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Giften en Schenkingen

De Oudheidkundige Kring Voorst is een Algemeen Nut Beogende lnstelling,
een zogenaamde ANBI. Met een schenking aan OKV steunt u niet alleen
onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat
voordeel is zowel van toepassing bij een eenmalige gift als bij een periodieke
schenking. Via het mailadres penningmeester@okvvoorst.nl kunt u een
onderhandse verklaring voor periodieke schenking ontvangen.

. Aan de grenzen van het graafschap Hamaland, veldkortering Terwolde

Lidmaatschap
De jaarcontributie bedraagt € 16,50 per persoon; voor gehuwden en partners woonachtig op hetzelfde adres € 20,00

Aanmelding lidmaatschap en wijzigingen van adres en/of lidmaatschap via www.okvvoorst.nl
Overige vragen: Tel. 0571 277090 of postbus 170, 7390 AD Twello

Gemeentearchief Voorst
Archivaris: Annemarie Geerts, H.W. lordensweg 17, Twello, gemeentearchief@voorst,nl

Studiezaal open op maandag van 9.00-17.00 uur

Kroniek
De Kroniek beoogt een breed georiënteerd informatiemedium van de Oudheidkundige Kring Voorst te zijn,

een kwartaalblad van en voor de leden. Het verschijnt in de maanden maart, juni, september en december.
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan met goedkeuring

van de redactie en de betreffende auteur(s)

Mailadres voor kopij en reacties op de inhoud van Kroniek: kroniek@okwoorst.nl
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$1-tYan de bestuurstafel
ïa*:-*,_. . _-_

De ontwikkelingen in de natuur gingen na

de zachte, warme meidagen heel snel. De

vergroening gaat in een hoog tempo en de

vogelstand neemt alweer toe. Het heeft
veel overeenkomsten met onze vereniging.
De winterperiode was veel binnen werken
en zorgen dat alle afspraken goed werden
uitgevoerd. Wij hebben nagedacht over
onze accommodatie en hebben gekozen

voor verlenging van ons huurcontract met
5 jaar, samen met De Kunstkring Voorst.
Weliswaar met de bekende beperkingen
van het aanhouden van de bovenverdie-
ping. Stichting Vluchtelingenwerk Voorst
is inmiddels vertrokken. Wat er verder
gaat gebeuren met de vrijgekomen ruimte
is op moment van schrijven niet bekend.

Bert van de Zedde

De actie van Jumbo Twello heeft ruim 92
euro opgebrach! een mooi bedrag dat wij
gebruiken als aanbetaling van de 2ehands
aangeschafte printer. Na installatie is ook
dat deel van onze apparatuurweerop orde.
Het aantal vrijwilligers neemt langzaam
toe en dat stemt tevreden. Het gebruik
van de studieruimte wordt langzamerhand
verspreid over de hele week en dat is wat
wij met elkaar al langer voorstaan. De ge-

sprekken over de verdere invulling van de

activiteiten rondom infocentrum'Huisje
Sonneberg'op landgoed de Poll komen in

een fase van uitvoeren. lnmiddels zijn de

bouwactiviteiten in de afrondende fase en

het pand wordt in juni opgeleverd. Er is

afgesproken dat de werkgroep bestaande

foto Gerrie Groenewold

O ud hei d ku n d iq e Kri n g Voo rst

uit vrijwilligers van Voorster Belang en

Oudheidkundige Kring Voorst vanaf juni
de plannen gaan uitwerken, waarbij er een
werkplan moet komen dat opgedeeld gaat

worden in educatie, cultuur/natuur en

historie. Hierbij denken wij aan de meest
moderne hulpmiddelen van dit moment
met behulp van 3D-systemen, 360 graden

film en buitenscherm(en) met scroll moge-
lijkheid en apps.
Als mogelijke activiteit op Open Monumen-
tendagen misschien een vorm van open
huis voor de inwoners van onze gemeente
met rondleidingen, verhalen, anekdotes en
presentaties. Een mooie uitdaging om dit
samen met het landgoed vorm te geven.

Ook is het goed nog even terug te kijken
op onze Algemene Ledenvergadering van
28 april. De diaklankbeelden van Rien

Mouw 'Zwerven over de Veluwe' vielen
in goede aarde. De daarop volgende le-
denvergadering werd door de aanwezigen
positief beoordeeld en kon met enkele
vragen tijdig worden afgesloten (zie verder
de notulen van de ALV in dit blad). Het
afscheid van onze penningmeester Wim
Wassink kreeg een speciaal plaatsje op
deze avond. Zijn opvolger Wim Huisman
staat klaar. Zoals aangegeven heeft het
bestuur in haar vergadering van 19 mei
de functies ingericht voor de komende
periode. Aangezien wij dit moment ook
wilden gebruiken om het penningmees-
terschap aan te passen in verband met
beheersbaarheid en bescherming van
personen is overgegaan tot begrensde
mogelijkheid om geld over te boeken met

één handtekening. Bij grotere bedragen
moeten minimaal twee bestuurders de
opdracht tekenen. Het penningmeester-
schap splitsen wij in een beheersfunctie
en een uitvoeringsfunctie. Wij denken nog
na over de juiste functiebenaming maar
dat zal waarschijnlijk worden administra-
teur en betalingsuitvoerder. De andere
bestuursleden behouden hun functie. ln

de colofon voorin ons periodiek kunt u de
juiste functieverdeling terugvinden. Wij
merken dat er steeds meer boedels met
achting voor historie worden behandeld.
We krijgen regelmatig stukken aangeboden
die niet altijd direct te plaatsen zijn, maar
wel een welkome toevoeging zijn op soms
al bekende gegevens. Op een avond wordt
er zo maar even een oude film uit de jaren

50 van de vorige eeuw overhandigd met
de melding: "Dot hoort thuis bij de OKV".

De begraafplaatsencommissie binnen de
OKV heeft het bestuur aangegeven klaar
te zijn met het onderzoek naar ruiming
van de huurgraven ingericht na !972,
zoals verzocht door de gemeente Voorst.
Er zijn geen bijzondere kenmerken gevon-
den die behoudrecht van een enkel graf
waarborgen. De bevindingen worden op
korte termijn aangereikt aan B&W van de
gemeente Voorst. Er komt een nieuwsbrief
voor onze vrijwilligers waarin onder andere
het bestuur haar bestuursafspraken zal

verwoorden. De bestuurlijke zorgen liggen
nu nog bij onze verhuizing van de fysieke
materialen naar ,........?? Wie heeft er plek
om over een langere periode opslag toe te
staan? Het bestuur hoort het graag.

32

LeGr cnnrnrocEs SPAREN vooR DE oKV
ln de studieruimte van de OKV staan dozen voor de inzameling van lege cartridges
van uw printer. Door uw cartridges bij ons in te leveren helpt u onze vereniging aan

extra inkomsten, die met alle activiteiten die we ontplooien in ons jubileumjaar zeer

welkom zijn. U bent tijdens de openingstijden van onze studieruimte hartelijk welkom
om cartridges in te leveren.

Kroniek 2076 - 2



ffis"not jlroniekposttan Groenenberg en Gé Veen

Lezing 29 september Gevel -en stiepeltekens, stalramen, muurankers,
Onze septemberlezing staat in het oeleborden, heilsknopen, levensbomen, haze-
teken van "boerenmagie" laar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar

te noemen, hadden oorspronkelijk allemaal een
magische waarde.

ledereen kan aspecten van "boerenmagie"
vinden in de directe woonomgeving, zonder dat
men zich daar van bewust is en dat niet alleen
op het platteland. Zonder het te beseffen, zijn we
omringd door uitingen van het gedachtengoed
van onze voorouders.

Lezers reageerden:

foto ANWB-kampioen
De heer Friedrichs uit Deventer meende
op de scan van een pagina uit het blad
De Kampioen uit 1996 (blz. 25- Kroniek
2OI6-L), het Grote Blokhuis aan de Bandijk
in Terwolde te herkennen, maar volgens de
redactie lijkt dat een andere reactie meer
duidelijkheid geeft .klopt dat niet.

Jan Schuitert uit Stokkum reageerde ook
op onze vraag welke boerderij er te zien
was. Hij herkende boerderij Kolkenstein in
Terwolde, bij de'Schrijvers Kolk'.

Het zandweggetje, waarover gereden

wordt, is de verbindingsweg tussen de
Bandijk en de Dorpsstraat in Terwolde en
dit weggetje gaat over het erf en langs de
boerderij van Schrijver.

Boerderij Kolkenstein oan de Bondijk 35. Het
erve en goed Colckenstein werd ol genoemd in
1633 (bron Boerderijnomen in Voorst, D. Otten)

Kroniek 2076 - 2

redactie

foto Co Hartgers
Van de heer G.W. Groot Roessink uit Voorst
ontvingen we een reactie op de foto van
een boerderijtje uit het archief van archi-
tect Co Hartgers. (20!6-t,blz.7l.
"Het stond tegenover het ouderlijk huis
van mevrouw Hartgers-Zeutenhorst en
kapper Van Schoonhoven aan de Rijks-

straatweg in Voorst en als ik me niet
vergis staan de lindebomen er nog.
Na vertrek/overlijden van familie Voorhorst
werd het mooie huisje gesloopt en vervan-
gen door een in de mode zijnde bungalow,
met als bewoners mevrouw Harmsen-Teu-
nissen en de familie Teunissen-Wassink. ln
mijn herinnering droeg de heer Voorhorst
een zwarte manchester broek en dito vest,
lopend met een kruiwagen met draagtuig,
naarde molen va n Garssen/Van M u I ligen aa n

de Enkweg voor het voer van hun kleinvee."

Over hetzelfde boerderijtje kregen we ook
een reactie van de heer C. Hensbergen uit
Voorst. Het boerderijtje stond volgens hem
aan de Rijksstraatweg no. L41 in Voorst.

(tegenover kapsalon Van Schoonhoven).
Hij kon nog bevestigen dat Co Hartgers de
architect was van dit project.

Rijksstraatweg L41, huidige situotíe

"Boerenmagie" beoogt de magische belevings-
wereld die van oudsher zo'n belangrijk deel
uitmaakte van het leven op het platteland op
luchtige en laagdrempelige wijze zichtbaar te
maken, te verklaren en te vertalen naar het
heden. Ogensch ij nlijk va nzelfsprekende en niets-
zeggende landschap -en architectuurelementen
blijken plotseling een onvermoede en interes-
sante betekenis te hebben, evenals voorheen
onbegrepen symbolen, gebruiken en geneeswij-
zen. Het thema is bedoeld als een stimulans om
de eigen regio te verkennen en het landschap op
een heel andere en unieke manier te beleven.

?Fr14, 
u,,.Datum : donderdag 29 september 'n4c€/uo4 

/plaats : Dorpshuis "De Pompe" te Wilp
zaal open : 19.30 uur, aanvang 20.00 uur,

toegang niet leden € 5,00.

Jan Bornebroek uit Enschede neemt
ons in zijn presentatie mee naar
de wereld van de volkscultuur op
het platteland, die vroeger allerlei
gebruiken kende die een magische,
onheilafwerende of genezende wer-
king hadden. Dat werd althans door
een deel van de boerenbevolking in

oostelijk Nederland geloofd.
Vanaf de prehistorie tot in de 20't"
eeuw werd het dagelijkse doen en

laten van de bewoners van deze re-
gio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in

de huidige tijd zijn daarvan nog veel
voorbeelden aan te wijzen.

lezing donderdag24 november 2015
Op 24 november 20L6 verzorgt Martin ldema een lezing voor de OKV in het Dorpshuis
te Voorst over Spitsbergen. De geschreven geschiedenis van Spitsbergen begon aan
het einde van de zestiende eeuw toen de eilandengroep werd ontdekt door Willem
Barentz op zijn derde expeditie om een noordelijke route naar Oost-Azië te vinden.
Na de pauze laat de het ldema een film over het eiland zien. Meer informatie in ons
septembernummer.

O u d h e id ku n d i g e Kri n g Voo rst 54
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Wij ontvingen:
De heer A. Alburg uit Twello bracht ons
foto's, fotoalbums, catechisatieboekjes,
oude polis, lidmaatschappasjes enz. uit
nalatenschap van de heer Aling uit Twello.
Geschonken door B. Kolkman uit Twello
de DVD 'Breukvlak - verhalen van een
snelweg'.

Van de familie Broekhof ontvingen we
docu mentatie/kra nten knipsels.
M. Westerhuis-Duvoort schenkt de OKV

een serie van het door haar geschreven

boek'Herdenkingsmonumenten & Kunst
in de openbare ruimte in de gemeente
Voorst'. lndien u dit prachtige boek nog
niet heeft is het voor € 8,-. verkrijgbaar in

onze studieruimte of te bestellen via info@
okvvoorst.nl.

Door mevrouw Van Setten-Voskamp uit
Scherpenzeel is een foto geschonken van

de gymvereniging uit Terwolde uit 1930.

Van de heer G. Roeterdink uit Twello kreeg
de OKV een film met o.a. beelden van een
uitstapje van de leden van de Coóp Aan-
koopvereniging Twello en een bezoek van
de Plattelandsjongeren B.O.L.H.. en B.O.G.

aan het CENTRAAL BUREAU in Rotterdam.

Van de zoon van de onlangs overleden
oud havenmeester van Vliegveld Teuge,

de heer Burgers, ontvingen wij het zeer
mooi gedocumenteerd archief over allerlei
aspecten van het vliegveld uit de jaren dat
hij daar werkzaam was.

Via de heer Jansen uit Amstelveen ontvin-
gen wij een dagboek van mevrouw H. Jan-

sen uit Voorst over de laatste oorlogsdagen
in april L945.

Door mevrouw T. Smid-v.d. Steeg uit
Heemstede zijn er oude foto's geschonken

van familie De Weerd / Jansen de Weerd
uit Twello.

Voor u gelezen op internet:
Nieuw boek over het Gelderse plaltelqnd
Erfgoed Gelderland en Stichting Land-
schapsbeheer presenteerden op 1 april

20L6 het boek Gelderse verhalen van
boeren, burgers en buitenlui, 70 joar plat-
telondsgeschiedenis in Veluws,Museum
Hagedoorns Plaatse. /

Deze bundelin gvan24 persoonlijke portret-
ten geeft een rijk beeld van de geschiedenis

van het Gelderse platteland. Het boek is
verkrijgbaar bij iedere boekverkoper en via
internet. ISBN: 978949205523!, 252 pa-
gina's full colour, gebonden, prijs: € 27,50.

De Gelderse streken - Wot een verhaal!
Samen met het 'Nederlands Openlucht-
museum' en het 'Regionaal Bureau voor
Toerisme Arnhem Nijmegen' werkt Erfgoed
Gelderland aan het project 'Verhaal van
Gelderland' om de Gelderse geschiedenis

tot leven te brengen. ln april is de campag-
ne van start gegaan. Deze campagne kent
vijf thema's.
Met elkaar zijn zij belangrijke iconen van
de Gelderse geschiedenis: Romeinen,

O u d h e i d ku n d i g e Kri ng Voorst

Met behulpvan een metaal-
detector ontdekte hij een
zilveren denarius van de
Romeinse Keizer Antoninus
Pius gedateerd 748 - 749
n.Chr.. Volgens de database
van Numis is dit de eerste
Romeinse munt die gevon-

den en aangemeld is in de
gemeente Voorst.

Kroniek 2076 - 2

Ook kwam er een riemtong
uit de Karolingische periode,
gedateerd 8e t/m 10 eeuw

tevoorschijn.

Meer archeologisch nieuws op
blz. 20 en 21!

lndien u ook iets te melden heeft op
archeologisch gebied, horen we dat graog!

Kastelen, Hanze, Tweede Wereldoorlog
en Veluwe. De activiteiten zijn gestart met
het thema Romeinen en iedere volgende
maand is de volgende icoon aan de beurt.
Deze campagne sluit goed aan bij de reeds
lang lopende campagne 'Gelderland levert
je mooie streken'. De eerste campagne met
de Romeinen als icoon is te vinden op Gel-
dersestreken.nl: http://geldersestreken.nl/romeinen-in-de-gelderse-streken-wat-een-verhaal!/

Vondsten op het landgoed "Huize Noordijk"

Van de heer T. Doornebosch kregen we het
bericht dat hij op het landgoed "Huize Noor-
dijk" aan de rand van Twello (H.W. lordensweg)
een aantal mooie archeologische vondsten
heeft gedaan. Zo vond hij een gebroken maar
gepolijste stenen bijl. Via forums op internet
werd deze bijl (vanaf foto's) gedateerd in het
Neolithicum (ongeveer 2300 v.Chr.).
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ze zusterverenigingen

"Oud Bathmen"36" jrg.-nr. 1

Een groot artikel over de groei van Bath-
men met een keurig kaartje van het dorp
met daarop de ontwikkeling vanaf 7947 loï
2000. Enkele Bathmenaren vertellen over
de groei van het dorp en hun beleving van
het wonen in de nieuwe wijken. Dat Bath-
men zo uitbreiddde was het gevolg van het
bereiken van Liitbreidingsmogelijkheden
van Deventer in verband met het niet
doorgaan van de geplande dubbelstad.
Hierdoor kon de toenmalige gemeente
Bathmen in t97t - 1973 woningen bouwen
voor Deventerse woningzoekenden.

Verder ontvi ngen wij va n "Mijn Gelderland"
het laatste blad, dit i.v.m. bezuinigingen en

terugloop van abonnementenaantal.
"Mijn Gelderland" is een uitgave van
Erfgoed Gelderland. Zij werkte samen met
Gelderland bibliotheek, Gelders Archeo-
logisch Centrum 'Museum G.M. Kam' en

Gelders Archief,
Op het ogenblik werkt Gelders Erfgoed
samen met omroep Gelderland aan het
programma "Een wagen vol verhalen" met
presentatrice Renate Schutte. Op de site
eenwagenvolverhalen.nl staat een enorme
verzameling verhalen (ong. 600) over tradi-
ties en gebruiken in Gelderland.

'Ampt Epe" nr. 2O7 -april 2O15.
ln het begin van de 19" eeuw kwam domi-
nee B.E.C. van Niel als predikant vanuit Put-
ten in Vaassen wonen. De dominee bleek
zeer ondernemend te zijn. Zijn ambities
gingen verder dan het preken, want in de
Franse tijd was het beroep van predikant
armoe troef. Daarom stichtte Van Niel een

Gerard Vriellng

"Opvoedingsinstituut voor Jonge Heeren"
in het Haackhuis, dat hij huurde.
Deze particuliere kostschool heeft 25 jaar

bestaan en kreeg een uitstekende naam.
Van Niel trok zeer bekwame leerkrachten
aan. Zo werkten aan zijn instituut twee
"native speakers" voor Duits en Frans. De

Franse leerkracht, Baudet, gaf niet alleen
les in de Franse taal maar hij doceerde ook
wiskunde en rekenen waarvoor hij eigen-
gemaakt lesmateriaal gebruikte .

Van Niel zelf gaf les in aardrijkskunde, ge-

schiedenis en de klassieke talen en hij gaf

ook "sport", namelijk paardrijden, waarin
hij zelf uitblonk. ln Vaassen is de Manege-
weg, die hier nog aan herinnert.

De Oudheidkundige Vereniging'De Broek-
landen" uit Oldenbroek stuurde ons een
woordenboek in de Oldenbroeker streek-
ïaal: "Wie zegt et nog oltied zo".

O u d h ei d ku n d i g e Kri ng Voorst

en, muurankers en uithangtekens (10)
van de P.G.E.M.

Ed Stol (tekst) en Corrie Stol-Wouters (foto's)

Geen boeiend artikel voor de Kroniek dit keer, maor wel iets om vost te leggen voor de
historie van de gemeente Voorst en mogelijk voor die van de gehele provincie Gelderland
wont het goot om het successievelijk verdwijnen vdn de stenen behuizing van de trafo
van de Provinciale Gelderse Electriciteits Maotschappij.

Duidelíjk zijn de vier tegels zichtboor
Een van de grote trofohuisjes in de gemeente
Voo rst (Twe I I o, Te rwol d sewe g )
Deze trafohuisjes - voluit transformator-
huisjes - waren in een bepaalde periode
voorzien van de naam Provinciale Electri-
citeitswerken De naam is aang/ebracht op
vier tegels met gele letters oy' een zwarte
ondergrond met links en rechts het ver-
simpelde wapenschild van Gelderland. Dit
type trafohuisjes is gebouwd omstreeks de
jaren 1928 - 1932. Bijna onleesbaar staat
rechtsonder Goedewaagen Gouda, de
fabrikant van deze tegels.

De meeste van de 'oude' stenen behuizin-
gen zijn voorzien van een gevelsteen met
de tekst P.G.E.M. opgelegd in één steen.
Daarnaast is er een aantal trafohuisjes met
de letters PGEM waar de punten ontbreken.
De huisjes worden, zoals gezegd, langzamer-
hand vervangen door kleinere nauwelijks
opvallende stalen behuizingen en worden
voorzien van moderne transformatoren. Uit
de foto (onder) van het moderne trafohuisje
zal wel duidelijk zijn dat de naam P.c.E.M.

aan het verdwijnen is.

9I

Er werden ook teksten gemaakt op
hordsteen met de opgelegde tekst PGEM

Kroniek 2076 - 2

Een nieuw trafohuisje aon de Reuvekompsweg.
Beter passend in de omgeving



De Twellose Veiling
de veilinghol is weg, wot bleef is de geschiedenÍs.

M i I ly We ste rh u i s-D uvoort

Nu het veilinggebouw oan de Domineestrqqt in Twello ofgebroken is om ploots te
maken voor het nieuwe Veluws College en er weer een morkont gebouw met een longe
geschiedenis uit Twello is verdwenen, is het nu ook het moment om eens terug te kijken
noor die geschiedenis.

We schrijven 1906 als burgemeester
baron C.A. van der Feltz een vergadering
heeft uitgeschreven in Hotel van Enter,

waar anders, 'ten einde de middelen te
bespreken, den fruithondel in deze streken
meer productíef te moken'.
Hij heeft zijn neef, ook een baron van der
Feltz en burgemeestervan Elst, uitgenodigd
om de fruittelers uit de directe omgeving

van Twello enthousiast te maken voor het
oprichten van een gemeenschappelijk
vereniging voor de handel in groente en
fru it.

Het enthousiasme en de ervaring van de
burgemeester van Elst moet de aanzet
geven om te komen tot een eigen veiling
naar het voorbeeld uit zijn gemeente.

Het veilingebouw in 7946

Vóór de oprichting van de veilinghallen
konden de telers hun producten enkel op
de weekmarkten kwijt. Dat betekende in de
praktijk dat ze de avond voor de marktdag
hun soms kwetsbare handel als aardbeien,
perziken, sla en spinazie, op hun karren
moesten laden. Dan 's nachts met paard

en wagen op pad om op tijd op de markt
te zijn; ze waren er zo'n 10 tot 18 uur mee
in de weer.
Onnodig te vertellen dat met deze operatie
de aangeboden producten behoorlijk in

kwaliteit en frisheid achteruit gingen. Ook
de kosten bleken elke keer weer een deel
van de winst af te romen.
Wat te denken van de kosten van het
stallen van het paard, het geld om een
goede positie veilig te stellen en dan nog
het geld voor de verpakking, telkens weer
een punt van discussie. Ondanks veelvuldig
verzoek om alle manden en kisten terug te
brengen gebeurde dat maar sporadisch; er
zou later zelfs een 'oorlog' over uitbreken.
De tijd was dus rijp voor verandering en

voor de fruittelers onder het gehoor van de
burgemeester van Elst kon die verandering
niet snel genoeg komen; er moest in Twello
met spoed een eigen veiling komen, zo was
de mening.

Toch duurde het nog tot L919 voor er
beweging in de zaak kwam en er een
aanvraag voor een bouwvergunning
richting de gemeente ging.

Een veiling was evengoed niet nieuw in de
regio.
Deventer had al een kleinschalige groente-
veiling in het Usselhotel op de Worp
waarvan ook de groentetelers uit de regio
gebruik maakten en waarvoor al in 1915
een voorlopige veilingvereniging was
opgericht. Deze destijds nog kleinschalige
veiling maakte een stormachtige

ontwikkeling door. De omzet bedroeg
tot verbazing van de kwekers in 1919 al

een bedrag van f 200.000, dus tijd voor
een definitieve veilingvereniging en een
eigen veilinggebouw. Voor dat eigen
veilinggebouw nam men vol enthousiasme
een sprong over de lJssel om vol trots in

1920 een eigen nieuw gebouw aan de
Pikeursbaan te betrekken. Onderdeel van
de vereniging werd de afdeling Twello.
De raad van toezicht werd onder andere
gevormd door de burgemeester van
Voorst, baron A.C.van der Feltz; hij is altijd
een grote stimulator gebleven.

ln Twello zat men ondertussen ook niet
stil en in 1922 verrees het eerste, dan
nog eenvoudig houten, veilinggebouw,
waar alleen nog fruit werd verhandeld.
Het gebouwtje kwam te staan aan het
spoor op de 'Wheemenkamp' aan de
Domineestraat.
Dat betekende voor de inkopers eerst naar
Deventer voor de groente en dan naar
Twello voor het fruit. Dat was niet helemaal
handig, dus werd er over nagedacht dan
toch maar alles naarTwello overte brengen.
Die mogelijkheid kwam steeds dichterbij
doordat er in t927 een nieuwe stenen
loods en nog later, in 1935, een tweede
loods gebouwd werd, waarin ook zo lang-
zamerhand al groente werd verhandeld.

í
iliill
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Dat betekende voor de Deventerse
vestiging de vanzelfsprekendheid van een

definitieve overstap naar Twello.
Als genoegdoening werd de naam van de
geza men lij ke vei lin gveren igi ng:

Coiiperatieve Veilingvereniging Deventer
& Omstreken'.

Het waren aanvankelijk de fruittelers uit
de omgeving van Voorst - van huis uit
veeboeren - die enkele fruitbomen op
hun land hadden geplant en op die manier
van lieverlee een gemengd bedrijf hadden
gekregen.

De grondleggers voor de veiling in Twello
waren de mannen 'uit het veld', de
kwekers van de Steenenkamer, uit Twello,
uit Terwolde, uit Diepenveen, uit Wilp en

uit Deventer.
De zaken gingen goed en in 7937 kreeg de
Twelloseveiling haareigen spooraansluiting
en meteen daarop, in 1938, werd besloten
om er kantoren en een kantine aan toe te

Villa Nova in 1907, stond aan

voegen. De kwekers, die via de coóperatie
toch ook wat te zeggen hadden, vonden het
maar een revolutionaire daad en zagen de
noodzaak daarvan niet in. 'Geldverspilling'
was hun mening.
Later moesten ze schoorvoetend toegeven
dat het bestuur een verziende blik had
gehad. De kantine was dé plaats geworden
waar belangrijke transacties werden
gesloten.

ln 1948 kon een omzet van f 2,2 miljoen
geboekt worden en 20 tot 30 mensen
vonden er werk.
Een nog verdere uitbreiding werd de bouw
van grote koelhuizen. Dit noodzaakte om
de aangrenzende grond van de familie
Hogeboezem, die in de nabijgelegen villa
'Nova' woonde, te kopen.
ln 1959 werd de prachtige villa gesloopt
en werden er honderden (de archieven
spreken van 600) bomen in het omliggende
park, waaronder eiken, beuken en tamme
kastanjes, gerooid. Het enige wat nog deed

denken aan de villa, was de zonnewijzer; die
kwam vóór het veilinggebouw te staan.

ln datzelfde jaar 1959 werd een fusie
aangegaan met de veiling in Apeldoorn
en deze heeft meteen daarna haar eigen
veilinggebouwen verkocht. De veiling in

Olst was de volgende, die opgeheven werd
en zo kwam in de jaren 60 het hele pakket

van producten naar Twello, dat hiermee
een aanzienlijke streekfunctie en landelijke
bekendheid kreeg. Evengoed heette de
veilingvereniging nog steeds 'Deventer en

Omstreken'.
De nieuwe loot aan de vereniging was de
N.V. Fruto, (een fruithandel) die op het
veilingterrein haar eigen loods bouwde.
De tuinders van de Steenenkamer waren
blij met de veiling. Ze boden grote vrachten
groente aan, aanvankelijk nog met paard en

wagen en wat later gemotoriseerd. Dat is

ook het beeld wat nog tot in de 80-er jaren
te zien was op de veilingdagen; lange rijen,
in de Domineestraat en op de Binnenweg,
met tuinders die hun producten kwamen
aanbieden.

De 'groente- en fruitoorlog'
Die vreugde is er bij de kwekers niet altijd
geweest. ln 1928, Twello, was nog maar
net 'open', ontstond er in Deventer een
'groente- en fruitoorlog' met een staking
tot gevolg.

Het conflict kreeg landelijke bekendheid en

liep hoog op.
Wat was er loos in de loods? Het draaide
allemaal om de vergoeding, die betaald
moest worden voor het gebruik van kisten
en manden. Was het voorheen nog zo

dat de kooplieden hun gekochte waren
'verpakt' konden transporteren, vanaf enig
moment moest daarvoor betaald worden.
Een opstand brak uit en die breidde zich al

snel uit naar veilingen in het hele land.
Er werd wel geveild, maar er waren geen

kopers; die hadden gezamenlijk een boycot
ingesteld.

Ët ànotilïl..rt{ fRulÍoonLog' l

*rn tegtn de vcr-

AIg. H o ndelsbla d 30-7 1-L928

Het veilingbestuur probeerde de goederen
dan maar rechtstreeks aan het publiek te
verkopen. Dat bleek een misrekening; de
boze kopers blokkeerden de veilingdeuren
maar vanwege de kwetsbare producten als
groenten en fruit moest snel een oplossing
gevonden worden. Die kwam er: er werd
een schikking getroffen, 'ieder de helft' en
daar bleef het bij.
ln 1974 was er weer onrust, de veiling
kreeg te maken met leden die toch eens
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'buiten de deur' hun geluk beproefden. Ze

boden, aanvankelijk nog met toestemming
van het bestuur, meerdere producten zoals

komkommers aan, aan veilingen elders in
het land tot in Delft. ln de Randstad, waar
de vraag groot was, konden ze toch net
iets meer verdienen. Dit alles tot, niet te
weinig, ongenoegen van de thuisblijvende
leden die een langzame teloorgang
van hun coóperatieve vereniging zagen

aankomen. Evenzo als in de vaderlandse
geschiedenis, toen het land aan het begin
van de 17" eeuw te maken kreeg met
de zogenaamde remonstranten en de
contraremonstranten, kreeg de veiling te
maken met de 'rekkelijken' (oud woord
voor ruimere uitleg) voorstanders van een

soepele houding en de 'preciezen', die het
elders laten veilen absoluut niet wilden
toestaan. Deze discussie heeft tot 1985
geduurd.

74

ln 1978 bedroeg de omzet f8,5 miljoen en
kon er nagedacht worden over weer een
nieuwe investering: de sorteermachine
deed zijn intrede.
Een machine die enorme hoeveelheden
fruit, voornamelijk appels en peren, in

korte tijd kon sorteren naar kleine en
grote exemplaren. De machine, die meer
dan f 100.000 zou gaan kosten en met
een speciaal transport uit Frankrijk moest
komen, maakte dat Twello de enige veiling
in Nederland werd, die een dergelijke
vooruitgang kon boeken.
ln 1983 kwam de gedachte op van
samenwerking met de ïuinbouwveiling
Kampen, Zwolle, lJsselmuiden. De twee
verenigingen peilden hun leden daarover
in afzonderlijke vergaderingen.
Van de Twellose leden, die bijeen waren in
het Stationskoffiehuis, stemden 247 voor
en 40 tegen de samenwerking.

Kampen was unaniem vóór een samen-
werking. Hoewel Twello voor het eerst
over de magische streep van 10 miljoen
gulden omzet was gegaan, was het doel
van de samenwerking:'het aanbod op de
twee veilingen beter op de vraag te kunnen
afstemmen'.
De directie deed er nog een schepje boven
op en wasvan mening dat de samenwerking
de redding zou worden van de Twellose
veiling, die anders haar deuren eerder had

moeten sluiten. 'De leden hebben zich te
veel verspreid'zo was hun mening.
Twello kwam als dependance onder de
vlag van de KZIJ (veiling Kampen, Zwolle,
lJsselmuiden) en hiermee werd de 'Veíling
Deventer en Omstreken' opgeheven.
Dat de overname achteraf toch nog een
bijsmaakje had, bleek, toen duidelijk werd
dat 'lJsselmuiden' niet alleen de hallen in

Twello, maar ook nog het reservefonds
met een niet gering bedrag daarin,
overgenomen had. De leden hadden het
nakijken.

Tsjernobyl
Net toen alles weer een beetje rustig
was geworden ontplofte in 1986 de
kerncentrale in Tsjernobyl.
Dat raakte ook de kwekers rondom Twello.
Grote partijen spinazie en sla werden
doorgedraaid, bang als men was voor de
neerslag van radioactief materiaal. De

kwekers zaten er in de kantine van het
veilinggebouw verslagen, en vooral ook
woedend, bij.
Aan hun doorgedraaide producten konden
ze niets meer verdienen en ze moesten
nu grote verliezen incasseren. Evengoed
moest er wel geoogst worden en dat
betekende veelal: toch voor niets om vier
uur het bed uit; het was de veelgehoorde
klacht,

Kroniek 2076 - 2

ln 1987 werd duidelijk dat de veiling in
Twello, die ondanks 40% minder omzet
nog geen verlies draaide, uiteindelijk geen

bestaansrecht meer zou hebben en dat
een sluiting niet meer voor,komen kon
worden. Na 65 jaar werd op deze landelijk
bekende en befaamde veiling de klok stil
gezet en werden de deuren gesloten.

Een strop voor de lokale kwekers die
voortaan hun producten naar lJsselmuiden
moesten brengen. Dat betekende nog
vroeger op en een lange reis om nog op
tijd mee te kunnen 'draaien'.
De veilinghal kwam in andere handen en

werd een sport- en feesthal, de tennissers
konden er de winter in doorkomen en voor
een feestje met optredens van 'Normaal'
en André Hazes was ook voldoende ruimte.
Daarna ging het snel, het pand raakte .in

verval en verpauperde, tot het in 2015
afgebroken werd.

Het veilinggebouw in 2008. De Hervormde ge-

meente Twello hield hier toen nog de jaorlijkse
rommelmorkt.

Zo verdween, evenals met de slachterijen,
weer een stukje industrie uit het hart van

Twello. Wat rest zijn de herinneringen
aan de hoogtepunten van het jaar: o.a. de
fraaie kerstveiling, met bezoekers uit het
hele land en voor de leden de uitbundige
jaa rvergaderingen i n hetStationskoffieh u is,

waar de pet behoorlijk tegen de zolder
werd gegooid.

Bronnen: Archief OKV

Archief gemeente Voorst
Archieven streekkra nten
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De sorteermachine die in 7947 in gebruik was, Íoto ter gelegenheid van het A0-jorig bestoon.
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Naamsaanname in 1826

Al op 20 juli 1808 en nogmaals op 18

augustus l-8L1 was het keizerlijk decreet
afgekondigd dat registratie van de familie-
naam voorschreef en de aanzet gaf tot de
registers van de burgerlijke stand.

ln artikel L lezen we:
De genen onzer onderdonen in de depor-

tementen von het voormolig Hollond, der

Monden von den Rhijn, der Monden van de

Sche/de en von het orrondissement Breda,

welke tot dus verre genen yosten familienoom
of voornomen hebben gehodt, zullen gehouden

zijn, zodonigen, in den loop von het joar der

bekendmoking van ons tegenwoordig deueet,
aan te nemen, en de opgove daorvon te doen

oan den ambtenoor von den civielen stoot der

gemeente, alwoor zij woonachtig zijn.

Voor alle mensen die al (lang) gebruik
maakten van een vaste achternaam was er
geen probleem, die konden zij behouden.
Maar iedereen die nog geen vaste achter-
naam had moest een naam aannemen.
Opmerkelijk is dat van vrouwen (weduwen,
gehuwden of ongehuwden) verwacht werd
dat zij de naam van hun vader zouden gaan

gebruiken ze hoefden zelf dus geen keuze

kenbaar te maken.

ln art.6 lezen we nl: De fomilienaam, dien

de voder, of, bij ontstentenis von dien, de

grootv a d e r v o n v o d e rszijd e, v e rkl o o rd h e eft , te

werkgroep genealogie - Auke Vlietstra

willen aonnemen, of welke hem toegekend zol
blijven, zol aon olle kinderen worden gegeven,

die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren

en aon te nemen in de okten.

ln 18L2 werden er in de commune Nijbroek
39, in Twello 47 en in Wilp 55 namen aan-
genomen. Van de commune Voorst zijn er
geen lijsten bekend, mogelijk is er nog iets
te vinden in de serie ingekomen / uitgaan-
de stukken en processen-verbaal van de

commune Voorst in het gemeentearchief
(Gemeentearchief Voorst, 0101. Ambts/
gemeentebestuur, inv, nrs. L64-165).

ln 1825 waren er nog steeds mensen die
geen familienaam hadden aangenomen,
alhoewel er in 1818 boetes waren aan-
gekondigd. ln de Staatscourant van 19

november 1825 is door Koning Willem I

een Koninklijk Besluit uitgevaardigd.
(zie de pagina hiernaast)

ln de gemeente Voorst werd er door 15
personen, gebruik gemaakt van deze mo-
gelijkheid, waarvan twee buiten de termijn
van zes maanden. De naam Hulleman werd
zes keer ingeschreven, waarschijnlijk broers
van elkaar. Eén vrouw, Wilhelmina Theunis,
schreef zich in onder de naam Nyboer,
Daarnaast werden de volgende namen
aangenomen: Linthorst, Diks, Stapelvont,
Schotman, Berends, Bartelts en Leusveld.

ff.18a5.
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ln de 'Nederlondsche Stootscourant' van 79 november 7825 is een Koninklijk Besluit von

8 november 7825 geplaotst waarbij diegenen die nog steeds geen voste familienaom
hadden oqngenomen de gelegenheid kregen om die op het gemeentehuls von ziin of
haar woonploats olsnog te loten vastleggen. Dot moest binnen zes moanden gebeuren,

zo niet dan konden boetes worden opgelegd.
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(No. 74.) BESLUIT van den Ssten Novêmber 1825, houdende nadere bepalingen
omtrênt hêt aannemen van vaste geslachtnarnen.

Wíj I{ïLLEM, bij de gratie Gods, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN oRANJE-
NASSAU, GROOT-HERTOG VAN LUXEMBURG, enz,, enz,, ênz.

In aanmerking nemende dat het ín sommige gedeelten des Rijks nog stêêds
plaats víndt, om geene eigenlijke geslachtnamen te voerên, maar integendeel
veranderlijke bíjnamen te dragen, en deze telkens, bij verandering van
woonplaats, met andere namen, die ontleend worden van de plaatsen of erven,
welke opnieuw met der woon betrokken zijn, te verwisselen;

Overwegende, dat zoodanige handelingèn tên eenenmale strijden met de voor-
schriften van het decreet van den 18den Augustus L8l-l-, en bovendíen duis-
terheden en verwarring van verschillenden aard voor de registers van den
burgerlijken stand moeten opleveren;

Gezien dê wêt van den 6den Maart 1818 (staatsblad no. 12) i

0p het rapport van Onzen Minister van Justitie; Den Raad van Statê
gehoord;Gezien het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken:
Hebben besloten en besluíten:

Artikel 1

Voor die genen Onzer onderdanen, welke tot hiertoe nalatig zijn gebleven,
om overeenkomstig hêt dêcrêet van den 18den Augustus 1811", êênên vasten
geslachtnaam aan tê nemen, en in plaatse daarvan eênen veranderlijken
bíjnaam zíjn blijven voerên, wordt op nieuw een terrnijn van zes maanden
opengesteld, binnen welken zíj gehouden zul1en zíjn, zich eenen vasten
geslachtnaam te kiezen, en daarvan bij den ambtenaar van den burgerlijken
stand van derzelver woonplaats de vereischte verklaring af te leggen, in
voege a1s bij hetzelve decreet van den 18den Augustus 1811, en met bijzon-
dere ín achtneming van het voorschrevene bij artíke1 6 is bepaald, waarvan
de stipte nakoming mitsdien bij deze op nieuw wordt aanbevolen,

Artikel 2 van dit KB gaot over de mootregelen (strqf of boete) die opgelegd zullen worden als men binnen de

termijn van zes maanden geen noom oonneeemL Deze stroífen en boetes waren ol in 7878 vastgesteld.
Artíkel 3 gaat over de aangifte die de ombtenoor von de burgerlijke stand moet doen bij de rechtbonk ols men
niet voldoet oan het gestelde in artikel 7.
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De naam Leusveld is kennelijk gekozen door
een bewoner van de gelijknamige boerderij
aan de Leusvelderweg, op de grens met de
gemeente Brummen.
ln de inschrijving lezen we dat Hermen
Jansen, daghuurder de naam Leusveld
aanneemt.

Leusvelderweg 2, ongeveer 1950

-.Zaa.

.'4/z*/.,,.,:';,-./*
Hermen Jansen, hier
Harmen genoemd, over-
leed op 22 maarl 1828
in het huis C no.12.
Opmerkelijk is dat in de

overlijdensacte niet de
naam Leusveld wordt
genoemd, maar alleen
het patroniem Harmen
Jans(en). ln de huwe-
lijksakte van zijn zoon
Gerrit Jan staat vermeld
dat zijn vader, Harmen
Jans, de naam Leusveld
heeft aangenomen.
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De naam Leusveld kwam bij de Volkstelling van 2007,29 kee

meente rondom Voorst, het meest in de gemeente Brummen e

Eu is hisr yan tlczc verhlarirrg opgepaakt ctr tloog ons in cluplo ondcrteekesil Bronvermelding:
A.C. Zeven, Wageningen 1976. Aangeno-
men geslachtsnamen te Nijbroek, Twello
en Wilp, 18L2 en Voorst, 1826.
Gemeentearchief Voorst, Archief van de
ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Staatscourant (vi o Del phe r. n l) van
19 november 1825.

Parenteel Jan Jansen Leusveld door de

heer F. Leusveld.

Artikel Achternamen in Amsterdam' van

H. Snel in Misjpoge 2010-1
Decreet (1811) van Napoleon op http://
www. ke n n Í sl i n k. n I / pq g i n q/d e c re et-v a n-
napoleon-18LL
Akten Burgerlijke Stand en DTB's via de site
www.Ge nve r. n I en www.WieWosW ie. n I
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Het lijkt te gaan om Hermen Jansen, gedoopt op 19 jul 1761
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Hermen is op 20 februari t79tin Voorst getrouwd met Mechtelgina (ook Mechtelgen)
Pasmans, geboren op 23 september L768 in Warnsveld. Zij overleefde haar echtgenoot
en overleed in 1842.
Dit echtpaar kreeg tussen t79I en 1809 negen kinderen.
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Doorn & Van der Haar
Computers

1} www.doornvanderhaar.nl

Vestiging Vaassen

Wilhelminaweg 3
8171 EJ Vaassen
0578 - 57 58 56
Verkoop - Reparatie - Websites

,; info@doornvanderhaar. n I

Vestiging Twello
H.W. lordensweg 324

7391 KB Twello
0571 - 29 80 B0

Cloud - Onderhoud - Netwerkenffi
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de grenzen van het graafschap Hamaland
rtering Terwolde Chris Nieuwenhuize

Met enige regelmaot plaatsen we in Kroniek stukjes uit nieuwsbrieven of periodieken
(zusterverenigingen) die zich bezig houden met regionale geschiedenis, cultuurgeschie-
denis of archeologie. ln de nieuwsbrief van de AWN, de vereniging van vrijwilligers in de
archeologie, afdeling 78, troffen we een tekst aan over veldkorteringswerk in Terwolde.
Op verzoek von de redoctíe wos de outeun Chris Nieuwenhuize, bereid dit bericht iets uit
te breiden met informotie over het groafschop Hamolond.

Op 23 augustus 1046 droeg koning Hendrik lll (1017-1056) te Speier zijn resterende
grondbezit in Devente6 Salland en een graafschap in Hamaland over aan bisschop
Bernold van Utrecht. De grenzen van het graafschap werden precies omschreven: "de
Rathnon od Hunne, de Hunne ad Weiegestopolon et inde ad Westerfle, de Westerfle
od Agdstoldaburgh, de Agastaldaburg ad Stenhere per silvam; et in alia parte lslq de
Louenen usque ad Erbeke, de Erbeke ad Suhtempe et item ex alia parte lslq ad Ascethe".

Op het kaartje is de
meest waarschijnlijke
ligging van de beschre-
ven grens weergegeven.
Hoewel deze lijst met
plaatsnamen in de loop
der tijd veel discussie
heeft gegeven, is wel
duidelijk dat hiermee
een gebied afgebakend
wordt dat een flink
deel van de gemeentes
Lochem, Deventer, Zut-
phen en Voorst beslaat.

Vanaf 2073 onderzoeken amateur-
archeologen van de AWN of langs deze
grens resten kunnen worden gevonden
uit de tijd van het graafschap. Al voor het
derde jaar op rij zijn daarvoor op akkers in
de gemeente Voorst aardewerk scherven
verzameld. Omdat aardewerk erg mode-
gevoelig is, geeft dat een goed beeld van

de periode waarin er bewoning in de buurt
is geweest.

Tot nu toe dateerde het oudste aardewerk
steeds ongeveer uit de 12" eeuq maar op
5 maart 2016 werd een akker onderzocht
in de buurt van Terwolde. Op deze plaats
had AWN lid Evert Kluin al eerder vondsten
uit de middeleeuwen gedaan.

20 O ud h e id ku n d i g e Kri ng Voorst

Het terrein bleek werkelijk bezaaid met
scherven van kogelpot-, Pingsdorf-, Paf-

frath- en Proto-steengoed. Aardewerk dat
karakteristiek is voor de 10" tot en met de
l"3u eeuw, ln minder dan 3 uur tijd werden
bijna 5000 scherven verzameld met een
totaal gewicht van meer dan 20 kilo.

Naast het aardewerk zijn verder de vele
stukken maalsteen (meer dan 30 stukken)
opvallend. Daaronder een groot segment
met opstaande rand. De maalsteen moet
oorspronkelijk een doorsnede van ruim 50
cm hebben gehad.

lnteressant is dat de bewoning al lijkt
te starten in de 9" of L0" eeuw. Uit deze
periode dateren enkele tientallen scherven
met zogenaamde radstempelversiering,
sommige gecombineerd met de typische
rode verf die ook voorkomt op het iets
latere Pingsdorf-aardewerk.

Hunneschans oardewerk uít het eind von de 9" of
begin van de L0 eeuw. (Foto Harry Schotman)

De combinatie komt maar in een korte
periode voor, van het eind van de 9" tot
het begin van de 10" eeuw en wordt
Hunneschans-aardewerk genoemd.

De bewoning lijkt te eindigen in de 14"

eeuw. Behalve wat moderne vervuiling,
bestaat het jongste aardewerk namelijk uit
een honderdtal steengoedscherven die ka-

rakteristiek zijn voor deze periode. Dat sluit
goed aan bij de ontginning van het betref-
fende gebied in 1328. Toen het omringende
natte gebied van Nijbroek ontwaterd werd,
verdween de al bestaande bewoning op dit
hogere deel.

Kroniek 2076 - 2

Groot stuk von een moolsteen (Foto Horry
Schotmon)

lntrigerend is tenslotte de vondst van ruim
zestig 2 à 3 cm grote sliertjes, met de dikte
van spaghetti, van een nog niet gedeter-
mineerde zwarte substantie. Het lijkt ooit
vloeibaar te zijn geweest

Onbekende substontie gevonden bij Terwolde
(Foto Harry Schotman)

Mooie resultaten dus, die onderstrepen
dat de zoektocht naar de grenzen van Ha-

maland de moeite waard is. Wij gaan daar
zekere mee door.

Noschrift redactíe:
Wie denkt te weten wat de onbekende
substantie is? ldeeën graag melden bij:
kroniek@okvvoorst.nl
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pen(seel) door Voorst
Tekst: Ada van der Goot-van Eck

Tekening: lan Lubherts

De redoctíe heeft n.a.v. het qrtikel over de wondelingen die Joc. P Thijsse honderd joor
geleden mqakte rond de lJssel, oon Jqn Lubberts gevroagd of hij -net als de plaatjes in
het verkodeolbum "lJsel"- ol eens iets vsn de Bondíjk hod getekend. Tot onze verrassing
kwam hij met een schilderij qon dot hij von de Bondijk heeft gemookt. Vondoar dat we
voor deze keer het opschrift vsn deze rubriek iets hebben oongepost.
Ado van der Goot schreef er -zools gewoonlijk- een verhaoltje bij.

Deze ploatjes komen uit het Verkode-olbum "lJsel", getekend door Jan Voermon jr., zie het artikel op blz. 28

Voordat de nieuwe dijk werd aangelegd,
veranderde de lJssel regelmatig zijn loop.
Door vernauwing van het lJsseldal ter
hoogte van Twello-Voorst werd het water
altijd hoog opgestuwd, waardoor de dijk
kon doorbreken. Deze dijkdoorbraken de-

den zich onder meer voor bij de Matanze

en Kolkestein.
Doorbraakkolken herinneren hieraan.

Maar ook veel doorbraakkolken, bin-
nendijks gelegen op korte afstand van de
dijk, zijn in het kader van de dijkverbreding
gedempt.
Tussen 1850 en 1855 is de dijk verhard en
hoewel het planten van bomen op deze
soort dijken verboden was vanwege het

risico de stabiliteit van het dijklichaam aan

te tasten, was er op en langs de Terwoldse

Bandijk sprake van beplanting in de vorm
van bomen en hagen. ln combinatie met
de houtwallen, de hoogstamboomgaar-
den, hagen en singels in het achterland
was deze beplanting bepalend voor het
landschapsbeeld van de stroomruggen
langs de Terwoldse Bandijk. Pas bij de

meest recente dijkverbetering rond 1990
is de beplanting op de kruin en het talud
van de dijk grotendeels verwijderd.
ln de gemeente Voorst liggen verscheidene
historische wegen. De Bandijk sluit aan op
deze oude wegenstructuur.

Bandijk Terwolde
De historie van de Terwoldse Bandijk is

afleesbaar in landschap en bebouwing.
Bijzondere historische bebouwing ver-
wijst naar de tijd dat de lJsseloevers deel
uitmaakten van oude handelsroutes van
de Hanze.

ln de 14" eeuw was de Veluwse Bandijk
reeds een aaneengesloten dijk.

Door de ontginning van Nijbroek was
in I37O een organisatievorm ontstaan
die verantwoordelijk was voor de water
beheersing. Deze organisatie maakte het
mogelijk een aaneengesloten dijk langs de
lJssel aan te leggen.
Door het tekenen van een dijkbrief gaf
hertog Eduard van Gelre in datzelfde jaar
opdracht tot voltooiing van deze dijk.

Deze foto toont duidelijk
dot de dijk een belang-
rijke functíe heeft; het
huis (rechts), met de

noam'Kiek over de díek'
is dezelfde ols op het
schilderij von Jon Lub-

berts. (Bandijk 40)
Jon Lubberts schilderde
de Bondijk ongeveer tíen
joor geleden.

^re .,*^i:

22 Oudheidkundige Kring Voorst Kroníek 2076 - 2 23



de Groote Polmate
Gert Gootjes

De boerderij oon de Melkleenweg 4 in Terwolde kent een bijzondere geschiedenis.
Volgens Dirk Otten in z'n boek "Boerderijnomen gemeente Voorst", wordt de boerderij
ol in 7789 genoemd.

Een onderzoek onlangs door Wim
Jansen van de stÍchting lJsselhoe-
ven naar de gebinten laat zien dat
er sprake is van hergebruik van

balken die eerder uit de L5e dan

uit de 16e eeuw stammen. Dit is

te zien aan enkele vlot- en haal-
merken. Een vlotmerk is letterlijk
een v/ofmerk d.w.z. deze gebinten
zijn gemaakt van boomstammen,
die over water zijn vervoerd als

onderdeel van een vlot.

Sommige gebinten zijn waarschijnlijk
afkomstig uit een groot gebouw, gezien
bijvoorbeeld een haalmerk XXVlll (Ro-

meinse cijfers voor het getal 28). Over
duurzaamheid gesproken. Romeinse cijfers
zijn met een beitel makkelijker in hout aan
te brengen dan Arabische en daarom nog
lang gebruikt door timmerlieden. Hout
voor gebinten was duur en werd daarom
vaak hergebruikt.

van de boerderij mocht blijven wonen.
Het verslag laat de toestand zien in 1952
van het deel van de boerderij waar het
gezin woonde.
De slaapgelegenheid is onvoldoende, o.a.
op grond van "onvoldoende scheiding der
geslachten!"

ln 2001 wordt de boerderij (als schuur) gekocht door
een gemeenteambtenaar, die het voor elkaar krijgt
dat de boerderij weer een woonbestemming krijgt.
Omdat hier vraagtekens bij gezet worden, volgt een

rechtszaak, bekend als "de affaire boerenschuur
Terwolde".
Door al deze verwikkelingen wordt de boerderij in

2002 weer te koop gezet, waarbij in de advertentie
van de makelaar de term "vervallen" wordt gebruikt.
Dus niet "authentiek" of "origineel", zoals gebruikelijk,
maar "vervallen" !
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Om enigszins oan te geven hoe de

situatíe op dot moment was, hierbo-
ven een foto von het "toílet".

ln 2003 wordt de boerderij dan gekocht:'

door de familie Gootjes-Ettema.
Dan volgt een verbouwing van 11 jaar

waarin de boerderij weer bewoonbaar
gemaakt wordt,
Hiermee wordt na ruim 60 jaar het rapport
uit 1952 gelogenstraft en is van een "onge-
schikt voor bewoning, niet te verbeteren"
boerderij een eigentijdse woning gemaakt.

Tevens is de boerderij voorzien van de

originele naam "Groote Polmate".

De boerderij wordt in een onderzoek naar
de woningtoestand in de provincie Gelder-
land in 1"952 aangemerkt als "ongeschikt
voor bewoning, niet te verbeteren"l
Het ene deel van de boerderij wordt dan
bewoond door de weduwe Veldhuis en het
andere deel door delamilie Jansen met 12
kinderen.
De familie Jansen had de boerderij gekocht
van de weduwe Veldhuis, waarbij bedon-
gen was dat de weduwe in een gedeelte

24

Als de weduwe Veldhuis is overleden en
de familie Jansen verhuisd is naar een
andere woning, wordt de boerderij in
1954 gekocht door de familie Busser; die in
verband met de geplande uitbreiding van
Deventer (Deventer dubbelstad) op termijn
de Worp zou moeten verlaten. Deze familie
laat tegenover de boerderij in 1967 een
woning zetten, waarmee de boerderij haar
woon bestem m i ng verliest.
De boerderij is gedurende bijna 50 jaar ge-

bruikt als schuur en verkooppunt voor de
groenten die de familie Busser ter plekke

verbouwde.

Ou d he i d ku n d i ge Kri n g Voo rst

I Onderzoek naar de woningtoestond in de
provincie Gelderlond uit 7952.

Boekhandel Oonk

Stationsstraat 4 Twello

T:0571-27 15 09

E: info@evennaaroonk.nl
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Niet long voor hoor dood was ik op bezoek bij mijn moeder (1909-2006). Moeder vertelde

over de Plattelondsvrouwen, wsor ze jorenlang met veel plezier lid von wos geweest.

(opgetekend 31" oktober 2005)

Jon van Barneveld

"Mevrouw Brouwer - je weet wel - was destijds voorzitter."
Moeder keek mij vrogend qqn. Ik kon me mevrouw Brouwer
nog goed herinneren, ze woonde niet ver bii ons vondoon en

hqqr mon was gemeentesecretoris geweest.

Moeder vertelt verder:
'Aan het begin van de vergadering zegt mevrouw Brouwer
dat juffrouw Haas, de vrouw van bakker Haas van de Parke-

lerweg, is overleden. Dat wisten wij natuurlijk al lang, maar
het is toch goed dat de voorzitster dat soort dingen officieel
vertelt in de vergadering, tenslotte was de vrouw van Haas

heel lang lid geweest van de Plattelandsvrouwen. Maar wat
gebeurt eq later, tijdens de rondvraag?

"Riek van Heerde, je weet wel, de vrouw van Gerrit van

1,1r 1r;1 I Ii.
0! dt hrililioiák lshlntlhg k d!{ lell htnÍd \l

2 GFÁNDS PAIX'

,,rds.nhiluu'g \,tni i!Í. rnilik
on,xr \níirbw, iilthh1.: t [J{íLi Fj

J.WÊtK 6.m.b.H. Ald. H0lland, Arnhem.

Ou d h e i d ku n d i g e Kri n g Voorst

Mevrouw ? Heerde die ook aan de Parkelerweg woonde, een paar huizen

bij Haas vandaan, Riek van Heerde dus die zegt: 'lk wil eens vragen: hoe is dat eigenlijk,
zijn wij aan de Parkelerweg wat minder dan die van de Klokkenkampsweg?'

Mevrouw Brouwer woonde oon de Klokkenkampsweg. 'Hoe bedoelt u?' vraagt mevrouw
Brouwer. 'NorJ,' zegt Riek, 'aan de Klokkenkampsweg zijn ze mevrouw en aan de Parke-

lerweg zijn ze blijkbaar juffrouw.'

Mevrouw Brouwer wist niet goed wat ze moest zeggen,

maar ze begreep het precies. En op het laatst zei ze: 'Laten

we dan nu afspreken dat in het vervolg iedereen mevrouw
is.'

Dat klonk goed, allemaal evenveel, probleem opgelost.

Maar toen ging Chrisje Willemsen, die anders nooit wat
zei, opstaan. En ze riep: 'En ik dan? Wat moet ik dan? Blijf
ik dan juffrouw? Want ik ben niet getrouwd, dus ik ben
geen mevrouw.'
Ze was helemaal overstuur. Het heeft mevrouw Brouwer
nog heel wat moeite gekost om de zaak te sussen."

ofbeelding 7: Recepten von de Hoogsche Kookschool, door Mej.

A.C. Monden, directrice von de Haagsche Kookschool.
Juffrouw ?

Een en dertígste druk. 's Gravenhoge, De Gebroeders van Cleef (1913)

afbeelding 2: "Het Electro lnmaokboekje" (Geen vermelding van outeur.)
Uitgove'VDEM', co. 1935
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I]RASSERIE - RESTAURANl'
SINDS 1916

KCRDERUNK

Altijd de juiste sfeer

Stotionsstroot 3l

7391 EH Twello

0571 271851

info@korderijnk.nl

www.korderijnk.nl
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qcvLtLdc b.oe\cw,

KY e wtcwb ( o o d cw s7 co uL a a sBRIL
AMBACHTELIJKE
BAKKERIJ

Bakker Bril Voorst
Foto uit 1960, bakker Bill metde bestelauto op weg om brood te bezorgen

:'Yj:'i:.

Rijksstraatweg 24, 7383 AR Voorst, 0575-50127 1

wwwbakkerijbril.nl info@bakkerijbril.nl

Het ruim twee eeuwen oude pand van
bakker Bril is nog steeds (na enkele
verbouwingen) in gebruik.

Het pand staat op de monumentenlijst.
De bakkerij bestaat meer dan 1 50 jaar en
zoon Paul is de 5e generatie Bril.

Het bedrijf is tegenwoordig 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 eigengemaakte
produkten mee naar huis.
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Kort geleden werd ik geattendeerd op het boek "lJsel" (met eén s) door Joc. p. Thijsse.
Daar dit boek al joren in míjn bezit is, heb ik het weer te voorschijn gehoold en ben het
gaan herlezen. Het boek ís uitgegeven in november 7916 door'N.V. Bakkerij "De Ruyter"
der Firmq Verkade en Comp.' te Zoandom.

Voorst honderd jaar geleden
een wandeling met loc, P. Thijsse (1)

ln het voorwoord schrijft Jac. P. Thijsse:
"We hodden nogol moeite, om in 7975 een
rustig stuk Nederlond te vinden, woor we
ongehinderd konden wandelen en teekenen
Op menige ploots vreesden we belemmerd
te worden door de mobilisotie en wat daor
mee so me n ho n7t........".

Gerard Vrieling

Na " den Oude lJsel" met omgeving be-
zocht te hebben ging Thijsse langs "den
Geldersche lJsel". Na Zutphen ging het
richting Voorst:
"......,.voor de rij huisjes en stalletjes oon de
linker lJseloever qsn den grooten weg naor
Voorst. Dit is zoo'n huiverwekkend leelijk
buurtje, dat wij over de brug liever meteen
rechtsof slaan, de Morsch in en zoo noqr
de Voorster Klei. Dat is mín of meer een
omweg, moar buitengewoon aongenoom
ritje door bouwland en weilond. Even voor
de steenfabriek kruisen we de Hoender-
nester beek, de thqns niet anders is dan
een voortzetting van de Voorstondensche
beek, moor vroeger, toen de Kanonsdijk
nog niet bestond, wos dit de lJsel zelf en die
stroomde toen langs Empe, dot is allemaol
nog duidelijk te zien. Longs de hofstede
Senderen, díe zeer geheimzinnig wordt
omgeven door een vierkqnte grocht met
hooge bomen, bereikten we het dorpje
Voorst in de buurt daorvqn vonden we een
n i e uw p rettí g hoofd kwo rtí e r.

De volgenden dog wilden we een beetje op
odem komen. We lieten de rijwiebn in de
schuur en gingen een dijk-oeverwondeling
maken. Tusschen Doesburg en Deventer
heeft de lJsel longs de oostoever geen
doorloopende bedijking, omdat daar nogol
hooge gronden liggen en ollen hier en
daar is er don een gdotje gestopt. Lqngs

de westoever begint de doorloopende
bedijking in de buurt von Zutphen en het
eerste stuk von die Veluwschen bondijk ligt,
wot eerst wel heel vreemd lijkt, verscholen
in de bosschen nobij Klorenbeek, een heel
eind op Apeldoorn aan.
Wie langs de grooten weg vqn Apeldoorn
naar Zutphen fietst, trefi dien dijk in de
buurt Appen en door liggen er ook kolken
of wielen qon. Even voorbij het kruispunt
ziet ge hem weer linksaf goan, vlok bij
dien ouden scheeven, schilderachtígen
watermolen, woar altijd wel een teekenaor
of een fotogroof bezig is, wont die kunnen

dat ding niet met rust lqten.

\\"ATERMOLEN BU VOORST

Wat ze moeten beginnen ols het mooie
krotje binnenkort in elkaar valt, weet ik
niet, maar 't zal ook mij ook geweldig
spijten, want duizenden menschen hebben
plezier oan dat molentje. I uiteindelijk is de
watermolen in 1930 afgebroken-G.Vr.l
Nu, doorlongs [de watermolen] volgden
wij don dien bandijk, die hier wel geen

openbore weg is en geen voetpod vertoont,
moor iedereen wqndelt toch ongestoord
over die dijkjes. Het vee heeft hem hier kort
afgegraasd en alleen wot grijze kruisdistels
loten staon met hun recht afstaande tskken
en grouw groene stekelbloderen.
Door boschjes en boomgoorden, (je hebt
nooit zoo'n raren rivierdijk gezien) belond-
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den we eindelijk op den witten grindweg,
die onzen dijk kruist. We slaon dien grind-
weg in, maor nemen ons voor, hier straks
weer de dijkwandeling noordwoqrts te
hervotten, want in die richting ziet het er
nog aangenamer uit.
Die grindweg kruist een eindje verder een

smol slootje, dat ik even aon u wil voorstel-
len als een Oude llsel, waor in de 77" eeuw
nog schepen voeren, want dit bed was
toen op zijn minst even belangrijk ols het
oostelijk deel, dat wij nu noderen.
Achter hoge populieren en iepen verrijst
een dikke, vierkonte, ontieke toren met
een nieuw uitziende spits, dot is Nijenbeek,
of, zoools de offícieele koarten zeggen,
Nieuwenbeek en dsor moeten wij boven
op............"

Jac. P. Thijsse beschrijft dan uitvoerig het
interieur en constateert dat alles goed on-
derhouden wordt door de eigenaren van
de toren en hij verhaalt over de gevangen

Reinout lll, de "vette hertog".

Tot zover dit deel over Voorst en omgeving
100 jaar geleden.

ln de volgende "Kroniek" het vervolgtraject
van Jac. P. Thijsse in onze gemeente, De

route die Thijsse destijds liep is nog gro-
tendeels te lopen.
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ffiH:n ledenvergadering 28 april 2OtG 
ran Groenenbers

Voorafgaand aan de vergadering heeft de
heer Rien Mouw een lezing gegeven met
als titel 'Zwerven over de Veluwe'

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering

a. Er zijn afmeldingen ontvangen van
mevrouw Muller en de heren Van Oor-
spronk en Homan

b. Onze huidige accommodatie voldoet.
De huur is met 5 jaar verlengd.

c. Er wordt gezocht naar een nieuwe
opslagruimte voor onze materialen.
Voor de zomer van 20L6 moeten onze
spullen weg bij de fam. Gorkink aan de
Leemsteeg. Verzoek aan een ieder om
mee te denken over alternatieve locaties
voor opslag.

d. Er lopen gesprekken met De houtzagerij
Wilpsche Dijk en die kunnen mogelijk
uitmonden in een samenwerking in de
vorm van leveren en gebruik maken van
elkaars expertise.

e. Wat betreft De Nijenbeek: Het bestuur
heeft uitgesproken om samen met
andere organisaties de beperkte
openstelling dit jaar om te buigen naar
een ruime openstelling in de komende
jaren. Het plan is om dit te doen met
de nieuwste mediatechnieken. Voorster
Belang zal hierin participeren. Wij zullen
daarvoor onze archieven gebruiken voor
broninformatie.

f. De JUMBO actie heeft ruim 97 euro
opgeleverd voor de OKV! Hartelijk
dank.
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g. De gemeente overweegt om graven van
na 1973 waar geen grafrechten meer
voor worden betaald te ruimen. De OKV

heeft gekeken of er graven tussen zitten
van personen die van belang zijn om te
handhaven. De conclusie is dat er geen

bijzondere graven en/of personen zijn
die van algemeen belang zijn en waarvan
het graf c.q. de grafsteen bewaard zou

moeten blijven. Dit is naar de gemeente
gecommuniceerd.

h. De contacten met de leden gaan

we dit jaar verder automatÍseren
middels keuzemogelijkheid de
Kroniek in mailbestand en/of zenden
nieuwsbrieven. We zullen aandringen
op het beschikbaar stellen van de
e-mailadressen van onze leden. Hiermee
kunnen wij de kosten beheersbaar
houden en de contributie behouden
met mogelijk in de komende jaren een
lichte verhoging.

2. Notulen Algemene ledenvergadering 23
april 2015
Deze stonden vermeld in de Kroniek
20!5-2, blz. 42 e.v.

Er zijn geen opmerkingen en de notulen
worden met applaus goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2015
Deze stonden vermeld in de Kroniek
2016-1, blz. 30 e.v,

Er zijn geen opmerkingen en het
jaarverslag wordt met applaus
goedgekeurd.

Oud he id ku n d ige Kri n g Voorst

4. Financieel verslag 2015
Deze stonden vermeld in de Kroniek
2076 - L op blz. 32.

Penningmeester Wassink geeft een
korte toelichting. Er is een te hoog

bedrag aan portokosten betaald in

2015. Daarvan komt in 2OtG € 511,96

terug. Door extra afschrijving van 1000

euro op apparatuur komen we in 2015

negatief uit.
Op de ba lans staat onder de'Vissergroep'
een bedrag dat gereserveerd is voor een

nog uit te geven boek over de schilder
Visser.

5. Kascommissie
a. Verslag kascommissie

Mevrouw Braunius en de heer Van Triest

hebben de kas gecontroleerd, De heer

Van Triest geeft een korte toelichting.
Er zijn geen hiaten gevonden en de
penningmeester heeft de zaken goed

voorel kaar. De penningmeester/bestu u r

wordt voor 2015 gedechargeerd.

Applaus voor de penningmeester.

b. Benoeming nieuwe kascommissie
Na twee jaar treedt de heer Van Triest

af. Als nieuw kascommissielid wordt de

heer B. Bauer voorgesteld. De nieuwe
kascommissie wordt dus gevormd door
mevrouw Braunius en de heer Bauer. Als

reserve meldt zich De heer F. Haagen.

De vergadering gaat hiermee akkoord

door applaus,

5. Begroting 2016
De penningmeester en de voorzitter
geven een korte toelichting op de

begroting 20L6. Er staat opnieuw een

afschrijving van 1000 euro op voor
apparatuur. Na de huur blijft de Kroniek

de grootste kosten post.

Kroniek 2075 - 2

Dhr. Meeuwse merkt op dat hij een

negatief saldo op een begroting niet
wenselijk vindt. Dit is gedaan om

duidelijk te maken dat de OKV moeite
moet doen om de eindjes aan elkaar te
knopen.
Dhr. Liese valt op dat de huur en

energie in 2016 lager zijn dan in 2015.

Dit heeft te maken met een lagere

energierekening.
De afschrijving van 1000 euro per jaar
is m.n. van belang voor het snel kunnen

investeren in nieuwe (computer)

a pparatuu r.

Na de toelichting gaat de vergadering
akkoord met de begroting door een

applaus.

ln aansluiting hierop maakt de voorzitter
bekend dat de heer Wassink aftreedt
als bestuurslid. De heer Wassink wordt
geprezen voor zijn enorme inzet om

de financiële administratie van de

OKV weer goed op orde te krijgen.
Hij blijft nog wel actief als vrijwilliger
vooral op ICT-gebied en onderhoud
van de website van de OKV. Als nieuw
bestuurslid verwelkomen we de heer
Huisman.
Het bestuur zal de functies verdelen
conform de gestelde regels in ons

statuut. ln de volgende Kroniek zal

de nieuwe functieverdeling worden
vermeld.

7. Rondvraag
1. De heer Gootjes vraagt aandacht

voor het beter beantwoorden van

e-mails. Hij heeft een aantal keren
geen reactie op een e-mail gehad. De

heer Vlietstra merkt op dat er veel

vragen binnenkomen die niet meteen
beantwoord kunnen worden.
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Wel is het van belang een reactie terug
te sturen dat de e-mail ontvangen is en
wanneer een antwoord verwacht mag
worden.
Verzoek om vragen voor de OKV te
sturen naar info@okvvoorst.nl en niet
naar kroniek@okvvoorst.nl.

2. De heer Liesevraagt of er al duidelijkheid
is over copyright op foto's. Er is in m iddels
wel meer duidelijkheid. Foto's van 70
jaar of ouder mogen gebruikt worden.
Niet altijd is duidelijk of er copyright
op een foto zit als de OKV bijv. een
niet originele afdruk krijgt. Volledige
duidelijkheid is er dus nog niet.

3. Mw. Van der Vegte vraagt of de
ledenactie met cadeaubon vorig jaar
iets heeft opgeleverd. Er zijn wel leden
bijgekomen maar er waren ongeveer
net zoveel opzeggingen. De hoge

gemiddelde leeftijd van de leden speelt
hier een rol. Mw. Van der Vegte oppert
om bijv. een lidmaatschap cadeau te
doen met moeder- en vaderdag. Door
het vele werk voor vrijwilligers is het niet
makkelijk om een goede wervingsactie
op touw te zetten. Zo ziln recent het
grote archief van de heer Burgers en
een kleiner archief overgedragen aan
de OKV.

Het doel van 1000 leden aan het eind
van ons jubileumjaar 2015 is niet
gehaa ld.

De voorzitter nodigt de aanwezigen
eens te komen kijken in de werkruimte
aan de Dorpsstraat L1a te Twello.

8. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt iedervoor de inbreng
en aandacht en sluit de vergadering.

BEDANKT

WIM!

Harro )_lJl)ljjo
rweuo, Michietde Ruyterstoat r0r Binnendijk
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De OKV feliciteert TUMBO Binnendijk met de heropening op de nieuwe locatíe!
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