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Foto omslag:
Veldwachter Van Dommelen en zijn vrouw (zie het artikel "Processen-verbaal uit het verle-
den", op pagina 24.). Zij woonden aan de Appenseweg in Voorst.

Tenzij anders vermeld komen alle foto's in deze Kroniek uit de collectie van de O.K.V.
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Aetiviteitenkalender
Lezing "Watermolens en wasserijen op de Veluwe" - donderdag 24 november 2005
De heer H. Hagens uit Almelo houdt op donderdag 24 november 2005 in Dorpshuis
oode Pompe" in Wilp een lezing over watermolens en wasserijen op de Veluwe. De
lezing begint om 20.00 uur.

Vun de redactie

In deze Kroniek aandacht voor een bekende

naam in Voorster historische kringen: Jan

Vredenberg . D eze Terwoldenaar is bekend
van zijn onderzoek en boeken over de ge-

schiedenis van onder meer Terwolde,
Nijbroek en Wilp. Maar wat niet iedereen
weet, is dat hij zich ook verdiept heeft in
het Terwoldse dialect. Hij heeft een
Terwoldse Woordenlijst opgesteld, die nu
is uitgegeven door de OKV. Judith Roosen-

schoon schrijft over deze woordenlijst, ge-

volgd door een dialect-verhaal van Vreden-
berg zelf: "Een weddenschap".

Dat ook de jeugd geïhteresseerd kan zijn
in de Voorster geschiedenis ondervonden
de OKV-leden die ter gelegenheid van de

Klompenwe ek een puzzeltocht voor basis-
scholieren hadden uitgezet in Twello. Aan
de hand van vragen, die overigens niet ge-

makkelijk waren en ook tot verrassende
antwoorden leidden, kwamen deze scho-
lieren meer te weten over ons verleden. Een

verslag vandeze OKV-activiteit leest u op
pagina 19.

Verder in deze Kroniek een waarschuwing
van de Nederlandse Genealogische Vere-

niging tegen malafide bedrijfies die u al-
lerlei mooie beloftes doen over uw stam-
boom en familiewapen, maar die in de
praktijk deze beloftes niet nakomen of u
bijv. een niet-bestaand familiewapen stu-
ren. Uiteraard tegen betaling. Om deze

vorÍnen van oplichting aan te pakken, wil
de NGV één van deze bedrijfies voor de
rechter slepen. Omdat er ook onder onze
lezers velen zijn die zichbezighouden met
stamboomonderzoek nemen we de waar-
schuwing van de NGV over in dit blad.

Deze Kroniek telt minder pagina's dan nor-
maal. Maar gelukkig wordt de volgende
uitgave extra dik. Dat wordt namelijk een
jubileumnummer. De Oudheidkundige
Kring Voorst bestaat in december 30 jaar
en voor die gelegenheid komt er een Kro-
niek waarin alle dorpen in de gemeente

Voorst aan bod komen. Dit nummer is al
enige tijd in voorbereiding.
Het eerstvolgende 'normale' nummer komt
in maart volgend jaar uit. Kopij daarvoor
kunt u vóór 1 februari a.s. inleveren in de

OKV-werkruimte aan de Stationsstraat of
via e-mail kroniek@email. com.

Van de bestuarstafel

De wittebroodsweken van de nieuwe be-
stuursleden zijn voorbij en wij zijn deel-
genoot op een groot aantal terreinen. Soms
kunnen zaken in een zomerperiode vertra-
ging oplopen door vakanties, maar binnen
het bestuur is stug doorgewerkt aan het
welzijn van de OKV.

- Er is overleg geweest met de Openbare
Bibliotheek om samen te werken, waarbij
wij bijvoorbeeld materiaal beschikbaar
stellen. De samenwerking komt op gang

na een grondige verbouwing van de bieb
in oktober a.s.

- Middels inspraak tijdens een van de
Ronde Tafelgesprekken met de Gemeen-
teraad is verslag gedaan van het standpunt
van de OKV inzake het belonen van de

voorzitter van de Gemeentelijke
monumentencommissie.

- De lezing in de bibliotheek eind juni over
het beheer van De Nijenbeek in Voorst door
de heer Rutgers in ons bijzijn heeft enig
stof doen opwaaien. De verhouding met de
eigenaar is goed en wij denken positief
mee.

-Er zijnvoorbesluiten genomen inzake de

hele ICT-lijn binnen de OKV met de ver-
wachting dat dit jaar vrijwel alle vragen
en wensen worden voorzien van commen-
taar en afwerking. Wij gaan bijvoorbeeld
uit van eigendom van gebruiksrechten.

- Ons 30-jarig jubileum krijgt steeds meer

door B. van de Zedde

een gezicht en de inhoud van de jubileum-
uitgave is in hoofdlijnen klaar.

- De ledenadministratie heeft nogal wat
technische problemen opgeleverd bij de

overdracht, maar zijn nu opgelost. Welis-
waar veel telaatzal de incasso van de con-
tributie 2005 starten. Er is afgesproken dat
vanaf 2006 de incasso in het le kwartaal
plaats gaat vinden.

- De oude Gemeentelijke Mavo zal eind
september worden afgebroken; de opgesla-
gen materialen krijgen tijdelijk een plaats
bij ons bestuurslid Willemien Hartmans.

- De Twellose klompenmarkt heeft leuke
reacties opgeleverd. Wel vergen afspraken
over te gebruiken materialen en aanwezig-
heid beter overleg.

- Ook is het bermmonument voor de ge-

vallen Canadezen in Teuge tijdens de
Tweede Wereldoorlog uitgebreid ter tafel
geweest. Een uitstekend initiatief van de
heer Speelziek in Teuge met waardering
van de OKV, waarbU wtj op afstand toe-
kijken.

- Ook is afgesproken dat bij lezingen voor
derden een kleine vergoeding voor de OKV
op zijn plaats is.

- Sinds kort is een begeleidingskaart met
mooie pentekening op de voorzijde aan-
wezigvoor verzending van informatie aan
aanvragers.
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OKV bestuat 30 jaur

Het is in december 2005 30 jaar geleden,
dat de Oudheidkundige Kring Voorst werd
opgericht. Dit willen we niet ongemerkt
voorbij laten gaan.

Wij willen u hierbij dan ook van harte uit-
nodigen voor een feestelijke bijeenkomst
op 17 december a.s. om 11.00 uur op boer-
derij de Adelaar aan de Rijksstraatweg in
Voorst.
Wij hebben daar een gevarieerd pro-
gramma voor u in gedachten. Omdat het
programma nog niet tot in detail is uitge-
werkt, melden we nu alleen de grote lij-
nen. Vast staat dat er een verhaal over de
streek verteld wordt en dat we een wande-
ling in de buurt van Voorst gaan maken.
Verder is er ruimte om elkaar te spreken
en met nieuwe mensen kennis te maken.
Een dag ook om te ervaren waarom er een
Oudheidkundige Vereniging is en wat ons
allen beweegt om lid te zijn. Kortom een
wat informele bijeenkomst.
We hebben overwogen om de bijeenkomst
op een ander tijdstip met meer kans op
mooi weer te houden. We hebben er toch

De Adelaar in Voorst.

voor gekozen vast te houden aan de oor-
spronkelijke datum. Wel met het risico op
wat winterse dus koudere omstandigheden.
Een gedeelte van het programma speelt
zich af op de deel van de Adelaar. De deel
is niet optimaal te verwarmen. Daarnaast
staat er dus een wandeling op het pro-
graÍïrma. Dus wellicht ten overvloede mel-
den we, dat aangepaste kleding en schoei-
sel zeer wenselijk zijn.
Willen diegenen die niet mee kunnen wan-
delen dit even melden?
In verband met de voorbereidingen willen
wij wel graag weten op hoeveel mensen
wij kunnen rekenen.

Dus graag even opgeven voor 15 novem-
ber a.s. bij:
Martha Roos, tel. (0575) 50 20 99, e-mail
f.roos3@chello.nl
Willemien Hartmans, tel. (0570) 56l7 37,
e-mail j.hartmans@worldonline.nl

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op
l7 december a.s.

Uit de bladen

Een kleine selectie van wat te vinden is in
de tijdschriften van de oudheidkundige ver-
enigingen in de regio. De tijdschriften lig-
gen in de werkruimte aan de Stationsstraat
ter inzage.

In nr. 3 van Uth het Oulde-Bruckbescbrijft
Ep Boeve de ontwikkeling van het melken
van koeien. Hij begint met een plaatje uit
het oude Egypte, waarop een rund met
grote hoorns gemolken wordt. Dat melken
niet zo eenvoudig is als het lijkÍ, bewijzen
de vele cursussen 'handmelken' die van-
uit de overheid gestimuleerd werden.
Vooral vrouwen namen hieraan deel. Aan
het schuim op de melk was te zien of er
goed gemolken was. In Engeland werden
de eerste pogingen gedaan om tot machi-
naal melken te komen. Pas toen er gewerkt
werd met vacuiim, werden deze pogingen
ook succesvol. Pas rond 1980 werd op bijna
alle bedrijven in Nederland machinaal ge-
molken.
In dit nummer staat ook een artikel over
merklappen door Marijke Brunnekreeft . Ze
bespreekt het doel van de merklappen, na-
melijk het oefenen van het borduren van
letters en cijfers om het linnengoed te kun-
nen merken. Ook over de geschiedenis van
de merklap vertelt mevrouw Brunnekreeft
en verder komen de traditionele motieven
die een merklap sieren, aan de orde. Ze
geeft zelfs een paar patronen van het be-
kende motief van twee dragers met een
druiventros. De klassieke merklap is iets
anders dan de schoolmerklap die vanaf
1880 door generaties meisjes geborduurd

door J. Roosenschoon

moest worden en die meestal in rood werd
uitgevoerd.

In Gelders Erfgoed,nr.3 is er aandacht voor
het overlijden van Brord van Straalen.
Vanaf 1990 was hij in dienst bij het Gel-
ders Oudheidkundig Contact. Hij ontpopte
zich daar als een enorm bevlogen en harde
werker. Van Straalenwas actief op heel veel
gebieden, zoals cursusontwikkeling, onder-
steuning van aangesloten organisaties, het
Audiovisueel Archief Gelderland, het Gel-
ders Erfgoed Platform, het Woordenboek
Gelderse dialecten en nog veel meer. De
verslagenheid binnen het Gelders Erfgoed
bij zijn overlijden is groot.
Verder staan er in dit nummer verschillende
artikelen over digitalisering.

De verenigingArent thoe Boecop wijdt het
prachtig verzorgde m.79 aan de geschie-
denis van het Agnietenklooster in Elburg.
In vijf artikelen komen verschillende as-
pecten aan de orde. Een interessant artikel
is o.a. dat van Nynke Bergstra over restau-
ratie-filosofieën. Het is pas in de Roman-
tiek dat mensen aandacht voor het verle-
den kregen. Het begin van Monumenten-
zorginNederland ligt in 1875 met de be-
noeming van Victor de Stuers als hoofd
'Kunsten en Wetenschappen' bij het mi-
nisterie van Binnenlandse zaken. Zijn
naaste medewerker was de architect Cuy-
pers. Zij zorgden voor een inventarisatie
van Nederlandse monumenten. Bij het res-
taureren van vervallen bouwwerken kun je
verschillende uitgangspunten hebben, bijv.
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het oorspronkelijke bouwwerk herstellen,
de stijl van het gebouw verbeteren, her-
bouw in een utopische toestand, de ruïnes
bewaren. Cuypers probeerde het gebouw
vaaknaar een ideaalbeeld te brengen. Twee
invloedrijke personen op het gebied van
restauratie waren de Franse architect
Viollet-le-Duc en de Engelse dichter John
Ruskin. Deze laatste was er voor om zo
min mogelijk in te grijpen. Alles wat ver-
der ging dan conservering van de restan-
ten, noemde hij een'historische leugen'.

Het Van ï Edvan Ermel is gewijd aan het
1150-jarig bestaan van Ermelo. Peter Yska
gaatinhet artikel'Ermelo 1150 jaar, maar

wat herdenken we in 2005 eigenlijk?' op
zoek naar een antwoord op de vraag wat
Ermelo eigenlijk is. Volgens Yska is de ge-

meenschap veel ouder. Er.zijn bewonings-
sporen uit de 2e eeuw gevonden en een
grafveld uit ca. de 7e eeuw. In die tijd was
er dus een vorÍn van peÍmanente bewoning.
Wat in 2005 wel herdacht wordt is dat de

heer Folckerus de naam 'Irminlo' voor het
eerst liet vastleggen in een schenkingsacte
in 855. De naam Irminlo verwees volgens
sommigen naar de krijgsgod lrmin. Deze
betekenis is inmiddels achterhaald en men
denkt nu dat Irmin, 'groot' betekent.
Irminlo (tegenwoordig Ermelo) wordt dan
'groot bos'.

grote verandering. De Vleescentrale had
tevens fabrieken in Akkrum, Assen en
Wierden. Er werd gebouwd en verbouwd.
In 1948 kwam er een nieuw kantoor, in
1949 een nieuwe varkensslachterij en in
1950 een nieuwe baconfabriek.

De directeuren Aáron(*) en Amon(*) over-
leefclen de oorlog niet. Hein van Spiegel(*)
en David Zendijk(*) bleven tot rond 1950
directeur. Moos Zendijk tot in 1954. In de
zomeÍ van dat jaar werd op grootse wijze
afscheid van hem genomen. Hij heeft het
afscheid niet kunnen navertellen. Hij over-
leed korte tijd erna.

(*) In 1916 werd in Olst de Fa. J.A. Zendijk
enZonen opgericht door de heren Amon,
Aàron, David en Moos Zendljk. Dit ge-
beurde nadat de heer J.A. Zendljkzichte-
rugtrok en de vleeswarenfabriek Zendijk
in Olst overdroeg aan zljn vier zonen. De
heer J.A. Zendijk ging niet geheel stilzit-
ten; met twee heren Van Spiegel, die in
Twello aan de Rijksstraatweg een slagerij
dreven, en een heer Scholten richtte hij in
1916 de N.V. Twellosche Exportslachterij
op. Op het terrein Kerkenhofstede dat de
heer J.A. Zendijk in 1915 van de N.H. Kerk
kocht, werd de exportslachterij gebouwd.
Voor het terrein groot 1.57.20 ha betaalde
hu fl. 9.000,00.

18 oktober 1944: luchtaanvul op de spoorbuan bij
Twello door H. Muller

Een werknemervan de Fa.Zendijk,de heer
Gerritsen, werd ernstig gewond.
Aan de fabriek werd zeer zware schade
toegebracht.

Ook aan de omliggende gebouwen aan de

Stationsstraat en de Duistervoordseweg
werd veel schade toegebracht. Voorname-
lijk glas- en pannenschade. Maar niet al-
leenhier, eveneens aan de Klokkenkamps-
weg, de Dorpsstraat en langs de spoorbaan

werd veel vernield.
De bommen kwamen zeer verspreid te-
recht, zelfs tot aan de blauwe schuur ach-
ter het Hunderen.

Na de oorlog onderging het bedrijf, inmid-
dels overgegaanrlraar de Vleescentrale, een

Omstreeks 08.45 uur op 18 oktober 1944
werd een zware aanval op de spoorlijn uit-
gevoerd door zeven bommenwerpers. De
spoorbaan werd echter niet geraakt, doch
de fabrieksgebouwen van de Fa. Zendijk,
Twellosche exportslachterij (later Coveco
/ Dumeco), L,reeg2 voltreffers.
Het bedrijf werd in de oorlogsjaren meer-
dere malen door bommen getroffen, maat
de zwartste dag was wel 18 oktober 1944.
Dit bombardement eiste 4 levens, nl die van
D. Nieuwenhuis, G. Witteveen, H. Kers en

W. Willems.
Een gedenksteen heeft tot de sloop van de

bedrijfsgebouwen in de verzendhal een
prominente plaats ingenomen. Reddings-
pogingen in de door ammoniakgas gevulde
fabrieksgebouwen ging zeer moeilijk.

6

De gedenluteen in de verzendhal van Coveco, ter herdenbing aan de slachtoffers van het
bombardement op 18 oktober 1944.
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Jun Vredenberg en de Terwoldse Woordenlijst het woord zelf. Het woord ' halen' bijvoor-
beeld heeft de simpele vertaling ' halen'
en daarbij het zinnetje: 'As der wat te ha-
len is, steet hee veuran'. Zo'n zin uit de
dagelijkse spreektaal zegt veel over de
mentaliteit van de gebruikers en de con-
text van het woord. Ook een zinnetje als
'hee wont onder de karke' (wat betekent:
'op een boerderij van de kerk wonen') zegt
wat over de levenswijze van de Terwolden-
aren. De kerk had blijkbaarbezittingen die
ze verpachtte of verhuurde. Een merkwaar-
dige zinnetje staat bij het woord 'kaore',
dat'kar'betekent. 'De kaore is eur ewipt'
betekentr 'zeheeft een miskraam gehad'.
Al lezend in de woordenlijst wordt het dui-
delijk dat de Terwoldenaren veel met el-
kaar te maken hadden en een leven dicht
bij het land leidden. Immers, veel woor-
den gaan over de onderlinge verhoudingen
en de bejegening van elkaar. Men vindt el-
kaar een sloekerd (inhalig), een slonze
(slons), een smakkerd (ongunstig bekend
staand persoon) ofeen slodderfotse (slor-
dige wouw). Positieve kwalificaties komen

een stuk minder vaak voor, maar dat kan
natuurlijk ook aan de selectie van
Vredenberg liggen. Verder gaan ook heel
wat woorden over het boerenleven: het vee,
de gewassen, werktuigen. En ook het weer,
dat grienderig of smiesterig kan zijn, krijgt
aandacht. Al met al is het eenzeeÍ lezens-
waardig boekje geworden.

Drs. G.J.H. Krosenbrink, die aan het Sta-
ringinstituut in Doetinchem werkte en
Vredenberg goed kende, schreefhet voor-
woord. Behalve over de levensloop en ac-
tiviteiten van Vredenberg, gaat dit ook over
de plaats van het Terwolds dialect temid-
den van de andere dialecten in de regio.
Hij beschrijft het voorkomen van woorden
en bijvoorbeeld de wijze waarop klinkers
in een woord veranderen in het Terwolds,
het Epe's, het Deventers of het Noord-
Achterhoeks.
De Terwoldse woordenlijst is bij de OKV
aan de Stationsstraat te koop voor 12,50
euro.

De naam Jan Vredenberg is bij de meeste

mensen wel bekend van het boekje over
de geschiedenis van Terwolde en Nijbroek
en zijn boekje over Wilp. Veel minder men-
sen weten dat hij ook een aantal in dialect
geschreven romans op zijn naam heeft
staan, novellen, een kinderboek en een to-
neelstuk. Vredenberg werd op 11 februari
1903 geboren op de Ziele, aan de Zeedijk
in Terwolde. Hij overleed in 1980 in
Enschede. Vredenberg was onderwijzer in
Hengevelde en in Haaksbergen en had veel
belangstelling voor geschiedenis, taal en

volkskunde. Hij stond aan de wieg van ver-
schillende dialectkringen en droeg zijtin-
teresse ook uit via publicaties en radio.

De OKV heeft van hem nu de Terwoldse
Woordenlijst uitgegeven. Tijdens de recep-

tie van de Vereniging Dorpsbelangen in
Terwolde, diehaar 25 jarig bestaan vierde,
werd op 16 april jl. het boekje door de kers-
verse voorzitter Bert van de Zedde aan de

voorzitter van Dorpsbelangen, Andries
Kuipers, uitgereikt. Daarvoor had al een
groepje oud-leden van Jong Gelre de een-

akter van Vredenberg, 'Isterwat', ten tonele
gevoerd. Met veel inlevingsvermogen en

humor brachten ze het stuk, onder regie van
Hans Zuijdveld. En al is 'Isterwat' al een

aantal decennia geleden geschreven, het
bleek in het geheel geen ouderwets of
oubollig stuk te zijn, en dat pleit voor de

schrijver Vredenberg!

Het Terwoldse woordenboekje bestond
oorspronkelijk uit vier volle, hand-

door J. Roosenschoon

geschreven, schriften. DeZe schriften zijn
samengevoegd, waarbij overlappingen en

onlogische overgangen eruit zijn gehaald.
Omdat Vredenberg het manuscript nog niet
klaar had voor uitgave, stonden er in de

kantlijn nog wel eens losse woorden èn toe-
voegingen. Zoveel mogelijk zijn deze in-
gevoegd. Truus de Haan is degene geweest

die alles heeft ontcijferd en in de compu-
ter heeft gebracht; een heel werk.
De woordenlijst bestaat natuurlijk uit veel
Terwoldse woorden met daarbij de Neder-
landse, maar het leuke ervan is dat
Vredenberg hierbij ook vaak een zinnetje
zetwaarin dit woord gebruikt wordt. Dit
zegt vaak nog meer over het Terwolds dan

Een weddenschup

Dat Bartus van de Musse zo gladwas met
pannekoeke-bakken, he'k vrogger meen ik
al is verteld. As mansperoon allenig kon-e
zich aardig goed aoveral mee redden, en
hee wis alles op zien zunigste te
aoverleggen. Hee preberen alles zo uut te
vigelieren, dat-e gien mense der bie neudig
had. Andere luu brachen mar kosten an,
en waj' der veur weer kregen, was weinig
of niks. Ie mot zórgen, daj'der gien ene

door J. Vredenberg

neudig hebt, en dat een andern oe ok nieet
neudig hef.
ZohadBaríts aljaoren elaefd, hee was der
nieet arm bie eworden, mar ok nieet
bezunder rieke, aj' zienspul zo is ankeken.
Mar zo noe en dan koj' der toch nieet
helemaole onderhen um met andern samen
te dooen. Achter langes Bartus zien hof-
land leep een leigrave, en die mos twee keer
in 'tjaor, in 't veurjaor en in 't haarfs schone
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worden emaakt. Dat was een wark, waor
schuppen en zeisens an te passe kwammen,
en Bartus, den kleermaker van zien geleuve

was, had de botten daor neet nao staon. Et
land um 't huus kon-e nog net zo'n bettien
beknooien, en as et um te slim worden, dan
was der wel ene, den een stuk hofgrond
veur um umme maken. Daor maken hee

dan op zien beurte een stuk klere veur in
order, dan koj' mekare met eem tooë buul
betalen.
Mar die leigrave, hee was verplich um et

ende langes zien land schone te holden,
daor heelp um niks an. As de
poldermeissers kwammen schouwen, dan
mos et spul in order waen, anders smeren
ze oe een flinke booete an de broek. Noe
had Bartus met een paar buurluu een ak-
koord emaakt, al jaoren eleen, dat die zien
stuk in order zollen holden, en dat hee eur
daor een dag veur in de kost nam, met aeten

en drinken. Um tien uur een kóppien kof-
fie, um twaalf uur een maol pannekooeke,
um dree uur een kummechien thee, en as 't
wark klaor was nog een borrel toe.
Bartus had wel is een bettien pieene in de

boek, as-e dach an wat zo'n dag um kos-
ten, mar de buurluu hadden 't um is een
keer veur-eraekend. As hee et leet dooen
deur de polderjonges tegen et gewone uur-
loon, met een opzichter der bie, dan zol't
um vólle en vólle meer kosten. Dan zochen
Bartus mar is een keer, en hee preberen zo
zunig meugelik zien plich nao te kommen.
Hee dee marwatminderkoffie in de kanne,

en een bettien minder suker in de kóppies.
Ene keer leep et de luu zo schrae deur 't
halsgat, dat ene van de buren zae: 'Aw' dit
op hebt Bartus, kriew'dan koffie?'
En 's middags bie de pannekooekezae der

een keer ene: 'Noe spit et mien, da'k mien
brille vergaeten hebbe.' En Bartus was ok
nog zo onneuzel om te vraogen:
'Waorumme dan?' En et'antwoord was:
'Dan ha'k et spek baeter weer kónnen vin-
den, dat der in de pannekooeke zit.' De
waorheid was, dat der helemaole gien spek
inzat en dat de aólie der ok mar mundties-
maote an te pase was ekaomen. De panne-
kooeken waren zo stief, daj' ze met een

stok der midden deurhen wel op de rugge
mee konden dragen.

Met de thee ging et wat makkeliker, die
koj' met een bettien water ieder keer van
niejs weer anlengen. En de borrel nao
ofloop, den zag der altied heel deftig uut,
den had een beurdtien uÍlme. Bartus was
zo doodsbange dat-e der aoverhen zol
gieeten, dat-e uut veurzórge nooit hoger
kwam as een paar streep onder de rand.

Op een dag in't vrogge veurjaor waren de

buurluu weer tgangs mer de leigrave. Et
leep nao de middag en Bartus was druk
dooende met pannekooeken bakken. Een
stapeltien lae der al op de schale en de

beslagpot was nog lange nieet laóg. Toe

kwam der eenkeerl metkoopmanschop an

de deure ofde baas nog wat neudig had.

Schooesmeer, veters, band, kneupe,
slutspelden, potlood en papier, van alls had-

e bie zich. Mar Bartus had net as altied ok
disse keer niks neudig. De keerl bleef nog
aeven staon en toe vroog-e:
'Biej' an 't pannekooeke bakken?'
'Daor koj' wel is geliek anhebben', zae

Barlus. 'Ie bint slim vernemstig, daj' dat
zo gauw in de gaten hebt.'
Daor gaf de agosiekeerl gien antwoord op

en aeven later vroog-e: 'Veur hoevólle luu

bak ie die pannekooeke?'
Bertus prakkezeren aeven en zae: oVeur

vief, nee veur zes man.'Natuurlik at-e der
zelf ok van mee.
'Veur zes man?', zae de keel. Hee zetten
zien kissien neer en hee sloog de hande in
mekare. 'Veur zes man? 't Is de muite
weerd. Dat bettien op de schale kan ik
allenig wel op.' De stapel was onderlus-
sen al weer an-egreuid en Bartus zae:'Daor
geleuf ik niks van, dat ie die allenig op kónt.
Dan moj' wel een mage hebben as een oli-
fant.'
'Nou, waorumme zow' wedden?' vroeg de
koopman. 'Zeg mar hoevólle, ik nem et
altied an!'
Bartus zae niks. Wedden had-e nieet vólle
met op; hee had zo'n flauw idee, daj' daor
altied mee op mossen passen. Mar de koop-
man begon van niejs te drammen.
'Waorumme zów' wedden? Um een
kwartien? Dat kan oe de kop nieet kosten
en mien ok nieet.'
'Hoe bedooel ie dat dan?', vroog Bartus
weer, want vertrowen dee-e et nog niet
helemaole.
'Nou, ik zal 't gooed met oe maken. Ik aete
de schale met pannekooeke op. As et lukt,
kost et oe niks, en as et nieet lukt betaal ik
oe een kwartien. Dooen of nieet?'
Bartus dach heel dieepe nao. As-e et gooed
begreep, dan had-e der niks bie te verliee-
zen en hee had een mooie kans um een
kwartien ekstra te verdieenen. Dat kwam
gooed te passe, want hee had een dure dag
vandage. Mar zo heel gauw zae-e nog gien
ja, der kon altied nog wat achter zitten
waor-e nog gien arg in had.
'Nou?', zae de koopman nog een keer. 'Ie
mot et zelf weten. Aj'et nieet dooet, gao'k

wieder, ik mot nog meer verdieenen
vandage. An oe word ik toch nieet rieke,
dat dooe'k nieet.'
'nou gooed dan', zae Barts in't laaste. 'Ie
aet de pannekooeke van de schale en aj' ze
nieet op kónt, krieeg ik een kwartien van
oe. Zo was't toch ummers? Mar dat
kwartien biej' kwiet, daor kój'wel op
raeken.'
'Dat is mien risiko, dat waog ik der op.
Za'k dan mar beginnen? Dooet mien mar
een vórke, ofmo'k zemet de tien geboden
anvatten?'
De vórke kwam veur de dag, zo'nieezem
dink, hier en daor wat roesterig, maÍ zo
nauw mos ie nieet kieken. De koopman
zettenzich der veur en hee begon in te pak-
ken. De ene pannekooeke nao 'n andern
ging um deur 't halsgat en Bartus vroog
zich of, waor of-e 't allemaole leet. Mar
toe et een hóttien eduurd had, ging et toch
nieet ze vlot meer, hee begon zeker grond
te vulen. En ja, daor haj' et waor Bartus op
had zitten wachten. De vórke worden neer-
eleg en een bettien benauwd en poesterig
kwam et der uut:
'Ie hebt toch geliek ehad baas, ik kan nieet
meer op. Ie hebt de weddenschap ewon-
nen, hier is et geld.'
En hee smeet een kwartien op taofel, pak-
ken zien agosie-kissien en ging de deure
uut met een: 'Et beste der mee en nog wel
bedankt!'
Toe Bartus weer allenig was, pakken hee
et kwartien op en dach: 'Ziezo dat he'k um
elapt; ik had et wel denken kónnen dat et
zo ging.'Mar onder de bedrieeven was et
al aover half twaalvende met een half uur-
tien kwammen de buurluu aeten. En noe
zag-e, dat der lange gien pannekooeke
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genog aover was ebleven en hee had ok
niks meer in huus um wieder te bakken.
Der zat niks anders op as dat-e hals-aover-
de-kop nog aeven nao de winkel mos um
der wat mael an aólie te halen. Dat kwam

in de portemenee en toe hee um gooed

twaalf uur de laaste pannekooeke op de

schale leet slieren, dach-e: 'Ik habbe de

weddenschop wel ewonnen, mar ik leuve
nieet da'k der vólle baeter an bin eworden.'

zat te broeden en ook nog een kip gedood.

De zoon en de knecht enz. hadden op de

loer gestaan in de nabijheid en hadden al-
les gezien. Barmentloo had de eend schijn-
baar half dood in der haast onderin de wei-
tas gedouwd met het kennelijk doel om ze

mede te nemen en zodoende de zaak te

verduisteren, daar hij er al mede op weg
was gegaan. Doch toen ze bij hem geko-

men waren had hij de eend er weer uitge-
worpen. De kip hadden ze zelf uitde strui
ken gehaald heel of nagenoeg dood dat

weet ik niet precies, hij was althans dood-
gegaan. Die eend had ik hun present ge-

daan en daar hadden ze,vooral de kleine
jongen, veel respect voor. Ovep enkele da-

gen moest hij jongen voortbrengen en was
hij daarmede zeer in zijn schik. Trouwens

dat doet nu hier aan de zaakniet ai toch

Boerderij 'de Stouwgrave'in 1935

schoot mij het gemoed vol toen ik op de

arme jonge dacht. Barmentloo had gezegd

dat dit een schier alledaagse zaak was, doch
ik vind zoiets dan toch verschrikkelijk, U
mijnheer is ook j achtliefhebber. Maar moet

dan het particulier eigendom maar koel-
bloedig worden vernietigd ten koste van

de j achtlieftrebberij . Ik verzoek U die zaak

streng te onderzoeken en vervolgen temeer

daar het hier minderjarigen geldt. Ik ben
geen rechtskundige,maar zoiets kan ofmag
toch niet bestaan, danwas het tenminste in
de maatschappij ongelukkig.

Hoogachtend Uw Onderdanige
P.G. Sager

P.S. Ik heb ook de Jong Rijksveldwachter
geschreven. Morgen, donderdagmiddag 4

,t

)Een jachtverhuul

Ons verhaal begint op het moment dat de

heer Van Daalen aan de gemeentesecreta-

ris meedeelt dat er een aanklacht ingediend

zal worden door de zoon van wijlen de ech-

telieden Oolman op de stouwgrave, ofwel
door diens voogd, de heer P.G. Sager te

Beekbergen. Hij beschrijft meteen de

klacht, voortvloeiend uit een jachtpartij.

"Bij deze jachtpartij waren aanwezig de

heren Van Daalen, Schaap en Barmentloo.
Met permissie hebben ze mogen jagen op

de Stouwgrave. Tijdens deze jacht heeft de

hondvanBarmentloo daar een eend en een

kip doodgebeten. De man wist alleen van

de eend die hij meebracht. Deze heeft hij
aan de eigenaar getoond en hij heeft spijt
betuigd. Vervolgens heeft hij gevraagd hoe

groot de schade is, met het aanbod die te
betalen. Dit wordt geweigerd. Hierna komt
de zoon met de dode kip aandragen, waar-

voor Barmentloo dezelfde aanbieding doet,

die ik ondersteun. Dit wordt echter ook
geweigerd. Nadien heb ik een bericht van

bangmakerij ontvangen van de voogd ten

aanzienvan Barmentloo. Ik heb hem heel

kalm geantwoord en geschreven dat ikniet
begrijp wat met die aangifte moet worden
uitgemaakt. Dathij recht op schadevergoe.

door J. Lubberts

ding heeft, die direct aangeboden is en na-

tuurlijk met deze vergoeding de zaak af-
loopt. Hij schijnt echter in de waan te ver-
keren, dat hij Barmentloo wel zes jaar
tuchthuisstraf kan bezorgen. Deze,
Barmentloo, is ten enenmale onschuldig
omdat het ongeval te wijten is aan een

hond, hem eerst onlangs gezonden door de

heer Bunge te Amsterdam, waarvoor hij
jaagt. Hierdoor kent Barmentloo de hond
nog niet goed."

Voor zover het relaas van de heer Van
Daalen, deelnemer aan de jachtpartij.
De aanklacht laat niet lang op zichwach-
ten. De voogd, de heer P.G. Sager, laat er
geen gras over groeien en stuurt de vol-
gende brief naar de burgemeester.

"Edel Achtbare Heer Burgemeester de Ge-
meente Voorst.

Maandag Ll. waren de heer B.G. van
Daalen, zekere Schaap en Barmentloo, ik
meen speciaal jachtopziener op den Huize
de Poll onder Voorst bij de kinderen
Oolman op de Stouwgrave onder Wilp,
waarover ik wettige voogd ben, op de jacht.

Een hond van hen heeft daar een eend die

j

)'
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uur denk ik aan de Stouwgrave te wezen,
als ze dan konden komen was misschien
niet kwaad."

De veldwachter moet natuurlijk een pro-
ces-verbaal opmaken met gevolg dat er een

brief van de offrcier van justitie naar de

burgemeester gaat en deze de opdracht
krijgt voor nader onderzoek. De officier
van justitie schrijft dat het hem bij eenvou-
dige lezing de handelwijze van H.
Barmentloo zeer verdacht voorkomt. Hij
kreeg namel|k bij het lezen de indruk dat
de eendvogel eenmaal door de hond dood-
gedrukt was, zich bepaald heeft willen
toeëigenen.

Een jachtpartij op "de Poll" (circa 1920).

Het is evenwel niet ondenkbaar dat de ver-
klaringen van de getuigen H.J. Oolman c.s.

eenzijdig zijn. Alle betrokkenen moesten
worden gehoord en als er sprake was van
diefstal dan moest Barmentloo van zijn
functie als onbezoldigd rijksveldwachter
worden ingetrokken.
Verder was de vraag van de offrcier of er
de laatste tijd nog iets ten nadele of ten
voordele van de man valt op te merken.
Tot zover het verhaal over de jacht.
Barmentloo is wel j achtopziener/onbezol-
digd rijksveldwachter gebleven.

nieuwd wat hij te vertellen had. Zo kwam
Gerrie Groenewold op hetheldere idee om
het dagboek op te sturen naar Duitsland.
Zij heeft een kennis in Priim, mevrouw
Erna Buesch en daarheen is het dagboek
opgestuurd. Zljheefthet ontcijferd en uit-
getypt. Het heeft enige tijd geduurd, maar
toen kregen we per e-mail het dagboek in
gedeelten terug.
Hetgeen tussen haakjes staat is door mij
toegevoegd (BtB).

Zljn aantekeningen beginnen op 28 april
1942. Hij bevindt zich dan in Ziirich in
Zwitserland engaatop transport naar Hol-
land. Hier krijgt hij een hopenkguring. Ook
viert hij hier de "Weinachten" Dan gaat hij
weer op reis met onbekende bestemming.
Hij gaat via België, Frankrijk, Duitsland
naar ltalië. (Hij geeft verslag van bijna ie-
dere dag, maar dat bespaar ik u). In Italië
reist hij via Bologna, Florence, Rome naar
Napels. Daar viert hij Silvester (Nieuwjaar)
in een veewagen.
Op l januari 1943 gnthrj weer op transport.

Het gaat via Salemo, Reggio Calabianaar
Messina en hij belandt zo in Afrika. Zewor-
den aangevallen door vliegtuigen en hebben

geen water. Hier wordt hij bevorderd tot
'Ge eiter' (korporaal). Hier gaat hij voor de

eerste maal met verlof. Terug in Afrika gaat

hij weer op reis; hij noteert steeds alle namen

van plaatsen die hrj onderweg tegen komt.

Ook beschrijft hij de gevechten, de aanval-

len van vliegfuigen, het exploderen van
munitieopslagplaatsen en hoe zijn kameraad

sneuvelt. Eindelijk komt hij terecht in
Bologna, een stad in Italië.
Hij ontmoet onderweg ook een aantal vrou-
wen: 23-9 Marisa kennengelehrt, 26-9
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Anna, 27-9 Argía en Rosanne, 1-10
Giovanna en Thea, 16-10 Maria Rosa. Op
3 1-12 viert hij Silvester in Ragazzona. Op
2I-2-I944 belandt hij in het
"Lazarett' (ziekenhuis, maar hij beschrij ft
niet waarom, ziek of gewond), waar hij op
l7'4 weer wordt ontslagen. Rina, Iride en

Georgia kennengelehrt: 24-4 Voor de

tweede maal met verlof en hij wordt be-

vorderd tot Obergefreiter.
Dan wordt hij opgeleid tot parachutist en

hij maakt dertien sprongen. Hier moet ik
weer een groot stuk uitzijndagboek over-
slaan.

Hij vertrekt uit Niirnberg, waar hij onder-
tussen is aangekomen, naar Pilsen, met 37

man in een veewagen. "Alle Knochen
smerzen". Ze hebben niets te roken en heb-

ben honger. Sommigen roken Duitse thee

inpijpen. Stemming: algemene apathie. Na
veel heen en weer gereisd te hebben komt
hij op 1 december 1944 aan in Praag. Na
drie nachten te hebben geslapen in een vee-
wagen, wordt hij ingekwartierd in een
school en slaapt hd eindelijk weer eens

goed. 4-12 demonstratie en les
'panzservaust'. Stemming: algemene neer-
slachtigheid en galgenhumor, maar dat ver-
andert als er sigaretten uitgedeeld worden.
In Praag gaathlj in grenadiersuniform naar

de bioscoop. Hij noemt ook de titels van
de (UFA) fïlms die hij daar ziet: "Der
weisse Traum", "Das hetz in Cellopfan"
en "Die Frau meiner Tràume". (UFA: Uni-
versum Film Aktiengesellschaft, werd rond
1920 opgericht en ging in 1945 met de na-
zi's ten onder en werd nieï heropgericht.
Ik hoop in een volgend artikel op de UFA
terug te komen).

15

Uit het dugboek vun een Duitse soldaut

Bij de O.K.V. bevinden zich in het oorlogs-
archief een aantal dagboeken, opgetekend
door gewone burgers. Meestal gaat het over
de laatste dagen rond de bevrijding. Nu is
"dagboek" wel een erg groot woord,
meestal zijn het enkele A4-tjes en een
volgeschreven schoolschrift. Belang-
stellenden kunnen deze 'dagboeken' na-
tuurlijk inzien aan de Stationstraat 59ain
Twello, maar dan liefst op dinsdag.

l4

door B. ten Bosch

Zo kwam ik via-via in het bezit van het
dagboek van een Duits soldaat. Het is tij-
dens de bevrijding in Twello opgedoken.
Het is interessant omdat het einde van het
dagboek zich in deze streek afspeelt. Ik
weet niet van wie het is, er staat geen naam
in. Aan de schrijfstijlte zien hebben we
hier te maken met een intelligent persoon.
Het is helemaal met een vulpen geschre-
ven in onleesbaar Duits. Toch was ik be-
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Marika Rókk in defilm "Die Frau meiner
Trdume". (coll. B.ten Bosch).

24-12Weinachten in Westwall. 'Im Bun-
ker essen wir Gulasch' .31 -I-1945. In het
bos overnacht in zware sneeuwstorm, erg

koud en geen dak boven het hoofd. Op 10-

2 vierthij zijn verjaardag bij ... (onlees-

baar). We slaan weer een stuk over en zien
dat hij op l4-2 vertrekt van uit Heidelberg
naar Holland en terecht komt in Amersfest
(Amersfoort), in het gymnasium Sonja
kennengelehrt. Dan begint er een maÍs naar

Daarn (Maarn). 12-3 Afmars van Maarn
naar een oefenterrein bij Brummen, 40 km.
Van Brummen naar Ouken (Oeken). De
andere dag van Oeken naar Emke (Empe).
Daar heeft hij stellingbouwdienst. 23-3
Alarm. Bij Emmerich landen parachutis-
ten.26-3 Afmars van Empe via Brummen
naar Gevenkaar (Zevenaar). Brj Gendt aan

t6

de Waal gaathij in stelling. Hier krijgt hij
artillerievuur. 30-3 bunkerbouw in stelling
"Inge". Op 3l-3 gaat hij op terugmars en
gaat in Oud-Zevenaar in stelling. Deze
verlaat hij op 4-3 en hij gaat via Arnheim
naar Steg (De Steeg). Daar moet hij met
een boot berichten overbrengen. Dan komt
hij deze kant op via Angerlo: "Castell
Bingerton in Flammen". (Kasteel
Bingerden is door de brand totaal verwoest,
er staat nu een landhuis). Daar steekt hij
onder artillerievuur in een roeiboot de

IJssel over naar Eerbeek.
7-4 Afmars naar Klarenbeek. Rust in
Appen. 9-4bij Deventer, Empe, Voorst en

Vilp (wilp)

En hier houdt het dagboek op. Is hij ge-
vangen genomen of gesneuveld? Bij het
dagboek zijn twee pagina's in het Italiaans,
met een tekening van een piloot met
vliegercap. Het is echter een ander hand-
schrift en absoluut niet van hem. Dit is tot
op heden nog niet ontcdferd, dus als er een

'Italiaan' onder u is dan houd ik mij aan-

bevolen.

Tot zover het dagboek. We hebben hier wel
met een doorzetter te maken. Ondanks alle
reizen die hij maakte en al het oorlogs-
geweld dat hij meemaakte, met felle kou
en honger- hield hij toch bijna dagelijks zijn
dagboek bij. Ook heeft hij steeds de be-
schikking over vulpen en inkt, dat hier al
lang niet meer te krijgen was.

Het leek mij interessant om ook eens een

dagboek van 'de andere kant' te bekijken,
ook zij hebben veel meegemaakt.
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NGV zoekt gedupeerden stamboomfruude

De afdeling Computergenealogie van de

Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV) overweegt een kort geding aan te
spannen tegen de Stichting Genealogie
Nederland of haar enige bestuurslid W.L.
Pince van der Aa. Daarvoor is zij op zoek
mensen die gedupeerdzijn door de Stich-
ting Genealogie Nederland.

In een persbericht schrijft de NGV: "Al
weer enige weken is de inmiddels welbe-
kende stamboomzwendelaar in ons land
actief. Eind vorig jaar werd'de man in
kwestie in
België nog veroordeeld tot één jaar cel en

5.000 euro boete. Niet voldoende blijkbaar.
Ook in ons land is de man al eerder ver-
oordeeld geweest.

De Stichting Genealogie Nederland biedt
over het algemeen vaak niet relevante in-
formatie over familieleden die weliswaar
eenzelfde familienaam dragen maar niet
persé familie van elkaar zijn. Het betreft
dus een opgave van mensen met eenzelfde
familienaam, informatie die ook kan wor-
den gevonden op www.genlias.nl of op de

website van de Mormomen via
www. familysearch. com.
Hetzelfde gebeurt met aangeboden fami-
lie-wapens. Hier betreft het dan een wa-
pen van een familie die dezelfde naam

draagt als de aangeschreve, terwijl er van
geen enkele familieband sprake is. Het gaat

niet alleen over de argeloze mensen die hun

euro's kwijt zijn. Wanneer iemand een

familiewebsite probeert op te zetten om
daarmee ook de samenhang te bevorderen,
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moeten natuurlijk allerlei -soms tot dan
onbekende - familieleden benaderd wor-
den. De acties van Van der Aa maken die
onbekende familieleden nogal schichtig.
Het gevolg is dat familiebanden niet wor-
den aangehaald, maar juist definitief ver-
broken raken omdat men oplichterij vreest.

Dit soort schade is niet in geld uit te druk-
ken maar wel heel pijnlijk."

De NGV vindt dat het haar taak is om de

burger voor dit soort praktijken te waar-
schuwen: "Het gaat ons in eerste instantie
niet direct om genealogen; die kunnen dit
soort zwendel aardig onderscheiden van de

werkelijkheid. Het gaat ons meer om de

achteloze burger. In België waren dat er
toch ruim 20 dtizend, die de dupe van dit
soort pralÍijken zijn geworden. Vermenig-
vuldig je dat aantal met een gemiddelde
prijs van 45 euro dan gaat het om zo'n9
ton euro die meneer inz'nzakheeft gesto-

ken. Daar kun je makkelijk een boete van
5 duizend euro van betalen. Kortom, die
boete was veel te laag.
Wij zijn nu informatie aanhet verzamelen
en op zoek naar gedupeerden zodat we een

zaak kunnen aanspannen. We willen de

rechter vragen om een onmiddellijk ver-
bod van deze fraude nu en in de toekomst,
uiteraard met een zwaatdere straf dan die
in België is opgelegd."

Gedupeerden kunnen zich wenden tot het
secretariaat van de afdeling Computer-ge-
nealogie, mr. Willem van Winterswijk, be-

reikbaar via e-mailadres vice-
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secretaris@computergenealo gie.ngv.nl.

Het fenomeen heeft overigens al behoor-
lijk wat publiciteit opgeleverd. In genea-

logische nieuwsgroepen, sites van vereni-
gingen, de media en inmiddels ook al ra-
dio en televisie hebben er melding van ge-

maalÍ.

OKV-puzzel voor scholieren op de Klompennteek

Nieuwe aanwinsten

* Kastelen. Groot fotoboek over Neder-
landse kastelen.
* Historische landhuizen. 170 prachtige
foto's met deskundige beknopte tekst.
* IJskelders, koeltechnieken van weleer.
(292pagina's)
* Nederlandse duiventillen. Aquarellen van
H. Giezen-Nieuwenhuys.
* Bewaar het land. Fotoboek met beelden
over het gebruik van onze groene ruimte,
geïnspireerd op de toespraak van Chief
Seattle, opperhoofd van de Duwamish-
stammen bij de overdracht van hun land
aan de Amerikaanse regering in 1855.
* Boerderijen langs de Regge. Historische
tocht langs de boerderijen en havezaten
tussen Rijssen en Nijverdal.
* De Terwoldse Bandijk. Landschap en

erven; Landschapsbeheer Gelderland.
* Buitenplaats 'Grote Noordijk' te Wilp.
Bouwhistorisch en bouwtechnisch onder-
zoek.
* Landgoed De Oxerhof '43:45. Een
publicatie over het landgoed De Oxerhof
in bezettingstijd.
* 40 jaar geleden. Het verzet en de bevrij-
ding in Zutphen 1940-1945.
* Oud-Zutphen. Tijdschrift van de Histo-
rische Vereniging Zutphen. Maart 1990.
* Zutphen in oorlogstij d; van jaar tot jaar,

van maand tot maand door Jan Kreijen-
boek.

18

door J. Lubberts

* Terugblik... Olst 1940-1945 (Histàrisch
Vereniging 't Olster Erfgoed - Olst).
* Een Dèventer jonge in oorlogstied door
G.W. Kuijk.
* 60th Anniversary of the Liberation.
Voorst 2005 (Fotoboek)
* Empe. Een open gemeenschap aan de

Oude lJssel.
* De geschiedenis van Burgers Deventer
is de geschiedenis van de FIETS. Uitgege-
ven t.g.v. het 70-jarig bestaan van Burgers
E.N.R.
* Elburg en Oranje. De band tussen de

Oranje-Nassau en Elburg. Oudheidkundige
Vereniging Arent thoe Boecop.
* Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst -ont-
welp-. Modules wonen en landelijk gebied

van de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst.
* Klapper op de overlijdensakte van Epe
en Vaassen 1 8 1 I -1 862. Streekarchivariaat
Noord-Veluwe.
* Wilper PlanZfid Courant. 1945-2005.
* Oudheidkundige Kring Voorst. Handlei-
ding bij de fototentoonstelling "Oude be-
roepen en leefwijze van vroeger" Q,004).
* Wat is en doet Waterschap Veluwe. Goed
waterbeheer op de Veluwe.
* De Wiekkrant. Speeltuin en buurt-
vereniging De Wiek (60 jaar), Terwolde.
* Contributieboek Bibliotheek Terwolde
1972.
* Peilmerken NAP (Overzicht Gelderland).
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De Oudheidkundige Kring Voorst heeft in
september medewerking verleend aan de

Klompenweek te Twello in de vorm van
eenptzzel gebaseerd op de geschiedenis

van de gemeente Voorst of Twello. Deze
pluzzels waren voor groep zes, zeven en

acht van de basisscholen in Twello. Voor
de jongsten was het min of meer een zoek-
tocht door Twello. Voor de andere groe-
pen was het deels een zoek- ofspeurtocht
en deels een echte puzzel. Het waren geen

makkelijke vragen die moesten worden be-
antwoord. Hier volgen enkele, wagen.

Groep zes:

Hoe heette de dorpskerk vroeger?
Hoe hoog is de toren?
Wat waren Karel Doorman, Piet Hein enz.

voor mensen?

Groep zeven:
Twee beelden op foto ('De wachter' en

'Het formulier') met de waag; wat stellen
ze voor en waar staanze?
Van wie was de molen aan de Molenstraat
oorspronkelijk?

Hetformulier
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door J. Lubberts

Wat voor soort molen is dit?
Hoe heette de H.W. Iordensweg woeger?

Groep acht:
Wanneer werd in Twello de spoorlijn aan-

gelegd?

Hoe hard mochten de eerste treinen rijden?
Uit hoeveel gemeenten bestond de ge-

meente Voorst in de Franse tijd?
Hoe komt men aan de naam Grotenhuis?

Met spanning werd gewacht op de ant-
woorden want de wagenstellers waren er-
van overtuig d dat ze niet gemakkelijk wa-
ren. Het aantal goede antwoorden was bo-
ven verwachting en de scholen hebben
ongeacht welke prijs ze kregen zeer zeker
een compliment verdiend.

De wachter
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Hekserij en toverij in Midden- en Oost-Nederlund

Er waren ook leuke antwoorden bt1, daar-
uit een kleine greep.

- Welk riviertje stroomt er midden door het
dorp? "Wetering", "de Koude Beek".

- Het oude postkantoor: "Seinwachters-
huisje of iets dergelijks".

- Type molen: "bovendraaier".
- Beeld 'Het formulier': "Man met stok",

"koning in Egypte".
- Beeld 'De wachter': o'aapmens", o'veld-

wachter", "poortwachter".
- Wat stond vroeger op de plek van de

Torenbos : "steengruisfabriek".
- De hoogte van de toren werd geschat op

60 m.
- De dorpskerkwerd genoemd: "Parochia,

Quelo".
- Zeehelden waren: "bazen v ande boten".
- Naam Grotenhuis: "ziekenhuis voor

grote menseÍI", "was grote boerderij".
- Geef een uitdrukkingen met sik: "effe de

sikke verzetten" (heeft opa geholpen )
- Wat betekent voorde in Duistervoorde:

"naamvan een bafon".

bied van heksenvervolging kan men vin-
den in Osnabruck, in 1583 een plaats met
ongeveer 2.000 inwoners, waar 300 men-
sen vervolgdzijn.
In de Nederlandse processen blijkt onge-
veer 800/o vïouw en2}Yomante zijn. Vrou-
wen waren volgens de Katholieke Kerk
vatbaarder voor de inblazingen van de dui-
vel.
De mensen die als heks aangemerkt wer-
den waren vaak anders dan de doorsnee-
mens. In sommige gevallen ging het om
rijke en succesvolle mensen, wat afgunst
opriep; in andere gevallen ging het om
mensen met een psychiatrische stoornis of
bijv. vroedvrouwen, die dank.zij hun ken-
nis van leven en dood angst opriepen.
Op het moment dat de autoriteiten zelf het
doelwit worden van beschuldigingen van
hekserij ziet men dat er een eind komt aan

de processen.

Bekentenissen werden afgedwongen door
middel van bijv.tortuur (duimschroeven) en

waterproeven. Men ging ervan uit, dat de

verdachte wel door God gered zou wor-
den, wanneerhijlzij niet door de duivel be-

zeten was. Latere juristen twijfelden aan

de rol van God in dit geheel. Later kwam
de modernisering van het strafrecht en in
de negentiende eeuw verdween de tortuur.
De doodstraf werd in 1870 afgeschaft.

Magisch denken
Met het verdwijnen van de heksen-
processen begin zeventiende eeuw was het
volksgeloof in magie niet verdwenen. Dit
hield tot ver in de twintigste eeuw stand.

Men meende dat kwade mensen in staat

waren om bovennatuurlijke krachten aan

te wenden om anderen direct of indirect

schade toe te brengen. Het ziek toveren van
mens en dier en het beïnvloeden van werk-
zaamheden of gebeurtenissen komen in
allerlei volksverhalen die vanaf het eind
van de negentiende eeuw werden opgete-
kend, tot uitdrukking. Het zijn vooral vrou-
wen die in de verschillende eeuwen met
toveren in verband worden gebracht. Maar
ook mannen zijn het slachtoffer geworden
van het volksgeloof. Diegenen die ervan
werden verdacht een weerwolf te zijn wa-
ren over het algemeen man.
De verbetering van de sociaal-economische
omstandigheden van grote groepen men-
sen, de verbetering van de scholing en de
informatie-voorziening zorgden er uitein-
delijk voor dat het geloof in toverij is ver-
anderd. Maar duivelbannerij en
onttoverings-rituelen hebben nog lang deel
uitgemaakt van de samenleving. En ook nu
heeft ieder Bisdom van de Rooms-Katho-
lieke kerk nog een priester die opgeleid is
tot excorsist (duiveluitdrijver). Deze ritue-
len hebben ook duidelijk een functie (ge-
had), namelijk het kanaliseren van emoties
en gevoelens, het dienen als uitlaatklep.

Vo lksv er h aI en en spr o o kj es

Ook in volksverhalen en sprookjes komen
veel magische elementen voor. Zo ken ik
uit mijn jeugd de bullebak. De bullebak
was een watergeest die je pakte als je te
dicht bij een sloot kwam. Zo'nverhaalhad
een zeeÍ nuttige functie, want er was toen
nog geen zwemles op peuterleeftijd . Enje
liet het na het horen van zo'n verhaal wel
uit je hoofd om dicht bij de sloot te spelen.
Bosgeesten, watergeesten, kabouters en

trollen, kikkers, padden enhazen. Elk ver-
haal had zo zijn eigen elementen. Volks-

Op 29 september jongstleden werd er in
het Stationskoffrehuys te Twello een le-
zing gehouden over heksen en toverij. His-
toricus drs. Dick Schliiter vertelde op

boeiende wij ze ovet dit fenomeen. Voor de

pa:uze besteedde hij in zijn inleiding aan-

dacht aan de heksenprocessen, volksver-
halen en opvattingen over de magie van
de middeleeuwen tot nu. De spreker heeft
in de jaren tachtig onderzoek gedaan naar

dit onderwerp in Oost-Nederland. Na de

paluze werd aan de hand van dia's het ver-
haal nog eens beeldend gemaakt.

Heksenprocessen
Heksenprocessen met de dood op de brand-
stapel zijn ook in Nederland voorgekomen
in de 16e eeuw. Vanuit Duitsland ver-
spreidde zich in de toenmalige Nederlan-
den het idee dat er mensen waren die een

verbond hadden gesloten met de duivel en

als zijn handlanger fungeerden. Via de Rijn
en de IJssel zienwe een spreidingspatroon
richting west en noord-oost Nederland.

door W. Hartmans-Gotink

Uiteindelijk viel het aantal onschuldige
slachtoffers mee in tegenstelling tot elders
in Europa, maar desondanks gaat het om
een zwarte pagina in de strafrecht-
geschiedenis van Nederland. In Europa zqn
plusminus 20.000 mensen als gevolg van
heksenvervolging gedood, w aaÍv an I 0.000
in Duitsland en tussen de 100 en 200 in
Nederland. Wel zijn er aanzienlijk meer
heksenprocessen gevoerd in Nederland,
maar dit heeft niet altijd geresulteerd in de

doodstraf. De straf was meestal verbran-
ding, aangezien er van deze mensen niets

op aarde achter mocht blijven wat aan hen

herinnerde. Zijkwamenhier op aarde al in
het vagevuur.
Er zljn geen bronnen gevonden, waaruit
opgemaakt kan worden dat er geheime ge-

nootschappen waÍen van heksen. Dit speelt
wel in de vervolging van bijv. de Katharen
en de Waldenzers, geheime genootschap-
pen die de heersende Rooms-Katholieke
Kerk niet welgevallig waÍen.
Een voorbeeld van de hysterie op het ge-
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verhalen spelen vooral in een plattelands-

samenleving, waar men altijdte makenhad
met de onvoorspelbare elementen en ook
vaak onverklaarbare spelingen van de na-

tuur. In de overgang van plattelands-
samenleving naar het industriële tijdperk
zijn veel verhalen verloren ge9aan, maaÍ
ook velen zijn opgetekend.

Heksen anno 2005
De mensen die thans nog in heksen gelo-
ven, houden zich vooral bezig met "wicca"
oftewel heksenwijsheid uit boeken die in
de negentiende eeuw zijn geschreven. Deze

vonnen van rituele magie hebben echter
weinig tot niets te maken met het oude

volksgeloof zoals dat gemeengoed was op

het platteland in Nederland en daarbuiten.

Die magische wereld behoort definitief tot
het verleden of is verworden tot folklore
en "spannende" wandelroutes.
Het magisch universum, zoals dat in deze

inleiding besproken werd geeft ons een kijk
op denken en handelen van mensen in een

plattelandssamenleving welke tot kort ge-

leden bestaan heeft.
Al met al was het dankzij het betoog van

de heer Schltiters een boeiende avond.

omgeving van herberg deZwaanop Teuge
gaan. Mocht hij zwakke vijandelijke troe-
pen tegen komen dan moest hij die aanval-
len, voor sterkere afdelingen moest hij in
goede orde terugtrekken. Aan deze tocht
namen tachtig schutters deel en vier
tamboers.Vervolgens waren er vijf perso-
nen die als luitenant fungeerden, een ser-
geant-majoor en drie onderofficieren
complementeerden het geheel. Op twee-
honderd meter voor de troep marcheerde
een voorhoede van zes man, onder leiding
van een luitenant, met geveld geweer en

overgehaalde hanen.

Bij herberg de Zw aanaangekomen kregen
ze bericht dat het dorp Twel]o was bezet

Jan Hendrik van Kinsbergen (1 7 3 5 - I 8 I 9),

destijds bewoner van het beken-de
Apeldoornse landgoed Welgelegen. Van

Kinsb ergen was Oranj eklant maar ook een

filantroop voor het dorp Apel-doorn. Zie-
ken, armen en wezen konden op zijn steun
rekenen.
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door een afdeling Pruisen. Men hield
"krijgsraad" en besloot met "unanieme
stemme" naar Twello te gaan en met de

Pruissche militairen op te trekken. Luite-
nant Landaal en onder-officier Buurman
verzochten om gewichtige reden verlof om
naar Apeldoorn terug te keren. Dat werd
toegestaan. Met kapitein Ten Hove aan het
hoofd marcheerde men richting Twello.
Inhet dorp gekomenbleken de Pruisenhet
voornemen te hebben de sluitingslijn rond
Deventer dichter bij de stad te leggen. Ten

Hoove besloot met zijn detachement deel
te nemen aan deze voorwaartse beweging.
De burgemeester van Twello rijkte de

Apeldoorners "biljetten van logement" uit.
Nu kreeg plotseling luitenant Zevenhuizen
ook zeer gewichtige reden om naar huis te
gaan. Hij kreeg daartoe verlof en verdween
richting Apeldoorn. De Apeldoornse man-

schappen werden in twee detachementen
verdeeld. Het ene trok naar de Biel, een

boerderij aan de dijk even ten zuiden van
het Schol; het andere nam stelling bij de

Vollehand aan de dijk naar Terwolde. Te-
vens ging een aantal manschappen mee met
een enkele Pruis om gezamenlijk stelling
te nemen bij de buitenplaatshetZand. Nau-
welijks hadden de bondgenoten hun stel-
ling betrokken of de Fransen deden een

uitval. Voor deze druk uit de vesting
Deventer moesten de slecht uitgeruste
Apeldoomers en de slechts ten dele geoe-

fende Pruisen terugtrekken. De beide uit-
gezondenen trokken op eigen gelegenheid

naar Apeldoorn terug. Er waren geen do-
den of gewonden te betreuren.

In zijn uitvoerig rapport aan de burgemees-

terverklaarde de commandantvan de Oranje

Apeldoornse 'Oranje Compugnie' trekt op naur
Deventer door J. Lubberts

worden gedrukt dat ze geen moed in de

geneverfles moesten zoeken, maar zichin
tegendeel, als brave oude Geldersen, zich
van haar plicht onder Godes zegeningen

moesten kwijten. Zowel in het dorp
Apeldoorn als in de buurtschap het Loo
werd een Orade Compagnie opgericht,
respectievelijk onder bevel van A.H. ten

Hoove en J. ten Hoove als kapiteins-com-
pagnies-commandant. Burgemeester J.C.

van Lichtenberg werd aangesteld als chef
over het korps. Zlií titel luidde majoor.

Achteraf bleken de vuurwapens niet in
beste staat te verkeren.

Op 6 januari l814klonkde alarmtromover
Apeldoorn. De burgemeester riep de

Apeldoornse Compagnie onder de wape-

nen. Hij gaf de kapitein - A.H. ten Hove -
opdracht een serieuze verkenning te doen

in de richting Deventer. Hij moest tot de
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In de Franse tijd, begin negentiende eeuw,

was Deventer door Franse troepen bezet,
hetgeen de gemeente Apeldoorn zeer be-
nauwde, omdat de mogelijkeid bestond dat

deze troepen strooptochten zouden onder-

nemen in het dorp en omgeving. Ditbracht
luitenant-generaal van Kinsbergen ertoe

om een vrijwilligerskorps op te richten. Dit
korps kon in geval van nood gewapender-

hand optreden tegen mogelijke aanvallen.

In een schrijven aan het gemeentebestuur

stelde hij voor ootwee compagnieën te for-
meren, een voor Apeldoorn en een voor het

Loo, onder de naam Oranje Compagnieën".

Wie een geweer had moest met geweer,

kruid, kogel of hagel komen. Wie geen

geweer had kon met -een revolver komen.

De lieden die niet in het bezit waren van
een vuurwapen konden komen met een

goede gavel of greep met scherp gemaakte

punten. De manschappen moest op het hart
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Compagnie zich over de goede geest en de

gewilligheid en de trouwe aan de gegeven

bevelen. Hij beklaagde zich over de slechte

wapenrusting van zqn manschappen. Nog
geen derde deel was voorzien van een ge-

weer en "deze nog zeer slecht daar bijna
geen schot mee te doen was". Bovendien
bedroeg het aantal patronen per schutter niet

meer dan twee. Het grootste gedeelte had
slechts een hooivork totzijn beschikking.
Van een militaire aktie van de in Deventer
gelegen troepen tegen Apeldoorn was niets
gekomen. Misschien hebben de Deventer
troepen bij hun uiwal de conclusie getrok-
ken dat een tocht naar Apeldoom te ris-
kantzolzijn.

Processen-verbaul uit het verleden
In 1883 maakt veldwachter Van Domme- op. Het verhaal spreekt voor zich...

len uit Voorst onderstaand proces-verbaal
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