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Van de bestuurstafel
Bert uan de Zedde

Biedt een sticbting ons uerli.cltti.ng?

Ook midden in de vakantieperiode staat onze vereniging niet
stil. Soms moet je als bestuurders even goed nadenken wat je
gaat zeggen als er 'ruis' ontstaat binnen de vereniging. Vrijwil-
ligers en bestuur hebben met elkaar gesproken over de afgelo-
pen periode die niet altijd even soepel vediep. We zijn en blij-
ven het sarnen eens dat de leden de kernvan de vererugSngzijn.
En dat het bestuur zich heeft verplicht prioriteit te geven aan
een kwalitatieve ledenregistratie. Dat is nu een eerste vereiste

en met de komst van een nieuwe penningmeester, Wïm W'assink als 'interim', denken wij dit
kwartaal nog een aantal ledengelden te innen. De inning van de contributie gaanwij dit keer
doen door voor ieder lid een nota te maken met de contributievordering. Betaling verzoeken
wij uitsluitend via de aangegeven bankrekening 3628.09.267.
In de vorige Kroniek heeft het bestuur aangegeven de 'zoek'-gesprekken naar een acceptabele
accommodatie uit te breiden naar sarnenwerkingsvormen met andere verenigingen. Uitwisse-
ling van gegevens heeft niet geleid tot verdieping van deze gesprekken. Dan weer is de bestaande
ruimte niet permanent te gebruiken door de OKV en door ons in te richten of is de beschikbare
vloeroppervlakte te beperkt. Toch zijn wij nu een paar stappen verder en Iijkt het bereiken van
een goede accommodatie dichterbij te komen door herinrichting van een boerderij tot werk- en
presentatieruimte. De liggrng is uniek en sluit direct aanbij eerder geformuleerde wensen om-
trent bereilóaarheid in het hart van de gemeente Voorst en de voorkeur voor een monumentaal
pand. Goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn als vanzelfsprekend nodig. Eer het
bestuur het idee kan voodeggen aan de leden moet er nog veel huiswerk gedaanworden. Er
moet een convenant komen met de eigenaar en zo'n overeenkomst mag de draagkracht van
de vereniging natuudijk niet overschrijden. rJí'ellicht moet een oplossing gezocht worden in de
richting van een nieuw op te richten stichting die uiteindelijk de verantwoordelijkheid neemt
voor de kosten van het gebouwen de inrichting.
DaarnaasÍ moet ook gekeken worden naar de huidige noodhuisvesting. Orze wijwilligers kun-
nen de bezoekers op de openingsdagen nauwelijks voorzien van een redelijke ontvangst aan de
Duistervoordseweg 1O4. En: hoe lang kunnen lr'rj ergenlijk nog gebruik maken van deze nood-
vestiging? Ook de werkplekken van de vrijwilligers en de tot op heden gebruikte apparatuur is
onvoldoende voor een kwalitatief beheer. Zeker gezien vanuit het perspectief dat de noodac-
commodatie bruikbaar moet zijn voor een, naar verwachting, periode van een tot twee jaar! Dit
weer wegens het feit dat vergunning(en), bouwvoorbereiding, verbouw en herinrichting van de
directe omgeving bij een permanente ys5riging veel tild kosten. Bovendien, laten wij ook het
financieringstÍaject niet vergeten. De komende maanden ligt er dus een massa werk op tafel.
Samenwerking met inzicht en begrip dalrbii is van het grootste belang.
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Van de redactie
RonaldfJ Meijer

Complimenten aoor scrib enten

D. zo-e. spoedt zich, nog in groen fluweel gekleed, naar

de herfst. Het Klompenweekend galt lr:ret veel vrolijk volk
voorbij, en ons huis aan de Duistervoordseweg staat alle

dins- en woensdagen weer voor iedereen open. Aan de ho-

rizonvan het dorp schemert iets van een oplossing voor ons
nijpende opgehokt-zijn. Nu maar hopen dat de diplomatie
en het rekenmeesterschap elkaar te juister tijd zullen vin-
den. Opdat onze vereniginghaar publieke betekenis - het

gaat immers om méér dan individuele speurzin en voldoening - duidelijker kan manifes'

teren. In onze dorpen en de regio. De Kroniek 2OO9-3, het eerste najaarsnummer is op
glaruendfris papier - 'machinecoated' heet dat in drukkersjargon - van de pers gerold. Het

is een heel gevarieerde editie geworden en zo moet het ook: uiteenlopende artikelen, op

een of andere manier aandacht-trekkend naar lezers in verscheidene woonplaatsen, geken-

merkt door enerzijds diepgang, anderzijds met lichte berichten en illustraties gegarneerd

zodat ook de eerste oogopslag wordt gehonoreerd. Uit die dekselse pot van schrijverij

telkenmale een smaak- en stijlvolle leestafel te maken is niet gemakkelijk. Daarom hier ook
eens van harte 'dankjewel' gezegd aan ieder die een bijdrage levert. En daarbij niet sikke-

neurig raakt als sólns een scheef woord wordt rechtgezet.

Trouwe scribenten, dievaak putten uit hun eigen'onderwerpen-portefeuilles', dat is dui-

delijk, daar is de redaktie blij mee. Naast die onmisbare 'harde kern' fleurt een blad als

het onze ook op van een telkens nieuwe, soms verrassende creativiteit, die de traditie
geen geweld aandoet, maar juist verrijkt. Daarom wil de redaktie, ook met het oog op de

toekomst, gaan uitzien naar tlvee of drie 'vrije schrijvers', die gezamenlijk-redaktioneel ge'

kozen onderwerpen kunnen/willen aanpakken. Zo ongeveer als 'libero's' (heet dat nietzo
in voetbalkringen?). Wle iets in die opstelLing ziet, moet maar eens bellen: O571'-27O.244.

Of: meijer.ronald@kpnmail.nl

Resteert deverbazingover onze provincie Geldedand die in juni 1,6 miljoen euro 'voor cul-

tuurhistorisch behoud' uit de achterzakffok. Als wapen tegen de recessie en in samenhang

met het Belvoir-project-z}O9 en als 'extra-stimulans' voor religieus erfgoed, 'genereren wij',
aldus de Staten, 'een efira investering van t3,9 miljoen euro'. Voor werkgelegenheid en

'versterking van gebiedsidentiteit'... En zo worden tonnen gepompt in 'hardware', bouwvak-

restauraties van landhuizen, kapellen, tramhuisjes etc. .'Waarom zou i\rnhem' ook niet eens

ruimhartig de beurs trekken voor behoud van de cultureel-historische 'software', zoals o.m.

oudheidkundige verenigingen die de touwtjes ampef aan elkaar kunnen knopen?
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De rode beuk, met tiefdeuolle keruen in zijn bast en d.icbterlijk bezongen, staat er onbe-
uogen bij, Heeft in zijn bonderd jaren alles zien gebeuren, groei en bloei uan bet bedrijf
De duizenden klanten elk seizoen opnieuut. Het enorme kleurenpalet uan de bortensia's,
rozen, balsemienen, cbrysantben, de uiooltjes, pbloxen, Iobelia's enfucbsia's, te aeel orn
op te noenten. Nog maar gezuegen uan de bloesemende fruitbomen, beesters, coniferen. . .

lHet bliimoedig einde van een

|]a" een vertrouwde tcwekerii

Aan de weg uit de dorpskern naar het land-

' goed de Parkelaer gaat mettertifd een beeld-
bepalend brok heden en vededen veryagen
van Twello : 'WK. Beersen kwekerij enzaad-
handel'. Een gerenommeerde onderne-
ming - nog even in de aÍbouwfase - houdt
op te bestaan. VaderJohannes legde inl939
creatief en solide de grondslag van dit Twel-
lose bedrijf, zoon'Wim gaf sinds t975 verse
impulsen, ontdekte nieuwe markten, en
voerde de firma naar haar top. Anno 2009
worden de zaken met tevredenheid afge-
rond.

Grove gfoeqten
IJet zat altijd al in de familie, werken in
de tuinderij, handel drijven, uit ie doppen
kijken naar groei en bloei. 'Opa Jo', zoals
zijn kleindochters Nicoline, Marieke en
Moniek, hem noemen, dook een jaar voor
de Tweede Wereldoorlog losbarstte, in het
diepe. Op de lokatie Parkelerweg K.10A be-
gon hij, oorspronkelijk uit Terwolde, zijn
eigen onderneming, gericht op de verkoop
van aardappelen, teelt van en handel in
'grove'groenten als koolraap, wortels, uien.
Bewerkte de grond, zaaide en oogstte, en
scharrelde soms voouichtig, dan weer ri-
sicovol door de oodogsjaren heen. Om in
L948 een ofÊciële vergunning te rreroveren
voor "kleinhandel in tuinbouw en bloemza-

Ronaldfl Meijer

den, zaai- en pootgoed, kwekerij en selec-
tiebedrijf" - de basis van het latere groot-
schalige succes, de eerste grote sprong
voorwaarts. Het waren jarenvan werken en
behelpen op relatief weinig grond.

Samen op de dam, sAlnen rnet pensioen, nou ja

Vergeleken met nu zou je de oorspronke-
lijke situatie van de landerijen niet meer
herkennen: geen huizen aan de kant van
de tuinderij en grond die ononderbroken
doorliep tot aan de Koningin W'ilhelmina-
weg. Aan de Parkelerweg had je sigarenwin-
kel Zweers, bakkerij de Haas, op de hoek
van de Reuvekampsweg kruidenier Snel en
daar tegenover de boerderij van Huuren-
kamp. In de richting van de Rijksstraatweg

alleen nog het oudste, men zegt het láátste
(maar dat is niet waar!) straatboerderiitje,
datvan de familie Van Lith en dan natuudijk
de oude smederij. Voor de rest: open land,
met her en der nog golvend graan. En klap-
rozen natuudijk.

Klate taal
H.et gaat goed met Beersen senior, met de
zaken en het gezin. Drie kinders rond de ta-
fel, allemaal met pit en een helder verstand.
De een studeert later af als econoom, de an-

der klimt omhoog in de onderwijswereld en
Wim (van augustus L946) trekt naar de kwe-
kerij, maar haalt wel eerst zijn boekhouddi-
ploma's. VaderJo laat geen onduidelijkheid
bestaan: Wim moet het bedrijf met enthou-
siasme willen en zo niet, ook goed maaÍ...,
'dan uerkoop ik de bele troep'.

Op ln dertigste neemt Wim het bedrijf van
zijnvader over. Getrouwd met Alie Lugten-
berg ziet hij nieuwe kansen. Vooral om de

schaalgrootte te verruimen. Een kweker
moet niet, evenmin als een boer, steeds
hink-stap-sprong naar zijn gronden en ge-

wassen op stap ziin - het land moet onder
handbereikzijn en in het blikveld liggen. Va'

der heeft al gezorgd voor een rolkas van 500
vierkante metet die wordt binnen zes jaar

vefvangen door een grotefe, en twee jaar

later komt ef weef een van nog forser for-
maat bij. Het produktenassortiment groeit,
de familie Beersen is ineens een begrip ge-

worden - goeie spullen, nette prijzen.

Van Lith taptoe
Als kind al mee op de knieën in de tuin,
maar tegelifkertijd wel je hoofd gebruiken.
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Wat hadden de leraren gezegd? Als onder-
nemer je winst altild buiten je eigen bedrijf
investeren, maar grond loopt niet weg! Het
zijn spannende dagen, moeizame onder-
handelingen in 1978 maar de jonge Beer-
sen verwerft de boerderij van Van Lith met
aanpalende grond. Over dat boerderiitie
is trouwens oudheidkundig nog het een
en ander te doen geweest. Volgens Hans
Hermsen had het interieur een authentieke
waarde: al in de l-8e eeuw kende dorp en
omstreken het rietgedekte pand met zijn
bijzondere geveltopteken, reeds als winkel
en ...tapperij, die aljaren gesloten, 'tap-toe'
was..

Beersen verkoopt de boerderij aan een ma-
kelaar, maar met de grond in bezit kan uit-
breidingvan de kassen gerealiseerd worden.
Een paar jaar later, in L984 projecteert de
gemeente binnen de driehoek Parkelerweg,
Koningin Wilhelminaweg en de Rijksstraat-
weg volkstuintjes die gretig worden afgeno-
men. Bij Beersen wordt als vanouds hard
gewerkt. Er zljn chrysanthen in de verkoop,
maar niet zelf gestekt. In het begin komen
klanten vooral voor de zadenvoor groenten
en bloemen, voor groenten- en perkplan-
ten voor thuis en in de volkstuinen. Later
wordt het assortiment uitgebreid met stek-
mateflaal voor de bloemen, o.a. begonia's,
afrikaantjes, salvia's, viooltjes, madeliefi es,

duizendschonen. Ook ontstaat een grotere
softering en levering aan de markthandel,
van de groentenplanten, maar vooral veel
kool-, prei- en tomatenplanten en koolra-
pen. Weer later volgt de uitbreiding met een
ruime keus aan vaste planten, heesters, co-
niferen en bomen. Beersen heeft zich altijd
gericht op natuur voor de tuin. Bleef heel
verstandig uit de buurt yan de grootschalige

tuincentra met hun voorspelbare tuinsetjes,
soorten schuttingen, varianten voor bestra-
ting, en tegenwoordig steeds meer hebbe-
dingetjes en bling-bling.

Brand in Welna
Hoe raar kan het gaan: Na Van Lith liidr de
Rijksstraatweg een vedies van aanzien: in
1986 vreten de vlammen zich door Huize
'W'elna dat als vedoren moet worden be-
schouwd. Onder de koopakte van wat er
na de brand overblijft, komt dan weer de
naam van Wim Beersen te staan. Er komt
een nieuw huis te staan - een mooie, maar
eigenlijk nooitgedachte oudedags-srek voor
Alie's ouders, een vrolijke metselsteen, roy-
ale ramen, breed uitzicht op de Stationstraat
die een paar jaar later zijn naam weer eer
aandoet. Maar ook de kwekerij wordt groter
en groter, het oppervlak is allang over de
aanvankelijke O,44 are heen.
Anno 2007 - bij de ofÊciële bedrijfsbeëin-
diging - is het areaal vergroot tot 2 bunder
in Twello. Achterom kiikend verbazen Alie
en \ffim zich ook over de gang van zaken.
Hard gewerkt is er altijd; en nog steeds zij
het op een andere manier vanwege lijf en
leden. Maar hoe is alles veranderd sinds
er nog een hooiberg naast het huis stond.
Sinds de witlo{ zelf gekweekt en gekoesterd
(vooral met het oog op de Kerstdagen), luxe
prijzen opbmcht. Sinds de tijd dat er meer
en meer gestekt werd. En niet alleen de bu-
ren, vrienden en bekenden hun tuinen en
moesveldjes kwamen vullen met poot- en
zaaigoed van Vim en Alie, maar ook markt-
kooplieden'op de dam' verschenen.

Beste mensen
Aan de gezellige huiskamertafel, uitkijkend
op het intieme binnenplaatsje natuudijk

Beuke an de Parkelerweg

Noe de barken bint eueld,
hef de weg nog Beersen's beuk.

Zien aerbaal is zo uerteld
Scbeef is 'e en dat steet leuk.

Recbts kon'e geen kante op:
'n lange loodse ín de uteg;

latten stèkend uut de kop,
planken, balken neerelegd.

Kinder komt 'r doe doar spólt,
klautert oauer stapels bolt,
um beklirnt, tut 'r één uólt;

dan noar buus, want 't wordt kold.

Beukels likt d'r op de grond,
as in 't noajoar 't blad uerkleurt;
a.l bint ze loos, bee liekt gezond.

Is 't met de beuk hier uel gebeurd

Tinus Slyck
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omrankt met groen, een en al kleur en fleur,
vertellen Alie en \Wim beurtelings over hun
succesvolle zaak. Hoe ze maximaal (nog
steeds) voor klanten klaar staan, hoe je
het hebben moet van kennis en ervaring,
de mensen om je heen, de eigen aard van
grond, gewas, de aarde waarop en waarmee
en waarvan je leeft. Er komt een boek te-

voorschijn met namen van trouw en toege-

wijd personeel. Dat niet met naam en toe-
naam hoeft te worden vermeld: de mensen
en de grond waarop zoveel en verscheidens
werd geplant, gekweekt, geoogst: Spinazie,
rapen en bonen, van kersen, basilicum en
coufgettes, van mais tot aatdappelen en co-

niferen, buxus, bloemen, bomen. Ovet zijn
grond, de Twellose basis, is Beersen best te-

vreden. Je leert er gaandeweg het beste uit
naar boven te halen, zegt }rli. Twello, zegt
hij, heeft hier goede grond - de vette, zware
klei van de IJssel gemengd met het schrale,

vochtdoorlatende zand van de Veluwe...

Latiin onbelangriik
Beersen heeft altild gestreefd naar een
mooie mix van traditie en innovatie.
Vraag hem naar de monnikskap, het mariët-
teklokje, de begijntjes en je loopt de kans

dat hij vraagt of je de donkerblauw aconi-
tum napellus bedoelt, of de zachtgetinte
campanula medium, dan wel de witte ara-

bis alpina. Desgewenst kan hij je ook de
mesembryanthemum criniflorum leveren,
zeg maar gewoon de ijsbloem die 15 cen-

timeter hoog kan worden. Over al datlatijn
hoef je je niet te verbazen, zegt Alie. Niks
bijzonders, dat hoort gewoon bij het vak,

dat leer je gaandeweg. Soms is het zelfs

andersom, dan komen klanten met een
latijnse lr:aarn aaÍrzetten, en moet ie even
opzoeken hoe die bloem of planten in het
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Nededands genoemd wordt...
Nee, veel leuker is te weten dat \Vim zelf
apparaatjes heeft uitgekiend om hyper-effi-
ciëntzaad in de grond te doseren - voor 50
meter boerenkool is maar acht gram nodig!

Denkend aafi het vroegste begin, zeg-
gen Wim en Alie: 'Vader heeft het góéd
gedaan', en dat met warmte in hun stem.
Hun dochters zullen het hèn even hartelijk
názeggen. En wijzen op het prachtig eind-
resultaat, waarin de zaadhandel zo' n zxvaaÍ-
wegend aandeel heeft gehad. Alleen al de
specifieke tuinclersselecties en de jaadijkse
tuinboekjes met duizenden inheemse en
exotische kruiden-, groenten- en bloem-
zaden spreken boekdelen. Beersens wand
in cle schuur met bijna 100 laden (voor de
meest gevraagde zaden) is op zichzelf al in-
drukwekkend. Kom maar kijken, nu kan het
nog even. Err wat er nu staat te gebeuren?
Voodopig nog niets. Vooraleer er plannen
zijn gemaakt, stempels afgedrukt, handteke-
ningen geplaatst, zal er nog heel wat water
door de lJssel stromen. En dat zeker in het
huidig bouw- en beursklimaar...

Alle zaden, boe klein en apart ook, keurig in
de ladenlaast

Romantisch licht op
kerk en Statenhoed

flotel van Enter en cle Statenhoed zul-
len mysterieus blijven. Hoeveel edelen,
magistraten en meesterkoks hebben hier
niet scepteq voorzittershamer, pollepel ge-
ztvaaid? Thpperij, logement, stalhouderij,
militair kwartier', hotel... Hier, in de be-
schutting van de ooit Maria-, nu Dorpskerk
is geschiedenis geschreven. Ook heel re-
cent, want Josien Schutte (OKV) heeft deze
week een welverzorgd, compact boekje met
25 pagina's vlot leesbare, spannende tekst
uitgebracht, hardgekaft, zachtgeplijsd en
getiteld: 'IIotel aan Enter', uan uerleden tot
beden. Te koop tijdens't Klompenweekend.

De heer Maré Elizen, vastgoed-zakenman.
is zo aardig geweest in te tekenen voor een
forse oplaag. Ten slotte gaat het ook om
'zijn' Statenhoed, sinds kort bemand door
de nieuwe, jonge restaurantier Swinckels.
En bovendien - even charmant en aktueel
is de toezegging van de (iubilerende) Elizen
dat hij de meerjarige financiering op zich
neemt van het plan de Statenhoed en de
Dorpskerk in avondlijk floodlight te zeten.

llben ik in 2OO3 begon aan een onderzoek
naar cle veld- en boerderijnamen in de ge-

meente Voorst, werd al snel duidelijk dat de
vroege namen extra aandacht verdienden.
Niet alleen omdat de vroegst vermelde naam

van de Veluwe Wilp is, maar omdat in het
archiefmateriaal meer opvallend vroege na-
men werden aangetgoffen. De huidige boel
clerijnamen Groot Soeren en Klein Soeren
(nu de Ossenketmp) bleken terug te ga n op
de naam van een bosperceel dat in 814 als
Sournom werd geregistreerd -11. De eerste
vermeldingen van het landgoed Hunderen
en van de kapitale boerderijen Grote en Klei-
ne Beurse werden genoteerd in een oorkon-
de van 28 augustus 960.2. Daar kwam nog
bij dat uit een vergelijking met de resultaten
van eerdere onderzoeken in Apeldoorn *3

en Epe "4bleekdat de naamgeving in Voorst,

en dus ook de ontginningsgeschiedenis, bij-
zonder vroeg op gang was gekomen. Reden

voldoende om meer aan de weet te komen
over de vroegste geschiedenis van Voorst en

over de man met wie die geschiedenis was

begonnen.

In vergetelheid
Ondanks de Deventer vernoemingen rraar

Fragment uan de getaelfschildering met de
Lebui:nus-rtguur in de Grote of Lebuïnuskerk

Lebuïnus bleek over de missionaris zelf en
zijn betekenis weinig bekend te zijn. Het
laatste boek dat over hem was geschreven

verscheen in 1885 -5 en de nasla-werken ga-

ven slechts summiere informatie, die boven-
dien allerminst eensluidend was. Zo zow on-
zeker zijn of Lebuïnus destijds wel in Marklo
aan de'Wezer was geweest; mogelijk was het
Twentse Markelo bedoeld. En had zljn predi-
king wel succes gehad, of was hij niet meer
dan een onbelangrijke priester die later

De naam van de Angelsaksische missionaris clie vanaf het jaar 768 het christendom ín de lJsselvallei en Saksenland pre-
clikte, Lebuïnus, is verbonden met Deventcr. Niet alleen cloor de bekende en imposante Grote ofLebuïnuskerk. De stad
hceft ook een r.k.-parochie St. I-ebuïnus, de school Sint Lebuïnus, cle Lebuïnuslaan en cle r.k.-begraafplaats H. Lebuïnus.

Twellose predikant vertekende
geschiedenis van st. Lebuïnus

Dirk C)tten

Maar...in de gemeente Voorst, in bet bijzonder in bet kerkdorp Wilp, waar Lebuïnus zijn
euangelieprediking begon, berinnert niets aan de tnan die a.q.n bet begin staat uan de
historie uan Voorst. Op zijn minst bad de markante en pracbtig gelegen kerk uan Wilp,
opuolger uan de kapel die in betjaar 768 door bekeerlingen uoor Lebuinus werd gesticbt,
uanaf bet begin de naam Lebuïnuskerk kunnen hebben.
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alleen als lokale heilige werd vereerd? Had
hij gemissioneerd in opdracht van zijn kerk,
van zijn klooster in Engeland of trad hij in
het vijandige Saksenland op als eenling, zorr-
der volmacht of begeleiding?
Voor het naamkundig onderzoek zou het in-
teressant zijn om te weten of de naam Wilp,
met de betekenis 'waterbron', en dus niet
ontstaan door vernoeming naar de ligging
niet ver van een rivier, iets te maken had met
Iebuïnus. Het onderzoek naar de persoon
Lebuïnus, de tijd waarin hij optrad, de po-
litieke en economische toestand, het land-
schap in de achtste eeuw en naar de macht
van het Frankische staatschristendom resul-
teerde in een boekje dat Lebuïnus de be-
kendheid moest geven die hij verdiende en
dat de leemte in de kennis over deze boei-
ende gestalte uit de vroegste geschiedenis
moest opvullen -6.

Tfuee woege bronnen
Er bleken twee vroege bronnen te zljnwaar-
uit men zich een duidelijk en betrouwóaar
beeld kon vorÍnen rran Lebuïnus. Dat was in
de eerste plaats een korte biografie uit het
midden van de negende eeuq die men later
de Vita antiqua .7 is gaan noemen. Het is

een zogenaamd 'heiligenleven' dat zich van
andere heiligenlevens onderscheidt door het
vermelden van vooral historische feiten en
het ontbrekenvan alledei verheedijkende en
stichtelijke toevoegingen. De schrijvers van
'klassieke' heiligenlevens daarentegen wil-
den hun lezers vooral tot navolging brengen
van de door hen beschreven voorbeeldige
heiligen, die al van jongs af aan hadden uit-
geblonken door woomheid en nederigheid.
De tweede bron die vooral historische feite-
lijkheden over Lebuïnus bracht waren drie
korte hoofdstukken in een heiligenleven

over Ludger, deVita Liudgert van bisschop
Altfried *8, waarin wel Ludger maar niet
Lebuïnus niet wordt verheedijkt, omdat hij
daarin niet de hoofdpersoon is. Deze twee
bronnen beschrijven Lebuïnus als een jonge,
gedreven missionaris die zich van andere
missionarissen heeft onderscheiden door te
prediken in gebieden die nog niet door de
Franken waren onderworpen.
Interessant, soms verbazingwekkend, was
het om na te gaan hoe men vanaf de negen-
de eeuw over Lebuïnus heeft geschreven en
gedicht. Er bleken ook teksten te zljnwaarin
men de verhalen over Lebuïnus simpelweg
als 'sage' of 'legende' kwalificeerde, waar-
bij de historische Lebuïnus gedeeltelijk of
geheel op de achtergrond raakte. Tot de au-
teurs die over Lebuïnus hebben geschreven
behoort ook de Twellose predikant Vilhelm
Nagge die, aÍgaande op wat hij allemaal heeft
geschreven, zicltzelÍ meer als historicus dan
als theoloog zal hebben beschouwd.

De ïvellose dominee
Bif het archiefonderzoek naar de veld- en
boerderijnamen van Voorst dook de naam
rVilhelm Nagge eenaantal keren op. Op een
oorkonde uit L656 stond de handtekening
van'Wilhelm Nagge, 'Pastor in Twello', en er
was in Twello eeuwenlang een Nagenbof-
stede.9. Over Wilhelm Nagge is verder nog
het een en ander bekend. Zijn sterfiaar was
169O, zíjn geboortejaar zal ongeveer L62O

zijn geweest, omdat hii in t635 werd inge-
schreven als student van het Athenaeum in
Deventer. In 1638 volgde hij zijn in L637
ovededen vader op als predikant in Twello,
en hij trouwde toen met Catalina Berdenis.
Na haar vroege dood in 1650 leefde hij nog
veertig jaar als weduwnaar in Twello.
Al voor haar ovedijden had Nagge zich op de

Voorzijde uan bet omslag uan bet Eerste deel, Zutolle 1915
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geschiedschrijving toegelegd, want in L645
had hij zijn 'Historische aantekeningen' aan-
geboden om te worden gedrukt. Yan zijn
omvangrijke oeuvre is gedurende zijn leven
weinig of wellicht niets gepubliceerd. In
L7L9 werd een fragment van zijr:^ Historia
Hollandica uitgegeven, maar tot een uitgave
vanzijn levenswerk, de 'Historie van Overijs-
sel', dat hij in L678 had voltooid, kwam het
niet.

Duistere vermoedens
De 'Historie van Overijssel' werd pas begin
20e eeuw in twee delen uitgegeven (zie afb.

). Elk deel bevat drie 'Boecken', het tweede
deel met de boeken 4, 5 en 6 verscheen in
1908, de boeken 1,2 en3 inI9L5.
Het tweede deel begint met een wat schim-
mige'Waerscbouwinge' voor de lezer over
het taalgebruik. Men zal namelijk woorden
aantreffen die niet 'na de bedendaecbse
pbraseologie' (= woordgebruik) door Nagge
waren 'uijtgbescbreuen.'lnde tekst had Nag-
ge 'oude aentekeningen aAn taijlen de Hr
Arent to Boekop'verwerkt. N2gge had dus
gebruik gemaakt van een aaruienlljk ouder
historisch werk van de bekende Arent thoe
Boecop.
Hoe dat in elkaar zat rr:raakte de uitgever van
het eerste deel, 1. Nanninga Uitterdijk in een
uitvoerige inleiding duidelijk.lO. Daarin me-
moreert hij weliswaar dat men het destijds
had betreurd dat het grote werk van Nagge
niet tijdens zijn leven was uitgegevert, maat
hij geeft daarvoor ook de verklaring door de
wetenschappelijk bedenkelijke praktijken
van de Twellose pastor aan de kaak te stellen.
Met enkele voorbeelden toont hij aandathet
tweede deel geheel het werk van Arent thoe
Boecop was. Nagge heeft voor het tweede
deel'niets anders gedaan dan bet tueede,

uerloren gegane deel uan de Kroniek uan
tboe Boecop.' ouer te scbrijaen Nanninga
Uitterdijk gaat nog een stapje verder door
het vermoeden te uiten dat Nagge het twee-
de deel van de Kroniek van Arent thoe Boe-
cop heeft laten verdwijnen.
Arent thoe Boecop, die onder meer burge-
meester van Kampen was, is waarschijnlijk
in het jaar L5LG te Kampen geboren, zijn
vader was Theoderik thoe Boecop, die ook
enige keren burgemeester van de stad was.

Met het schrijven van zijn Kroniek begon hij
tijdens zljn gevangenschap inhet jaar L572:
'Croeníck der Byscoppen uan (Jttert, Hertig-
ben uan Gbelre.' Tot aan zijn dood in 1599
heeft hij eÍ aan gewerkt. Yan zijn omvang-
rijke werk is alleen het eerste deel bewaard
gebleven -L1.

Nagge heeft de eerste vier 'boecken'van de
zes, evenals Thoe Boecop, ingedeeld naar de
ambtstermijnen van de Utrechtse bisschop-
pen. Het eerste deel bestrijkt de periode van
'lVillibrordus, 1e Bisschop van Utrecht' tot en
met 'Philips van Burgundien, 57e Bisschop
van Utrecht', de periode van 69O-1378. H'et
vierde boek laat hij beginnen met 'Henrick
van Beijeren, de 58e Bisschop van Utert' en
Nagge geeft door het gebruik van de naam
Utert voor Utrecht al meteen een indicatie
dat hij zijn 'Historie van Overijssel' vanaf dit
punt van Arent thoe Boecop overschreef.
Over de bronnen die aan het eerste deel
ten grondslag hebben gelegen, dus ook aan
wat Nagge over Lebuïnus schreef, geldt dat
hij uit alle mogelijke werken heeft geput,
onder meer het werk van Pontanus .t2 en
Heda. 13. In zijn tekst maakt h ij daar-an vaak
melding. Voor de informatie dat bisschop
Abricus een neef was van Gregorius noemt
Nagge bijvoorbeeld als bron Hucbaldus .14.

Wat Nagge schreef...
\Xl'at Nagge wist te vertellen over Lebuïnus
staat in drie hoofdstukken: het eerste, inlei-
dende hoofdstuk dat gaat over de periode
van vóór de benoeming van Willibrord tot
eerste bisschop van Utrecht (696), het vier-
de hoofdstuk over de derde bisschop van
Utrecht Gregorius (wat hij overigens niet is
geweest; Gregorius was abt van het klooster
in Utrecht) en er staat nog een enkele zin
over Lebuïnus in het korte, vijfde hoofdstuk
over bisschop Abricus.

Nagge begint zijn verhaal over Lebuïnus
met een beschrijving van wat hij noemt de
Vrancken en de Sassen. De volkeren die zich
bevrijd hadden van de Romèinse slavernij
gingen zich volgens Nagge Franken noemen.
Ze groeiden dagelijks in menigte en kracht
en begonnen na de verdrijving van de Ro-

meinen aan het veroveren van nieuwe gebie-

den. Ze kwamen tot over de Rijn, ook in de
Betuwe, dat nog onder de'Roomscbe beer-
scbappije' was, maar werden aanvankelijk
nog'uerscbeiden reijsen' met groot vedies
terug geslagen.

De Franken werden ook toen al bestreden
door de Saksen, die zich vooral richtten tegen
de Salij (Saliërs), die volgens Nagge 'mede
Vrancken'waren. De Saliërs moesten op den
duur het onderspit delven tegen de Saksen

en vertrokken na Í de gebieden rond Luik.
De Saksen namen in Overijssel de plaats in
van de Saliërs, en dat was de toestand toen
Lebuïnus en Marcellinus (ook Marchelmus
genoemd) 'bet Euangeliurn aldaer gebracbt
bebben.' Als wetenswaardigheid voegt Nagge
daaraan toe dat de Saksen drie standen ken-
den,'de 'Edelingen, Freijlingen en Lassen'
(edelen, wijen en horigen).

'Inwoonders seer barbarisch...'
De gebieden waar de Saksen woonden wa-
ren altijd zeer woest geweest, en 'de inwoon-
ders seer barbariscb.' Maar ze hadden van
de Romeinen geleerd hoe ze vestingen en
steden moesten bouwen, zodat ze niet ge-

makkelijk uit hun land konden worden ver-
dreven. Op dit punt aangekomen laat Nagge
zijn fantasie min of meer de vrije loop, of hij
heeft toch een of andere, niet meer traceer-

bare bron geraadpleegd. De Saksen hadden
volgens hem op een heuvel aan de IJssel een

burcht of vesting gebouwd en die Deventer
genoemd. Dit Deventer was 'aangewassen'

tot een grote en machtige hoofdstad van het
land.
Het relaas over Lebuïnus en zijn optreden
begint meteen met een opvallende onjuist-
heid. Hij laat Lebuïnus gelijk met Willibrord
in het jaar 69O in Nededand aankomen. In
dat jaar zijn rJíillibrord en zijn elf metgezel-
len inderdaad in Utrecht aangekomen, mlar
Lebuïnus was daar niet bij. Vast staat dat de
nog jonge Lebuïnus in het iaar 768 in'Wilp
was en dat hij Willibrord nooit heeft gekend.

Bij Lebuïnus' aankomst in Utrecht had Gre-
gorius de bisschoppelijke bevoegdheden.
In het derde hoofdstuk (over Gregorius) is
Lebuïnus de hoofdpersoon. Daarin staan
enkele hoofdzaken die in grote lijnen over-
eenkomen die overeenkomen met de histo-
rische feiten, te weten:
- Lebuïnus enzijn metgezel trekken vanuit

Utrecht naar de lfsselvallei
- Lebuïnus begint zijn evangelieprediking in
Wilp, waar een kapel wordt gebouwd

- Hij steekt daarnade IJssel over en sticht op
de oostelijke oever een kerk

- Zijn prediking wekt de woede van de
Saftsen, die vervolgens zijn kerkverwoesten

- Lebuinus geeft niet op en gaat verder met
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zijn bekeringsarbeid
- Hij.wordt in de door hem gestichte kerk

begraven
- Uit het werkvan Lindeborn -15 citeert hij

dat 12 november Lebuïnus' sterfdag is
- Aan Heda.12 ontleent hij dat Ludger

Lebuïnus heeft herbegraven

De grootste tekortkoming in Nagge's be-
schrijving van Lebuïnus is, dat hij de meeste
feiten onvermeld laat. Uit ziin onnauwkeu-
righeden, onjuistheden en (mogelijke) ver-
zinsels volgt een kleine selectie:
- De 'Vrancken'worden in het derde hoofd-

stuk 'Fransoisen'
- Er is sprake van een 'Franschen heerr

schappije'
- tebuinus lueftaan de overzijde van de IJssel

'die borgt Deventer' aan
- De Saksen jagen vóór de verwoesting de

kerkgangers uit de kerk
- Marckelo is het Twentse Markelo
- Lebuïnus zou in 785 zijn ovededen, dus

95 ja:r nazijn aankomst in Utrecht
- Lebuïnus' bekeringsexpeditie naar de
Volksvergadering van de Salsen blijft
onvermeld.

'Wie was Lebuinus wel?
Niet alleen Nagge heeft in zijn 'Historie van
Overijssel' Lebuïnus tekort gedaan. Vanaf
de tiende eeuq te beginnen met de Vita
Lebuini van Hucbaldus, hebben schrijvers
en dichters een vertekend beeld van Lebuï-
nus gegeven. Sommigen verwezen hem naar
het rilk der sagen en legenden en maakten
daarmee de weg vrij voor fantasierijke verha-
len. Zo werd in een Zwolse legende Lebu-
inus de stichter van de Michaëlskerk. Om
Lebuïnus te ontdoen van alles wat hem werd
toegedicht zal een tweede boekje over hem

verschijnen dat de titel heeft 'Wie was Lebu-

inus? Hoe Lebuïnus uanaf de negende eeuu
uerd bescbreuen, uereerd en miskend.'

Noten:
1. Otten, Dirla, Boerderijnamen in Voorst, Kam-
pen 2009, p. 63.

2. Idem, p. 64.

3. Veldnamen en oude boerderijnamen in de ge-

nteente Apeldoorn, Hiluersum 2003.

4. Veldnamen en oude boerdertjnamen in de ge-

meente Epe, Kanxpen 2002.

5. Ver Loren, J.Pb., Lebuïnus en zijne sticbting te

Deuenter gedurende den eersten tijd uan baar be-

staan, Zuolle 1885.

6. Lebuïnus, een gedreuen missionaris, Hiluer-
sum 2006.

7. Anonieme, rond bet jaar 850 gescbreuen bio-

grafie uan Lebuinus u)aaraan de aertaling zal
worden opgenomen in bet nog te uerscbijnen

boek 'Wie uas Lebuïnus?'

8. Tussen 840 en 849 scbreef bísscbop Altfried aan

Miinster zijn Vita Sancti Liudgeri.

9. Boerderijnamen invoorst, p. 133.

70. Historie uan Ouerijssel, eerste deel, p. V-nU
11. Stork,J., Arent toe Boecop, burgemeester uan

Kampen, in: Arent tboe Boecop, Elburg 1991,

P. 49-52; en: De Kroniek uan Arent toe Boecop,

idem, p. 53-60.

12. Jobannes Isacius Pontanus (1571-1639)

scbreef de Historiae Gelrtae ad annurn 1581, die
door Arend uan Slicbtenborst taerd uertaald: Gel-

derscbe gescbiedenissen tot den jare 1581 (Am-

sterdam 1654).

13. Willem Heda scbreef een Gescbiecienis der
Bisscboppen uan utrecbt (tot 152 1).

14. De uertaling uan Hucbaldus' Vitít. Lebuini
komt ook in'Wie was Lebuïnus?'

75. Joannes Lindeborn, sterfiaar 1696, scbreef

een gescbiedkundig ruerk ouer Deuenter.

Bunker Diogenes
De bunker Diogenes ligt in de bossen van
Schaarsbergen, naast het'Park de Hoge Ve-

luwe' en is gebouwd tussen november 1942
en juli L943. De bunker werd gebruikt door
de staf van de derde Jachtdivisie. Met een
lengte van 6O meter, breedte van 40, en
dan nog 1,6 meter hoog, met 3 meter brede
muren, is het de grootste Duitse bunker in
Nederland. De bunker heeft drie vetdiepin-
gen. In het midden van het gebouw was de
grote zaal echter zonder verdiepingen. Deze

ruimte reikte vanaf de vloer tot a n het dak.
Hier bevonden zich tribunes en een enorme

glazen kaart waarop Nededand, en een deel
van België en Duitsland te zien waren. Op de
kaart stonden alle vliegvelden en radarpos-
ten vermeld. Tijdens luchtaanvallen werd op
de kaarten precies weergegevefi waar zich
welke vliegtuigen bevonden. Aan de hand
van deze infomatie werden de Duitse jagers

naar hun doel gestuurd. Aan de zijkant van
de bunker was een groot stuk aangebouwd
waarin zich kantoren voor alledei functies
bevonden. Yandaag de dag is de bunker er
nog steeds, en in gebruik bij het Nationaal
Archief en deels als opslag voor Park de
Hoge Veluwe.

Voor leden/vriiwilligers : excursie Ítaar
bunker Diogenes en museum Deelen

Ruud Egberts

Dat wordt een leula en interessant uitstapje, zaterdag 3 oktober aanstaande. Snel in-
scbrijuen dus, en in de naja.arsagenda zetten! Speciaal uoor de leden/urijuilligers uan
onze Oudbeidkundige Kring is een aantrekkelijke excursie geregeld naar de bunker Dio-
genes in Scbaarsbergen en bet Museum Vliegbasis Deelen (€ 5,00 p.p. - normaal € 12,50!
- inclusief museumbezoek, rondleid.ing, koffie en bezoek aan de bunker). Dertig mensen
kunnen mee, dat is echt bet maximum. Aanmelden is noodzalaelijk, men kan daaruoor
terecb t b ij Ruud Egb ert s, 05 7 1 -2 7 4449 of famegb ert s @ b etnet. n I

Deelnemers moeten wel zelf voor velvoer
zorgen; er zljn beperkte mogelijkheden
tot meerijden. tVij verwachten u om 10.00
uur stipt bij de bunker Diogenes aan de
Koningsweg te Schaarsbergen. Hoe daar te
komen? Ga via A50 richting Alnhem, neem
dan de afslag Schaarsbergen (afslag 2L). Ga

linksaf de Koningsweg op richting Ottedo.
Rij bij de rotonde rechtdoor. Na 100 meter
ligt aan de rechterkant restaurant Herberg
Rijzenburg (ingang Park Hoge Veluwe) On-
geveer 50 meter na het restaurant staat een
bordje 'hulpdepot' en kun je rechtsaf naar

de bunker Diogenes. De imposante bunker Diogenes
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Museum Deelen
Vliegveld Deelen heeft een interessante ge-

schiedenis. De Duitse Luftwaffe bouwde de
simpele grasbaan uit de jaren '30 uit tot een
grote nachtjager-basis. Fliegerhorst Deelen
was in feite de geboortegrond van het Duit-
se NachtJagd Geschwader 1. De expositie in
het museum toont de ontwikkeling van de
vliegbasis Deelen vanaf de oodogstijd mid-
dels vele interessante foto's en voorwerpen
uit de collecties van DAEG-leden (Dutch Air-
craft Examination Group) en schenkingen
van inwoners en ex-Luchtmacht personeels-
leden. Het museum kent drie verschillende
exposities.
Adres: Hoendedoseweg 10 Gebouw20, 6816
S$7. Arnhem/Deelen, telefoon: O26334L625
E-mail : info @museumvlbdeelen. nl

Luchtoorlog 1939-A945 - Gedurende de
Tweede Wereldoodog zijn ongeveer 7.500
vliegtuigen ap Nededands grondgebied
neergestort. Duizenden vliegers . raakten
daarbij gewond of werden gedood onder
vaak dramatische omstandigheden.

Gliderborne - De werktentoonstelling Gli-
derborne toont boeiende delen en recon-
structies van de Amerikaanse'Waco en En-
gelse Horsa en Hamilcar zweefvliegtuigen.

Nachttacht - Dit gedeelte van het museum
is gewijd aan de heroïsche nachtelijke lucht-
oorlog die zich vanaf t94L boven ons land
ontwikkelde. De tentoonstelling laat de ont-
wikkeling van dit nieuwe wapen zien door
inte gaan op de verschillende tactieken die
door de Geallieerden en de Duitsers ge-

bruikt werden en de ontwikkeling van radar.

t6

.KRONIEKPOST
à I.t O. voorgaande Kroniek 200p-2 is - enigs-
zins storend - uit het verslag van de Algeme-
ne Ledenvergadering dd.23 april één regel
weggevallen . Bij deze, de ondedinge samen-
hang, de correcte weergave van het hele
tekstblokje:
...'De 'Kroniek' krijgt een ander gezicht. Om
vast te stellen wat de leden van de nieuwe
uiwoering vinden is er een wagenformulier
gemaakt en de voorzitter vra gÍ om invul-
ling hiervan. Het boek van D. Otten 'Boer-
derijnamen in de gemeente Voorst' wordt
op 12 mei a.s. gepresenteerd. Vanavond is er
gelegenheid om met korting in te schrijven
op dit boek. De winst komt ten goede aan
de OKV De officiële verkoopprijs is € 24,95,
vanavond bij voorintekening kost het boek
€ 2L,5O en het is vanaf 13 mei af te halen op
het kantoor Duistervoordseweg 104, Twello
tijdens openingsuren, uitsluitend tegen con-
tante betaling.',..
o In het vedengde van het bovenstaande
moet zeker ook vermeld dat, na een korte
onderbreking, weer voldoende voorraad
aanwezig is van dat ándere, zeer inÍorma-
tieve, zelfs spannende boek 'Veldnamen in
Voorst', eveneens geschreven door dr. Dirk
Otten. Dit boek voert als omschrijvende on-
dertitel'Geschiedenis, naamsverklaring en
atlas'. De uitgave is veducht met sfeervolle
landschapsfoto's van Martin Hogeboom en
telt2OT pagina's. Het boek is tegen contante
betaling van€20 verkrijgbaar bij de OKV
o Statutaire fijnproevers wezen de redaktie
er op dat achter het woord 'penningmeester'
in het colofon twee letters ontbreken. Wim
W'assink is voorlopig nog a.i. - 'ad interim',
Írraar naarveler overruiging nu reeds onmis-
baar.
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Industrieel erfgoed
Twee werelden, twee tijdperken, zelfs twee
gemeenten, Voorst en Deventeq die elkaar
raken in zekere oudheidkunde en, wellicht,
een toekomstig vergezicht. Waarin, wie
weet, cultuurbesef en educatief -toeristisch
belang zelfs euro's opleveren. Maar goed,
zo ver is het nog lang niet. Ook in subsidie-
land is Schraalhans keukenmeester. Maar
moet je dromen dan maar laten verwaaien?

Op een mooie zomerdag praten met Ber
Fort, een man van nuchtere praktijk en
voorzichtige idealen. Hoe mooi zou het
zijn, hoe rttÍactieÏ ook voor leergierige toe-
risten als er een brug werd geslagen tussen
' zljn' florerende Bolwerksmolen, zo vlak bij
de IJssel, en de voormalige NV Stoomhout-
zagerij'Vilpsche Dijk Kistenfabriek' of , al-

thans wat daawan in verloederde staat, nog
over is op het aanpalende Voorster omme-
land. In het kort gezegd, liggen hier moge-
lijkheden om industrieel erfgoed te redden?

Van wind en wolken
Fort (59) zelÍheeft niks met stoom. Hij leeft
van de wind om het maar eens afgezaagd

te zeggen. Hij komt ook niet van hier. Is in

zekere zin komen overwaaien uit de Beem-
ster, dat open land dat Leeghwater al met
molenkracht droog wist te leggen. Forts
familie is er een die altijd met timmeren,
tekenen, beschieten en bouwen bezig is

Initiatiefnemer-molenaar Ber Fort:'Gelouen in
een goed idee, geenplek uoor ttuijfel'

Wie Írnaalt om nieuwe toekomst voof
I de Stoomhoutzagefii'Wilpsche Dijk'?

RonaldfJ Meijer

Nee, scbriller kon bet beeldcontrast niet zijn. De Bolwerksmolen, met de trotse uermel-
ding'1863' in bet wiekenkruis, naar ornaang uanfi.nanciën en kennis aa.n lnensen knap
gerestaureerd, opnieuw in traditie en praktijk, rondom rietgekapt, temidden ua.n een

frisse omgeuing, blikkend op Deuenter - eenfeest uoor bet oog.
En nog geen kilometer daar uAndAAn, uanaf de Wilpsedijk te zien, een onbescbaamd
ratjetoe unn uerwaarloosde loodsen, 'n gedurupte cArAuAn, een u.trakke ca.rnpeti fietsen
bandjeuol rottende berkenstaru.rnen, wAt kramen met afgedankte spullen, en een lang-
gerekt bouwsel met gebroken ruiten - de trieste ouerblijfselen aAn een bedrijf dat ooit
bloeiend wns en in economiscbe boogtij 40 tot 50 uterknemers telde.
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geweest, pure ambachtslieden dus. Met, zo
niet steeds, dan toch vaak het molenaarsvak
op de achtergrond. Hij vertelt met graagte
over ooit zijn scheepsbouwmeesterschap,
zijn docentschap - grotendeels theorievak-
ken in het hout - meer dan 30 jaar, de soms
betreurenswaardige, dan weer hoopgeven-
de veranderingen in het onderwijs, het mo-
lenaarsdiploma dat hij in L990 verwierf aan
de Leidse houtzaagmolen' de Heesterboom'
(sinds L8O4), en nu, ten slotte, het prakti-
sche beheer over de Bolwerksmolen,'waAr
ik ueel schik uan beb'...

Waarde in oude guldens
De molenaar draagt van oudsher een ro-
mantisch beeld met zich mee. Door weer en
wind maalt hij - als hij, Godverhoede, niet

zelf malende wordt - het graan tot meel en
brood voor de mensen, beschermt ze tegen
verdrinking als de boezems overlopen,perst
olie uit het koolzaad voor verzachtende zalf-
jes en wat dies meer zij. En zo'n molenaar
als op het Deventer Bolwerk? Die za?gt van
dik hout planken. Voor woningen, tafels,
stoelen, gebinten en bruggen en zelfs 'plan-
ken wamburzen' als het leven zijn onherroe-
pelijk einde heeft genomen. ,

De man achter het Bolwerk en zijn tiental-
len vrijwilligers van de molen - jongelui,
mid-veertigers en ook de 70-er die korte-
lings zijn molenaarscertificalt behaalde! -
dat hele gezelschap leeft meer in vandaag
dan gisteren. Zet zich in voor behoud en
uitbouw van de B\il7M als ambachtelijke en
toeristische attt actie.

I

Ooit een trots bedrijf aoor tientallen uerknemers, nu regeert de roest al jaren

Vanuit dat gezichtspunt is al een paar jaar
geleden het oog gevallen op het kavalje aan
de Iíilpsedijk, een fabriek vol vergane glo-
rie, met machines die niettemin nog waar-
devol zijn ook al is die gehele outillage nog
slechts in guldens uit te drukken.

Tiid voor herwaardering
gijna honderd jaar reikt de industriële be-
drijvigheid van de houtzagerij aan de Vilp-
sedijk hoek Vermeersweg. In l9l7 begon-
nen, was het bedrijf tot 1980 in volle nijver-
heid. Mak voor het einde van de 'Grande
Guerre' (19L4-L9I8) trad Bolwerks' toen-
malige, reeds sinds 1898, molenaar Hendrik
Ennen al in dienst bij de NV Stoomhoutza-
gerij 'Wilpsche Dijk Kistenfabriek'. In 1931

verkoopt hij de molen aanzljnvertrouwde

werkgever. Die er dan niet echt meer naar
omkijkt, alleen de opslagplaats nog benut.
Al legt de NV in 1950 nog wel een keer riet
op het dakbeschot. Na het echec van Deven-
ter een dubbelstad te worden, te bouwen
over de lJssel, en profijt te trekken van de
inmiddels van gemeentewege gerealiseerde
onteigening, breken dan voor de molen,
weliswaar moeizaam, maar toch (veel) bete-
re tijden alfl. Tot zelfs, ook naar landschap-
pelijke en toeristische waarde gemeten, glo-
rieuze anno 2OO9.

Echter, sinds de laatste fabrikant-eigena-
res, de familie Nuesink, de neergang van
de houtzagerij en annex de kistenproduk-
tie niet meer kon keren, vader en moeder
oyededen en nu de enige zoonJan-Antoon
zich niet tot het ondernemerschap aange-De laatste bomen, ontkollten aan de zaag, ueroordeeld tot de rotting
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trokken voelt, is het eerder winstgevende
complex aande tand des tijds overgeleverd.
De huidige part-time bedrifvigheid, de con-
sequentie van verhuur, laat zich moeilijk
doorgronden, een Witte Markt, die een ze-

kere dubbelzinnigheid met zich draagt.

Dierbaar elleetzaatn
Ber Fort en Jan Anton Nuesink zien echter,
mits met veler medewerking van particulie-
ren en instanties, ook andere wegen naar
een positiever toekomst. Misschien wel juist
op basis van de achtergebleven inventaris
van de houtzagerij en de omliggende lood-
sen waarin het eertijds natte hout vóór het
zaagpÍoces moest worden'drooggelegd'.
Want zou het niet een uitstekend idee zijn
om een educatief-toeristische koppeling te
maken tussen de Bolwerksmolen en de,
minstens ten dele, in originele staat terugge-
brachte houtzagerij, waarin op dit ogenblik
de produktiemethodenvan de eind 80'er ja-

ren onder het stof, maar tegelijkertijd voor
het grijpen liggen? Er is ter plekke nog ge-

noeg materiaal, authenticiteit en rust rond
de voormalige houtzagerij om de beelden-
rijkdom op te roepen en technisch inzicht
te verschaffen zoals die op de 'ouderwetse
schoolplaten' van Ligthart, Scheepstra en
'Walstra onuitwisbare indruk maakten. De
afstand tussen de lokaties is zo klein dat een
tussentijds wandelingetje alleen maar méêr
nieuwsgieri gheid zal oproepen.
Fort somt met plezier en vakkennis op wat
et zoal aan interessants te redden valt, van
horizontale Ía mzagen, de 'klassieke' Bren-
ta-bandzaag, de herzaagzaag om hout naar
elk gewenst formaat te modelleren, onder
meer een hijskraan uit 1942, een vlakbank
en meer gereedschap dat voor 'oude be-
kenden' dierbaar is en leerzaam voor jonge

20

generaties, die vaak eendimensionaal-elec-
tronisch leren en werken.

Gesprekken begonnen
Resteert de vraag naar aktualiteit - hoe con-
creet zijn de ideeën? Ber Fort schrikt niet
terug van zo'nvtaag.
'We staan aan de uoorauond uan een baal-
baarbeidsonderzoek. De eerste gesprekken
zijn begonnen. Met onder rneerde Sticb-
ting Industrieel Erfgoed. De prouincies Gel-
derland en Ouerijssel en ook de gemeente
Voorst willen oaer een en ander rneeden-
ken. Dat is bet begin. De stichtingen [/ssel-
boeaen en {lssellandscbap bebben niet on-
utelwillend gereageerd. We zullen tael weer
een lange ueg ruoeten gAAn, mnar als je in
een goed idee gelooft, dan moet je niet be-

ginnenmet twffils...'

Ber Fort: "Wacbten op entbousiaste bijual"

Kroniek 2OO9-3

, Dorsvereniging'De l(ar/Elooilanden' :

:'n coópefatie die nooit vergeten werd

IJet zaaien, oogsten en dorsen van gtaan
gebeurde sinds mensenheugenis allemaal
met de hand. Het graan werd gedorst met
een dorsvlegel, een werktuig dat bestond
uit een steel met daaraan een dikker rond-
hout, vastgemaakt met een leertje. Soms
was het ook een gekromde stok met een
platte kant. Het graan werd op de dèle uit-
gespreid, waaÍna de dorsers er meestal in
een kring omheen gingen staan. Door in
een bepaald ritme op het graan te slaan,
werd voorkomen dat de vlegels elkaar nak-
ten. Vanaf 1850 veranderde dat geleidelijk
met de komst van de eerste dorsmachine in
Nededand. Omdat het bezit en gebruik van
een eigen dorsmachine voor veel boeren
niet rendabel was, maakten ze vooral ge-

bruik van loondorsers en van coóperaties.

MartenBraskamp

De vereniging had ongetwijfeld een soort
reglement, maar het duurde nog tot 1942

eer de statuten in de Staatscourant werden
gepubliceerd. De akte vermeldt de oprich-
ters, in totaal veertig Heeren, te zarnen de
eenige leden uan de op te ricbten dorscbuer-
eeniging, geuestigd te Beekbergen.
Wie uaren die mannen, én uroutuen? Ze
beetten: Antbonius Hauekes, Jan de Weueti

Hendrik Pas, Hendrik Lammers, Gerrit
Brink, Marten Brink, Joban uan den Enk,
Hendrik uan den Enk, Euert Brink,JanWil-
lem Brink, Willem uan der Hel, )Jocbern
Brink, Hendrik Boks, Antoon Denekamp,
Hendrik Brink, Euert JanJansen, Mearouw
Aaltje Wernermnn, de Weduwe uan Frede-

rik Modderkolk, Ilendrik de Weuer, allen
Iandbouuter en utonende te Beekbergen,

Joban Scholten, Steuen Hofenk, Antoon te
Winkel, allen landbouu)er en uonende te
Apeldoorn, Peter Willemsen, Willem Diks,

'Rogpie maaien aan de Oude Zutpbenseuteg)

2l

Op de grens uan Apeldoorn en Voorst bad je uroeger de 'Coóperatieue Dorscbuereeniging
De Kar en Hooilanden'. Diie uereniging bestond tussen 1925 en 1955 en trok rnet baar
dorsmacbine uan boer naar boer, uan de Witbagen tot de Langedijk, uan De Kar tot in
bet Hooiland. Op 5 juli jongstleden uerscbeen baar gescbiedenis in een boekje uol foto's
en persoonlijke berinneringen unn rnensen die de uereniging nog bebben meegemaakt.

Oprichting
De dorsvereniging aanDe Kar begon rond
L925, De eerste, geschreven herinnering
duikt op in t93l wanneer Jan de Croon
(1900), landbouwer en daghuurder aan de
Hoofdweg in Klarenbeek, in zijn aanteken-
boekje schrijft:

1931- Dinsdag 4 Augst de rog,e binnenge-
kregen 20 uirn. (1).

27 Augustus de roge afgedorscbt, Bij mooi
taeer rnet de dorscbmolen uan'de Kar'.
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Jan Meijerink, Ilarmen Jan Beekman, tan
Kruitbos, allen landbouraer en taonende te

Voorst, Jan IIofenk, Meurouw Martba Bon-
bof, de Weduue uan Arendlan Kok, Gerbar-
dus Hendrikus aa.n Dalen, Hendrik Beek-

man, Hendrik Jan Lebbink, Dirk Jan Lub-
bers, Jan Willern Smallegoori Zwier Scber-

penzeel, Jan Lammersen, Frederik Peters,

Gerrit Hendriks, Ilendrik Boorn, Willern
Reinder Scbipper en Gerrit Scbimrnel, allen
landbouuer en wonende te Klarenbeek.

Lanz-Bulldog
De dorsmachine met zljn grote ijzeren wie-
len werd aanvankelijk aangedreven door
een stationaire Lister-motor en verplaatst
door paarden. Rond t932 schafte de ver-

eniging een trekker aaÍr, een Lanz-Bulldog,
donkergrijs bij het zT'-^rte af, met een roest-
kleurige gloeikop voorop. Het moet een in-
drukwekkend gezicht zijn geweest. Jo Me-

ijerink uit de Withagen weet het zich nog
levendig te herinneren: 'Reinder Scboon-

hoaen kwarn er als macbinist mee langs
de boeren. Ouer de kamp, langs de singel
uanaf Geert Boom en Rouutenborst uan bet
tllkennest. De Lanz-Ackerbulldog klauwde
zich uooruit, lÍtet de ijzeren wielen'.

En Harm van Dalen vertelt met glinsterende
ogen: A/s er gedorst werd, dan liepen ue
op een draf uan scbool naar buis, want
de dorsmolen w*s eri met de Lanz. Ik ken
bern nog precies uit mijn boofd. Jonge, dat
taas eenfeest aoor ons. Moet je nagaan, cuie

had er nou een trekker in die tijd. Niemand
tocb , en dan kwam dat ding bij je dorsen!

te rnocbt er acbterop staan als ze er ntee

aan bet rijden waren. Dat uonden ze wel
goed, zo bard ging bet niet. Een feest .. .' .

Dorsen
Het dorsseizoen begon in augustus. Als het
een mooie zomerwas en de gásten (2) ston-
den goed droog op het land, dan begon het
dorsen daar. In september volgde dan het
dorsen uit de berg en gingenze op het rijtje af.

Evert Scherpenzeel weet het nog: 'Miin
uader uertelde - en dat beb ik zelf ook wel
meegemaakt - d.at ze bet ene jaar aan de
Witbagen begonnen en dan uteer in bet
Hooiland, anders kregen de boeren bet nt'et

elkaar aan de stok. Ze begonnen uaar nu
Schoterman zit en dan bierlangs, de Goor-
weg op en uerder Met een balue dag wnren
ze weer ueg. Je kon in een balue dag een

heleboel doen, manr bad je meer - zo u)a's

de afspraak - dan kwanten ze nog een keer
terug. Er rnoesten immers meer boeren te
uriend utorden gehouden' .

Het dorsen begon 's morgens tegen 9 uur.
ïwee man - de dóskearls (3) - waren met
de molen meegekomen, onder wie de ma-

chinist. Soms, als ze de vorige dag bijtijds
klaar waren gekomen, hadden ze de dors-
machine alvast bij de volgende klant klaar-
gezet. Als de trekker was gestart dan werd
hij een eindje achteruit gereden om de

drilfriem strak genoeg te krijgen. De win-
de werd schuin tegen de trekker geplaatst
om hem stevig vast te zettei. Daarna kon
het echte dorsen beginnen en trad de hele
buurt aan. Twee of drie man stonden in de

zaadberg en gooiden de garven op de mo'
len. Op de molen zelf stonden dan ook een
of twee mannen: één om de garven - als een
sooft garvenschieter - door te geven naar de

inlegtoafel (4) en één, soms twee, om de
band van de garven afte snijden.
Achter de molen zorgde iemand voor het
zaad en aan de andere kant stond een flink

aantal mensen om het stro weer met een
zeel (5) op te binden. Was het stro eenmaal
opgebonden, dan werd het vaak eerst aan

de mijt gezet. Vervolgens ging de dorsma-
chine weg en werd alles weer terug in de
berg gepakt. Soms ook bleef het stro in de

aparte stromijt. Zo had je alles bij elkaar
ongeveer veeftien man nodig om het hele
karwei te klaren.

Twee geschiedenissen
Het is een boekje geworden met twee ge-

schiedenissen door elkaar In de eerste
plaats is het de feitelijke geschiedenis van
de vereniging, weergegeven tegen de ach-

tergrond van de landbouwmechanisatie
in Nededand. Maar in de fweede plaats

schetst het de herinneringen rran een acht-

tal boeren en boerinnen die de vereniging
nog meemaakten en die er vanuit 2OO9 op
terugkijken. Daardoor is het ook een per-
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Dorsen aan de Heeringstraat @e Kar) foto: H. Vos

soonlijk verhaal geworden en komt het so-

ciale element, dat karakteristiek was voor
het vroegere dorsen - er wns altijd uolk zat
- er heel sterk uit naar voren.

Het boekje telt 64 pagina's, beaat ueel oude

foto's en kost €8,95. Het is te koop bij Boek-
bandel Oonk in Twello en bij de Belangen-
uereniging De Kar en de Hooilanden, tel.

055 301 1747.

Noten:
1) Een uim: 100 bossen of garuen

2) Vier tegen elkaar gezette gàsten uorrnen een

Sarae
J) Dors-personeel

4) Plateau uaa.ruan bet graan in de macbine

taerd geuoerd

5) Een band uan stro

b
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Voor de ene mens een dorre plek, de finish van het leven. Voor een ander een dierbaar herinneringsoord om lieve v/oor-
den te horen ruisen. Weer anderen zien een tuin vol paradijselijke beloften, denken aan vedossing en eeuwig bestaan

- debegraaÍplaats, het kerkhofroept zoveel beelden op... De gemeente Voorst kent een groot aantal plaatsen waar men-

sen te ruste ziin en q/orden gelegd. Hier het tweede deel, tevens de slotscène van een historische èn aktuele rondblik.

Van grafheuvel naar dodenakker,

tbegfaafplaatsen en kerkhovefi (2 en slot) 
,onLubberts

Wat uoorafging.. .- In de Voorster Raad uan 2O decernber 1827 werd besloten uier nieuue
begraafplaatsen a.an te leggen: in Voorst, WiIp, Tlpello en een in Terwold.e. Vgor de 'nieu-
ute' begraafplaatsen rekende nren een halue bunder (hectare) nodig te bebben. Bij iedere
kerkbof zou een doodgrauerswoning komen. Met daarin een aparte ruimte uoor stoffi-
lijke ouerscbotten, uoor de opslag uan baren en allerlei gereedscbap. Voor bet totaal uan
de uier begraafplaatsen rekende rnen 1600 gulden. Daarna.ast uoor ornrastering, aanleg
en egalisatie nog 1800 gulden, en uoor de uoningen bijeengenortten 5600 gulden.

i

Plannen afgekeurd.
In de loop van de tijd, en mede naar aanlei-

ding van protesten, besloten Gedeputeerde
Staten echter anders dan waartoe zij aan-

vankelijk toestemming hadden vedeend: in
plaats van vier mochten slechts twee begraaf-
plaatsen worden aangelegd en er moest een

nieuw financieel plan komen. Gedeputeerde
Staten wilden ook weten waar deze twee do-
denakkers zouden worden aangelegd. Voor
de begraafplaats tussen Voorst en'Wilp werd
een stuk grond gekocht van de heer'ií.A.
Schimmelpenninck van der Oye, de Boter-
ton genaamd. Het matL46 roeden en 6 ellen
en kostte f.7,06 de roede, dus f.1033. Als-

ook een stuk daaraan gelegen van de heer
H.Wrran Marle, genaamd de Konijnenbosch,
gtoot 24 roe 4O ellen à f 7,O4 de roede, dus
f. t72. Deze grond lag op de grens van Vilp
en Voorst nabij het huis de t'Zutphen" (De

Zutphenboer). Het was beland ten oosten
aande algemene weg (de Deventerweg), ten
westen en zuiden aan het land van de heer
Schimmelpenninckvan der Oye en ten noor-
den aan dat van de heer Van Made en Door-
nink. Voor de begraafplaats tussen Twello en

Terwolde werd een stuk grond gekocht van

Jan Slijkhuis, genaamd "de Hekelaar". Het
was 164 roeden en 49 ellen groot. Het werd
gekocht voor f. 7,93 de roede, dus totaal
voor f. 1305. Het lag precies op de grens van
Twello en Terwolde en grensde ten oosten
aan het land vanJan Slijkhuis en ten westen
en zuiden aan'de gemeene weg', de Twel-

loseweg ilus.
Het financiële plaatje veranderde niet. Men
ging uit van een bedrag van f. 9O00, maaÍ
omdat er nu twee, inplaats van vier, begraaí
plaatsen werden aangelegd werd er bij ver-

meld: ".. .Of zoveel minder als waarvan men
in voege voormeld niet behoeven gebruik
te maken". Een ieder die aandelen wilde,
kon hiervoor intekenen. Deze aanvragen ter
waarde van f. 500 werden genummerd en in
een g)azen'vles' gedaan. ln aanwezigheid
van de intekenaren werd door één der leden
van het bestuur zoveel nummers getrokken
als men nodig had, in totaal 18. De overigen
werden bedankt. Bij de uitloting werden alle
overgebleven aandelen steeds in een glazen
'vles' gedaan en werd er één uitgetrokken ter
aflossing.

Niet meer in de kerk!
Op 12 november 1828 werd de aanleg van
de twee begraaÍplaatsen aanbesteed. Het
werk werd gegund aan Johannes Martinus
Schoemaker te Twello. De doodgravers wer-
den benoemd. Voor Voorst-wilp Elias Ho-
venk en voor Twello-Terwolde Willem Mou-
wen van Dragt, beide te Twello. In de raad

van 25 m art L829 bleek dat Hovenk had
bedankt voor de benoeming. In zijn plaats
werd provisioneel ( voodopig) benoemd
Hermen Willem Aberts te lVilp. Tijdens de

aanleg had men te kampen met strenge,

aanhoudende vorst. Het werk lag stil. Het
gemeentebestuur narn noodgedwongen het
besluit het begraven op de oude kerkhoven
rond de kerk toe te staan tot de eerste april.

Woning uan de doodgrauer ua.n de begraafplaats Tërutolde- Ttuello

In géén geval mocht er ín de kerken worden
begraven.
Van de zijdevan Gedeputeerde Staten kwam
ook nog een handvol vragen binnen. ten
eerste of er wel reden aan'wezig was om de
kerken schadeloos te stellen. Het antwoord
van de gemeente hierop was ja, want de ker-
kenfondsen wsren zeer sober. De vraag of de
kosters uit de gemeentekas moesten worden
betaald werd als volgt beantwoord: kosten
moeten door belanghebbenden gedragen
worden.
De gemeente dacht aan een minimum-inko-
men van f 50 per jaar, dus eventuele aanvul-
ling van de, aan de doodgravers toegedachte
emolumenten indien dit bedrag niet werd
gehaald. In de totstandkoming van een lij-
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kenhuisje (ter voorkoming van begraven van
schijndoden) was reeds voouien. Over de

vraag of de tarieven wel in overeenstemming
waren met de kosten was de gemeenteraad
overtuigd dat tariefstelling en kosten in even-

wicht waren mits de lasten van de lening ten
laste van de gemeente bleven. Vervolgens

werd een adres behandeld van de koster/
schoolmeester B. Dieperink uit Wilp, hij
vroeg schadeloosstelling wegens vervallen
doodschuld of kostersgerechtigheid.
Hierop reageerde de raad een beetje geïrri-

teerd omdat hij dit deed via de districtscom-
missaris van Over- en Middelveluwe. Hij had

zich kunnen richten aan kerkvoogden waar-

mee een regeling hiervoor was overeengeko-

men, mits dit goedgekeurd werd door Gede-
puteerde Staten.
In de raadsvergadering van 29 september
L829 lo'rarr. de begraafplaats van Nijbroek
nogmaals ter sprake. Vanuit andere dorpen
kwam de vraag om op het kerkhof van Nij-
broek te mogen worden begraven. Dit nu
werd door de raad ten strengste verboden.
Het kerkhof mocht men voor de inwoners
blijven gebruiken, gezien het geringe aantal
inwoners. In dit geval leverde dit weinig lij-
ken op zodat er geringe vrees voor besmet-

ting bleef bestaan. De enige uizondering
werd gemaakt voor toevallige passanten die
in Nijbroek ovededen. Bovendien kwam er
deze vergadering nog een aanvulling op het
eerder genomen besluit betreffende het sala-

ris van de doodgraver. De aanvulling luidde
als volgt' "In den winter echter wanneer de
grond zodanig mogt bevroren z7jn, dat de

doodgraver tot losmaking desselven een

houweel zou moeten gebruiken of een lrrur
daarop zou moeten steken zal hli voor het
grafmaken op het eerste en tweede vak het
dubbelde van het bepaalde loon genieten en

op het derde vak de helft meer".
De particuliere begraafplaatsen hadden be-

halve de officiële voorschriften hun eigen
aanvullende of financiële regelingen. In de

gemeente Voorst waren vier particuliere be-
graafplaatsen. De begraafplaats aan de Vaas-

senseweg te Nijbroek was eigendom van de

Hervormde Gemeente Nijbroek. De katho-
lieke begraafplaatsen in Bussloo, Duister-
voorde en Klarenbeek waren eigendom van

de plaatseliike R.K.Kerk.

'Mits katholiek gebleven'...
In Klarenbeek hebben de heerJohannes Ri-

chardus Krepel en zljn vrouw Everdina Ha-

gen grote financiële bijdragen geleverd tot
de stichting van de parochie Klarenbeek. In
1855 was éénvan de giften de grond voor
het kerkhof. Aan deze schenking waren wel
enkele voorwaarden verbonden. Deze voor-
waarden golden voor de schenker en zlin

De begraafplaats Klarenbeek met de graJkelder

uan de scbenher op de uoorgrond.

huislnouw plus alle bloedverwanten in de
rechte lijn, benevens deszeHs aanverwanten
in de tweede graad. Uitdrukkelijk werd er bij
vermeld: "mits zij katholiek blijven ".
De voorwaarde die de heer Krepel en zljn
echtgenote stelden luidde als volgt :

"Voor de hiervoor genoemde bloedverwan-
ten een plek gronds op het R.K.kerkhof te
Klarenbeek ten einde een eigen begaaÍ-
plaats te kunnen en mogen aanleggen van
welke begraaÍplaats zij tot dienst der lijken
der hier bedoelde gerechtigden ten alle tijd
en ongestoord en kosteloos gebruik kunnen
maken".

Grondvan de freule
Klarenbeek had direct een eigen katholieke
begraafplaats in 1855, maar Duistervoorde
z t bii de aanleg van de algemene begraaf-
plaatsen in 1829 zonder begraafplaats met
eigen identiteit. Men was verplicht zich te
houden aan de algemene richtlijnen van de
overheid. Men kreeg een deel van het kerk-
hof aangewezen waar men de gebruikelijke
plechtigheden bij een begrafenis mocht uit-
oefenen. Wel moest men gebruik maken van
de, door de gemeente aangestelde dood-
graver. Processies waren verboden op het
kerkhof en godsdienstige plechtigheden die
niet direct met een begrafenis te maken had-

den moesten binnen de eigen kerk vervuld
worden. Niet alleen speelden godsdienstige
bezwaren een rol, maar ook vond men de

afstand te groot, want die moest te voet wor-
den afgelegd. Zo ontstond het streven naar

een eigen kerkhof. Op 2O augustus 1,835

stuurde de pastoor van Duistervoorde, Jo-
hannes Fredericus Hoogveld, een brief naar

het gemeentebestuur van het schoutambt
Voorst om een eigen kerkhof aan te mogen
leggen. Hij argumenteerde dat het in het

belang van de Duistervoordse armen was
een eigen kerkhofte hebben. De benodigde
grond daartoe werd al in 1792 geschonken
door freule Christina van Stepraedt. Àles
zou uit eigen middelen worden betaald. In
november ging er nogmaals een brief van de
pastoor naar het gemeentehuis met de op-
merking dat de beide algemene kerkhoven
niet goed werden aangelegd. Het roomse
gedeelte had afgescheiden moeten worden
met een gracht en rasterwerk. Tevens met
een eigen opgang ofpoort.

Ingang uan de begraafplaats Duisteruoorde

Vervolgens deelde hij, in opdracht van baron

J.W van Wijnbergen, het gemeentebestuur
mee dat de baron op eigen kosten een be-
graafplaats wilde aanleggen bij de kerk van
Bussloo. De opbrengsten zouden toevallen
aan de armen en behoeftigen van de paro-
chie Bussloo. De gemeente zou dus niet be-
hoeven mee te financieren. De twee katho-
lieke begraafplaatsen zouden volgens de gel-

dende wetten worden aangelegd. De grond,
bestemd voor de begnafplaats was 40 ellen
lang en 35 ellen breed en bestond uit een
boomgaard en voor het overige uit hofgrond
( tuin ). De grond was eigendom van de pas-

torie van Duistervoorde. De begraaÍplaats,
de "Hekel" genaamd, zou alleen gebruikt
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worden voor de overledenen uit de parochie

van Duistervoorde.
Tussen gemeente, kerkbestuur en baron van
Wijnbergen werd veel ovedegd. Er kwam een
gemeentelijke commissie om alles in goede

banen te leiden. Gedeputeerde Staten had
ook een vinger in de pap. GS wees o.a. de
gemeente terecht omdat die zich te veel met
huishoudelijke zaken bezig hield die niet tot
haar bevoegdheden behoorden. Door de ge-

meente werd ook een bemraarschrift inge-
diend tegen de aanleg van de begraaïplaats
Duistervoorde. Welke deze bezngaren waren
was op het gemeente-archief niet te achter-

halen. Het antwoord hierop was in ieder ge-

val dat de koning geen redenen vond om aan

de bezwaren te voldoen.

De nog steeds bestaande begraafplaats te Bussloo

Baron van Wijngeren was, wat zijrr uitspra-
ken en daden betro{ zeer resoluut, hij
schreef aatl. de gemeente dat hij bij zijn be-
sluit bleef om een begraafplaats aan te leg-
gen voor eigen rekening op een stuk land
achter de Torendeur. Het werd aangelegd,

zo dicht mogelijk bij de kerk en omgeven
door raspelwerk en poort. Op 12 april 1836

deelde l;rij aan de gemeente mede dat hij het
kerkhof had aangelegd. Het kerkhof te Duis-
tervoorde werd in juli L836 ingewijd nadat
het in Kevelaer bestelde houten kruisbeeld
was ontvangen. Dat kruis uit Kevelaer werd
verwilderd na het gereedkomen van de Cal-

varieberg op L5 augusfis 19t2.
In eersÍe instantie voldeed het kerkhof van
Nijbroek, gelegen rond de kerk, aan de wet-

telijke eisen. Daar kwam verandering in na
het schrijven van doliÍer J. de Kruytr Hil
was de huisarts van Terwolde en Nijbroek
en kwam niet alleen met de wet in de hand,
maar ook met zijn eigen waarnemingen
voor het voetlicht toen hij de gemeenteraad
trachtte te overtuigen dat het kerkhof ver-
plaatst moest worden. In zijn brief aan de
gemeente schreef hij o.a. dat het kerkhof
binnen 35 meter van de bebouwing rond de
kerk lag. Over de begraafplaats zelf schreef
hij dat het vaak de speelplaats van kinderen
was en 's zondags de toegang tot de kerk.
Als de koster mededelingen deed werd het
kerkhof de luisterplek van het publiek; de
mensen stonden dan om en op de graven.
De begraafplaats lag veel hoger dan de omge-
ving, en werd omringd door een brede sloot
of gracht zonder afoiatering. Zeker wanneer
de sloot's zomers droog stond, veroonaakte
de ontbinding een verderfelijke atmosfeer.
Ook maakte dokter de Iftuyffbezn\ra Í tegen
de wijze van begraven omdat dit naar wille-
keur en zonder ovedeg plaats vond. Er werd
een kuil gemaakt, diep of ondiep n a.Ímate
de persoon die die dit naar eigen dunken
moest uitvoeren, bewerkstelligde. De hui-
dige titularis van doodgraver stootte vaak op
een kist in de bovenlaag van de grond. Verder
schreef dokter de Kruyff dat rond het kerk-
hof te Nilbroek de meeste typheuse koortsen
bij fierhaling werden waargenomen.

Zo besloot de raad van Voorst het kerkhof
te sluiten, en wel met ingang van L januari
L872. Het kerkbestuur van de N.H. Kerk te
Nijbroek kwam daarna in het bezit van een
stuk land aan de Vaassenseweg waarop een
nieuwe begraafplaats werd gerealiseerd.
Deze aanleg heeft voor onze begrippen lang
geduurd want pas in 1878 werd het nieuwe

Begraafplaats Nijbroek, bet lijkenbuisje

kerkhof in gebruik genomen. Het was in de
19e eeuw gebruikelijk om op de nieuw aan-
gelegde begraafplaats als eerste een kind te
begraven. In Nijbroek is dat vermoedelijk het
dochtertje van dominee Romijn geweest en
in Vilp vermoedelijk een kind van de familie
Dieperink. De katholieke begraafplaats van
de Vecht ten slotte, is gelijk aangelegd met
de bouw van de kerk in t92O. De hiervoor
benodigde grond werd aangekocht van Ba-

ron van Heckeren van Kell, het zogenaamde
"Vechter Hul".

Bronnen:
- Arcbief gemeente Voorst.

- Arcbief Oudbeidkundige Kring Voorst.

- 150 jaar St.Martinus Parocbie 1847-1997,

door red. commissie

- 100 jaar St.Martinuskerk Duisteruoorde,

door H.uanVugbt.
- De laatste gang, gebruiken rond de dood,

door red. commissie
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:BOEK EN BI,AD BESCHOIJWD
RonaldfJ Meijer

Korting, 65 cent, 't komt uoor de bakker...

Kom er eens om, ruim een balue eeuut l.ater. Thrwebloem specirnen lJssel, 3OO ki'lo
uoor euenf 102,75. Eenzelfde boeueelbeid Thrwebloem W Speciaal uoor f 177,OO.

Ptus 5O kilo ongebuild. Thrwemeel Ertra adf 16,13. En dan nog de kosten uan 13

zakken, bup weer 26 gulden. Maar d.e toeleuerancier uan al d.ie grondstoffin, de
Koninklijke Indiscbe Maatscrtappij aoorlteen Noury & Vqn der Lande NV - met uiif
bankrelo.ties op bet trotse brtefpapier - deed. niet krenterig. Op de rekening aan

.f 255,88 gaf ze oaer d.ie 65O kilo een korting uan, ooelzekef 65 centen!

In kamer 308 van het Grotenhuis te Twello
knikt meneer Johan Kamphuis bevestigend

- ja, zó was het, zó ging het in maart 1958,
toen hij trouwens al twaalf jaar zelfstandig
ondernemer was, aan de Molenweg24 in
Terwolde, natuudijk tezamen met zijnJo
(Schuitert) - in augustus jl. warenze 63
jaar getrouwd!
'De bakker en zijn urouw', met als

ondertitel Ilet lèa'n in de olde bakkerieie
in Tënpolde (1946 tot 1972 - het is een
alleraardigst documentair, hier en daar
zelfs vertederend boekje geworden. Een
'oral history een familiegeschiedenis,
net op tijd geboekstaafd door Paula

van Houten, op êén te velwaadozen
correctiefout, grafisch keurig verzorgd
en voorzien van een stevig gelijmd
ruggetje. Het geheel gepresenteerd in
een beschaafde, gele en geplastificeerde
softcover-líggend formaat. Te kijk en
ter lezing bij, natuudijk, de OKV aan de

Duistervoordseweg 104.

Aanleiding tot het verschijning van dit
50 pagina's tellende geschiedschrift, was

datJohan noch zilnJo, en evenmin de
'kinderen' Hermien (1948),Johan (1950)

enJoke (1954) de ambachtelijke recepten
wilden latenverwaaien. Het boekje geeft
dan ook kostelijke en exacte informatie
hoe je brood bruin bakt, zoete broodjes
voor elkaar krijgt. En in de luxe sfeer:

Apeldoornse moppen'tapt', botersterren
en gele room bereidt, originele
kruitmoes kookt, uit de voeten komt met
sneeuwballen en zoute krakelingen bakt.
En dan is deze opsomming nog verre van
volledig!
De bakker enzijnvrouw hebben hun leven
lang keihard gewerkt. Niet alleen in de

bakkerij en rond de oven, in de produktie

en distributie van het dagelijks brood
en luxe, feestelijke geneugten, maar ook
in de aanpalende ruimte - de cafê-zaal
die mettertijd fungeerde als klaslokaal,
bibliotheek, oefenruimte voor drumband
en fanfare, naaischool, kwartier van de
reserve-politie, zelfs postkantoor en ten
leste plek voor bruiloften en partijen.
Het tijdsdocument - in eigen bebeer
uitgegeuen door defamilie - sluit aÍ
met een reeks authentieke beelden

Terwolde viert volgend jaar het 1050'jarig
bestaan en dat geldt ook voor Wijhe. In
Rondom de toren probeert H.G. Dijk de
herkomst van de plaatsnaamte achterhalen.
De oudst bekende schrijfwijze is 'Wie'. De
betekenis hiervan is 'beilige plaats'. Dijk
probeert aannemelijk te maken dat dit heel
goed een aanVodan gewijde plaats geweest
zou kunnen zijn.Yia Wodan komt hij door
alledei overeenkomsten bij de heilige Ni-
colaas. Dit is de heilige aan wie de kerk in
Wijhe, volgens een oorkonde uit 1521, ge-

yrijd was en nazÍ wie hij eind jaren 80 weer
genoemd is. Difk hoopt op een archeoloog
die onderzoek wil doen naar het vroegere
heiligdom.

In Uittepraetie, het blad van het Hardewij-
ker Herdereuich, schreef CJ.C. Broers een,
in het licht van de commotie rond de Mexi-
caanse griep, actueel artikel over de ver-
spreiding van de pest in de Middeleeuwen.

van diploma's, rekeningen, aanslagen,
vergunningen. En een curieuze nota
van'grof-, hoef-, kachelsmid' Van Essen,

die niet alleen een pan heeft gelast,

broodbussen gerepareerd, en iets aan
de bromfiets heeft gedaan, maar ook -
welke een uitgave! - een paaÍ schaatsen
'met monturen' heeft geleverd. Voor wel,
zegge en schrijve veertien gulden en
viifenzeventig cent!

De ziekte kwam waarschijnlijk uit Azië en
reisde mee via de karavaanroutes naat In-
dia en Europa. Ook de handelsschepen uit
Genua die zaken deden bii de Zwarte Zee,
zouden een rol gespeeld kunnen hebben.
De bacil, die door op ratten levende vlooien
werd overgebracht, verspreidde zich vanaÍ
L347 snel over Europa. De bekendste ver-
schijningsvorm was de builenpest, waarbij
ontstekingen in lymfeklieren zich ophoop-
ten in builen efi daatrra openbarstten. Maar
ook longpest kwam veel voor. De term 'de
Zwarte Dood' kwam waarschifnlijk van de
zslaÍte massa die geïnfecteerden hierbij op-
hoestten. De kans op overleven van deze
laatste ziekte was minimaal. Omdat men
geen idee had over de oorzaakvan de,ziekte
(men hield het vooral op 'Gods toorn') was
er ook geen goede remedie. Men schat dat
in de grote epidemie tussen 1347 en 1352,
12,5 tot 6O%van de totale bevolking in Eu-
ropa ovedeed.

J. Roosenscboon

I)e tijdscbríften uan de bistoriscbe uerenigingen uit de regio zijn in de OI(V-werkruimte
ín te zien. Hieronder leest u een kleine greep uit bet grote aanbod.

Wijbe, taellicbt uan Wodan tot St. Nicolaas

De bakker
aa

z,t
en

n vrouw
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van de Meer over de Martinusparochie ver-
zamelde. Rond 1150 was er voor het eerst
sprake van een stenen parochiekerk in Epe.
Hoewel er in de reformatie geen beelden-
storm in Epe plaatsvond, moesten - volgens
een ordonnantie van het Hof van Gelre in
1583 - wel alle heiligenbeelden en wijwa-
tervaten uit de kerk verdwijnen en moest
lnet altau verwijderd worden. De pastoor,
Ludolphus Pieck, werd in 1598 aÍgezet om-
dat hij zich niet hield aah de leer van de
protestantse catechismus. De katholieken

gingen daarop 'ondergronds'. Ze kwamen
samen in schuilkerken die in boerderijen en
schuren ingericht werden. Na de Franse tijd
kregen de katholieken meer vrijheid en in
Vaassen werd weer een katholieke parochie
gesticht. In 1805 kwam er een'dependance'
in Epe en ruim 4O jaar later kon de stenen
'Waterstaatskerk', die onder bescherming
werd gesteld van de H. Martinus, worden
ingezegend.

.!

!

De Gorsselse Boerendansers vieren dit iaar
hun75-jarig bestaan. In Ons Markenboek
staat hierover een artikel van de hand van
H.F. Bruil. Opvallend is de grote reislust
van de dansgroep. ln 1934 gingen ze al lO
dagen naar'Wenen voor een internationaal
festival. Het hele dorp mvaaide de groep
bij het vertrek uit en plaatselijke winkeliers
zorgden voor worsten en koekjes voor on-
derweg. In'Wenen hadden de dansers veel
succes bij hun optredens. Ze onwingen in
Schónbrunn zelfs een eerste prijs en een

oorkonde. De stemming zat ff goed in bij
de groep en ze bemerkten niets van de

bomaanslagen en andere onlusten die in de

stad plaatsvonden. Wel viel ze op dat er on-
derweg zoveel hakenkruisen te zien waren.
Bij hun thuiskomstwachtte hen een grootse
ontvangst door de hele bevolking, compleet
met burgemeester. De jaren erna traden ze

veelvuldig op in binnen- en buitenland. Een
groot vedies was het ovedijden van de op-
richter HJ. de Rooij, in 1939. Na de Twee-

de Wereldoodog pakte de groep de draad
weer op en tot de dag vanvandaag zijn ze

dansend actief op heel veel evenementen.
Wiel lijken er wat zotgefl over de toekomst
te zijn: aanhet eind van het artikel staat een
oproep voor nieuwe leden . . .

Peter Stork schreef in Ampt Epe, een in-
formatief verhaal over 'historisch grondge-
bruik' in de gemeente Epe. Deze vljfde af-

levering gaat vooral over de lJssel en de IJs-

selvallei. De IJssel was oorspronkelijk een

rivier met meer dan één bedding, eerr zgn.

ulecbtende riuier Na Karel de Grote werd
de IJsselstreek onderdeel van het latere
Duitse Rijk en leengoed van de bisschop van
Utrecht. Deze besteedde het beheer uit bij
verschillende kloosters. Het artikel gaat ook
in op de taakvrn buurschappen en kerspe-
len bij het beheer van het land en over de

strijd tegen het water. De eerste IJsseldijken
worden gebouwd en erworden plannen ge-

maakt voor ontginningen, bijvoorbeeld bij
Niibroek. Een groot deel van het gebied was

immers moeras, waarmee weinig viel te be-
ginnen. Stork geeft een ingewikkeld verhaal
rond eigendom, beheer en uitvoering van
de ontginning. Het is in feite ook het begin
van een gemeenschappelijke aanpak van
het waterbeheer. Het had heel wat voeten in
de aarde totdat dit werkelifk een integrale
aanpakwerd zoals we die nu kennen.
In Ampt Epe staat van de hand van Dianne
Hamer ook een verhaal over de geschie-

denis van de r.k. kerk in Epe. Zii kon dit
schrijven danll;zij het materiaal dat C.B.M.

I NIET]WE AAI\ISI{NSTEN o Voorts, eveneens, maar nu in dvd-vorm:
(Sportvereniging)'Voorwaarts 7 5 jaar' .

o Als nieuwe titel op de markt verscheen:
'Boerderijnamen in Voorst' van de hand van
dr. Dirk Otten. Dit boek ku ntlJ tegen € 24,95

kopen bij de OKV Duistervoordseweg LO4 in
Twello.

i

.*AGENDA

o Donderdag24 september, 2O.OO uur -
geeft Hans Hermsen in het Dorpshuis van
Voorst, Schoolstraat "!.4, een uitgebreid ex-
posé over het Veluws Landgericbt tussen
1411 en 1811, een ongetwijfeld boeiende
geschiedenis. De zaal is a[ om 19.30 open.

o Donderdag 26 november, 2O.OO uur -
In centrum 'de Pompe' te Wilp, Dorpsstraat
41, spreekt Gerard van Zijl over Landbui-
zen in de gemeente Voorst. Ook hier kan
men al om half acht terecht.

o Door de heer L. Sevenster geschonken
drie boeken, t.w: 'Een brug te ver'van Cor-
nelius Ryan, voorts 'Angst en spanning rond
Oene', geschreven door T.Nooteboom enJ.
Kiesbrink alsook'Standart Holland' - Duitse
soldaten over hun oodogstijd in Nededand,
door Aad Jongbloed.

O De OI(/ kreeg van de familie Kamphuis:
'De bakker en zijn vrouw'. Het levensverhaal

van bakkerJohan Kamphuis en zijn vrouwJo
Schuitert uit Terwolde.

O Ook mochten wU onwangen de uitgave
van de Heerder Historische Vereniging, ge-

titeld 'Onbekende beelden van historisch
Heerde'

o Op 5 juli jl. verscheen, uitgaande van de

Belangenverenrying De Kar en de Hooilan-
den, 'De geschiedenis van de Dorschvereeni-
ging en de Hooilanden'. De Otr(\/ kreeg ook
een exemplaar.
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,*Kroniek 
mag speelser, meer gevarieerd...'

RonaldfJ Meijer

Eindetiik gelegenbeid orn euen'dankjewel' te zeggen. Tegen al die betrokken mensen die
in de pauze uan de jongste Algemene Ledenuergadering op 23 april de pen pakten en de
bliksem-enquête ouer inboud en uerscbijningsuorm uan de Kroniek wilden inaullen. Nou
ja, enquête.., dat is een groot uoord - bet ging er de redactie meer orn ort wat uoorlopige
meningen te aerzarnelen. Een ecbt, breed representatief lezersonderzoek uereist ten slotte
een gedegener uoorbereiding; wie ueet of we daar nog eens aan toe komen. Op een totaal
uan circa 650 leden, zeg 800 lezers, uonnen 24 reakties natuurlijk een peulescbil. Maar
tocb, ue zijn er blij mee, Als een uingeruijzing, een banduol tips, 'ter meerdere leringbe'.

1. 'Het blad bevalt mii prima, ik ben te-
vreden met de wiizigingen':
- L6 leden deelden deze opv^tting zonder
verdere toevoegingen. (Groep A-L)
- T leden deelden deze opvatting met de na-

volgende toevoegingen: (Groep A-2)

o Veel lezers zijn gebaat bij en hebben een

voorkeur voor onderwerpen 'dicht bij huisi
Maak het gemakkelijk leesbaar voor oÍrze

brede samenstelling / lkzou meer willen le-

zen over oude beroepen /Artikelen zijn wei-
nig gevarieerd, blad is voorspelbaar / Mooi
blad. Vij vinden juist die oude artikelen heel
leuk en ook herkenbaar / Ben goed bekend
met de geschiedenis / Binnenblad omslag

wijzigen. Al aangegegeven! /Niet te moeilijke
teksten, niet te hoogdravend, wel variatie.
2.'Mii waren veranderingen nog niet op-
gevallen, het is wel goed zo':
- 2 leden deelden deze opvattingen zonder
verdere toevoegingen. (Groep B)
- 1 lid deelde deze opvaning met de toevoeging:

o Mogelijk interessante artikelen uit de eer-

ste tien jarenvan het bestaan van de OKV in
de nieuwe Kronieken herhalen

3.'De artikelen ziinte weinig gevarieerd,
het blad is (te) voorspelbaar':
- Op deze stellingwerd door niemand gere-

ageerd. (Groep C)

4.'De Kroniek is zo stoffig, #aag moder-

ner, meer sociale geschiedenis':
- 2 leden deelden deze opvatting zonder ver-

dere toevoegingen. (Groep D)
- L lid deelde deze opvatting met de toevoeging:

o Graag ingezonden brieven, commentaren
op artikelen enlof gebeurtenissen

5. 'Ik zou meer willen lezen over...'
- 2leden deelden deze opvatting met de toe-
voegingen (Groep E)

o Twello in de 18e en 19e eeuw en de werk-
omstandigheden, heden en destijds. / En
ook over de katholieken en de schuilkerken.

/ Civiel bestuur - zal suggesties waar nodig
aandragen.
6. 'Overige suggesties voor de Kroniek /
de OKV...'
- 3 leden deden de navolgende toevoegin-
gen/suggesties (Groep F)

oVerhalen in gewoon Nededands s.v.p. /Niet
zoveel van jezelï in de Kroniek. Inleiding wel
begrijpelijk houden.

{frondend lijkt een enkele interpretatie uel
gerecbtuaardigd:
- Dat 23 respondenten (A1 en A2) het blad
'prim.a beualt' sterut niet onteureden.
- Het blad scoort goed, rnaar (bescbeiden)

uariaties op bet aaste strarnien zijn utelkom.
- De Kroniek ntoet, lijkt bet, uooral 'Seuoon'

blijuen in taal en onderwerpkeuze.

34 Kroniek 2OO9-3

:-_

,_Met 
de pen door Voorst: De sluis in Niibroek

Tekst: rneurouut G.H. uan d.er Goot-uan Eck Tekening: Jan Lubberts

Aan de oostzijde aan de Míddendijk te Nijbroek, daar utaar de oostelijke Middeldijkse
Wetering de Vloeddijk kruist, beuindt zicb een sluisje, oorspronkelijk een natuurstenen
duiker tnet ualscbut. Aanaankelijk lagen bier twee sluizen, maar die ene Aa.n bet einde
uan de westelijke Middeldijkse Wetering is bij een uegreconstructie in 1951 uerduenen.
De bouengenoemde weteringen mondden uia de tuee sluizen uit in de Nijbroeker Voort-

84n8.

,{
Ir

De functie van het huidige sluisje is vedoren
gegaat toen het polderdistrict Veluwe het ge-

hele gebied goed onder controle had. Het
duikedichaam en de frontmuren van de sluis

werden opgebouwd uit Bentheimer zand-

steen. Men neemt azn dat het bouwjaar van
het sluisje na L45O ligt omdat die genoemde

steensoort vóór die tijd niet ten westen van de

{fssel werd toegepast. Het sluisje is een erkend
monument. De motivering om het sluisje op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaat-

sen luidde: 'Van groot algemeen belang van-

wege geschiedkundige en wetenschappelijke
waarde'.
De monumentencommissie is erin geslaagd

hetwaterschap Oost-Veluwe van de cultuurhis-
torische waarde van het sluisje te overtuigen,
waardoor met financiële hulp van het water-
schap, van gemeente en provincie tot restau-

ratie kon worden overgegaan. Op grond van
het verrichte archiefonderzoek kan worden
gesteld dat deze sluis, zo niet de enige, dan
toch een van de weinige inzijn soort is die in
Nededand bleef bewaard.
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Polletje
Stationstraat 60 Twello Tel.: 057 1 - 27 23 80

Hèt adres voor het huren van een fiets. Tevens is er een ruim
aanbod van nieuwe fietsen, tweedehands fietsen en kinderfietsen

. ontwerp/dtp/webdesign

. l<opiëren zwlw en kleur

. grootformaat zwlw en kl

. textielbedrul<king

. inbinden studiemateriaal

. lamineren l<lein en groot

. print je eigen behang

. pop-up doel< incl. display

Van Ghentstraat 25 17391 CR TWELLO IY 057lr-71 llA4
V 051 l-)73432 lS inío@riwa-copy.nl li www.riwaprintendesign,nl

Het ontbrekende puzzelstuk;e voor al u'w print- cn inb;ndrvcrl<

ZtrtrFDRUKKtrRiló
KLUNDÊN
Gespecioliseerd in hel drukker v0n:

* Paraplu's * Katoenen/nylon tassen
* Reclameborden * Stickers
* Posters * Display's
* Diverse Kunststoffen
* Digitaal grootformaat printen op

diverse materialen
* En bekend met Speciale inkten.

b.v. krasloten - geur en glitter inkten

Op www.eigenshirt.nl vindt u het drukken van:
* Textiel: van t-shirts tot bedrijfskleding

t-shirts vanaf 1 exemplaar ook mogelijk

Oude Rijksslraatweg 19, Twello
Têt_ 0571-276,622

www-klunderzeeldruk-nl

ilF
ut)Ut/J$L$l{!.rl 

l GROOT BOËSsINK
Enkweg 43 -Voorst -Telefoon: 0575 50 1272

. Nieuwbouw

. Verbouw

. Onderhoud

. Restauratie

. Molenbouw

BOUWEN TUSSEN HEDEN EN VERLEDEN

Bakker Bril Voorst
Het ruim twee eeuwen oude pand van bak-
ker Bril is nog steeds (na enkele verbou-
wingen) in gebruik. Het pand staat op de
monumentenlijst.
De bakkerij bestaat meer dan 150 jaar en
zoon Paul is de 5e generatie Bril.
Het bedrijf istegenwoordig uitgebreid met
een koffie/theeschenkerij waar fietsers en
wandelaars een welkome pauze kunnen
houden. De bakkerij is geregeld doel van
excursies. Er gaan dan steevast eigen-
gemaakte produkten mee naar huis. Op
de foto uit 1960 gaat de bakker met de
bestelauto op weg om brood te bezorgen.

Op de foto uit 1960 gaat de bakker met de

bestelauto op weg om brood te bezorgen.

Hof van Twello
Rijksstraatwe g 17 a - 7391 MH Twello
Tel.057"l-270014
wwwhofuantwello.nl
Voor Catering en Blote Voetenpad:
06-12635320

Geopend:
Wo. van 13.00 tot 17.00 uur
Do. en vr. van '10.00 tot 1 7.00 uur
Za. van 1 0.00 tot I 6.00 uur
Van 1 mei tot 1 nov. ookopzondag geopend

r-ekkenl*lfl rokaaL

*

Al meer dan 800 jaar wordt er geboerd
op de grond waar nu Hof Van Twello ge-

vestigd is. En dat niet zonder reden. ln de
bodem bevinden zich leem en oerlagen
die het waterhoudend vermogen van de
grond verhogen. En dat was veel waard
in een tijd zonder beregeningsinstallaties.
Nog steeds profiteren wij van deze bodem-
eigenschap. Onze wijngaard bijvoorbeeld
groeide zeer voorwarend weg, en ook
onze groenten, kleinfruit en boomgaarden
hebben elk seizoen baat bij deze prima
grond. Het bewijs leveren w'rj elke week in
onze streekwinkel waar niet alleen onze
eigen producten maar ook die van andere
ambachtelijke producenten uit de streek
te koop zijn. Van karnemelk tot geitenkaas,
van hertenvlees tot de heerlijkste bief-
stukken. Ook voor al uw catering staan wij
klaar! lnformeer hier eens naar:
passievoorpuur@hofuantwello.nl

Etke dag een streekmenu
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