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Ten geleide 

De verschijning vorig jaar van "Vorden, een historische verkenning" mag dan 
al heel wat van de historie van Vorden boven water hebben gehaald, er blijkt 
nog genoeg materiaal voor publicatie voorhanden. 
't Kost natuurlijk nogal wat tijd om een en ander op te zoeken en te ordenen. 
Gelukkig kon ook deze "Kronyck" weer met interessante artikelen gevuld 
worden. Degene die aan deze uitgave hebben meegewerkt wil het bestuur bij 
deze hartelijk danken. 

Bijdragen in dit nummer van: 
J. Eefting 
H .C. Kettelerij 
J. v.d. Broek 
Mevr. R. Poesse 
H.G. Wuilink 
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Een inbraak in de Kring van Wildenborch 
In hetjaar 1831 is in de omgeving van het kasteel de Wildenborch een inbraak 
gepleegd. In verband daarmede stuurde de Officier van de Rechtbank te Zut
phen de volgende gegevens rond, met een bijbehorend verzoek tot opsporing 
van de gestolen goederen en van de daders: 

LIJST VAN GOEDEREN IN DEN NACHT VAN DEN 
12113 JANUARIJ 1831 ONTVREEMD TEN HUIZE VAN REINT 
WESTERHOLT IN DEN WILDENBORCH, CANTON LOCHEM, 
DOOR MIDDEL VAN UIT- EN INWENDIGE BRAAK, 
INKLIMMING, GEWAPENDERHAND EN MET GEWELD 
Drie zilveren Zakhorologiën; heteene een Engelsch werk met een repetitie, 
het tweede met een zilvere keten met vier strengen en een cachet, staande op 
de plaat London, het derde een Fransch. 
Aan geld een halve gouden rijder, een ducaton, nog vijftien à twintig Guldens 
aan geld. 
Een zilveren Beugeltas, gemerkt TE. 
Een gouden Hangslot, zonder band. 
Twee paar nieuwe Laarzen. 
Drie Omslagdoeken; als een witte merinosse met eene gekleurde rand, een 
groene dito, met gekleurde bloemen, de derde een gekeperde catoene Palm
doek. 
Ongeveer twintig servietten, gemerkt TW. 
Vijf en twintig mans- en vrouwenhembden, de manshembden gemerkt RWH. 
Een paar zilveren vrouwenschoengespen. 
Een paar zilveren broekgespen. 
Een Kinderborstrokje met kanten om de randjes en twee tule Mutsjes met 
kanten. 
Een lapje gebleekt Linnen, lang achttien ellen. 
Vijf en twintig beddesloopen. 
Een Serviet. 
Een porceleine Pijpenkop met een verguld bloempje, van boven met een 
koperen dop en een dito ringetje. 
Zes pleten Theelepeltjes. 
Een Scheermes met een zwart hecht en een roestvlekje op het lemmet. 
Drie Kruidhorens met eenig kruid en een papier met hagel. 
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BIJZONDERHEDEN 
De diefstal is gepleegd door vijf manspersonen (geen Joden) alle gekleed met 
lange broeken en korte ronde buisjes, sprekende half Hollandsch en half 
Munstersch, zeker drie met hoeden, een derzelve was van meerdere jaren, 
klein en dun met een ingevallen gezicht, hogehel op de neus, zwart uitzicht; 
een ander had een lange spitse neus, was nog al groot, de derde had een op
staande neus, was ook nietjong meer; alle waren zwart gemaakt, met doeken 
om het hoofd; zij waren voorzien met messen, waarvan een met een wit hecht 
en ijzeren ring, en twee pistolen, waarmede zij de bewoners gedreigd hebben; 
voorts met twee knuppels, waarmede zij de bewoners hebben mishandeld, na 
hun eerst zelfs, de kinderen niet uitgesloten, met nieuw aangekocht touw, 
zakkeband genaamd, te hebben gebonden. 
Een der voetstappen was kenbaar door eene grootespijker midden in den hak. 
Door de dieven is achtergelaten een oud pennemesje en een kantbeitel met 
houten hecht en twee ijzeren ringen, voorts twee stokken. 

De Officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Zutphen, heeft de eer onder 
kennisgeving van het bovenstaande de Heeren Ambtenaren van regterlijke 
Politie te verzoeken, de meestmogelijke recherches in het werk te stellen, ten 
einde de gestolene goederen en de daders te ontdekken, en in geval van eenen 
gunstigen uitslag hiervan onverwijld berigt aan den ondergeteekenden te 
zenden. 

Zutphen, den 13 Januarij 1831. 

De Officier voornoemd, 
W.L.F.C. van Rappard. 

P.S. Het is van groot belang te onderzoeken of ook de gevondene Kantbeitel is vermist, en of door 
vreemdelingen dezer dagen ook touw (zakkeband) is gekocht. 

Bron: Gemeente-archief Vorden, Voorl.inv. no. 87. 

Een verslag van de gebeurtenissen rondom de inbraak en van de daarop vol
gende rechtszaak is vermeld in: 
Lijfstraffelijke regtspieging in Gelderland van 1811 tot 1859 aldaar voorge
komen; door Mr. J.W. Staats Evers, advokaat en regter plaatsvervanger in de 
arrondissements regtbank te Arnhem. Bij D.A. Thieme, 1859. 
Onder de rubriek 'Diefstal met verzwaringen'. 

Daarin is het verhaal als volgt beschreven: 
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Hendrik Harmsen c.s. 
In den nacht van 12 op 13 Januarij 1831 begaven Hendrik Harms, Carl Friede
rich Noode, Johann Leonard Böthner, Johann Pieter Lange, Pieter Schäfer en 
Johann Heuer, de laatste vier Duitschers, zich, na vooraf daartoe ten huize van 
den 2den beschuldigde te Oldenzaal te zamen gemaakte afspraak, naar de 
gemeente Vorden, met het voornemen om diefstal te plegen ten huize van 
Reint Wildenborch, tuinman op een landgoed aldaar. Deze was met een ge
deelte van zijn huisgezin, den 12 Januarij, naar Lochem geweest en eerst 
omstreeks half twaalf ure te huis teruggekeerd, waarna zij zich ter ruste 
hadden begeven. Omstreeks één ure in den nacht verscheen het complot bij 
het huis. Zij sneden eene opening in het rieten dak; doch, daardoor niet 
kunnende binnenkomen, omdat er van binnen hout tegen was aangevlijd, 
wisten zij door de deur van den koestal het huis binnen te dringen en begaven 
zich, na vooraf eene wacht gesteld te hebben, opdat niemand der huisge
noaten zou kunnen ontvlugten, de aangezigten met buskruid zwart gemaakt, 
onmiddellijk naar de slaapplaats van Wildenborch en zijne vrouw, en vorder
den van hen, onder het op de borst zetten van eene pistool, de aanwijzing van 
hun geld. Zij hadden reeds eene kaars aangestoken en waren van bindtouw 
voorzien, waarmede zij hem en zijne vrouw de been en en voorts de armen op 
den rug vastbonden en beiden alzoo aan elkander hechtten . Zij gingen daarop 
naar de bedstede, waarin de meid met een jongetje van vijf jaren ter ruste lag, 
en bonden ook haar insgelijks aan handen en voeten vast ; ook twee zoons van 
Wildenborch, met name Gerrit-Jan, dertien, en Jan, achtjaren oud, werden 
door hen op dezelfde wijze gebonden, gelijk mede de vijftienjarige Re int, die 
op de deel sliep. Zij hadden intusschen, behalve kaarsen, welke zij hadden 
medegebragt, drie lampen opgestoken, braken het kabinet, de bureau, de 
kasten en een koffer open en kwamen, terwijl zij naar geld en goed zochten, 
herhaaldelijk bij de gebonden huisbewoners, van hen, onder vernieuwde 
bedreiging met de pistool, alsmede met eene sabel, de aanwijzing van hunne 
goederen van waarde vorderende; bij welke gelegenheid zij den zoon Reint 
met een knuppel op de dijen sloegen . Niet genoeg naar hunnen zin vindende, 
vervoegden zij zich eindelijk nogmaals aan het bed van den man en de vrouw, 
sloegen den eerste met eene ijzeren gordijn-roede en maakten van een stuk 
raamkoord, hetgeen zij in eene bureau hadden gevonden, stroppen om beiden 
daarmede op te hangen; waartoe zij tevens eene geschikte plaats in het vertrek 
uitzochten; ofschoon het tot dat uiterste der boosheid niet kwam. Zij pakten 
vervolgens, onder het drinken van sterken drank, welken zij daar ten huize 
vonden, het gestolene, in onderscheiden zilveren horologiën, eene dito 
beugeltasch, dito schoen- en broekgespen, een gouden hangslot, ongeveer 
f 25,- aan geld, benevens een aantal kleedingstukken, hemden, servetten en 
andere goederen en doeken bestaande, bij elkaar en verlieten daarmede het 
vertrek, onder de bedreiging, dat, indien de huisgenooten vóór acht ure in den 
morgenstond van de zaak gewag maakten, zij het huis boven hun hoofd in 
brand zouden steken. 
Bij arrest van het Hofvan Assises in Gelderland van 8 Julij 1831, werden de 1, 2, 
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4, 5 en 6 beschuldigden, die bij onderzoek bevonden waren zeer gevaarlijke, 
meerendeels reeds vroeger gestrafte, boosdoeners te zijn, schuldig verklaard 
aan diefstal bij nacht, door meer dan een persoon in een bewoond huis door 
middel van inwendige braak, gewapenderhand met bedreiging en met geweld 
gepleegd, en zulks ten opzigte van den eerstgenoemde na reeds te voren 
wegens misdaad veroordeeld te zijn geweest; en werden de eerstgenoemde tot 
de straf des doods, en de overige vier tot geeseling met den strop om den hals 
aan de galg vastgemaakt, brandmerk en opsluiting, in een tuchthuis, gedu
rende twintig jaren veroordeeld. 
Later is ook de 3de beschuldigde, Johann Leonard Böthner, die vroeger voort
vlugtig was, gevat en bij arrest van het Hofvan den 12 September 1836, uit aan
merking der bijkomende omstandigheid van herhaling van misdaad, tot de 
doodstraf veroordeeld. 
Bij Koninklijk Besluit is echter die doodstrafvoor Harms en Böthner in zware 
schavotstraf en langdurige tuchthuisstraf veranderd. 

Opmerking: In het verslag is de bestolene met de naam Reint Wildenborch 
aangeduid . Zijn eigenlijke naam is Reint Westerholt, zoals blijkt uit hiervoor 
vermelde 'Lijst'. Hij woonde nabij de huidige grens tussen de gemeenten 
Vorden en Lochem op het (klein) Hoge Vonder, toen ook het tuinmanshuis 
genoemd. Nu plaatselijk bekend als Wildenborchseweg 34. 

Huize Oecanie - Vorden. 
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De Ruiter van Vorden 
In Vorden, dicht bij 't centrum, ligt 
De Decanije, een gesticht 
waar men het zieke lijf herstelt. 
Toen vroeger op 't omringend veld 
nog niet zoveel bebouwing stond, 
trok 's nachts een spookgedaante rond: 
Dan kwam een ruiter bij het hek. 
Hij had het hoofd niet op de nek, 
maar droeg het in de linkerhand; 
zijn paard was zwart. Hij reed door 't land, 
door 't weiland, waar de klamme grond 
met nevels was bedekt. Zijn hond, 
van vacht al even zwart als 't paard, 
liep achteraan: zijn zwarte staart 
hing roerloos naar omlaag; zijn oog 
zag vurig naar zijn baas omhoog. 
Geluidloos ging het groepje voort: 
Geen stem, geen blaffen werd gehoord. 
Zo kwamen zij, na 't ommegaan, 
tenslotte bij de vijver aan. 
De ruiter hield het paard niet in, 
maar liep pardoes het water in, 
waar hij verdween. Zijn trouwe hond 
sprong zonder aarzelen terstond 
hem achterna. Het watervlak 
trok dadelijk weer spiegelstrak. 
Een zwak geknars werd dan gehoord, 
als 't sluiten van een oude poort. 
Ook klonk er soms een holle lach, 
hetgeen men als een teken zag 
dat hij bij 't rijden had gebroed 
op boze plannen: Niet veel goeds 
viel te verwachten. Menigmaal 
leed iemand plots een vreemde kwaal 
nadat de ruiter was geweest. 
Zo was dit heerschap zeer gevreesd. 
Maar nu, bij 't drukke snelverkeer, 
verschijnt het spook maar zelden meer. 

Uit: De witte Joffers, door D.W.J. Teding van Berkhout De Walburgpe rs, Zutphen. 
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Oranjevereniging al negentig jaar 
Is het tegenwoordig een goede gewoonte van de diverse verenigingen om de 
verslagen en de notulen te bewaren, vroeger was dit niet algemeen gebruike
lijk. Daardoor kan het nogal wat problemen geven de juiste oprichtingsdatum 
of jaar van een vereniging te achterhalen. 
Met betrekking tot de vereniging waar dit stukje over gaat, de Oranjevereni
ging, is dat ook het geval. Bij de tot dusver gedane naspeuringen is als oudst 
bekende stuk dat op de Oranjevereniging of comité betrekking heeft een 
gemeenteraadsverslag uit 1898. 
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Uit dit verslag luidt de betreffende passage: 
"De ondergetekenden, uitmakende het bestuur der commissie van het kro
ningsfeest, verzoekt eerbiedig aan de raad dezer gemeente om eene kleine 
subsidie uit de gemeentekas te mogen genieten wegens de grote kosten welke 
aan dat feest verbonden zijn. 16 juni 1898." 

w.g. 
P.A. v.d. Borch van Vorden, voorzitter. 
L.J. Looman, secretaris. 

Volgens een raadsbesluit van 18juni 1898 wordt het tekort tot maximaal flOO,
gedekt, A. Tjoonk en P.G. Gallee ondertekenden dit besluit. 
Gezien dit document bestaat de Oranjevereniging dit jaar al 90 jaar; 
de verwachting is echter dat bij het verdere onderzoek een nog vroegere 
datum als eerste vermelding te voorschijn zal komen. 
Een volgende maal dat om subsidie wordt gevraagd is in het jaar 1913. 
Op 27 juni van dat jaar worrlt er een verzoek aan de raad gericht om een 
inzameling langs de huizen te mogen houden. Dit ter dekking van de kosten 
voor het feest ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar onafhankelijk
heid. Er wordt van uitgegaan dat dit te weinig opbrengt en de commissie 
verzoekt daarnaast om een subsidie van f0,25 voor elk der 650 kinderen plus 
f 100,- voor het volksfeest. 
Dit verzoek is ondertekend door: W.J. Thate, W.F. van Mourik, H. van 
Lunzen, A.C. Zijderveld, J. Nienhuis en J. Philips, uitmakend het uitvoerend 
comité. Een totaal bedrag dus van f 262,50 dat gevraagd wordt. 
Dit wordt op 28 juni bij raadsbesluit verleend. Een voor die dagen geweldig 
bedrag als men in dezelfde notulen leest dat er een onderwijzeres aan de open
bare dorpsschool wordt benoemd tegen een jaarwedde van f 550,-. 
In 1925 komt er bij de gemeente een brief van de Vereniging Koninginnedag te 
Utrecht. Deze vraagt in verband met de organisatie van de feesten t.g.v. het zil
veren huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins of er in Vorden 
een Oranjevereniging bestaat. Het antwoord d.d. 30 maart 1925 geeft een 
bevestiging hierop waarbij vermeld wordt dat de heer WA. v.d. Wall-Bake, Rit
meester der Huzaren, Huize de Kieftenkamp, voorzitter van de Oranjevereni
ging is. 
Bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de verloving van Prinses Juliana en 
Prins Bernhard wordt er ook subsidie verleend ten bedrage van f 200,- plus 
f 25,- voor elke muziekvereniging (23 september 1936). 
Op 27-6-1938 wordt er door de raad weer subsidie aan de Oranjevereniging 
verleend voor de organisatie van de feesten bij het 40-jarig regeringsjubileum 
van H.M. de Koningin. 
Tot zover dit verslag over de tijd vóór de Tweede Wereldoorlog waarvan geen 
jaarlijkse notulen of stukken, naast het hierboven vermelde, voorhanden zijn. 
Mocht u over gegevens beschikken uit de jaren vóór 1940 die op de Oranjeve
reniging betrekking hebben, dan zou de redactie daarvan gaarne in kennis 
gesteld worden. Bij voorbaat dank! 
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SECRETA RIE 
VAN 

H. M. DE KONINGIN 
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Vordense emigranten in Amerika 
(vertrokken in het jaar 1871) 

Brief van Mina Gerharda Eskes, echtgenote van Derk Jan Eggink, geboren te 
Vorden op 7 november 1836, aan haar vroegere overburen G.J. Olthuijs, 
schoenmaker, en diens echtgenote. Zij woonden aan de tegenwoordige 
Nieuwstad, ter hoogte van het café Uenk. 

Pella, den 4 Maart 1872. 

Zeer geachte en beminde vrienden Olthuis en vrouw. 

Nu mijne geliefde ouwde buurlieden, God de Heere geeft mij in het hart om 
uw een lettertje of wat terug te zenden terwijl ik wel verschuldigt ben aan uw. 
De brieven van uw in goeden welstand ontvangen en daaruit gezien als dat het 
uw bijden nog wel gaat en wat ons heel aangenaam is. Wat ons huishouding 
betreft zijn wij allen God zij dank vris en gezond tot hier toe. Maar geliefden, 
ook moet ik uw dezen treurigen toestand nog toebrengen dat ik mijn eenigste 
geliefste dogtertje op de Groote Oeiaan den afscheid van moest nemen. De 
droefheid - kan uw allen ligt begrijpen - is onuitsprekelijk groot. Het is met 
geen pen te beschrijven zoo een lief kind. En was met den vierden dag gezond 
en dood. De dokters aan boot zijden het waren kauwde koorsen, maar wij 
moesten hem missen. Ik heb zijn bantjes gevolen en is ook zoo gestorven. 
En in al die dagen ook geen woorden van gehad, als een dag voor zijn dood 
klagen het mij dat het zoo moe was, maar dat was zeker de dood. Maar nuw 
hoop ik dat het kind er beter aan is als ik het hem kon geven, want het staat tog 
niet tevergeefs in de Schrift: Laat de kinderkens tot mij komen, en hindert ze 
niet, want dezulke is het koningrijk der hemelen berijd. Dus het is de wil des 
Heeren en daar kan en mag men niets tegen doen. Ik hoop dat zij ons is voor
gegaan om voor ons allen plaats te berijden. En dan verder hoop en wensch ik 
dat gij man en gij vrouw er tog na zult leven en zoo het de He ere niet belieft dat 
wij malkander hier op de weereld weer mogen zien, dan hoop en wens ik dat 
wij elkander op een volmaken plaats malkander mogen aantreffen. En op die 
grote rijs toen wij hierheen trokken is het anders - moet ik zeggen - niet 
tegengevallen, want die geld heef is het rijzen niets en daarbij, wij hebben niet 
alleen gerij st want de Heere was bij ons en met ons en die heeft onze weggen 
gekend en daar kan ik den goeden Heer niet genoeg voor danken en bidden. 
En wat hier de mensen betreft zijn veel godvrezender als bij uw, want hier zijn 
veel bekeerde menschen, hier is tijd genoeg om uit den Bijbel te spreken en 
wort ook veel gedaan. Dan verder moet ik uw nog bedanken voor Uw goed
heid die gij aan ons betoond heb. Nuw nog een woord, zo mij de Heere het 
leven mag besparen ben ik weer in een vruchtbaren stand, als alles wel blijft 
zijn wij met Mei weer een liefkindeken te wagten, en in den tijd daar ik in ben 
God zij dank goed hart als nog wel eens hoofdpijn. En het staat mij hier rede
lijk goed aan, maar als ik mijn ouwders en broers en zuster bier had zo uw het 
wel wat beter gaan. En uw en de andere buurlieden, zooals Veldhuis en 
Handeling en Tonia die bij Fielps in de kamer woont, want hier is eten zat en 
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bij uw is wijnig en slegt. Wij eten wat wij willen, wat is nuw toch de Heere mild 
en goed voor ons. Nu een verzoek, als Evert Roewenhorst overkomt, doe mij 
dat plijzier en stuurt mij van al uw bloemzaden een wijnig mede en als Velthuis 
het belieft ook iets van den klimop die voor het huis staat. Wat heb ik toch nuw 
een goed en makkelijk leven bij als gij. Het kan mij spijten van uw en gij hebt 
nog een goed leven bij sommigen. Gert de Bakker is ook hart agteruit gegaan 
nu in een kamer. Schrijf ons tag zeer spoedig terug en schrijf ook eens hoe of 
het Derk van moeder gaat, of hij goed leert en hoe het met uw Willem gaat. 
Kompelment van mij en Derk Jan. Onze Tooneman gaat het goed, wij zijn 
allen dik en vet, gij kent ons niet meer. 

Kompelment en ook vooral aan mijn ouwders. Kust uw kind voor mij. 

Nteuwstraat"- Vorden. 
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GEGEVENS BETREFFENDE DE BRIEFSCHRIJFSTER UIT 
AMERIKA EN HAAR RELATIES 
De vader en grootouders van Mina Gerharda Eskes wonen in 1829 nog op het 
Langkamp in Delden, gemeente Vorden, huisnummer 95 (oud 79). 
Grootouders zijn: Evert Jan Eskes, geb. Gorssel 25-2-1788 en Teuntjen 
Tjoonk, geb. Vorden 5-1-1791. 
Vader is Jan Eskes, geb. Warnsveld 17-10-1816, die te Vorden trouwt op 22-7-
1836. Hij trouwt in bij zijn bruid Fenneken Klein Bramel, geb. Vorden 12-1-
1814, wonende op Klein Bolderhorst (nr. 103, oud 87) bij haar grootouders 
Garrit Enzerink en Geesken Top. De ouders van de bruid zijn Marten Klein 
Bramel, overleden te Vorden 15-4-1815 en Grada Enzerink, 44 jaar, wonende 
te Enschede. 
Het eerste kind van het echtpaar Eskes-Klein Bramei is Mina Gerharda Eskes, 
geboren op 7-11-1836, pas in 1845 komt er een zusje Tonia bij en daarna nog 
enkele broertjes. 
Mina Gerharda trouwt te Vorden op 8-3-1861 met Hendrik Jan Steenblik, 32 
jaar, geboren te Ruurlo, zoon van Garrit Jan Steenblik, landbouwer te Ruurlo, 
en wijlen Dina Schieven. De bruidegom vestigt zich ook op Klein Bolderhorst, 
waar op 30-4-1861 een zoon Derk Steenblik wordt geboren. 
Hendrik Jan Steenblik was al sinds 1857 knecht bij de familie Eskes op Lang
kamp en verhuisde met hen naar het erve (Groot) Venhorsting. Hij overleed 
echter al op 7-5-1861 "bij het huis nr. 121" (d.i. Venhorsting). 
Mina Gerharda hertrouwt te Vorden op 1-11-1867 met de klompenmaker 
Derk Jan Eggink, geb. Warnsveld 8-5-1838, zoon van Anthony Eggink en 
Willemina Keiholt (beide overleden te Warnsveld) . Derk Jan Eggink was al in 
1863 uit Warnsveld gekomen om als klompenmakersknecht te wonen bij Jan 
Eskes (geb. 1814) op het Pardijs, deze was klompenmaker, maar later land
bouwer. 
Na het huwelijk vestigde het echtpaar Eggink-Eskes zich in het dorp Vorden 
op huisnummer A 86 (later 146, 168) aan de Nieuwstad. 
Zoon Derk Steenblik woonde daarna op verschillende adressen: eerst nog bij 
zijn moeder, later in Steenderen, bij familie in Vorden, op Klein Bolderhorst, 
tot hij op 29-11-1888 vertrok naar Hengelo (Gld.). 
Het echtpaar Eggink kreeg twee kinderen: Johanna Fredrika, geb. 20-10-1868, 
en Antonie, geb. 22-6-1870. 

Blijkens het bevolkingsregister is het gezin in augustus 1871 vertrokken naar 
Noord-Amerika. 
De volgende bewoner van hun huis aan de Nieuwstad was sinds 1 augustus 
1873 de koopman Meijer Philips, die voorheen woonde op nr. 86a (147), dus 
buurman was. 
In 1875 kwam hier de familie de Wilde ( daghuurder), in 1882 Bielderman (met
selaar), in 1906 Hengeveld (daghuurder), 1925 Hekkers (tuinman), 1930 Rosse! 
(landbouwer), 1936 J. Hekkers, 1938 H.A. Hekkers, 1953 J. Hekkers (tot 1960), 
1961 tot 1966 Van Snellenberg. 
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Het adres werd in 1950 gewijzigd van A 318 in Nieuwstad 35. Waarschijnlijk is 
het pand daarna afgebroken. Het moet ongeveer ter hoogte van de huidige 
nummers 15 en 17 hebben gestaan. 

Uit de brief uit Pella van 4 maart 1872 blijkt dat het dochtertje uit het gezin 
Eggink op zee is overleden, maar het zoontje Antonie (geb. 22-6-1870) is 
gezond: "onze Tooneman gaat het goed". 
Verder wordt in de briefgenoemd ''Derk van moeder", waarmee mogelijk haar 
zoon uit het eerste huwelijk Derk Steenblik wordt bedoeld. 
De buren waarover zij spreekt moeten allemaal overburen zijn geweest: 
De brief is gericht aan de familie Olthuijs, Garrit Jan (geb. Vorden 17-1-1837), 
schoenmaker, gehuwd met Hendrika Rosse I, wonende op nummer A 88. Hun 
enig kind Willem Cornelis (geb. Vorden 6-5-1868) wordt in de brief "uw 
Willem" genoemd. -
Hun huis, nogal gewijzigd door splitsing en samenvoeging, moet op de plaats 
van de huidige nummers 22 en/ of 24 hebben gestaan. 
Veldhuis zal moeten zijn geweest Jan Hendrik te Velthuis (geb. Eibergen 
27-1-1826, gemeenteveldwachter, gehuwd met Gardina Maria Aaijtink uit 
Vorden. Hij woonde op nummer A 87 bisa (waarschijnlijk een deel van de 
woning A 87 bis). 
Rondeling was de smid Gerrit Hendrik Jan Rondelink (geb. Eibergen 19-3-
1831, gehuwd met Johanna Schutte uit Vorden, sinds 1864 smid in het pand 
A 87 bis). 
Hij werd later als smid opgevolgd door zijn schoonzoon Albert Jan Florijn 
(gehuwd met Johanna Gerritdina Hondelink), die op zijn beurt door zijn 
schoonzoon Ab Lettink werd opgevolgd. 
Het huis werd vaak vernummerd, thans is het adres Nieuwstad 20, waarin de 
kunstschilder Jan Rozeboom heeft gewoond. Zie de foto in het boekje van 
J. van den Broek: "Kent u ze nog ... de Vordenaren" (Zaltbommel1985), nr. 30. 
Tonia die bij 'Fielps' (Philips) in de kamer woont is niet duidelijk. 
Meijer Philips was buurman van het gezin Eggink en woonde later in hun huis, 
maar een Tonia wordt niet genoemd. De zuster van Mina Gerharda heette ook 
Tonia, maar die woonde- althans officieel- tot haar huwelijk in 1887 in haar 
ouderlijk huis de Kleine Bolderhorst in Delden. 
De Evert Roewenhorst (Rouwenhorst) moet zijn geweest de man die op 
'de Nieuwe Bakker' in Veldwijk woonde, geb. 28-3-1823 te Vorden, gehuwd 
met Johanna Eggink, geb. Warnsveld 12-12-1834, een zuster van Derk Jan 
Eggink! Zij vertrokken met enkele kinderen op 22 juli 1872 naar Noord
Amerika. De reden van vertrek van de gezinnen Eggink en Rouwenhorst zal 
geen godsdienstige zijn geweest: beide behoorden tot de Hervormde Kerk. 

14 

Vorden, april 1987. 
J. Eefting. 



Reactie op het boek 'Vorden, een historische verkenning' 
Fijn vind ik het, dat de oudheidkundige vereniging "Oud Vorden" in samen
werking met de Rabobank in uw plaats zo'n mooi boek over Vorden heeft 
uitgegeven. 
Ik vind het een interessant boek en ik begrijp best, dat u er de hele historie van 
uw woonplaats niet in kon plaatsen. 
Maar één alinea miste ik toch in dat stukje over: 
De Vordense Zuivelfabriek, blz. 81 en 82. 
Enkele regels gewijd aan de mensen die dag in, dag uit, maand in, maand uit, 
jaar in, jaar uit, bijna honderdjaar lang, honderden eenvoudige, hardwerkende 
mannen, die soms twee keer per dag de melk aanvoerden aan de 'melkfa
briek'. 
In weer en wind - zon, regen, storm, onweer, bij hitte of kou- op het dood
vriezen af. 
Die eerst 's morgens vroeg al op pad moesten- voor ze aan hun eigen boer
derijtje konden denken - van boerderij naar boerderij , bussen erop, bussen 
eraf, zandweg in, diepe sporen, weg uit, soms haast niet te trekken, 'vort 
peerd', bij ziekte en gezondheid. 
De zwoegers aan de basis die er altijd op uit moesten, ook op zon- en feest
dagen. 
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De familie Poesse 
Tijdens de bijeenkomst op 15 september 1984 te Vorden heb ik iets over de 
resultaten van mijn familie-onderzoek mogen vertellen. Het was voor mij een 
bijzonder genoegen omdat ik in Vorden ben geboren en getogen. De familie 
Poesse heeft vanaf 1886 in Vorden gewoond, mijn vader kwam hier als kind 
van 1 jaar en ik ben in 1972 vertrokken naar Zutphen. Nu wonen er geen 
Poesse's meer in Vorden. 
Ik ben in maart 1982 met onderzoek begonnen door een telefoontje van ie
mand uit Rotterdam, die de naam Poesse in het telefoonboek gezien had. 
Hij vroeg mij: "Doet u aan stamboomonderzoek?" Ik zei: "Nee, maar ik heb er 
wel eens over gedacht, kan ik u ergens ontmoeten?" We kozen als ontmoe
tingspunt het Rijksarchief te Arnhem. Omdat ik niet met lege handen wilde 
komen, belde ik naar Hengelo (Gld.) en kreeg daar wat gegevens. Mijn groot
vader had daar gewoond. 

De naam Poesse 
De naam Henriek Poessen komt per 22 maart 1529 in het Zutphense rechter
lijk archief voor. In het archief van de Gelderse Rekenkamer per 17/27 april 
1696 de naam Reynder Hermense (Poes) onder Arnhem en per 1548 de naam 
Herman Poesse. In hetzelfde stuk ook Henriek Poess, Dirck Poess later 
Henriek Poesz. Zo u ziet werd de naam toen al genoemd en op verschillende 
manieren geschreven. Er is hier echter geen voorouder te vinden. In 1709 
woont een Maria ten Poes met Hendrik Pennink in Laren (G Id.) op het 'goedt 
Lisseboer ofPoessenplaetse'. Waarschijnlijk komt onze naam van deze caeter
stede (7 februari 1792). 

VooroudersPoesse in Laren (Gld.) 
Mijn eerste gegevens zijn uit Laren (Gld.) vanWillemop het Velde, overleden 
vóór augustus 1687. Zijn zoon Jan Willems trouwde op 6-8-1687 met Aaltjen 
Schonevelt Hun zoon heette Gerrit Jansen, later Gerrit Schonevelt en nog 
later Gerrit Hietkamp. 
Jansen was naar zijn vader, Schonevelt naar de eerste boerderij en na zijn 
trouwen Hietkamp naar de nieuwe boerderij. Deze Gerrit Jansen Schonevelt 
Hietkamp, zal ik hem nog maar even noemen, trouwde op 16-1-1729 met Hen
cters Wansinken woonde op het Hietkamp. Hun zoon heette Jan Gerritjen 
(naam vader) Hietkamp (boerderij). Jan trouwde op 29-4-1764 met Hermina 
Onink onder de volgende huwelijksvoorwaarden: "Op huiden dato onderge
schreven is tot onderhoud en vermeerderingg van vrindschap, voortplanting 
van het menselijk geslacht, met goedvinden van ouders en naaste bloed
verwanten, een wettig en ordelijk houwelijk beraamd en gesloten tussen de 
eerzame jongeman Gerritjen Hietkamp ter eenre zijde en de eerbare jonge 
dochter Harmine Onink als bruid ter andere zijde. Op volgende manieren 
namelijk, dat bruidegom en bruid tot heure en onderstand van dit huwelijk, 
zullen aanbrengen alle have en ongerede goederen, zo de bruidegom aan
brengt hetgene hij gewonnen, geproporeerd en van zijn moeder hem mede 

16 



gegeven wordt een somma van 300 gulden, daartegen brengt de bruid een 
somma van 200 gulden met have, bedden en verdere meubels en wat hun dan 
van beide kanten aan erven, sterven kan toevallen, dus in gemeenschap van 
goederen, doch zo dat mocht het gebeuren dat één van beide kwam te over
lijden zonder dat kinderen uit dit huwelijk verwekt na te laten zo zal de langst
levende in de bezittingen van deze goederen blijven en niet na des overlede
nen kanten uitkeren, als allen dat tot het lijfbehoort linnen en wullen zonder 
argelist in oorkonde der waarheid is zulks gededigd en gesloten op den Riet
kamp, den 12 april 1764". 
De bruidegom tekent het stuk met Jan Hietkamp, de naam wordt dan eenvou
diger. Hendrik Koeslagh was de oom van de bruid en was de schrijver van de 
huwelijksvoorwaarden. Het echtpaar woont op het 'goedt Lisseboer ofPoes
senplaetse' en nu gaat Jan Rietkamp zich Jan Poesse noemen en wordt het 
voor mij interessanter. 
Dit gezin heeft zeven kinderen, waarvan er twee vroeg overleden zijn. Ook 
hier is de naam door het dialect of moeilijkheden met schrijven veranderd in 
Poosse(n) of Poesse. Het oudste kind heet Gerrit Jan Poosse en deze is mijn 
voorvader. 
GerritJan trouwt op 14-7-1797 met Harmina Haarman. Het is voordezejonge 
vrouw een moeilijke taak om op de caeterstede in te trouwen. We kunnen ons 
dat in deze tijd niet meer voorstellen. Haar schoonzuster Geertrui, die waar
schijnlijk invalide is, moet tot haar sterven daar onderdak en verzorging 
hebben, als zij niet meer kan werken. Zij wordt 74 jaar oud. Haar schoonzuster 
Henders moet zij vrij onderdak geven bij ziekte of ongemak, zolang zij onge
trouwd is. De twee onmondige zwagers moeten onderdak hebben en volle
dige verzorging zolang zij minderjarig zijn. 
Dit gezin krijgt zelf twaalf kinderen, waarvan er twee zeer vroeg overlijden. 
Het achtste kind is Anthonie Poesse, die in 1811 is geboren en in 1830 naar 
Hengelo (Gld.) vertrekt. Deze Anthonie is voor mijn stamboom van belang. 
Hij trouwt 8 februari 1839 in Laren met Johanna Holterman, ook uit Laren. 
Bij dit huwelijk was van beide families niemand getuige. Waarom? Dat zal wel 
een raadsel blijven. 
Ik wil nog even teruggaan naar de oudste dochter van Gerrit Jan Poesse en 
Harmina Haarman: Harmina Poesse, geboren 14-6-1789 te Laren. Overleden 
12-6-1869, laat een legaat na groot f 2000,-. De voorwaarde daaraan verbon
den was, dat het binnen 2 jaar gebruikt moest worden voor de bouw van een 
nieuw orgel in de kerk. Ook gafzij flOOO,- voor de armen. Misschien heeft zij 
hiermee een schuld afgelost uit 1752, die op de caterstede 'de Posserye of 
Lisseboers' rustte. 

Naar Hengelo (Gld.) 
Anthony Poesse en Johanna Holterman vertrekken na hun huwelijk weer naar 
Hengelo (Gld.). Hij was daar klokkenmaker, ging de boer op met klokken, 
repareren en opwinden. Ook zat hij als raadslid in 1851 in hetgemeentebestuur 
van Hengelo. 
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Het echtpaar Anthony en Johanna kregen acht kinderen, waarvan mijn groot
vader de oudste was, Gerhardus Johannes, geboren op 10-12-1839 te Hengelo. 
De Poesse's waren betrekkelijk honkvast, want de meesten kan ik in Laren 
vinden en later in Hengelo. Een zoon uit dit gezin vertrok op 21-12-1876 naar 
Emsbüren in Duitsland, gehuwd met Johanna Meyer en later met Maria 
Sardina Houbein, beide vrouwen overleden vóór 1905. Hun dochter Johanna 
werd later in Hengelo grootgebracht. 
Mijn grootvader Gerhardus Johannes Poesse trouwde op 21-8-1868 met 
Berendina Bosch. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren. Twee meisjes 
en twee jongens zijn vroeg overleden. Eén van die jongens is in de put bij de 
Kleiberg verdronken, daarna kwam een deksel op de put... 
Mijn grootvader begon met een klein margarinefabriekje in Hengelo. Het geld 
leende hij van een bank in Amsterdam, de bank ging failliet en het fabriekje 
ook. De man die de margarine maakte, trouwde later met een dochter van 
Jurriëns van den Berg. Daarna is grootvader begonnen met een klein slachte
rijtje in de Banninkstraat, dat uitgebrand is. Daarna is de familie in 1886 naar 
Vorden vertrokken. 
In Hengelo had grootmoeder naast de huishouding ook de voerlui in de kost, 
die de wagens met vlees naar Doetinchem en Zutphen brachten. Er is mij 
verteld, dat zij stiekem smokkelwaar in de wagens stopte, als opa niet keek. 
Dit ging dan naar Duitsland . Mijn grootvader had zelf een koetsier met een 
klein rijtuig en als hij voor zaken in de omgeving moest zijn, reed de koetsier 
en sliep hij. 

In 1886 naar Vorden 
Mijn grootouders trokken in 1886 naar Vorden. Vorden lag gunstiger door de 
spoorlijn. Ze begonnen daar een nieuwe fabriek, die tot omstreeks 1940 heeft 
gedraaid. Twee dochters hebben tot hun huwelijk op het kantoor gewerkt en 
de oudste zoon werkte er als worstmaker. De jongste van de kinderen was mijn 
vader, die toen twee jaar was. Toen hij er de leeftijd voor had kwam mijn vader 
ook in de fabriek . In 1916 trouwde hij met Hermina Gerdina Christina Wester
beek van Eerten uit Zutphen. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, 
waarvan ik de derde ben. 

Voorgeslacht Hermina Onink 
Op 26-3-1699 trouwden Benderiek Hendericks, geboren 1675, zoon van Hen
deriek op Koeslach en Jenneken Derks, dochter van De rek den Dennenkamp 
in Laren. Hun dochter Geertien,- gedoopt op 6-7-1704, trouwde op 3-11-1730 
met Jacobus Oonink, zoon van Hendrik Oonink te Zutphen. Hun dochter 
Hermina, geboren 16-5-1738 te Zutphen, trouwde op 29-4-1764 met Jan 
Poesse (Hietkamp). 
Op 17-1-1712 trouwde Gosselig Hendriks, zoon van wijlen Hendrik Koeslag in 
Laren, met Jenneken Wolters, dochter van Wonderink (deze woont later op 
Ruempol en heet dan ook zo) . Dit waren de klokkenmakers. 
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Deze Gosselig was een broer van Renderiek Koeslach, die met Jenneken 
Dercks was getrouwd. 

Westerbeek van Eerten 
Ook van mijn moeders kant waren er klokkenmakers in de familie, denk maar 
aan de zaak Westerbeek van Eerten, die tevens goud en zilver verkocht. Op 
25-9-1839 trouwde te Zutphen: Bartholomeus Stephanus Westerbeek van 
Eerten met Hermina Christina Gardina Bosch, die deze zaak in Zutphen 
hadden. De zaak is een jaar of vijf geleden opgeheven. 

Mevr. R. Poesse 
Lintetastraat 11 
7203 CR Zutphen 
Tel. 05750-15920 

Enkele aantekeningen betreffende de gezondheidszorg 
in de 19e eeuw te Vorden 
Uit een brief van de burgemeester van Vorden van 1 juli 1814 blijkt dat op de 
'Lijst van personen, die bevoegd zijn de genees- en heelkunde, alsmede 
de vroedkunde uit te oefenen' zijn vermeld: 
Hendrik Sirnon Jacob van Spanckeren, chirurgijn; 
C. Harbach, huisvrouw van J. Grotendorst, ·vroedvrouw; 
Milius, huisvrouw van T. Jansen, vroedvrouw; 
E. Tenkink, huisvrouw vanG. Jimmink, vroedvrouw. 

Over de chirurgijn wordt uitvoerig gesproken in de gemeenteraad in 1824 en 
1825. Het blijkt dat Van Spanekeren op 12 augustus 1789 door Gedeputeerde 
Staten als chirurgijn is aangesteld voor Vorden, Wildenborch en Warnsveld, 
waarvoor hij fl50,- per jaar verdient, met verplichting om in Vorden te wonen. 
Blijkens de jaarrekeningen van de gemeente krijgt hij in 1812 en 1813 per jaar 
100 francs (ongeveer 50 gulden) en in 1814 en 1815 een bedrag van f 85,-. 
De gemeente Warnsveld betaalde de rest. 
Uit het bevolkingsregister blijkt dat Van Spanekeren in 1763 in Wesel was 
geboren. Zijn eerste vrouw overlijdt te Vorden in 1814 waarna hij in 1816 alhier 
hertrouwde met Garritjen Gaykhorst (geb. Warnsveld 1791). Hij overleed te 
Vorden in 1851 op 87-jarige leeftijd, 'buiten beroep'. In 1824 werd van hoger
hand aan de gemeenteraad gevraagd aan de 'ambts-heelmeester' eventueel 
pensioen toe te kennen. De gemeenteraad overweegt dan dat hij "gedurende 
den tijd van ruim 35 jaren die functien ijverig en met geen ongunstig gevolg 
heeft waargenomen. Dat meermalen door deskundigen in zijn vak als voor-
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zichtig en niet onkundig is gehouden, bij de meeste menschen wel geleden en 
vertrouwen bezit, zijne hulp veel gezocht en als niet ondienstig te houden is; 
wijl hij de menschen civiel behandeld en bij bedenkelijke ziekten niet zal ont
raden om een en doctor te nemen. [Een doctor was kennelijk een graad hoger!] 
Dat ook op zijn gedrag niet te zeggen valt, als alleen dat wel eens te veel aan 
het gebruik van sterken drank zich schuldig maakt, doch hetgeen niet dagelijks 
gebeurd." 
De raad vindt wel dat hij gezien zijn 61 jaar eigenlijk niet voldoende functio
neert, en eigenlijk met pensioen zou moeten, maar kan niet èn pensioen èn 
het salaris van een nieuwe arts opbrengen. Toch wil zij niet dat "de man met 
zijne vrouw en vier kleine kinderen in armoede gedompeld zouden worden." 
De raad stelt daarom toch voor om hem in functie te houden (3 december 
1824). In april1825 blijkt dat Gedeputeerde Staten last heeft gegeven om Van 
Spanckerens "diploma in te trekken en de heelkunde te verbieden en van de 
lijst der geneeskunstoefenaren te royeren en van zijn post als ambtsheel
meester van Vorden en Warnsveld voor vervallen te verklaren." 
De raad houdt de beslissing over een eventueel pensioen aan, maar verder ver
melden de notulen voorlopig niets. 
Wel blijkt dat in oktober 1832 Willem Puffius wordt benoemd door de raad als 
plattelandsheelmeester voor f150,- per jaar. Hij was voordien 1 e chirurgijn in 
het Buiten Gasthuis te Amsterdam, was 9 juni 1831 bevorderd tot plattelands
heelmeester en op 25 juni 1832 tot plattelandsvroedmeester. Toen Putflus in 
1856 overleed, kwamen er verschillende sollicitanten, waaronder 1. Grone
man, sinds mei 1856 gevestigd te Vorden als heel- en vroed meester. Er blijken 
dus meerdere artsen te zijn. 
Tot gemeente-geneesheer wordt echter gekozen Jan Koning, wonende te 
Lent, die de bevoegdheid heeft van medisch doctor en stedelijk heel- en platte
landsvroedmeester. Zijn jaarwedde is nog steeds f 150,- per jaar. 
Koning blijft in functie tot 1867 en wordt dan opgevolgd door D. Hulst te Vor
den, 'medicinae et artis obstetriciae doctor'. Deze vertrekt echter al in 1869 
naar Alkmaar, waarna als opvolger komt A.J.W. Monnik, doctor te Polsbroek. 
Na 39 jaar verzocht dokter Monnik om eervol ontslag vanwege zijn gezond
heid. Zijn opvolger werd (in hetjaar 1908) C. Lulofs, die reeds als 'gemeente
heelkundige' te Vorden werkte. Het salaris van dokter Monnik was in 1869 nog 
op f 150,- per jaar vastgesteld, dokter Lulofs begon met f 400,-

De vroedvrouwen 
Zoals gemeld waren er in 1814 drie vroedvrouwen in de gemeente. Slechts één 
kreeg een tractement van de gemeente, namelijk Elizabeth Tenkink, die in 
1812 en 1813 per jaar 50 francs krijgt. In november 1814 schrijft de burgemeester 
dat de stokoude vroedvrouw Elizabeth Tenkink, huisvrouw van Garrit Jim
mink, 77 jaar "door ouderdom en een bijkomend toeval van beroerte, zedert 
eenige jaren geheel buiten staat geweest (is), om de bediening van vroed
vrouw waar te nemen ." Zij overlijdt dan ook op 4 juni 1815. 
Haar opvolgster werd Clara Harbach, die haar akte haalde bij de Medische 
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Faculteit te Leiden in augustus 1813. In diezelfde maand kwam zij uit Zutphen 
naar Vorden. Zij was gehuwd met Jacob Grotendorst, kleermaker, die in 1829 
de eerste doodgraver van het nieuwe kerkhof buiten het dorp werd! 
Toen Clara in december 1840 overleed, werd haar praktijk overgenomen door 
R. Houwink, reeds gevestigd te Vorden als doctor in de medicijnen en vroed
kunde. 

J. Eefting, 2 mei 1986. 

De eerste apotheker te Vorden 
De Vordense burgemeester bericht in 1854 aan de Commissaris des Konings 
dat F.W. Gallée zich als apotheker te Vorden heeft gevestigd. Hij heeft zijn 
diploma als stedelijk apotheker vertoond, waaruit blijkt dat hij door de com
missie voor het geneeskundig toevoorzicht in de provincie op 13 april1853 te 
Arnhem is geëxamineerd en tot uitoefening van de artsenijmengkunde toe
gelaten is. 
Dat ook artsen apotheek hielden blijkt na het overlijden van dokter P.A.F. 
Maitland alhier in 1875, wanneer diens zuster de 'vergiftenkas' overdraagt aan 
F.W. Gallée. De recepten van Maitland werden gezonden naar de adjunct
inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Gelderland en Utrecht, te 
Arnhem. 
Fredrik Willem Gallée (1827-1897) was een zoon van Vordens eerste burge
meester Johan Hendrik Gallée (burgemeester tot zijn overlijden in 1847) en 
broer van de derde Vordense burgemeester Johannes Hermarrus Gallée (in 
functie 1853-1893, overleden 1901). 
Hij vestigde zich in 1853 in een nieuw gebouwd huis, later bekend als het 
Molenblick, gelegen op de plaats waar nu een winkel is aan de Zutphenseweg 
16. Er achter is een R.K. Kapel geweest (Burgemeester Arriëns heeft er nog 
gewoond.). Toen Gallée in 1897 overleed bleef zijn weduwe in dit huis wonen 
tot zij in 1913 overleed. 
Inmiddels was in februari 1907 de 'pharmaceutisch student' Willem Frederik 
van Mourik (geb. 1876) bij haar in komen wonen. Blijkens een nota uit 1910 is 
de 'Apotheek F.W. Gallée' dan al in handen van W.F. van Mourik. 
Deze verhuist in 1919 met zijn zaak naar het huis 'Midwijck', thans Zutphense
weg 12, waar de apotheker nog steeds gevestigd is. 
Het huis was eerder ook nauw verbonden met de familie Gallée: omstreeks 
1870 woonde hier notaris J.J. de Raadt (gehuwd met een Gallée), van 1882 tot 
1901 en van 1907 tot 1918 woont hier P.G. Gallée, die van 1893 tot 1918 burge
meester was. 

J. Eefting, 2 mei 1986. 
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Hen dienen 
In de Kronyck van 1984 is al terloops opgemerkt dat, als men vroeger in april de 
lagere school verliet, veel jongens en meisjes 'hen dienen' gingen, soms in 't 
dorp, vaker nog bij een boer. Ook al omdat toen nog (ongeveer 1930) de bevol
king in Vorden in hoofdzaak agrarisch was. 
Werkloosheid kende men in die dagen bij de schoolverlaters haast niet, ook al 
omdat er van een minimumloon nog geen sprake was en deze jonge krachten 
vaak uitermate goedkoop waren. 
Bij dat verhuren of inhuren van krachten waren bepaalde regels gangbaar 
waaraan iedereen zich hield. In november al begon men uit te zien naar een 
betrekking of anderzijds naar een knechtje of meidje. Was men het met elkaar 
eens geworden, ingehuurd zoals men zei, dan kreeg men van de boer een 
'mee penning' of meegeld ten bedrage van f 2,50. 
Bracht men de penning terug dan was 't contract verbroken, anderzijds als de 
boer voortijdig het contract verbrak, dan mocht men het geld behouden. 
De beloning was voor een veertienjarige ongeveer f 60,- per jaar plus kost en 
inwoning plus bewassing. Wilde men de sokken ook nog gestopt hebben dan 
wilde de boerin of de dochter des huizes dat wel doen mits men bereid was 
elke avond de aardappels voor de volgende dag te schillen. Dat hoefde 
's zomers niet, men werkte dan op 't land tot 9 à 10 uur 's avonds. 
Was men een half jaar in dienst dan werd er gevraagd of men met mei wilde 
blijven. Zo ja, dan probeerde menerf 20,- à f 30,- per jaar bij te krijgen, want 
tenslotte leerde je wat en werd ook ouder en dus geschikt om ook zwaarder 
werk te doen. Een volwassen knecht bracht het tot f200,- à f250 ,- per jaar, op 
22-jarige leeftijd. 
Wilde men na een paar jaar van betrekking veranderen dan was november de 
tijd om 'los' te zeggen. De boer was verplicht om je drie dagen vrijaf te geven 
voor het zoeken van ander werk. 
Als knecht of meid was je volledig deelgenoot van de huishouding, je at mee 
aan tafel en zat ook 's avonds bij de familie om de kachel. Op de 'klei', waar de 
lonen wat hoger lagen, was dit nooit het geval, daar at het personeel apart in 
een vertrek. Daar was men echt knecht en meid dus een grotere afstand tussen 
werkgever en werknemer. 
Bij onenigheid kon men met 6 weken vertrekken. Die laatste weken van zo'n 
dienstverband waren dan bepaald niet de prettigste, men leefde als kat en 
hond! Ging men naar een andere boer dan gebeurde dat meestal op 3 of 4 mei 
met het allernoodzakelijkste in een biezen koffertje. Een paar dagen later 
haalde men dan met paard en wagen de houten koffer of kist bij de vorige 
werkgever op. Dan waren de "meikevers weer uitgevlogen" zoals men dat 
toen noemde. 
Om nog even op de verdiensten terug te komen: soms verhuurde men zich 
voor 'baat en toe baat'. Dat betekende een klein loon plus kleine vergoeding bij 
't beuren (=ontvangen) van 't melkgeld, 't verkopen van een koe of een paar 
varkens. Dit bedrag was dan fl ,-, fl,50 off2,50, het zg. 'stattengeld'. "He'j, nog 
stattengeld ehad" was in die dagen een bekende uitdrukking. 
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Dit alles is totaal veranderd in 't Vorden van nu. De knecht en de meid hebben 
plaats moeten maken voor de loopstal, machines en de loonwerker, met als 
reserve de bedrijfsverzorger die in geval van ziekte of vakantie zorgt dat het 
bedrijf normaal functioneert zonder knecht of meid. Een enorm stuk welvaart 
is ook de boer ten deel gevallen. Of dat met het welzijn ook zo is valt heel vaak 
te betwijfelen. 

SintePeter 
De titel boven dit stuk, Sinte Peter, d.w.z. 22 februari geeft de naamdag aan 
van St. Petrus, vroeger een heel belangrijke datum voor veel pachtboeren en 
verpachters. 
Immers, 22 februari was steevast de datum waarop in de landbouw de pacht
overeenkomst eindigde of begon. En aangezien ca. 50% van de landbouw
grond gepacht is, (althans landelijk; voor Vorden zullen deze cijfers wel niet 
veel lager liggen, mede door de aanwezigheid van de acht kastelen) kregen 
nogal wat boeren hiermede te maken. 
De te betalen pacht was vaak niet al te hoog, ook al omdat, zoals bij kasteel
boerderijen, het onderhoud voor rekening van de pachter was, maar toch wel 
moeilijk bij elkaar te krijgen. 
Vooral als men met ziekte of misoogst te maken kreeg zag men met veel schrik 
22 februari naderen, want veel pardon had men niet te verwachten; als 't geld 
er niet kwam, kon men vertrekken. 
Goede wettelijke regelingen om de pachter te beschermen waren er nog niet, 
wel was het algemeen gebruikelijk dat bij beëindiging van de pachtovereen
komst op 22 februari deze hetjaar daarvoor met 'St. Jaopik' werd opgezegd, dit 
was 25 juli, St. Jacobus. Als dan 'de man met 'n hoogen hoed', de deurwaarder, 
er niet geweest was kon men blijven zitten. 
Stroperijen door de pachter bedreven of andere dingen die volgens 'de heer' 
niet door de beugel konden hadden meestal meteen pachtopzegging per 22 
februari tot gevolg. 
Soms had men 't geluk nog iets anders weer te kunnen pachten, maar werd de 
pacht bijvoorbeeld pas in november of december opgezegd, dan lukte het vaak 
niet iets anders te krijgen. Er zat dan vaak niets anders op dan het 'Erfhuis' te 
houden. Alles werd genummerd en dan op een van te voren bepaalde dag 
door de notaris met zijn helpers verkocht. 
Woonruimte was er meestal wel te vinden en zo werd men dan van zelfstandig 
boer weer werknemer. Kinderen van pachtboeren werd al vroeg bijgebracht 
vooral "niet te streupen", want dan kreeg men nooit een huis van de heer. 
Soms boerde men zo goed dat een groter bedrijf in aanmerking kwam om te 
pachten, andersom natuurlijk ook wel. Zodra men wat anders bad gevonden 
en dit leeg kwam, begonnen de jongelui uit de nieuwe buurt met de schoon-
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maak. 'Buurt' had men reeds gemaakt (zie Kronyck 1985). 't Hooi en stro wat 
men nog op de oude pachtplaats over had, werd opgehaald en in de nieuwe 
behuizing geborgen. 
Op de dag van de verhuizing ging de buurt alles ophalen. Voorop ging dan de 
kleedwagen met de familie (inclusief kinderen); daarachter de andere wagens 
met meubels, beddegoed, gereedschappen en klein vee. De koeien werden 
meestal aan een touw meegevoerd. Vaak was het een hele stoet, waarbij, 
gezien het jaargetijde, ook nog wel 's de nodige kou werd geleden. 
Bij de nieuwe bedoening stond bij aankomst de koffie klaar, door de buurvrou
wen gezet, met een flinke boterham erbij. Na het nuttigen hiervan hielp men 
elkaar met het uitpakken, totdat alles zo'n beetje "in de riege" was. 
In het voorjaar werd de buurt uitgenodigd voor het 'oavertreksmaol'. Jong en 
oud hoorde erbij, voor die tijd een royale visite met koffie, koek, brandewijn en 
samos. Op 't laatst ook nog een koffiemaaltijd, haast een bruiloft echter zonder 
muziek. Een bekend liedje uit die tijd is: "Ik drinke van mien leaven gin samos 
meer, want van samos dut mien de kop toch zo zeer." 
Vertrok men vrijwillig van een boerderij dan had men nog het recht om YJ van 
het bouwland (weiland niet meegerekend) met winterrogge in te zaaien, na de 
oogst moest men dit 'stoppelbloot' laten liggen, de nieuwe pachter kon hier 
dan knollen bij zaaien. Dit laatste was ook bij de kasteelboerderijen de 
gewoonte. 
De beroerde jaren, 1930-1940, waarbij publiekelijke verpachtingen met te hoge 
pachtprijzen, korte pachttermijnen en geen vergoedingen voor aangebrachte 
verbeteringen de voornaamste grieven der pachters waren, deden de behoefte 
aan een betere regeling van de pacht ontstaan. 

Het eerste wetsontwerp van P.A. Diepenhorst, in 1929 ingediend, strandde 
echter in 1932 in de Eerste Kamer. Wel kwam er een noodwet tot stand die de 
pachtprijzen regelde. De eerste Pachtwet trad eerst op 1 november 1938 in 
werking. 

Tijdens de bezetting kwam in 1941 een pachtbesluit tot stand. Hierbij moest 
elke pachtovereenkomst ter goedkeuring aan de Grondkamer worden voorge
legd. De pachttermijn werd bij dit besluit op 12 jaar voor een hoeve en op 6 jaar 
voor los land gesteld. 
Dit Pachtbesluit werkte goed en vormde dan ook de basis voor de Pachtwet 
van 1958. 
Hierbij werd de opzegtermijn van de pacht gesteld op anderhalf jaar, waarbij 
de gestelde pachttermijnen in acht dienden te worden genomen. De mogelijk
heden om de pacht op te zeggen werden ook beperkt en de pachter kreeg het 
recht van voorkoop. 
Ook werd de Pachtkamer ingesteld die de geschillen tussen pachter en 
verpachter tot een oplossing moest brengen. Al met al heeft de pachter heel 
wat meer zeggenschap over de grond dan zijn collega een halve eeuw geleden. 
Maar naar die tijd, toen Sin te Peter zo belangrijk was, zal niemand meer terug 
verlangen. 
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Informatie over de Bibliotheek Arnhem 
De Bibliotheek Arnhem collectioneert reeds meer dan 125 jaar naast weten
schappelijke literatuur ook literatuur over Gelderland in de meest ruime zin, 
teneinde het gedrukte historische erfgoed van de provincie Gelderland voor 
het nageslacht te bewaren en vast te leggen. 

Op deze wijze kon door de jaren heen een omvangrijke collectie boeken, 
brochures, pamfletten, gelegenheidsgeschriften, gedenkschriften, overheids
publicaties, tijdschriften en couranten worden opgebouwd (de collectie 
Gelriana). 

Dit materiaal, thans bestaande uit meer dan 40.000 titels, is door de Biblio
grafie van Gelderland van Gouda Quint en de Documentatiecatalogus 
Gelderland uitstekend ontsloten en toegankelijk voor een ieder. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de geschiedenis en/ of heemkundige aspec
ten van uw streek, stad of dorp kunt u in deze collectie zeker iets van uw gading 
vinden. Bovendien biedt de Bibliotheek Arnhem u tal van faciliteiten, zoals 
het gebruik van studiezalen, fotokopieerapparatuur, terwijl het personeel van 
de Nijhoff-kamer, een hiertoe speciaal ingericht Gelders studiecentrum in de 
Bibliotheek Arnhem, u met raad en daad terzijde zal staan. 
Raadpleging van het materiaal is geheel kosteloos. Uitlening is mogelijk tenzij 
het unica of oude en zeldzame werken betreft; hiervoor dient u in het bezit te 
zijn van een geldige lezerskaart 

De kosten hiervoor bedragen: 
18 t/m 25 jaar : f 15,--
26 tlm 64 jaar : f 23,--
65 jaar en ouder : f 12,50 

De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
maandag : 17.00- 21.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag : 10.00 - 21.00 uur 
zaterdag : 10.00 - 16.00 uur 

Het adres is: 
Koningstraat 26 
Arnhem 
tel. 085-432131 
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