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komt in het voorjaar van 2003 het noorde-
lijke gedeelte aan de beurt. Het gaat om
het gebied Twello/Nijbroek, waar ook Teu-

ge en Terwolde onder vallen. De kadastrale
atlas is o'een must" voor iedereen die zich
interesseert voor de geschiedenis van dit
gebied.
De kadastrale atlas bestaat uit twee tekst-

Het initiatief voor deze atlassen komt van
de Stichting.Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland 1832 die vanaf 1986 bezig is
atlassen in de hele provincie Gelderland
uit te brengen. Het is een samenwerking
van o.a . het kadaster en het rijksarchief.

De kudastrale utlus komt uit!

Het heeft een paar jaar geduurd, maar na

de uitgave van de kadastrale atlas van het
zuidelijke gedeelte van de gemeente Voorst

De zeer informatieve tekst vpn de boekjes
is net als bij het zuidelijke gedeelte ge-

schreven door H. Schut.

Voor degenen die nog niet bekend zijn met

een kadastrale atlas bestaat de mogelijk-
heid om het eerste deel in onze werkruirnte
rn te zten.

Voorintekenen
Om in hef bezit te komen van deze atlas

kunt u voorintekenen. De oplage wordt
bepaald naar het aantal voorintekenaars,
dus de voorraad zal na verschijning mini-
maalzijn. De officiële voorintekenprijs is

bepaald op € 55. Daarna zal de atlas € 60

kosten. Als lid van de OKV kunt u dankzij
sponsoring door het Waterschap Oost-Vel-
uwe, Bieze Makelaardij O.G. en Van
Drimmelen en Noordman notarissen, voor
slechts € 45 intekenen. Het formaat van de

portefeuille waarin de kaarten en boekjes
zitten is A4. Ook A3 (de kaarten zijn dan
ongevouwen) is mogelijk voor € 13 extra.
U kunt voorintekenen bij J. Roosenschoon,

Van de reductie

Op de pagina hiernaast staat niet zoals u
gewend bent een lezing of een andere
OKV-activiteit aangekondigd, maar ves-
tigen we uw aandacht op een nieuw boek.
We verwachten dat veel historisch ge-
ïnteresseerden belangstelling zullen heb-
ben voor de kadastrale atlas van het noor-
delijk deel van de gemeente Voorst. Over
de inhoud van de atlas en hoe u voor een
gereduceerd tarief kunt aanschaffen, leest
u hiernaast meer.

Verder komt u in deze laatste Kroniek van
hetjaar de begroting voor het komendejaar
tegen .

Hoe actuele ontwikkelingen op het gebied
van woningbouw en dijkverbetering aan-
leiding kunnen zijntot een geschiedkun-

dig verhaal, leest u in de bijdragen van Jan
Lubberts over Het Lage Kampje in Ter-
wolde en van Paul van Dijk in'oDetector-
vondsten van de Wilpse Dljk".
Jan Groenenberg piobeert stamboom-
onderzoekers over de drempel van het
intemet te helpen en Gerrie Groenewold
beschrijft de verdwenen beroepen melboer
en groenteboer.
Tot slot is het aardig om te zien hoe een

artikel in een vorige Kroniek kan leiden
tot reacties of weer nieuwe artikelen.
Vindt u dat ook en wilt u reageren op een
verhaal in deze Kroniek? Pak dan de pen,
de telefoon of uw PC en reageer! Het
redactieadres staat voorin de Kroniek.

boekjes en 36 kaarten (minuutplans): 12

van Twello en 24 van N ijbroek. Het toont
de situatie van 1832. In dat jaar werden
voor het eerst alle gegevens

Het gaat
van percelen

grond vastgelegd. daarbij voor-
namelijk om
perceelsgrenzen,
(huizen, tuinen;

informatie over
het soort grondgebruik
akkers, weiden etc.) en

nog veel aan-

Zoals over de

ergenaafsgegevens.

Verder zijner in de boekjes
vullende gegevens te vinden.

Vun de bestuurstufel

Zoalst in de vorige Kroniek heeft kunnen
lezen heeft het beStuur van zich laten ho-
ren in de discussie over de toekomst van
de Stedendriehoek. De OKV heeft naar
voren gebracht dat problemen die in de
omliggende grote steden spelen niet vooral
ten laste moeten komen van de landelijke
partner'gemeente Voorst. Vreemd is hier-
bij ook dat de andere landelijke 'paÍtneÍ',
gemeente Gorssel, helemaal niet belast
wordt. Verder vindt het bestuur de richting
waarop deze steden volgens deze nota zou-
den moeten groeien historisch gezien niet
logisch. Deventer hoort immers van
oudsher veel meer bij Salland, Zutphen bij

door J. Roosenschoon

De Graafschap en Apeldoorn bij De Vel-
uwe. Deze nota is wat dat betreft een breuk
met de ruimtelijk-historische ontwikkeling.
Bovendien, zo luidt het standpunt van de
OKV, wordt door de stedelijke ambities het
oorspronkelijk karakter van de landelijke
gemeente Voorst beschadigd. De beoogde
bebouwing van enk- en IJsselstroom-ge-
bieden en van landgoedperiferieën offert
de historisch bepaalde identiteit van het ge-
bied op. De aantasting van het woon- en
leefklimaat wordt in de OKV-reactie ook
kort aangestipt.

Twee leden van onze vereniging zijn de

totstandkoming van de gemeentegrenzen,

over de mgtingeir die nodig waren, over.
soorten eigendom etc. Ook zijner tabellen

opgenomen over bijvoorbeeld bezits-
verhoudingen en de grootte van eigendom-

Rozendaalseweg 11,7396 BB, tel. (0571)
29 17 41, of bij onze werkruimte aan de

Stationsstraat. Geef daarbij op of u uw
naam in de atlas vermeld wilt hebben en

ef u'de 'atlas straks af komt halen of dat u
hem tegen extra kosten toegestuurd wilt
krijgen.
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afgelopen maand op een heel bijzondere
wijze in het zonnetje gezet. Tijdens de re-
ceptie van Voorster Belang is Gerrie
Groenewold kon i nklijk onderscheid en. 25
jaar lang was zij de gedreven voorzitter van

deze 7S-jarige vereniging. Zij kre"eg veel
lof toegezwaaid, onder andere van OKV-
voorzitter Jan Oolman. Zljwas immers ook
de grote gangmaker van het fotobo ek Zicht
op Voorst dat tijdens de receptie verscheen.

Het eerste exemplaar van dit prachtige

boek met meer dan 800 foto's, reikte
Oolman uit aan Herman ten Hove. Hij is
dè vraagbaak in Voorst op het gebied van

het verleden en was ook één van de op-

richters van de OKV. Het bestuur vond dit
dan ook een hele mooie gelegenheid om

Herman ten Hove tot erelid van de vereni-
ging te benoemen.
Dat het boek Zicht op Voorst zeer de moeite

waard is, blijkt uit de verkoop: het boek is

al uiwerkocht!

3. Vrijwilliger voor fotorubriek in Voor-
ster Nieuws
De heer Herman Huisman die wekelijks
de fotorubriek "Uit het archief' op pagina
3 van het Voorster Nieuws vult, wil daar-
mee stoppen en zoekt een opvolger. Wie
eerst meer wil weten over wat er precies
bij komt kijken kan contact opnemen met
de heer Huisman, tel. (0570) 6l 12 37.

4. Intekenaars op uZicht op Voorst"
Een oproep aan degenen die zich inge-
schreven hebben voor het fotoboek van
Voorst dat onlangs verscheen en nog geen
exemplaar afgehaald hebben: wilt u uw
boek afhalen in het OKV-onderkomen aan

de Stationsstraat? Bent u hiertoe niet in de
gelegenheid en heeft u liever dat het boek

opgestuurd wordt (verzendkosten bedragen
ongeveer € 6,00) neemt u dan telefonisch
contact op met de O.K.V. Voor adres en
telefoonnummer: zie binnenzijde omslag.

5. Reacties op "Zicht op Voorst"
Meteen al na het verschijnen van het foto-
boek over Voorst kwamen de reacties al
binnen. Wilt u uw reacties, opmerkingen
en aanvullingen op ontbrekende gegevens
s.v.p. schriftelijk doorgeven aan Gerrie
Groenewold, Rozemarijnstraat 34, 7383
XH Voorst, of per e-mail g.e.groene-
wold@hetnet.nl.
Iedereen die de moeite neemt te reageren,
krijgt een compleet overzicht van alle op-
merkingen en wijzigingen toegestuurd.

Oproepen

1. Vrijwilligers voor werkgroep Inventa-
ris stie B egraafplaats en

De werkgroep'Inventarisatie Begraaf-
plaatsen' ligt een beetje stil. De groep heeft

hoognodig wat aanvulling nodig van
enthousiastelingen die gewapend met pen,

papier en een fototoestel zichéénzaterdag-
ochtend in de maand willen buigen over
oude grafstenen. Door steen voor steen alle

begraafplaatsen in de gemeente in kaart te

brengen komt er een overzicht van alle
grafmonumenten met versierselen en op-

schriften. Dit is cultuurhistorisch van be-

lang en ook interessant voor mensen die

genealogisch onderzoek doen. Functie-ei-
sen: interesse, een thermoskan en het be-

zitvaneen krukje. Meer informatie kan bij
Jan Groenenberg, tel. (0571) 27 6037,vet-
kregen worden.

2. Vrijwilligers voor archiefwerk
De OKV maakt zicher sterk voor dat ver-
enigingen, ondernemingen en interessante

particulieren zuinig met hun historische

gegevens en archieven omgaan. Soms be-

waren bestuurders zelf hun archieven op

een verantwoorde mani e\ maar meestal

worden 'de kartonnen dozen met oude pa-

pieren' als lastige rommel gezien. Om te
voorkomen dat deze dozen met het oud
papier worden meegegeven wil de OKV
stimuleren datbijv. verenigingen of onder-

nemingen hun archieven in bewaring ge-

ven bij het gemeente-archief. (Hierbij kan

men overigens zelf eigenaar blijven, dus

zelf de zeggenschap erover blijven hou-

den.) We zoeken een aantal vrijwilligers
die hiermee aan de slag willen gaan. In
nauw contact met Annemarie Geerts, de

gemeentearchivaris, gaan deze vrijwilli-
gers archieven verwerven en opschonen

zodat deze in het gemeentearchief onder
goede omstandigheden bewaard kunnen
worden en ook eventueel toegankelijk
worden voor raadpleging door derden. U
bepaalt zelfhoeveel tij d u er mee bezig wilt
zrjn; in onderling overleg worden de

contactmomenten afgesproken.

Inleiding
Elke vereniging heeft een archief, be-
staande uit notulenboeken, foto's, kranten-
artikelen, herdenkingsboeken, jubileum-
kranten, vaantjes, bekers enz.De meeste
archieven worden keurig bijgehouden door
de secretaris. Wanneer het secretariaat vaak
wisselt kunnen er hiaten ontstaan. Zeer
waardevol is dat alle nummers van het tijd-
schrift van een vereniging bewaard blijven.
De OKV heeft enkele archieven in beheer
gekregen.

Welke verenigingen zijn er in de gerneente
Voorst (geweest)?

Alle bestaande verenigin gen zljn vermeld
in de "Gids van de gemeente Voorst" die
elke inwoner regelmatig ontvangt. Het

De urchieven vfln verenigingen in de gemeente Voorst
door L. Sevenster en G. Sevenster-Kieviet

gemeentearchief heeft geen gegevens over
verdwenen verenigingen. Gelukkig bezit
de OKV een fotokopie van het "Officieel
Adresboek van de Gemeente Voorst om-
vattende de dorpen Voorst, Wilp, Twello,
Terwolde, Nijbroek" uit lg2L,uitgave van
W. Stempher en Zn. in Deventer. Opval-
lend is dat Klarenbeek en Teuge in het
adresboek ontbreken.
In dit buitengewoon interessante boek
staan in alfabetische volgorde de namen
van alle hoofdbewoners met hun beroep
en adres. Tevens bevat het boek een volle-
dige lijst van alle, toen bestaande, vereni-
gingen met de namen van de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester. Als voor-
beeld volgt hieronder het overzicht van alle
verenigingen in Nijbroekin 1924.
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1. Commissie tot wering van school-
verzuim te Nijbroek.
2. Vereeniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwij s te Nijbroek.
3. KerkbestuurNed. Herv. Gem. Nijbroek.
4. Schoolvereniging te Nijbroek.
5. Vereeniging Onderling Hulpbetoon bij
ziekte of verwonding.
6. Jongelingsvereeniging "Onze hulp is van
den Heere".
7. Dorpspolder "Nijbroek".
8. Boerenleenbank te Nijbroek.
9. Naaischool.
10. Steenkolen vereeniging.
1 1. Chr. meisjesvereeniging o'Maïanata" 

.

12. Oudercommissie te Nijbroek.
1 3. Landbouwvereeniging te Nijbroek.
Op deze wijze zijn ook de verenigingen
uit andere dorpen in dit adresboek te vin-
den.

Ewaringen met verenigingsarchieven
Bij de samenstelling van het boek "Wilp,
het dorp en de Wilpse Klei in het verle-
den" (uitgave OKV 1999) hebben we der-
tig verenigingen bereid gevonden een klein
deel van hun archief ter inzage aan ons te

geven. Een herdenkingsboek ofjubileum-
krant kan al heel belangrijk zijn. Na veel
speurwerk kregen we ook de beschikking
over een groot aantal foto's van deze vere-
nigingen. Natuurlijk werd ook veel gebruik
gemaakt van het documentatiemateriaal
van de OKV.

Archieven van de Gelderse Maatschap-
pij van Landboaw, afd. gemeente Voorst
Op 31 december 1998 werden alle Neder-
landse land- en tuinbouworganisaties op-
geheven. Op 1 januari 1999 gingen deze

organisaties samen verder als LTO.
De plaatselijke afdelingen van de Gelderse

Maatschappij van Landbouw (die van
Voorst / Wilp, van Twello / Teuge, van
Terwolde / Nijbroek en van Klarenbeek)
besloten op hun eindvergadering hun ar-

chieven te schenken aan de OKV.
Als voorbeeld volgt hier de inventarislijst
behorende bij het archief van "De Geld.
Mij. van Landbouq afd. Voorst / Wilp".
1. Het Notulenboekvan 1926 tot 1973.
2. HetNotulenboek van 197 4 tot I 998.

3. Map 1: een kasboek van 1947 tot 1955.

4. Map 2: een fotoserie van de receptie bij
het 100-jarigjubileum op 5januari 1980.

5. Map 3: diverse stukken: het Huishou-
delijk Reglement, 2 foto's, enkele knipsels,
het boekje over de Wilpse Basisschool over
boerderijenbezoek op 26 maart 1987 .

6. Map 4: envelop met 4 zware bronzen

De nuare bronzen medaille uit 1854 met
de ffieelding van koning Willem III (foto
L. Sevenster).

medailles:
a. VanWillemIII, Kon. derNed., G.H.V.L.
gegeven in 1854 aanG.J. Oolman voor een
strosnijbank,
b. in 1854 aan G.J. Oolman voor een egge,
c. Van de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw in 1883 aan H. Oolman G.J. zn. voor

een landrol en
d. in 1883 aan H. Oolman G.J. zn. voor
een maisontkorrelaar.
Bovenstaande 6 Hoofclonderdelen zijn op-
gesteld in nauw overleg met de heer A. de
Rek, ambtenaar van het Streekarchief Oost-
Veluwe in het gemeentehuis te Twello.

Begroting OKV 2003

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de le-
den de begroting van de OKV onder ogen
kregen als het begrotingsjaar al enkele
maanden oud was. Om dat te voorkomen
presenteerde het bestuur tijderrs dejongst-
leden jaarvergadering al een voorlopige

Inkomsten (in euro)
1. Contributie 8.500
2. Activiteiten 250
3. Verkopen 150
4. Interest 350
5. Giften 650
6. Subsidie 2.050
7. Diversen 500
8. Sponsorgelden 450

totaal 12.900

Toelichting
l. De vereniging telt op dit moment 824
leden: 282 eenpersoonslidmaatschappen en
5 42 tu eepersoonslidmaatschappen.
2. Onder activiteiten wordt verstaan:
braderieën (Klompenweek), lezingen e.d.

3. Verkopen: boeken, foto's, ansichtkaar-
ten.

door M. Niemeijer

begroting voor 2003, met daarbij de be-
lofte een nadere uilwerking daarvan in de
laatste editie van de Kroniek in2002tepu-
bliceren. Onderstaande begroting is opge-
steld aan de hand van de boekhoudkundige
stand van zaken eind november 2002.

Uitgaven (in euro)
9. Kroniek 2.850
10. Activiteiten 500
11. Secretariaat 400
12. Kantoorartikelen 1.000
13. Huisvesting 5.000
14. Exploitatie Stationsstraat 1.050
15. Porto 1.000
16. Projecten 350
17. Diversen 500
18. Saldo 250

totaal t2.900

4. De rente van onze deposito-, bank- en
girorekeningen.
5. Extra (contributie-)bijdragen van leden.
6 Jaarlijkse bijdrage van de gemeente
Voorst.
7. Donaties, restituties.
8. Bijdrage t.b.v. huisvesting.
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9. Vier edities van de Kroniek.
10. Kosten voor deelname Klompenweek,
zaalhuur etc.

1 1. Secretariaatskosten.
12. Kantoorartikelen: papier, computer-
supplies, toner.
13. Huur, telefoonkosten, schoonmaak-
kosten.

I 4. Verzekeringen, kasgeld, gemeentelijke
belastingen.
15. Postzegels, verzendkosten Kroniek.
1 6. Begraafplaatsenproject, fotoproject,
bibliotheek.
17. Attenties, bankkosten, lidmaatschap-
pen, GOC, KvK.
18. Te verwachten batig saldo eind 2003.

Het Lage Kumpje in Tbrwolde

De aanleiding tot het schrijven van een ar-
tikel over het Lage Kampje is gelegen in
het feit dat dit stukje land bestemd is voor
woningbouw. Deze kamp was eigendom
van de Nederlands Hervormde Kerk te
Terwolde, maar werd aan de gemeente

Voorst verkocht ten behoeve van de uit-
breiding van Terwolde.
Het Lage Kampje wordt in het westen be-
grensd door de Everwijnstraat, inhet oos-
ten door de Bandijk, in het noorden door
de woonboerderij de "Timmermans-
hofstee" en in het zuiden door de Kolk-
weg.

Tim m erm an s h ofste e en om g evin g
In documenten uit 1709 wordt het huis, dat
nu Everwijnstraat 4 is, "Jenne Timmer-
manshofstee" genoemd. De eigenaar was
toenWilhelm Braekman en als pachterwas

Cornelis Janssen bekend. Na 1700 wordt
de hofstede vaker genoemd, maar van vóór
1700 zijn geen gegevens gevonden. Ver-
moedelijk is deze hofstede/boerderij rond
1700 gebouwd. In 1716 blijkt hier een Jan

Berends te wonen. Hij betaalde 10 stuiver
gemeentebelasting. Volgens het haard-
stedenregister, dat een overzicht geeft van

door J. Lubberts

functionerende stookplaatsen om daar be-
lasting over te heffen, woonde hier int749
een "Jan Peters en vfouw". De woning
anno2002 is, gezien de bouwstijl met em-

pire ramen, na 1850 gebouwd.
Ten noorden van de "Timmermanshofstee"
staan nog twee huizen. Het dichtst bij de

'oTimmermanshofstee" gelegen boerderij -
tje was de "Meulenhofstee", niet te ver-
waren met het "Mullershuis" bij de voor-
malige Terwoldse Molen. De "Meulenhof-
stee" werd al voor 1650 genoemd en is, nu
in nieuwbouwstaat, in gebruik als schuur.

Hiemaast heeft in het verleden nog een huis
gestaan op of in de directe omgeving van
het woninkje van de familie Dokter, in la-
tere jaren bekend als het huis van "Ale
Dokter". De woning of boerderij die hier
voorheen stond, was tussen 1850 en 1860

een tijd onbewoond. Vermoedelijk werd
het huis in die periode afgebroken en ver-
vangen door het inmiddels ook afgebro-
ken huis waar de familie Dokter een tijd
lang woonde.
Tussen de "Meulenhofstee" en de Ever-
wijnstraat staat de voormalige bakkerij van
bakker G.W. Oosterbroek. Deze bakkerij
is gebouwd in opdracht van de bakker tus-

Het huisje van Ale Doher aan de Ever-
wijnstraat. (Foto coll. OKf/.)

eulenhofstee

e
-. -tLage Kampje

2
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sen september 1922 en april 1923. Nadat
bakker Oosterbroek zijn w erkzaamheden
had beëindigd heeft het zijn functie als bak-
kerij verloren.

De Boordop
In het oostelijk gedeelte van het Lage
Kampje, in de voet van de Bandijk dicht
tegen de Kolkweg aan, staat het boerderij-
tje de o'Boordop". De "Boordop" is een
vreemde naam die zou kunnen verwijzen
naar de boorden van de lJssel. Wanneer
men echter de betekenis van het woord
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boordop kent komt er licht in de duister-
nis. Een boordop ontstaat wanneer een

klompenmaker met een speciale boor een

stuk hout uitholt om er een klomp van te
maken. Deze houtkrul heeft de vorm van
een eierdop en wordt "boordop" genoemd.
'Wanneer de link gelegd is naar een
klompenmaker volgt onmiddellijk de

vÍaagi "Heeft hier ooit een klompenmaker
gewoond?" Het archief geeft antwoord:
In het register van ambtslasten uit 1802

komt de naam "Boordop" niet voor. De
vraag is of de "Boordop" in die tijd al be-
stond, of dat het pand misschien onder een

andere naam bekend was.

Volgens de kadastrale atlas van 1832 stond

op deze plaats een gebouw waarvan de

Terwoldse dorpspolder eigenaar was. Het
is niet bekend of dit een woning of polder-

schuur is geweest. De eerste naam die als

bewoner van het pand opduikt is dag-

huurder Rutgers. Hij woonde hier vóór
1850. Tot 1870 woonden hier u"lit"."e.t-
volgens GerritRutgers en Jacob van Tong-

eren. Allebei deze mannen blijken
klompenmaker geweest te zijn. Hieruit
mag men de conclusie trekken dat de naam
"Boordop" in deze tijd is ontstaan. Het is
niet na te gaan of deze naam in de volks-
mond ontstaan is of dat een van beide he-
ren de naam aan dit huis heeft gegeven.

Hierna woonden er achtereenvolgens de

De "Boordop" (Foto coll. OKV).

families Jansen, Jacobs en Vijge, die allen
als daghuurders bekend waren. Daarna was
het de beurt aan de familie Stevens. De
weduwe Stevens verkocht het boerderijtje
tenslotte aan de Hervormde Kerk. De kerk
kocht het huis om er de familie Jansen van
't Laar in te huisvesten. Deze familie
woonde als enige in de nog af te breken
diaconie-woningen en moesten daar weg.
Uiteindelijk kocht de familie in 1947 het
huis van de kerk voor een bedrag van f
1075. De kerk verstrekte voor het hele be-
drag tevens een hypotheek waarvan de af-
lossing / 100 per jaar bedroeg tegen een
rente van 4%. Na het overlijden van Jan-

sen van' 't Laar was de hypotheek echter
nog niet afgelost. Bovendien verkeerde het

boerderijtje inzeer bouwvallige staat. Dit
alles baarde de diaconie ernstig zorgen. De
oplossing kwam van de schoonzoon, de
heer Glorie: hij kocht het huis. In 1963
kocht de Nedertrands Hervormde Kerk de

"Boordop" terug van de heer Glorie. In
hetzelfdejaarheeft de Hervormde Kerk de

"Boofdop" weer verkocht, nadat de eerste
koper die zich aandiende werd afgewezen
omdat hij een andere geloofsovertuiging
had. De nieuwe eigenaar heeft het oude
boerderijtje afgebroken en vervangen door
nieuwbouw.

De diaconiewoningen
Op 5 maart 1849 werd een speciale verga-
dering belegd door de kerkenraad van de

Hein Peters Oosterbroek en zijn echtgenote hebben op de Meulenhofstee gewoond.

(Foto coll. OKV)
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Hervormde Gemeente van Terwolde om te

komen tot de oprichting van een arïnen-
huis. Dit onderwerp was al in voorgaande
vergaderingen ter sprake geweest. Er be-
stonden een aantal dringende redenen om
tot de oprichting van een armenhuis te ko-
men. In eerste instantie gaven de tekorten
van de diaconie, waartoe de zorg voor de

armen hoorde, hiertoe aanleiding. Men
moest bezuinigen maar dit mocht niet ten

koste van de armen gaan. De kamerpacht

van veel kamers voor behoeftigen was aan

de hoge kant. De arÍnen of behoeftigen,
meestal invalide ouderen, waren her en der

ondergebracht. Voor veel kamer-
verhuurders, veelal de kelderzolder in
kleine boerderijtjes, was dit een neven-
inkomen. Hierop wilde men bezuinigen.
Een ander aspect om tot de bouw van een

armenhuis te komen was gelegen in het feit
dat een aantal van de ouderen was onder-
gebracht op zodanige afstand van de kerk
dat zij de openbare godsdienstoefeningen

niet bij konden wonen. In de vergadering
van 5 maarl bracht broeder Mulder (men
sprak elkaar aan met broeder) een tekening
ter tafel van een doelmatig armengesticht.
Deze werd na een kleine maar voordelige
wijziging unaniem goedgekeurd. Het ge-

luk lacht hen tegen.

Een stuk land, dicht bij de kerk gelegen,

werd te koop aangeboden door eigenaar
Hendrik Derksz Bredenoord die "de Riem"
bewoonde, een in de nabijheid gelegen

boerderij. De kerkenraad zou trachten het
stuk land voor de diaconie inbezitte krij-
gen. Broeder J. Mulder en broeder H.J.

Ankersmit kregen de volmacht om tot

/ 140 boven de inzet van f 760 te bieden.
Het gelukte de bieders om het stuk land in

bezit te krijgen voor / 900. Broeder Mol
zou het land inzaaien met haver met uit-
zondering van het te bebouwen stuk. De

bouwkosten werden geschat op f 2.500.
Om dit allemaal te kunnen betalen wilde
men een stuk kerkenland aan de Ossen-

kolkweg verkopen. In het verleden had ie-
mand hiervoor al eens / 900 geboden.

Hiermee was de aankoop van het Lange
Kampje gedekt. Men was zeer in zijn nop-
jes met deze transacties. Nu kon de
diaconie de behoeftigen niet alleen een

goedkoop, maar ook een góéd onderdak
bieden. Bovendien was de plaats van de

armenhuizen dicht bij de kerk, zodat de

bewoners ook de godsdienstoefeningen
kunnen bijwonen.

Bestek
De bouw van het armenhuis, bestaande uit
zes kamers, werd opgedragefl aanlangen-
berg, die zich als enige had aangemeld als

bouwer, en de weduwe Mulder. De we-
duwe Mulder werd belast met het timmer-
werk en Langenberg met het metselwerk.
Het totaal was een simpel gebouw, opge-
trokken in één-steens muren, behalve de

achtergevel en de binnenmuren die wer-
den opgetrokken als half-steens muur. Aan
de achterzijde werd een stalletj e aan-
gebouwd voor een geit. De zes kamers
(men sprak nooit van woning maaÍ van
kamer) waren twee-aan-twee voorzien van
een portaaltje. De kamers werden toe-
gevloerd met rode stenen, gelegd in zand,
en dat was ook zo bij één der bedsteden in
elke kamer. De voorgevel werd opgetrok-
ken tot een hoogte van2,55 el en de achter-

muur tot 1,20 el, waarbij de el gerekend

werd op 69 cm. Ten gerieve van alle be-

woners werd een put gemetseld met daarop
een pomp. Afgesproken werd dat het
armenhuis op 1 januari 1850 opgeleverd
zou worden. Wanneer het werk werd op-
geleverd en goedgekeurd, kregen de aan-
nemers d\rect3l4 deel uitbetaald. Het laat-
ste deel werd betaald als bleek dat het werk
zich in goede staat bevond. Bij niet tijdig
opleveren gold een boete van / 1 per dag.
De diaconie liet ten behoeve van de bewo-
ners voor elke kamer een appelboom plaat-
sen.

Bewoners
Al voor de huizen gereed waren werd ge-
praat over de bewoners die in aanmerking
kwamen voor een kamer. Bij de eerste be-
spreking kwam men tot de volgende inde-
ling:
Kamer 1: De weduwe Kluin en kinderen.

De armenhuizen anno 1937. (Foto coll. OKV).

Kamer 2: V/illem Jansen en vrouw plus de.

weduwe Voorhorst.
Kamer 3: De weduwe van Zalk plus Her-
mina Jacobs.

Kamer 4: Dirk Berends met vrouw en kind.
Kamer 5: De weduwe Knippenberg en kin-
deren.
Kamer 6: De weduwe B. Mulder.

Het komt voor ons ietwat vreemd over,
maar de diaconie had brj de indeling geen

moeite om een weduwe bij een gezin of
andere weduwe in te delen. De weduwe
Mulder zag na enige tijd af van hulp, waar-
door een kamer vrij kwam. Voorgesteld
werd om C. Eltink en vrouw een kamer in
het armenhuis aan te bieden. Bij de we-
duwe Kluin en kinderen werd weduwe Jan-
sen uit Deventer geplaatst. Op papier bleef

t2 Kroniek 2002-4 Kroniek 2002-4 l3



men steeds schuiven met de bewoners.
Hermina Jacobs werd ingedeeld bij W. Jan-

sen en er werd ook gesproken over B.A.
Husink. Aanvankelijk wilde de dia-conie
deze Husink laten ziíten in de kamer bij
Johannes Mulder die de diaconie gehuurd

had voor / 1 5 per jaar. Maar blijkbaar wilde
Mulder vanzijnkamerhuurder af, want in
de volgende vergadering van de diaconie

werd Husink ingedeeld bij Willem Jansen

en vrouw. Na nog wat heen en weer
geschuifwerd op 18 februari de definitieve
indeling gemaakt, waar Husink niet meer
in voor kwam.
Kamer 1: Weduwe Knippenberg met kin-
deren.

Kamer 2:H. en G.J. Kluin met kinderen.
Kamer 3: W Jansen en vÍouw plus de we-
duwe Voorhorst.
Kamer 4: Weduwe Jacobs en Gerritje
Mazee.
Kamer 5: Weduwe Middelburg en zoon.
Kamer 6: Weduwe Zalkenkinderen.
Nadat zij de indeling hadden afgehandeld,
keken de kerkenraadsleden hoeveel land
er bij de woningen gevoegd moest wor-
den. Het overige deel vanhetlage Kampje
werd verpacht aan H. van Tongeren voor
de tijd van zes jaar.

In de nbtulen van de kerkenraad wordt niets
vermeld over de norÍnen die gehanteerd

werden om in aanmerking te komen voor
een kamer, noch over de indeling. Dat het
niet allemaal zo eenvoudig was, blijkt uit
het volgende voorval dat zich afspeelde op
22 februan 1850. De weduwe Voorhorst
die in een kamer woonde bij ene van Tong-
eren had met de kamersleutel Terwolde
verlaten. Zlj was blijkbaar tegenhaar zin
ingedeeld bij W. Jansen en vrouw Zij was

naar haar dochter in Diepenveen vertrok-
ken. Na overleg met de schoonzoon kwam
de volgende overeenkomst uit de bus: de

schoonzoon zou de weduwe tot haar dood
verzorgen tegen een vergoeding van f 30

per jaar.

Van de weduwe G.J.Kluin werd vernomen
dat ze inTwello in het huwelijk zou treden
en de weduwe H. Kluin wilde we'èkgeld
hebben om in Deventer te kunnen wonen.
De diaconie wilde voor haar 50 cent kamer-
huur per week betalen waarmee zij accoord
ging.
Hierdoor kwam een kamer vrij in het
armenhuis. De heer A. Klein Tijssink, die
eerstdaags zonder woning kwam te zitten,
diende een verzoek in om in aanmerking
te komen voor een kamer. De diaconie ging
hiermee accoord, mits hij voldoende bor-
gen kon vinden voor epn huur van f 26 per
jaar (gedurende één jaar). Dat lukte en er

werd een huurovereenkomst gesloten
waarbij werd bepaald dat Klein Tijssink
een kamer kreeg voor 60 cent per week
om hem uit zijn "ogenblikkelijke
ongelegenheid" te helpen. De huur moest
op zaterdagavond ofop zondagmorgen na

de godsdienstoefening betaald worden.
Klein Tijssink kon een bewijs overleggen
dat Marten Bonhof te Welsum en Antonie
Karrenbeld te Terwolde ieder voor de helft
borg wilden staan.

Het einde
In 1938 was het armenhuis totaal uitge-
leefd. De kerkenraad besloot het gebouw
af te breken,maar zatnogin de maag met
de familie Jansen van 't Laar die nog in
twee kamers woonde. De kerkenraad kocht
toen de "Boordop" van de weduwe Ste-

vens voor f 975 en verhuurde dit boerde-
rijtje voor f 2 pt week aan Jansen van 't
Laar. Een deel van het Lage Kampje werd
ook aan hem verpacht.
Vanaf dat moment stond het armenhuis
leeg. De sloop van het armenhuis werd
publiekelijk aanbesteed, maar er dienden
zich geen liefhebbers aan. Uiteindelijk is
het armenhuis afgebrand. Het ontstaan van
de brand is nooit achterhaald.
Men opperde daama verschillende plannen
om de grond een nuttige bestemming te

geven. Hetplan om er een dubbele woning
met grote schuur op te zetten ten behoeve
van tuinbouw, was te duur. Een dubbele
arbeiderswoning bouwen en een deel van
de grond verkopen om aan de Twel-lose-
weg nog een drietal huizen te bouwen, ging
ook niet door. De grond bleef in bezitvan
het kerkbestuur en werd in kavels als volks-
tuintjes verhuurd.
Uiteindelijk is het Lage Kampje verkocht
aan de gemeente ten behoeve van (sociale)
woningbouw.

J

Detectorvondsten vun de Wilpse Dijk

Vanwege mijn hobby (het zoeken
met eenmetaaldetector) kom ikwel
eens in het oud archief in het ge-

meentehuis te Twello. Toen ik'daar
onlangs was, kwam ik in gesprek
met de heer Lubberts en mevÍouw
Geerts. Zij vroegen mij om af en
toe iets te publiceren in de Kroniek
over wat er door mij en mijn zoek-
maten zoal gevonden wordt in de
gemeente Voorst.

Dit artikel gaat over vondsten bij
de dijkverzwaring bij Wilp.
In de zomer van 2000 is de dijk bij
Wilp verstevigd. Bij de werkzaam-
heden direct achter de oude pasto-
rie naast de kerk is er door eenbull-
dozer een vuilstortplaats uit het
eind van de 15e en begin 16e eeuw
blootgelegd. Er zijn talloze voor-
werpen gevonden waaronder vele
aardewerkscherven zoals baard-

Breamsche, datering circa 1492

door P. van Dijk
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Pelgrirnsteken van rond 1500, Iengte circa 6 cm.

man, majolica en rood aardewerk. Ook zijn
er nog tientallen munten gevonden zoals

breamschen (armenpenningen uitgegeven
door de kerk) van Deventer, uit het eind

van de 15e eeuw en'ohalve meeuwen" van
Arnhem te dateren voor 1479. Ook kwam
er voorwefp van tin uit grond dat waar-
schijnlijk een pel-grimsteken is in de vorm

van een zaruardmetals handvat een

Jakobs-schelp.

Verderop bij boerderij "De Oude
Luine" was de dijk gedeeltelijk
opgehoogd met afual afkomstig van
deze boerderij. Daar zijn door voor-
namelijk mij en mijn zoekmaat mun-
ten en voorwerpen gevonden uit het

begin van de 17e eeuw.

De munten kwamen vooral uit Kam-
pen, Deventer en Zwolle.
Het mesheft is een typisch Hollands
product en ingelegd met witte
emaille.

I

t,

)

)

Lakenlood uit de 17e eeuq met opschrift "wollen deeken gemaaW binnen leyden"

Mesheft gevonden bij de "Oude Luine",
datering 1575-1625.
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Zendijk & Zonen en Twellosche Exportslagerij

In het artikel 'De geur van Zendijk' in de
Kroniek nr. 3 2002 beschrijft de heer J. van
Barneveld zijn herinneringen aan het be-
drijf Zendijk. Kort geleden vond ik bij een
antiquai:aat een tijdschriftartikel uit t923
over ditbedrijf. Het artikel geeft mooi weer
hoe positief men in die tijd aankeek tegen
dit bedrijf.
Onderstaand de tekst van het artikel,

"Zendijk & Zonen en Twellosche Export-
slagerij"
"Wij waren dezer dagen weer eens in

door J. Groenenberg

Twello (besproken reeds in ons,artikel over
de z.g. 'Jonassers') en bezochten daar nu
eens een der groote fabrieken, waar het
'Jonassent niet toegepast wordt, clie zèlf
slachten, in daarvoor op de beste wijs in-
gerichte lokalen, en die dus ten volle be-
antwoorden aan alle hygiënische ert andere
eischen.
Het is de fabriek der firma J.A. Zen dijk en
Zonen, Twellosche Exportslageril, die wij
op het oog hebben, een inrichting die er
wezen mag en die den naam der
Geldersche rookworst, andere worst-

soorten en conserven in qlle opzichten
hooghoudt. Wij hebben in ons artikel over
het 'Jonassen' in de slachtkrotten, over
deze fabrieken natuurlijk niet gesproken,

dat was toen 'buiten de orde'. Maar de

indruk mag niet gewekt, als zou nu alle
'Geldersche worst' en andere
vleeschwaren op die onsmakelijke manier
(om er niets anders van te zeggen) naar de

fabriek en de consumenten komen! Althans

wat ons defirma Zendijk deed zien, en wat
de hierbij gaandefotob toonen, is inder-
daad een behandeling, die àlle waarbor-
gen geeft èn voor goede kwaliteit èn voor
hygië-nische securiteit! De firma Zendijk
heeft een ouden, gevestigden naarn en een

goede reputatie: de hierbij afgebeelde
nieuwe fabriek dateert van 1915, toen ze

gebouwd werd ter vervanging van de oude
inrichtingen te Olst, waar alleen worst en
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conserven bereidwer-
den: aan dezefabriek
werd ook een exports-
lachterij verbonden,
die varkens en runde-
ren zelf slacht èn voor
den export èn voor de
worst en conserven-

fobricage. Zoowel de
slachte-rijen als de
verdere bereiding ge-
schieden hier steeds
onder voortdurend
toezicht van den
veearts en de keurrneesters. Als tegenstel-
ling, en om een bewijs te geven dat in het
Geldersche door uitmuntend aangeschre-
ven Jirma's toch óók, en reeds jaren lang,
op de allerbeste wijze in deze richting ge-

werW wordt, wij zen wij met nadruk op deze

mooie fabrieken en den gerenomeerden
naam van deze onderneming! "

daarin vond ik de twee foto's, waar ik nog
altijd aan denk als "Het Oude Wezeveld"
ter sprake komt. Als boerenzoon ben ik
opgegroeid met koeien, veevoer, mest en
melk. De geluiden van melkbussen en
melkemmers zijn voor mij echte jeugd-
herinneringen. En daarom zijt de foto's
van de boerin die de melkbussen schoon-
maakt en de kleine jongen die zijnmoeder
helpt voor mij in meerdere opzichten zo
waardevol. De melkbussen zijn uit het
beeld verdwenen. Het is belangrijk dat deze

historische foto's voor het nageslacht be-
waard blijven. Veel gewone dingen die ik
op mijn "fotoreizen" tegenkwam zijn voor
mij toch heel aparte herinneringen.
Zo denk ik aan het prachtige Jugendstil-
interieur van het huis "Ter Cera" in Ter-
wolde. Bij de villa "Het Budde Zant' gaan

mijn gedachten uit naar de niet meer be-
staande theekoepel. Ook debijtgrage hond
aan de lange ketting bij de boerderij "De
Heege" in Terwolde zal ik nooit vergeten!
Het fotograferen was heel gewoon, maar

de bijbehorende herinneringen zijn toch
wel heel apart.

I
r

Gewone uparte dingen

Hetfamiliealbum
Naast de gemeentelijke monumenten heb
ik ook alle Rijksmonumenten in de ge-
meente Voorst gefotografeerd. Nadat ik het
Rijksmonument "Het Oude Wezeveld" in
Twello in 1985 op de foto had gezet bracht
ik een serie opnames bij de toenmalige be-
\ryoners, de familie Kutschruiter, als dank
voor hun medewerking.
De boerderij is ontstaan door verbouwing
van het koetshuis in 1931. De villa "Het
Oude Wezeveld" van de familie Van
Hóvell tot Westerflier is omstreeks 1870
afgebroken.
Op mrjn verzoek mocht ik het fotoalbum
van de familie Kutschruiter bekijken en

door L. Sevenster en G. Sevenster-Kieviet

Het Rijksmonument "Het Oude Weze-
veld", Oude Wezeveldseweg 18 in Twello
in l99L
(Foto L. Sevenster)

De drie-jarige Wllem helpt zijn moeden

In zijn handen heeft hij een teems.

(Foto coll. mevr Kutschruiter)

Portugeesjes

100% historisch betrouwbaat zorL ik het

volgende verhaal niet willen noemen, het

komt voor een deel uit 'de overlevering'
en veel ervan is tot nu toe nog niet met
bronnenmateriaal gestaafd. Aan de andere

kant, er zitwel iets van waarheid in. Het
wachten is op een definitief antwoord.

De West-Indische Compagnie had, zoals

bekend, veel geld nodig om te investeren

door J. Roosenschoon

in de schepen en bemanningen die naar
Indië gingen. In Deventer woonden ver-
schillende aandeelhouders van de WIC. Zij
belegden de winsten die ze met hun inves-
teringen behaalden in onroerend goed.

Nadat Piet Heijn in
1628zljngrote slaghadgeslagen in de Baai

vanMatatuas voor de kust van Cuba, kon-
den, zo gaathet verhaal, met een deel van
dezezllvewloot driebroers uit Deventer elk
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een huis laten bouwen ií TerwoIde. Zo
bouwde de één 'De Matanze', de tweede
'Emaus' en de derde Terceira.
Dit laatste huis, onder aan de Bandijk ge-
legen, is genoemd naar één van de eilan-
den van de Azoren. Terceira, de naam ver-
wijst naar het woord 'derde' in het Portu-
gees, was op een gegeven moment eigen-
dom van de Deventer familie Nieuwen-
huis. Deze familie verhuurde het huis aan
drie Portugese dames. Deze
genoten daar van het plattelandsleven en

,..met de verse ingrediënten die voorhanden
waren, bakten ze de heerlijkste dingen. Ze
beschikten daarvoor in huize Terceira over
een mooie grote bakoven.
Nu was een dochter van Nieuwenhuis ge-
trouwd met bakker Van Essen uit Deven-

ter. Zijn winkel bevond zich rn het pand
waar nu de ijsmaker Talamini zit en wat toen
'de Melkboer' genoemd werd. Toen één van
de dochters vanbakkerVan Essenweá eens

opgetogen uit Terwolde kwam, omdat de
'puffekes' van de Portugese dames weer zo
lekker waÍen, besloot Van Essen her recept
van dit cake-achtige baksel op te wagen.
Hij probeerde het uit en met succes. Onder
de naam "Portugeesje" begoÍr deze lekker-
nij een zegetocht vanuit Deventer door het
hele land.

Met de Portugese dames schijnt het min-
der florissant afgelopen te zljn. Eén van
hen werd in Terwolde vermoord, de andere
twee zijn op de vlucht geslagen. Het is on-
duidelijk wat de reden voor de moord ge-
weest is en wat er van de andere twee is

ï

I

De bakoven in Terceira, 2001. (Foto G. Reinders, coll. OKV.)

Tërceira aan de Bandijk in Terwolde, circa 1945. (Fota N.N. Jansen.)

geworden. Na hen heeft een schoolmees-
ter in het huis
gewoond, daarna een schoorsteenveger die
laler naar Vaassen verhuisde en in 1920
kocht de familie Hassink het huis. Vader

Hassinkpachtte tot dan toe de Volle Hand
waar hij het café, de loswal en een boerde-

rij beheerde. Toen de Volle Hand verkocht
moest worden en bleek datziin zoon geen

aardigheid in
de horeca had, zagenze van die koop afen
kochten daarvoor in de plaats Terceira. De

zoon ging in de techniek en was betrok-
ken bij het plaatsen van het gemaal Baron
van der Feltz, bij het kanaal. Hij werd
daarna daar machinist. In huize Terceira

werden zijn kinderen geboren, waaÍvan

Hennie er tot enige jaren geleden nog al-
tijd woonde . Z4 is een levendige bron voor
de geschiedenis van het huis.

Recept voor Portugeesj es

Benodigd: 300 gr. suiker, 250 gr. meel en

250 gr. boter. Volgens het ene recept zijn
verder 6 eieren en citroenrasp nodig, vol-
gens een ander recept Zhele eieren en één

dooier. Bereiding: de suiker en de boter
zacht roeren en daarna de eieren er door
heen kloppen. Op het laatst het meel er

doorheen spatelen. Dan moet het deeg in
ingevette blikken vormpjes. De oven moet
op 180 graden verwarmdzijn en dan moe*
ten de Portugeesjes 10 minuten in het mid-
den en 5 minuten onder in de oven staan.

.i
I
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Regionule geschiedenis en het internet stamboom van een van mijn voorouders
o'Thomas Meuleveld". Als ik dan bijvoor-
beeld "Meuleveld" in het zoekvenster typ
dankrijg ikl23 treffers. Datzoektdus niet
handig. Voeg ik nu bijvoorbeeld "genea-
logie" toe, dus "Meuleveld genealogie"
dan krijg ik al veel minder treffers name-
Itk 3. Vul je nu "Thomas Meuleveld"en
genealogie in dan krijg je maar één treffer.
Je komt dan uit bij een genealogie van de

familie Raap .Deze familie behoort ook tot
mijn voorouders. Deze genealogie loopt
terug tot 1556. Op deze manier heb je in
zeer korte tijd je stamboom dus een enorÍn
stuk uitgebreid. Misschien niet zo leuk als

hetzelf dtzoeken in een archief, maarwel
een stuk sneller. Wil je echter zeker zijn
dat de gegevens kloppen dan moet je ei-
genlijk toch naar het archief om de gege-

vens te controleren, want niet alle gege-

vens op het internet zijn betrouwbaar.
ln plaats van"genealogie" kan je ook bij-
voorbeeld "stamboom" of "kwartiet-
staat"invullen. Op deze manier kun je dus

zeer gericht gaan zoeken.
Als je een beetje geluk hebt kun je ook een

stamboom vinden door alleen de volledige
naam van een van de voorouders in te ty-
pen.

Een andere goede startpagina is http://
genealogie.pagina.nl. Hier vindt men zeer

vele links (verbindingen) naar genealogi-

sche sites. Bijvoorbeeldnaar het Centraal
Bureau voor Genealogie http:ll
www.cbg.nl, rijks- en andere archieven. Of
bijvoorbeeld de site van de Mormonen (die
veel gegevens uit doop-, trouw- enbegraaf-
registers hebben verzameld) http:/l
www.family-search.org/ en vele andere.

Een overzicht van de Nederlandse archie-

ven vindt men op http ://www. archiefrret.nl.

Genlias is een database vanhetAlgemeen
Rijksarchief en te bereiken via
www. arch ief.nl/radlgenealogie . Er zijn
echter nogal eens problemen met de

bereikbaarheid en werking van deze site.

Als de site echter werkt is het een rijke bron

voor genealogen.
Een site waar men digitaal bewerkte bron-
nen vindt is htto://seneaknowhow.net. Hier
zijn ook gegevens betreffende de gemeente

Voorst te vinden.

Ook het doop- en het trouwboek van
Nijbroek is op internet te vinden. Deze sites

zijno.a. te vinden door op de zoekmachine
van Google in het zoekvenster bijv. "doop-
boek Nijbroek" in te vullen.

Een nieuwe site is wwwdeventerinbeeld.nl.
Hier vindt men 10.000 oude foto's over
Deventer. Een zoekscherm maakt hetzoe-
ken naar een straat, wijk of gebouw heel
eenvoudig.

Er zijn ook een heel aantal zustervereni-
gingen van de OKV op de Veluwe die in-
middels een site hebben. Een handige toe-
gang tot een aantal vandeze sites is de site
van het Historisch Platvorm Veluwe
www.hpveluwe.nl. Hier vindt men o.a. toe-
gangen tot de historische verenigingen van
Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde,
Nunspeet en Oldebroek.

Een hele nieuwe site is die van het Gel-
ders Documentatiecentrum in Arnhem. Zij
hebben een verzameling vanl200 histori-
sche foto's en 52.000 ansichtkaarten van

Bij onderzoeknaar de geschiedenis denkt
men al gauw aan stoffrge archieven met
oude muf ruikende boeken en aktes. Hoe-
wel dat natuurlijk wel het "echte werk" is
kost dat vaak erg veel (reis)tijd. Tegen-
woordig kan men ook thuis achter de com-
puter archiefonderzoek doen of een
archiefbezoek voorbereiden. Dit kan door
gebruik te maken het intemet.
Hoewel veel, met name oudere mensen
terughoudend zijn om het World Wide Web
op te gaan biedt dit medium ongekende
mogelijkheden voor bijvoorbeeld genealo-
gisch onderzoek.
Ikzalin deze bijdrage proberen aante ge-
ven hoe men kan beginnen methet zoeken
op het internet. Daarnaast wordt een sum-

Gorg$e"

door J. Groenenberg

mier overzicht gegeven van een aantal
goed bruikbare sites.

Het zoeken op het internet lijkt onbegon-
nen werk. Er zijn miljoenen sites over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Om dit
zoeken te vereenvoudigen is er een aantal
zoekmachines beschikbaar op het internet.
Bekende zoekmachines zijn bijvoorbeeld:
www.altavista.nl en www.ilse.nl.
Een heel goede zoekmachine is
www.goog-le.nl. Google is een zoek-
machine zonder reclame en toeters en bel-
len. Door verschillende zoektermen te ge-
bruiken kan je steeds gerichter gaan zoe-
ken.
Een voorbeeld: Stel ik wil zoeken naar een

&{ad ryetun R€ld Eavoeen EÉtrè 8dp

ê**- j L4d,i /rbb\r7F6wet6 {1"*" € ij-+ m.,,,.r@g

Geayarceerdzoeken Vo0Éeuren Taalhulumiddelen Zoektips

9Buleveld qenealoqie

OH€lweb dooÍzoeken $Zoeken in Nedeilandse paginas

Genealo0ie van Johannes RóLVING
Genealogie van Johannes Rolung. ... Gehwd op 31-jailge l.effijd op 29 07 1826 le Deventer
mel Wilhelmina MEUTEVELD,26 jaar oud, geboren op 21-041798 1e Twello -,
ioíne corcepis nt-ÍÍ:nsl,iilirollrnl1 . h1fr , l 5k , h .ail ê - óeliib?? drqej4!!!

Genealoqie van Philip Oeorq Jacob ROïïÊNGATÍËR
Gsnsalogie En Philip Geory Jacob Rolhengdter I Philip ... sloeg. Toon
van Carel ROELVINK. hwenier en Wilhplmina MEULEVELD. í1. Johannes ...
1!me.ranLeFls d/-írinslmírclhq;tl.hrm l2k !Ory19- i;€liilvraardr!ê 

'ra$rêt

Genealoqie RaaD
... 12) documenten diê dezs wrhouding bevesligen (kopieën u ijn in bo?il van
de samenslellers lan deze genealogie). ... Tr . . Thomàs Me(leusld. ...
hom?.heinÉi.nf:riaprànl i01k Ir-Kitp - C,È,likv$r-d,i!9-!ig,Ë9

Roorsweb: NL NOORD-HOLLAND-L Archive lSeptember 20011
... by Rob €n I Padje: Re: lNH-genealogy] INH-Genealoglol Volkslellingsn Marken ... Delfianddag
as zrlerdag by ME VUvefteru-Kalkema; INH-genealogyl Msulovsld-Sluis by ...
:rrhi'reí...atsr'reb crm/lhliidey/ !{t ,NCotD-Ha{ t_AUiJ/2et1 Í, . 1ak hslrlp - G?l*:#aduq.ffgiru!

Roolsweb: GEN,BENELUX-L Archive íJUhi 2OOI)
... Meuleveld ' Oyerbeek le Apeldoorn by íhm roelvinki Steppel, Jansen le Voofsl Wlp ... familie
Van den B€rge (Zeeland) by AW Slager genealoule lieben by JLLIEBEN; ...
nÈwÊ i..h. noiEwplr cc r/1 l/rrdey/AE{-BE EEitix'20fii -tl7 . 1 0t k - h €qhe - Gelitti?rdiGl?g@'5

-.Microsoíl hÍernel trylorer
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De groente- en de melkboer
Het platteland was vroegff een gemeen-

schap van landbouwers en een aantal
machthebbers. Er waren ambachtslieden
zoals een smid of een timmerman, maar
iedereen had iets te doen met een stukje
land. Op het eind van de 19e eeuw ver-
scheen de middenstand, die groeide van-
uit de huisindustrie, dus zeer kleinschalig.
Oorspronkelijk kwamen de kramer of
kistjesman, bakker en kruidenier met hun
waren langs de deur. De komst van de fiets
is voor het platteland een revolutie ge-

weest.

Met de komst van die fiets werd men mo-
biel. Wie iets nodig had, wachtte niet meer

tot de pannenlapper ofde koopman aan de

deur kwam, maar ging naar de handelaar

toe. Deze vestigde zich op een centrale
plek in het dorp en ging van hieruit aller-
lei aanverwante artikelen verkopen. Zo
zagen we al deze neringdoenden die aan

de deur kwamen verdwijnen; voor band,
garen of heiboenders ging men naar de

dorpswinkel. Een aantal producten bleef
men uitventen, melk en groente bijvoor-
beeld.

De melkboer
Dorus Gerritsen was zo'n melkboer, die
jarenlang in de omgeving van Wilp en

Voorst ventte. Als kind was Theodorus
astmatisch en toen Teunissen, de melk-
handel in Voorst, een knecht zocht, zeiden

zijn ouders: "Dat is iets voor jou, mooi
werk en altijd in de buitenlucht", Voor f
1,50 per week begon de dertienjarige hier

door G. Groenewold

als melkknecht. Na een half jaar kon hij
voor hele dagen (van 6.00 tot 17.00 uur)
komen werken. De taken bestonden uit 's
morgens in alle vroegte melk (in bussen)

halen in Wilp met paard en wagen, de melk
in de winkel brengen en de rest uitventen
in Voorst en omgeving. Maar ook bussen,

litermaten en schenkkannen wassen, wa-
terpompen voor de koeien van Teunissen

op de klei en zomers ijs maken. Afual ver-
zamelen en in 't Veen storten was ook een

taak voor Dorus.
Op zijn eenentwintigste ging hij werken
bij Wijnbergen, melkhandel op het Grote
Kerkhof in Deventer. Daar werden de bus-

sen met melk gebracht, die men dan in fles-

sen deed en uitventte met de bakfiets. 's

Winters probeerde men de flessen heel te
houden door ze afte dekken met dekens.

Het werken in de stad vond Dorus maar
niets en in 1950 begon hrj bU de melk-
fabriek aan de Molenallee in Wilp.
Eerst werd de melk opgehaald bij de boe-
ren; de melkrijders - veelal zelf boer -
moesten inschrijven om een melkrit toe-
gewezen te krijgen. Wie het laagst in-
schreef mocht een jaar lang de melk op een

bepaalde route bij de boerderijen ophalen.
Dorus Gerritsen schafte zich een Tempo-
driewieler aan en ventte dpar op zijn route
de melk mee uit. Eerst naar huize De Poll,
destijds een verzorgingshuis voor oudere

mannen, dan de Molenallee, Enkweg en

Kneuterstraat, Bussloo, Gietelo naar Voorst
tot kleermaker Arends, die in De Beer
woonde. Om de week werd Stoter, de ban-
ketbakker in Voorst, bevoorraad met slag-

-, d ,i:.i.rzoebn 'lrraoeren qluuou 41,1 l:r,-.e::.:.;, "f @m
Ga naat ..,u!rlo!È. ))

d"";;d iD hternet

Foto's van Nijbroek op de site www.gelderlandinbeeld.nl

Gelderse steden en dorpen op het intemet
gezet. Het adres is www.gelderlandin-
beeld.nl. Men vindt hier ook veel foto's van
de gemeente Voorst. Het aantal foto's be-
draagt van Duistervoorde 28, Klarenbeek
30, Nijbroek 17, Terwolde 32, Teuge 18,

Twello 325, Voorst 206 en Wilp 29. Men

kan zelf commentaar bij de foto's schrij-
ven.
Bovenstaande licht maar een tipje van de
internetsluier op. Ik hoop echter dat het de
drempel tot dit nieuwe medium voor ve-
len iets zalverlagen Wil men zich verder
verdiepen in het gebruik van internet en
genealogie dan kan men in verschillende
plaatsen cursussen volgen over dit onder-
werp.

zoek in
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room. De rest van Voorst werd van melk
voorzien door Korenblek en Spiegelen-
berg. De melkboer ging bij de huizen langs
om te wagen of er iets nodig was, later zehIe

hij de auto neer en toeterde, waarop de
klanten naar de wagen toe kwamen.
Melk was toen zowel in flessen als los ver-
krijgbaar. Losse melk en karnemelk was
goedkoper: de huisvrouwen kwamen met
hun kan ofpan naar de wagen. Het assor-
timent bestond verder uit flessen vla, yog-
hurt en slagroom, van alles maar één soort.
Werd er ergens een verjaardag gevierd, dan
gaf de melkboer een flesje slagroom en de
jarige gaf een borrelde weg.
De driewieler Tempo werd in 1955 vervan-
gen door een open auto van de fabriek. Koe-
lingkenden deze auto's niet en zomers werd
de handel afgedekt met een nat wit laken
en 's winters met dekens. Later kwam er
een kap op de wagen en zelfs zijkleden.
Langzamerhand werd het assortiment uit-
gebreid met kaas en boter, kruideniers-
waren, bier en limonade. Elke morgen la-
den aan de fabriek in Wilp en 's avonds
wat over was daar weer in de koeling plaat-
sen. Dorus herinnert zich nog, dat er een
tijdje vergeefs geprobeerd werd melk in

zakken te verkopen, de voorloper van de
pakken melk.
Dorus heeft bij de melkfabriek in Wilp
nooit met tegenzin gewerkt al was het
keihard werken.Het was leuk met de
klanten om te gaan, met op zijn tijd wat
gekheid. En je was min of meer eigen
baas. Er was geen concurrentie, omdat
iedere melkboer zijn eigen wijk had. Je

. leende zelfs van elkaar. Tegen de komst
van de SRV-wagen zaghij erg op. Dat
telkens in- en uitladen van zoveel

producten was zwaar werk. In 1976 ver-
dween de o'echte" melkboer Dorus uit het
straatbeeld, al werd en wordt de SRV-man
nog meestal melkboer genoemd.

Groentehoer
Aan de Enkweg in Voorst begonnen de
ouders v an Zwier Schoemaker met het ver-
bouwen van groente en fruit voor de ver-
koop. Het bouwland liep tot aan 't Veen.
Zwier kan zich nog herinneren dat twee
kilo aardbeien een kwartje kostte en dan
kreeg je de slof gratis. Na de crisisjaren
verhuisde de familie naar de Binnenweg
en met paard en wagen werd de oogst uit-
gevent. Samen met zijn zusters hielp Zwier
zoals gebruikelijk in die tijd thuis mee.
Toen hij zestien werd, zei zijn vader: "Je
gaat veertien dagen met mij mee en dan
zie je maar dat je zelf de kost verdient."
Vader wou wel van alles inkopen onder
voorwaarde datZwier het zou verkopen.
In de oorlog moesten eerst de bonnen op-
gehaald worden en in Zutphen werd achter
de Noorderhaven de groente verdeeld naar
dat je bonnen had. Als je dan uit Voorst of
andere plaats buiten de stad kwam, had je
niet de eerste kwaliteit. De aardappelen

kwamen aan bij de loswal in Terwolde,
met paard en wagen werd alles vervoerd.
Dat betekende 's winters alles met mol-
ton dekens afdekken tegen bevtiezing.
Later ging hij op de fiets naar de veiling
in Zutphen, kocht daar wat hem paste en

vrachtrijder Hissinkbracht de spullen dan

thuis in Voorst à 9 cent vervoerskosten
per kist. Het teveel aan handel werd op

de groentemarkt verkocht.
Op de deel van de boerderij aan de Bin-
nenweg, waaÍ aan de ene kant het varken
en het paard huisden, werd aan de andere

kant een schap gemaakt voor de

bijproducten, die een steeds grotere rol gin-
gen spelen.

In 1953 kocht de familie Schoemaker de

winkel van Gelink, de fietsenmaker aan de

Rijksstraatweg. De verdeling van de werk-
zaanheden was als volgt: ma stond in de

winkel, pa was op het land,Zwier deed het

venten en de rest van de familie hielp overal

mee. Er werd verbouwd en intussen lnvam
de groothandel ook aan de deur. Toen de

veiling in Zutphen gesloten werd, moest er

ingekocht worden op de veiling in TWello.

Dat was een hele verbetering, want je kon
er ook meteen je citrusvruchten kopen.

In 1956 namZwier de zaak (alles behalve

het land) over van zijn ouders. Hij kocht
een auto, waarÍnee hij twee keer per week
om acht uur naar de veiling in Twello ging.

Daarvóór was hij al naar Steenenkamer
geweest om handel te halen of naar De
Graaf in Deventer, die al om zes uur 's
mergens openwas..Zodoende had je altijd
verse handel.
Ook voor de veiling in Twello viel het

doek. Vanaf 1987 ging Schoemaker naar

de veiling in Bemmel, die vier keer zo groot

was. Er werden bijvoorbeeld ook bloemen
geveild.
De veiling is erg veranderd. Vroeger kwam
een kweker met bijvoorbeeld twintig kis-
ten andijvie naar de veiling en elke kwe-
ker werd apart geveild. Je wist: van die
kweker, da's goed spul en als koper riep je
dan alleen het aantal kisten. Nu komen de

kisten met duizenden tegelijk. De kleine
handel is helemaal verdwenen.
Inmiddels was het winkelassortiment sterk

uitgebreid, er lavamen - weliswaar op be-

perkte schaal - allerlei kruidenierswaren
bij, de kruidenier verkocht ook groente

nietwaar. Een andere dienst in de winkel
was de levering van gesneden groente, al

dan niet verwerkt tot rauwkost, niet alleen

voor de klanten in de winkel, maar ook
voor tal van tehuizen en instellingen, res-

taurants en supermarkten. In de tijd van

Schoemaker sr. gebeurde dat ook al op

kleine schaal. De klanten kwamen met hun

eigen verbouwde witte kolen om ze tela-
ten snijden voor het maken van zuurkool.
Het uitventen van zijn producten was al-
tijd het hoogtepunt van Schoemaker. "Veel
heb ik meegemaakt onderweg", vertelt
Zwier.Zoals diekeerdat deradio mee ging,

en de klanten opmerkten: deze week mu-

?
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ziek, volgende week een borrel. Het con-
tact met de klanten langs de weg was al-
tijd heel gezellig.
Het bijzondere is dat zijn opvolger Jan
Bruinewoud, die de zaaktt lggl overnam,

na een aantaljaren besloot de winkel te
sluiten en alleen groente en fruit te verko-
pen langs de weg vanaf zljngroentekar. En
daarbij wordt hij één dag per week gehol-
pen door Zwier, de groenteboer.

Uit de bladen

Met veel zusterverenigingen in de regio
heeft de OKV een ruilabonnement. Daar-

door ontvangen we elkaars verenigings-
bladen. Deze liggen ter inzage in onze

werkruimte aan de Stationsstraat. Loop
gerust eens een keer binnen om ze in te
zien. Een greep uit de laatste oogst:

In Vanï Erf van Ermel staat in nr. 31 een

leuk artikel over volkscultuur. De schrij-
ver Ad Sulman vindt dat de bestudering

van de cultuur van het dagelijks leven op

de Noordwest-Veluwe nog onontgonnen
gebied is. Het is ook lastig om van imma-
teriële cultuurzoals feesten, gebruiken, het

gedachtegoed bronnen te vinden. Met dat

wat Sulman wel kon vinden geeft hij een

beeld van geboorte, kermis, markt, het eten

en het drinken. Een boeiend onderwerp
waarover ook wat betreft Voorst nog niet
zoveel over geschreven is. Het artikel 'Sta-

tistieke beschouwing van den toestand der

geringe plattelandsbevolking in 1853'
komt uit een niet genoemde publicatie. Het
vertelt over de leefomstandigheden van de,

voornamelijk arme, mensen op het platte-
land rond Ermelo,

lnDe Markevan de historische vereniging
in Brummen en omgeving schrijft Wietse

Venema over het Beekberger Woud. Dit
was een van de laatste oude oerbosssn, een

moerasbos. Eigenlijk gaat het verhaal over
de ondergang van het woud. In twee jaar

tijd, van 1869 tot 1871, is het bos gekapt

en de grond drooggelegd. Uiteindelijk is

de autosnelweg de A50 dwars door het
gebied heen aangelegd. Hiervoor moesten

door J. Roosenschoon

eeuwenoude boomstronken die er nog
stonden verwijderd worden. Natuur-
monumenten heeft nieuwe plannen voor
het gebied gemaakt. Venema besluit met
een korte literatuurlij st.

ln Ons Markenboektit Gorssel staat in het

oktobernummer het tweede deel van een

verhaal van N. Kuik over Ter Hunnepe of
Wischboom, een Gelderse landtol bij
Deventer. Een goed gedocumenteerd ver-
haal waarin de geschiedenis van deze tol,
met leuke anekdoten, uit de doeken gedaan

wordt. Verder in dit nummer een verhaal

over Revolutionaire socialisten uit/in
Gorssel. C. Roording beschrijft de levens

van Willem Frederik Dolleman en Paul de

Groot.

Ambt & Heerlijkheid, uit Rheden-Rozen-

daal, geeft een special uit over het Veer-

huis te Rheden met als ondertitel: glorie

en ondergang van een markant gebouw. A1-

lerlei aspecten van het veerhuis dat halver-
wege de 18e eeuw deze functie kreeg ko-
men aan de orde, zoals de plaats van het

veer, waterplagen, veerrechten en tolgelden

en de eigenaren. Het eind kwam in 1969,
toen het huis met een bulldozer domweg

de IJssel werd ingeduwd. In het reguliere
nummer van september schrijft Pien Lam-
mertse over de parkaanleg van het land-
goed Rhederoord. Verschillende ontwerp-
tekeningen zijn bewaard gebleven zodat de

ontwikkeling van hetpark en daarmee ook
van de tuinhistorie in het algemeen zicht-
baar gemaakt kan worden.

Reuctie oproep uJaffioun, Junsen"

De familie Harmsen uit Apeldoorn had in
een la een schrift vol met oude versjes lig-
gen. Gelegenheidsversjes zijn het voor het
grootse gedeelte: voor de verjaardag van
vader, voor die van moeder, van grootva-
der en zelfs van tante. Ook voor de huwe-
lijksfeesten en jubilea van diverse familie-
leden kon het kind uit dit schrift een toe-
passelijk versje voordragen.

Ik groeide op als bakvis , eenz&amwas tnijn
aard,
dat gefleert met jongens, lag niet in mijn
aard.

Al mijn zusters trouwden dra, de ene voor,
de andere na.

Maar ik bleef heel alleen, zo moederziel
alleen.

Ik raad als juffiouw Jansen alle meisjes aan,

om toch gauw een vrijer aan de haak te
slaan.

Want als je wacht tot een latere keer, dan
wil je wel maar gaathet niet meer.
Dan blijfje heel alleen, zo moederziel al-
leen.

Jarcn zijn gevlogen grijzend werd mijn
haar,
toevallig werd ik gisteren 82 jaar.

Maar wat mij niet meer aan zoustaan, geen
ene man kijkt mij meer aan.

Ik voel me zo alleen, zo moederziel alleen

'k Dacht zo bij mezelven, is hier op het
ogenblik,
ook misschien een man die'zich zo voelt
als ik.
Koop dan een bootje voor ons twee, neem
mij dan mee, ok zeg heus geen nee.

Want ik voel me zo alleen, zo moederziel
alleen.

Ook het in de vorige Kroniek gevraagde
vers over Juffrouw Jansen komt uit dit
schriftje:

Juffrouw Jansen

Ik ben juffrouw Jansen, ik woon op num-
mer 4,

een mens wil wel eens praten en daarom
ben ik hier.
'k Heb in mijn huis noch kind, noch kraai,
geen hond, geen kat, geen papegaai.
Ik voel me zo alleen, zo moederziel alleen.

Ik kwam als heel klein meisje uit een groot
gezin,
de ooievaar die vloog bij ons het venster
uit en in.
Drie maal een drieling kocht mijn Pa en
weldra kwam een tweeling na.
Maar ik kwam heel alleen, zo moederziel
alleen.

30 Kroniek 2002-4
Kroniek2002-4 3l



De Oudheidkundige Kring Voorst wenst u
prettige feestdagen en eén voorspoeding 2003
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(Molenallee Wilp in 1924, bruggetje over De Fliert.)
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