welk
ambt men bekleedde. Advocaten, kooplie-
den, artsen, regeringspersonen etlz.: allen
hadden hun eigen model.2r

Zijn door lijnen getekend gezicht, waarin
de wallen onder de ogen opvallen, vetïa-
den dat het leven niet ongemerkÍ aan hem

voorbij gegaan is. In de jaren 1790, toen

dit portret werd gemaakt, had hij dan ook
al heel wat achter de rug.

In het ambt hersteld
Uiteindelijk heeft het een jaar geduurd

voordat hij weer mocht preken. En al die

tijd bleef hij vanzijn 'tractement' (:sala-
ris) verstoken.22 Dathet zo lang geduurd

heeft, had vooral te maken met oppositie
van de 'smalle gemeente' (:de geringe

burgerij), die ook na de afzetting van
patriotse leden van de Magistraat bleef
aandringen op 'remotie' (:ontslag) van de

predikant.23 De Stadsregering wilde vast-

houden aanhaar eerder genomen besluit
dat dominee Smit, nadat hij openbare
schuldbekentenis had gedaan, weer tot de

predikdienst moest worden toegelaten. De
datum waarop dit moest gebeuren schoof
zij echter voor zich uit, vanwege angst voor
relletjes.
Tenslotte, nadat ook de stadhouder nog

over deze zaak geraadpleegd was, werd
door de Magistraat de datum vastgesteld.

Op 2l december 1788 zou Smit na voor-
lezingvanaf de preekstoel vanzijn inder-
tijd reeds getekende verklaring, weer zijn
dienst hervatten. Eindelijk was het zoven
Die zondag werden, uit voorzorg, de mili-
taire wachten verdubbeld, zodat de gods-
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dienstoefening ongestoord kon verlopen.2a

Van ordeverstoringen of pogingen daartoe

was overigens geen sprake. Aldus werdds.
Smit in zljn ambt hersteld.
Dit 'nieuwtje' werd door collega Staring

uit Gouderak in een brief d.d. 13-01-1789

meegedeeld aan zijn neef: 'Domin. Smit,

die, om de Patriotterij, zinds de Omwen-

teling (van 1787) van den predilcstoel ge-

weerd is geweest, is (...) onlangs weer aan
't preeken geraakt'.2s

Dat hiermee de moeilijkheden voor Smit
niet voorgoed waren opgelost, leert ons het
vervolg van deze geschiedenis.
(Slot volgt)

Noten
t. Boelrzaal, 1777, p. 313.
2. Ibidem, 1777,p 315,729.
3 

. J . Smrt, Een regentendagboek uit de acht-

tiende eeuw, Oudheidkundige lving Die
Goude, dl. I0, 1957.
4. W.A. Knoops, onuitgegeven doctoraal-
scriptie De patriottische sociëteit in
Gouda, 1785 - 1787 (Leiden, 1986), p. 5.
s. A.A. van der Schans, De kerk op dewip
(Bodegraven, 1987), p. 5.
6. Van der Schans, 1987, p. 5. J. Smi| Een

regentendagboek uit de achttiende eeuw
(Assen, 1957), 815, 816.
7. Gemeente Archief Gouda collectie varia
inv. nr. 4, wiendelijke mededeling van dhr.

W.A. Knoops.
8. Van der Schans, 1987,p.9.
e. Smit, Regentendagboek, p. 846.
ro. lbidem, p.847.
tr. Ibidem, p. 852.
12. Ibidem, p. 848.
13. D.w.z. dat predikanten in de omliggende
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plaatsen geen zin hadden om preekbeurten
voor deze twee dominees te vervullen en
dat het gewone volk het hen erg kwalijk
nam dat ze 'hun kudde' tijdens de
'woelingen' in de steek hadden gelaten. M.
Evers, De vormingsjaren van A.C.W Sta-
ring (Hilversum, 1996), p. 115 en 116.
ra. Evers, De Vormingsjaren, p. I27 .

rs. Smit, Regentendagboek, p.849.
16. Smit, Regentendagboek, p. 849.

'?. Uitgegeven in Gouda bij W. Verblaauw,
zie J. Bosma, Woordenvan een gezondver-
stand. De invloed van de verlichting op de

in het Nederlands uitgegeven preken van

1750 tot 1800 (Nieuwkoop,l997),p. 554.
18. Van der Schans, p. 8.
le. M.A.C.M. van Hattum, De patriotten
te Gouda (Purmerend,1934), p. 100.
20. Deze stippelgravure op papier bevindt
zichinhet Gemeente Museum Gouda. De
tekenaar is J. Kobell. Het portret moet ver
vaardigd zijn tussen 1790 en 1799.
2r. A.A. van Schelven (red.), Van Hoepel-
rok en Pruikentooi (Nijkerk, zj.), p. 62.
22.Yan Hattum, p. ll7.
2'. Van Hattum, p. 114.
2a.YanHattum, p. 118.
25. Evers, De vormingsjaren, p. 136.

Vo orins chrijving b o ek u Het Ap eldoorns Ksn uul "
Na veel gelobby door Veluwse bestuurders
en industriëlen werd in 1829 een kanaal
tussen Apeldoorn en Hattem geopend. T.a-

ter werd het traject Apeldoom-Dieren hier-
aan toegevoegd. Nu, bijna 200 jaar later,
staat dit Apeldoorns Kanaal weer volop in
de belangstelling. Omzoomd door statige
eiken en wuivende rietkragen is het kanaal
een prachtig recreatiegebied. Er wordt zelfs
over gedacht om het kanaal de status van
offrcieel monument te verlenen.
De geschiedenis van dit gebied is nog nooit
te boek gesteld. De uitgave "Het Apel-
dooms Kanaal - Monument van de platte-
landsgeschiedenis van de Oost-Veluwe
(1800-1850)" voorziet in deze leemte.
Waar het tot nu toe bij de geschiedschrij-
ving van het kanaal vooral ging over bouw-
technische aspecten en niet over de rede-
nen waarom het kanaal werd gegraven,
gaat de auteur van "Het Apeldooms Ka-
naal", Jan Vedder, hier wel op in. Het boek
beschrijft de belangrijkste industrieën, de
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landbouw, de groei van de infrastructuur
en het sociale leven op het Oost-Veluwse
platteland in de eerste helft van de 19e

eeuw. Ook blijkt de rol van koning Willem
I rond de totstandkoming van het kanaal
minder belangrijk dan vaak wordt gedacht.

Het verhaal van het kanaal en van de Oost-
Veluwe in de negentiende eeuw is het ver-
haal van mensen die met vindingrijkheid
en doorzettingsverÍnogen een bestaan wis-
ten op te bouwen, ondanks de beperkte mo-
gelijkheden op het "affie" Veluwse zand.

"Het Apeldoorns Kanaal" is een uitgave
in de serie Historische Publicaties Gelder-
land. Het boek telt 144 bladzijden en is rijk
geïllustreerd.
De intekenprijs is tot I juli 2001 f 29,95;
daarna kost het boekf. 34,95.
Belangstellenden kunnen intekenen bij Uit-
gdverij Matrijs, Postbus 670, 3500 A'
utrecht, tel. (030) 234 31 48..

ISBN 90 5345 179 x.
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Mijmeringen Pleepapier det was de krante,
doar hingen stuksies van an de kante.
Dan vég ie dan det is heel gewoon,
met ut laatste nieuws de konte schoon.

Mar bevallen in un beddekaste
was veur de vroedvrouw wel un laste.

Met un lampie an de beddewand,
kregen ze ut kind wel in de hanci.

Weet ie nog, hoe ut vrogger was,
toen der gin electrisch was.

An de zolder hing un petreulielampe,
en un klein lampie an de kante.

door H.J. Beekman

De turfboer kwam met karre en hond,

die ging ut hele durp dan rond.

Kot en lange turf was goed in trek,
en deden ut in de stofe ok niet slech.

En stond de tonne an de rand,
dan mosse eflen an de kant.
Det ging dan nor de mesthoop toe,

zohaj gin probleem met mestgedoe.

De koeien lagen heel gewoon,

op ut schone sffo en bleven schoon.
Noe loop ze in un loopstal rond,
met smerige kladden an de kont.tIt katoen mos glad in de lampe stoan,

anders zolle vaste walmen goan.

Mar met un gleuende pook kreeg ie um
wel glad,
dan scheen e mooi op ut toafelblad.

Holt en eierkoalen deed de rest,

dan deed ut fenuus ok goed zien best.

Ut was der goed in ut keukenvertrek,
en veur de beddekasten ok niet slech.

Twee beddekasten en un glazenkaste der

tussenin,
doar stonden de glaassies en de

brandewien in.
Want aj kolde in de botten had,

dan was det heel goed nat.

De kinders sliepen op de stroomatras,
en Va en Mo in de andere beddekast.
En as de kinders rustug leien te sloapen,
dan konnen Va en Mo nog effen proaten.

Met melken ging de stalluchte mee,

hing an de spieker achter ut vee.

Heuj en suukerwortels was ut eten,

was veur de beeste goed,te vreten. 
"

Ut fenuus stond onder de olde schouw,

det was ut meubel van de vrouw.
Doar koaken ze tt middagmoal,
en de pap veur ut nor bedde goan.

Va ging nog effen noar ut peerd en de

koe,
en deed dan de achterdeure toe.

De pap kwam op de toafel stoan,

en dan konnen ze saam nor bedde goan.

Wie leef noe in un andere:tied,ik wete
niet of ulle tt ok zo ziet?
Of de mensen noe gelukkiger bint?
Zegzelf mar.wat ulle der van vind.

Der was ok wel un beste kamer,
mar doar kwammen ze niet vake samen.

Der ston un kachteltje en hing un mooie
lampe,
en ut kabinet ston an de kante.

De plee stond buuten tegen ut huus,

bie slecht weer was det soms un kruus.

En as de noorderwind op ut huisken
stond,
dan kreeg ie un goeie kolde kont.

De kinder konden toch niks heuren
als Va en Mo ut hemp opbeuren.
Det is al eeuwen zo egoan,
en zal altied wel blieven bestoan.

tr\t
.'Ë nf "ui'
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Uit de bladen

EIke maand lcrijgt de OKV bladen toege-
stuurd van zusterverenigingen. Ze liggen
ter inzage in de Stationsstraat. Hieronder
vindt u er een kleine selectie uit.

door J. Roosenschoon

Stichting Regiocontact 23e jrg, nr.I
Als u ervan houdt in de omgeving van de
Vecht, Veluwe of IJssel te wandelen of te
fietsen, moet u zelfbegunstiger worden van
deze stichtin g. Zij organiseert veel interes-
sante tochten in dit gebied met de nadruk
op de heemkundige, historische en land-
schappelijke waarde ervan.

De Marke, 24e jrg, april 2001
Arie van Bodegom schrijft een artikel over
de historische ontwikkeling van gebouwen
en het verven ervan. Hij is zelf huisschilder
van beroep en weet veel over de gebruikte
grondstoffen en pigmenten. Ook het
'waarom' van de verschillende kleuren
doet hij uit de doeken.

Vereniging Veluwsche geslachten, jrg. 26,

nr.l
Hierin worden een aantal interessante ar-
chieven genoemd die zich in het archief in
Arnhem bevinden. De bibliotheek van de

Veluwsche Geslachten is ook de moeite
waard. De OKV heefteen CD-Rombesteld
waarop 25 jaargangen van het tijdschrift
staan, met daarin enorm veel familienamen
die op de Veluwe en aanliggende gebie-

den voorkomen. Deze zal ons binnenkort
toegestuurd worden.

De Mothoek, I7e jrg, nn I
A. Sulman schrijft ovêr de ambtsjonkers
op de Veluwe.

Uth het Oulde-Bruck, 2le jrg, nr.2
Jac. Por vertelt over de gewelfschilderingen
in het koor van de Lambertuskerk in
Oldebroek. De tekeningetjes die erbij staan

doen erg denken aan de kerk van Terwol-
de. Erg leuk om te leznnzijneen aantal brie-
ven uit 1866 van emigranten die naar Ame-
rika vertrokken zijn. Rijk en Matje Sneller-
Juffer hebben daar met hun kleine kinderen
in het begin r taÍe tijden doorgemaakt met
veel ziekten. Maar na een halfjaar kunnen
ze toch een eigen huisje met wat grond hu-
ren en kunnen ze in.hun onderhoud voor-
zien. Verder in dit nummer zaken die bij het

Richterambt van Olde-broek in de 2e helft
van de 17e eeuw voorkwamen. Hiervan is
een transcriptie met index gemaakt. Veel
voorkomende zaken gaan over borg staan:

verborging of verburging.

Ámbt en Heerlijkheid, nr 131

Hierin het derde deel van een leesbaar en

breed verhaal over een ruilovereenkomst
in 1576 tussen de Heer van Middachten
en de kartuizers van Monnikenhuizen. Het
gaat hier om het Hof van Middachten en

het Gotingsgoed in Ellecom. De'erffelicke
permutatie' heet deze overeenkomst. Het
artikel is van Frits Tesser.

Heerde historisch, nr 98
J.A. de Wit doet verslagvan naspeuringen
naar het inmiddels verdwenen Vischhuis
in rilapenveld. Ook de verschillende be-

woners van het houten huis komen aan bod.
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