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VERENICINGSNIEUWS
Het seizoen werd op 23 september 1997 geo pend met
een dia-lezing over Deventer door de hee r Lubberding
uit Twello. Hij behandelde de ontstaansgeschiedeni s va n
Deventer aan de hand van archeologisch onderzoek. De
bij dit onderzoek gemaakte dia's gaven een goed beeld
van wat er in vroegere tijden alzo is gebouwd in het
oudste gedeelte van Deventer. De heer Lubberding bleek
uitermate deskundig op dit gebied en was in staat zijn
verhaal goed te brengen. Toch was deze lezing in zijn
totaliteit voor een gedeelte van de aanwezigen misschien
net iets te diepgravend. Maar zo'n lezing hoort er nu
eenmaal ook bij. Als vervolg op deze lezing in Het
Pantoffellje volgde er onder leiding van heer Lubberding
op zaterdag 18 oktober 1997 een rondwandeling door
Deventer. Zo'n 30 personen namen deel aan deze leerzame wandeling. Zij kregen door de goede uitleg een nog
betere kijk op de monumenten. Met een kort, gezellig
samenzijn werd deze middag besloten .
Al was het dan nog geen winter, de aanwezigen in de
Herberg werden op 19 november 1997 wel in een winterse stemming gebracht door de lezing van de hee r Broere
uit Didam. Aan de hand va n een grote ve rscheid enh eid
aa n schaa tse n beha nd elde de hee r 13roerc deze l·;~k va n
w inlcrsport. Acht •r e lke ~c h on l ~ bleek wel ~~ n of a nd e r
vc rh nn l tl' zitt en, dn t op l'Cil ll' ukc mnnh.: t' ve rteld werd.
I kt l ill ill u l Vl't'l oLuldl' dill'S Iw I wd wn t grot er kutm en

zijn, waardoor de lezing nog aantrekkelijker zou zijn
geweest. Maar dit is dan ook de enige aanmerking op
deze lezing.

De niejaorsvesite
Een avond met een heel ander karakter was de

Niejaorsvesite, op 7 januari 1998, in Het Pantoffeltje.
Hierbij speelde ook het verleden een rol, maar dan wel
op een heel bijzondere wijze gebracht door de heer W.
Smeitink, uit Hengelo (Gld.). Voordragen is een vak
apart, en dat vak wordt door de heer Smeitink goed
beheerst. Vooral zijn verhaal over de Hengelse brandweer
was subliem.
Tussen de voordrachten door konden de aanwezigen
genieten van de oliebollen, gebakken door mw.
Ridderhof en de niejaorskoeken 'uit het ijzer', van onze
bestuursleden, de heren Bosch en Ilbrink (en hun familie). Een speciaal woord van welkom bij de opening
door de voorzitter was er voor mw. F. Kater, mw. R.
Poesse, en de heer W. Aartsen, die na ongeval, respectievelijk ziekte, weer aanwezig konden zijn.
Voor 17 februari 1998 was een lezing door de heer
Maassen uit Zevenaar, over Het Loo en Prins Hendrik
gepland. Tot ontsteltenis van het bestuur belde de heer
Maassen echter 's morgens op met de mededeling dat hij
wegens griep niet kon komen. Gelukkig voor de vele
leden die naar zaal Bakker waren gekomen was onze
verenigingsgenoot de heer R. Kater bereid de heer
Maassen te vervangen. De heer Kater heeft enkele jaren
meegewerkt aan
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de restauratie van Het Loo en heeft toen veel dia's van
de werkzaamheden daar gemaakt. Al kon de her Kater
ons over Prins Hendrik niet veel vertellen, zijn verhaal
over H et Loo was uitermate boeiend en interessant. Bij
dezen wil het bestuur hem nogmaals bedanken voor zijn
bereidwilligheid. En, over Prins Hendrik komt de heer
Maassen ons komend voorjaar hopelijk wat vertellen.

De jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 1998, in de
Herberg, kon onze secretaresse mw. F. van Druten meedelen dat het ledental was gestegen tot 340(!). Ook onze
penningmeester, de heer R. Ilbrink, had zijn zaken goed
voor elkaar. Er was echter wel een geringe contributieverhoging noodzakelijk om de service aan de leden op
peil te kunnen houden. De heren H. Reindsen en H.
Rossel en mw. F. van Druten waren aftredend, maar herkiesbaar. Ze zullen de komende 3 jaar weer in het
bestuur zitting hebben. Na deze korte jaarvergadering
kreeg de heer G.B. Jansen uit Zevenaar het woord met
zijn lezing: Onder de rook van veldovens, over de baksteenfabricage van 1850-1920.
De heer Jansen heeft veel studie verricht naar dit onderwerp en dat was goed te merken. Vooral de sociale misstanden in de steenbakkerij in de tweede helft va n de
negentiende eeuw kregen ruim de aandacht. Al met a l
een bijzonder boeiende lezing die ee n goede afsluitin g
van het winterseizoen was.

De jaarlijkse tentoonstelling
Evenals in andere jaren, organiseerde de vereniging ook
nu weer een tentoonstelling in de bovenzaal van de
Openbare Bibliotheek. Het thema was ditmaal: Oude,

geografische kaarten van Vorden en omgeving. Ook ditmaal
nam de heer Rosse I het grootste deel van de organisatie
voor zijn rekening. Welwillende medewerking verleenden ook de heer J. van den Broek en de gemeente-archivaris, de heer J. Eefting.
Het kostte wel enige moeite de collectie rond te krijgen.
Onder andere werd er door de heren Van den Broek en
Rossel een bezoek gebracht aan het Gemeentemuseum in
Arnhem, waar zich een grote kaartencollectie bevindt.
Daarnaast was er ook een foto-prijsvraag georganiseerd.
De foto's lieten opnamen zien van bekende en minder
bekende plekjes in Vorden. De foto's kwamen uit de collectie van de heer C. Bosch, die ook de organisatie van
de prijsvraag verzorgde.
Er waren vier prijzen beschikbaar gesteld. Deze werden
gewonnen door:
Ie prijs: lam. ). Wesselink, Hoetinkhof 99: een jaar lidmaatschap van Oud Vorden
2e t/m 4e prijs, ex aequo: het boek Vorden, een historische
verkenning,
Hiervoor kwamen drie deelnemers in aanmerking, te
weten:
De heer G .H. Sterringa, Schoolstraat 1
De heer H. Bou wman, Zomervreugdweg 7
Mw. G.j. Radstake-Bloemendaal, Brinkerhof 2
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Dit jaar waren er bij de tentoonstelling geen leden van
de vereniging aanwezig voor het toezicht. Over het aa ntal bezoekers zijn daarom geen gegevens bekend.

De jaarlijkse excursie
Op 27 mei 1998 stond er om half één een bus klaar om
zo'n vijftig leden van onze vereniging naar Vreden te
brengen. Die plaats in Westfalen was namelijk het doel
van het jaarlijkse reisje. Eerst werd in Zwilbrock de
barok-kerk bezocht, waar broeder Hubert tekst en uitleg
gaf over de geschiedenis van deze kerk en haar interieur.
Na de koffie met 'wat erbij', in Gaststätte Kloppendieck,
ging de reis verder naar Vreden. Daar stond een bezoek
aan het Hamaland-, en het Bauemhofmuseum gepland.
Het Hamalandmuseum beschikt over een prachtige
ruimte en bezit een grote collectie voorwerpen uit stad
en streek. Het Bauemhofmuseum toont het leven op het
platteland in al zijn facetten. De middag werd besloten
met een pannenkoek-menu op Erve Brooks, in Gelselaar.
Al met al een reis waar de leden met genoegen op terug
kunnen zien, evenals de organisatoren R. Ilbrink en L.
Schoolderman.

De watermolen van Hackfort
Op 26 juni 1998 waren namens de vereniging de heren J.
van den Broek, G. Koop en H.G. Wuilink o p Kas tcel
Hackfort aanwezig ter gelegenh eid va n de berin gebruikname van de herstelde watermolen.

Tevens werd op die middag het eerste exemplaar van het
boek Hackfort, een beeld van een landgoed aangeboden aan
de directeur van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten.

Nutsfloralia
Nadat we vorig jaar de Nutsfloralia 'gemist' hadden,
waren we daar dit jaar weer met een stand vertegenwoordigd en wel op 11, 12 en 13 september. Op het
thema klederdrachten kon de vereniging maar beperkt
inspelen. Dat was echter geen beletsel om toch met een
smaakvol ingerichte stand aanwezig te zijn. Evenals
andere jaren was de aantrekkelijkheid verhoogd door
middel van een prijsvraag. Ditmaal moest de inhoud van
een jutezak met inhoud geraden of- wie dat kon - met
de bascule gewogen worden. Er was namelijk een originele, oude bascule voorhanden, een schenking aan de
vereniging van wijlen de heer D. Kettelerij. Deze bascule
gaf de nodige levendigheid in de stand. Ruim negentig
personen deden aan de prijsvraag mee.
De eerste prijs, een jaar gratis lidmaatschap van Oud
Vorden, werd gewonnen door S. Groot Roessink,
Broekstraat 22, in Baak. De tweede en derde prijs, het
boek Vorden, een historische verkenning werden respectievelijk gewonnen door A. Abbink, Wtldenborchseweg 17
en E. Regelink, Brinkerhof 85. Verschillende personen
verleenden aan onze stand hun medewerking, te weten:
mw. ].A. Bergenhenegouwen, Mw. F. van Druten, de
heren D. Gotink, ). Kettelerij, G. Koop, R. Ilbrink, H.

Reindsen, en als creatief adviseur, standbouwer, én verkoper, de heer J. van Druten. Tevens mocht uw voorzitter, als eerst verantwoordelijke, ook zijn steentje bijdragen.

Open Monumentendag
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar op de 2e zaterdag in
september (de 12e) weer de Open Monumentendag
gehouden. De dag werd, namens onze vereniging, georganiseerd door de heren G. Koop en H. Rossel en de
heer R. Kater nam ens de Gemeente Vorden.
Opengesteld waren dit jaar:
De Nederlands Heroormde Kerk,

Schildersbedrijf Van der Wal,
De molen op Het Hoge,
Kasteel Hackfort,
Smederij Oldenhave,
Kasteel Vorden.
Er was besloten om dit jaar een niet te lange route te
plannen, en om gebouwen in de route op te nemen waar
men ook daadwerkelijk naar binnen kon. Aan het thema
bedrijven kon slechts beperkt tegemoet worden gekomen.
Door het slechte weer was het bezoek aan smederij
Oldenhave en aan Kasteel Hacktort niet zo best. De rest
werd redelijk tot heel goed bezocht. Dat zal aa nleiding
geven om ook volgend jaar weer aa n deze open dag mee
te doen. Dan zal echter de Foralia-tentoonstelling wel in
een ander weekend moeten worden ge pland,

want twee activiteiten is zelfs voor ons bestuur 'te veel
hooi op de vork'.
De vereniging wil in ieder geval de heren Kater, Koop en
Rossel hartelijk danken voor hun inzet voor deze dag.
En natuurlijk ook de vrijwilligers bij de diverse objecten:
zonder hen lukt het ook niet!

Nieuws betreffende onze leden
De volgende leden zijn ons in het afgelopen jaar ontvallen:
Johannes Gerardus de Graaf (18 januari), de Delle 6
Dirkje jansen (5 februari), Zutphenseweg 37
Dirkje Cernelia Jansen-van Soest (5 mei),
Leeuwerikweide
jan )acob van der Peijl (27 mei), Zutphenseweg 71
jan Hendrik Wiltink (6 december), Smidsstraat 18

Het bestuur en de redactie wensen ook op deze wijze, namens
de vereniging, hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden
en wensen hen sterkte toe met het verwerken van het verlies
van hun dierbaren.
Als lid bedankten:
De heer en mevrouw Bargeman, Raadhuisstraat
De heer en mevrouw Van Reeuwijk, Schuttestraat
De heer en mevrouw Van Nooyen, Decanijeweg
Mevrouw Frisier-Hilferink, Den Haag
Mevrouw Bosman, Hoetinkhof
Mevrouw Bosch-Schut, Christinalaan
De heer en mevrouw Holsbeeke, De Haar
De heer en mevrouw Seesink,. Het Hoge
De heer en mevrouw Voortman, Het Wiemelink
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Mevrouw J. van der Peijl-Wunderink, Zutphenseweg
De heer en mevrouw Horstink, De Bongerd

Onze secretaresse, mw. F. van Druten, kon echter ook
weer een behoorlijk aantal nieuwe leden op haar lijst
noteren, te weten:
De heer J. Bloemendaal, Landstraat 2a, Bredevoort
De heer A.A. Boers, Burgemeester Galléestraat 16.
Mevrouw Brouwer-Bosch en de heer E. Wolters,
Insulindelaan 36
De heer R. Ellenkamp, Heegherhoek 3.
Mevrouw Kalkwijk-Koops, Lankhorsterstraat 12,
Wichmond
De heer en mevrouw J.G. Klein Geltink, Sarinkdijk 1
De heer en mevrouw A. Klein-Nengerman, Almenseweg
49

De heer en mevrouw C. J. Klok, De Horsterkamp 11
De heer en mevrouw G. Nijenhuis, Vordenseweg 27,
Warnsveld
Mevrouw J.H. Reindsen, Hoetinkhof 53
De heer en mevrouw B. Rossel, Strodijk 9
De heer en mevrouw G.T.M. Seesing, Wilmerinkweg 5
De heer en mevrouw G.A.).H. Smeenk, Zeistweg 1.

Mevrouw C.J. Stokkink-Smallegoor, Hoetinkhof 112
De heer A.C.J. Viersen, Almenseweg 60
De heer en mevrouw A.H.B. van Vleuten, Het Stroo

11

De heer en mevrouw B.H. Wagenvoort, Molendijk 8,
Eefde.
De heer en mevrouw H. Walgemoet, Kervelseweg 10,
Hengelo (Gld.)
De heer en mevrouw M.A. Wassink, Sloctsdijk Ba,
Ruurlo
De heer en mevrouw H.W. Wesselink, Eikenlaan 23
De heer en mevrouw G.J. Brink, De Decanije 30
De heer en mevrouw J. Heijenk, Het Hoge
De heer en mevrouw B. Bekrnan, De Horsterkamp 13
De heer en mevrouw J. Wesselink, Hoetinkhof 99 (als
winnaar van een prijsvraag)
S. Groot Roessink, Broekstraat 22, te Baak (als winnaar
van een prijsvraag).

Aanwinsten voor onze collectie
Verder wil de redactie u graag attenderen op de ruimte
die onze vereniging heeft in de bibliotheek. Op de
bovenzaal staan nu twee kasten tot onze beschikking. In
de loop d er jaren zijn de vereniging van diverse personen zo'n tachtig boeken, mappen met beschrijvingen van
boerderijen, en verkopen daarvan, en wat oude geschonken.
In het vervolg zullen in de Midwinterpraot de personen
worden genoemd die een en ander ter beschikking van
de vereniging hebben gesteld.
Zo heeft de vereniging onlangs van de heer G.W. Wahl
(De Boonk), de volgende boeken ontvangen:
1. Midwinteraovundvetelsels uut den Achterhoek, door H.
Odink
2. Oei Ge/ster, De Mölle en andere ver/uz/en, door C.A. van
der Lugt
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3. Bezetting en bevrijding van de Achterhoek, G.O.C.,
Lochem

4. Oud-Achterhoeks boerenleven, het gehele jaar rond, door
H.W.Heuvel
Mevrouw Bogchelman-Albers schonk ons een mooie,
oude foto, waarop een groot aantal personen, bijeen in
het Nutsgebouw, is afgebeeld.
Mevrouw Jensma vergrootte onze boekenvoorraad met
Novellen en De oude strijd om het bestaan, van de schrijfsters Engelberts, vroegere inwoonsters van Vorden.
Mocht u thuis nog boeken, akten, of andere, voor de vereniging interessante zaken hebben, en u wilt deze wel
afstaan, dan ontvangen wij van de redactie, of één van
onze bestuursleden, graag uw telefoontje. Bij voorbaat
dank.
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EEN KLUSJE OP OUDEJAARSAVOND

J. van den Broek
Inbrekers die hun vak serieus uitoefenen zoeken voor
hun activiteiten naar tijden waarop bewoners niet thuis
zijn. Dat hadden ook een paar van die lieden in gedach-

ten toen ze op oudejaarsdag, omstreeks het jaar 1914,
naar Vorden reisden, in de verwachting daar iets van
hun gading te vinden. Dit vak leverde nog niet zoveel op
dat ze zich een auto konden veroorloven en mogelijk
waren ze toen al milieubewust. Hoe het ook zij: ze kwamen met openbaar vervoer, in dit geval de trein, naar
Vorden.
Niet te bescheiden beginnen was hun devies en ze liepen
eerst naar De Wiersse, om daar het kasteel met een
bezoek te vereren. De beveiliging was daar echter
(mogelijk als historisch uitvloeisel) dermate streng dat ze
dit object in de steek moesten laten.
Terug in Vorden werd een doel gezocht in de buurt van
het dorp. Dat was de woning in 't Kleine Veld, waar
Derk U enk woonde met zijn vrouw, zijn dochter en
schoonzoon, Evert Jan Lettink, de fietsenmaker. Dat
pand is tegenwoordig genummerd Van Lennepweg 1.
De familie vierde samen met buurtbewoners oudejaar bij
elkaar; ieder jaar bij toerbeurt bij één van hen thuis. Dat
jaar was de familie Uenk, aan de Almenseweg, aan de
beurt.
't Is niet bekend of de inbrekers van de genoemde
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oudejaarsgewoonte op de hoogte waren. Ze lagen op de
loer achter de takkenbossenmijt en toen de families
Denk / Lettink goed en wel op weg waren, sloegen ze
hun slag. Het pand was nog niet elektronisch beveiligd,
dus met brute kracht was er nog veel te bereiken.
Bij thuiskomst van de bewoners zagen ze meteen dat er
ongenode gasten geweest waren. De deur was opengebroken en op de tafel stond de spoormand, een zwart
gelakte, gevlochten mand, d ie daar normaal niet stond.
De politie werd gewaarschuwd en de wachtmeesters
Oldenampsen en Nipius waren spoedig ter plaatse. Er
bleek dat een halsketting met geslepen stenen was gestolen en ook een fles jenever werd vermist.
Er was veel overhoop gehaald, vooral de bedden, maar
geld was er niet gevonden. Dat zat in het kastje boven de
bedstee, en het was nog aanwezig.
Achteraf is gebleken dat de fles jenever al voor Zutphen
'soldaat gemaakt' was (!). Die lege fles werd namelijk
een jaar later bij de brug, in de buurt van de watertoren,
gevonden.
De politie was in die tijd blijkbaar zeer bekwaam. Er
werd vastgesteld dat de fles van de genoemde inbraak
afkomstig was en dat één van de inbrekers Bartje
Berend sen uit Velp / Arnhem moest zijn, een goede
bekende van de politie. Hij kon meteen worden ingerekend en bestraft: een schrale genoegdoening voor de
families Uenk/ Lettink, want van de buit werd niets
teruggevonden.
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Het gezin van Evert Jan Lettink is later naar Villa Sarah,
op de hoek van de Almenseweg en de Mispelkampdijk,
verhuisd. De fietsenzaak werd daar uitgebreid met een
naaimachinehandel en een café.
De aantrekkingskracht voor inbrekers was echter meeverhuisd, al duurde het wel een poos voor er weer ongewenst bezoek kwam. In 1972 werd er ingebroken, en uitgerekend weer op oudejaarsavond. Nu werden er fietsbanden en andere rijwielonderdelen gestolen. Een deel
van de buit werd door wachtmeester Bos teruggevonden
in het park bij de villa Selsham aan de Zutphenseweg.

De daders van deze inbraak zijn echter nooit gepakt.

Huize Sarah, het vroegere café Lettink, omstreeks de
jaren '30. Huize Sarah behoorde vroeger tot Den Bramei
- het deed destijds dienst als gastenverblijf. Heden ten
dage heet deze horeca-gelegenheid Restaurant ' tOlde
Lettink
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ENKELE NOTITIES OVER KRUIDENIER ESKES IN
DELDEN'

H.G. Wuilink
Vanaf 30 augustus 1906 hebben drie geslachten Eskes, uit
de buurtschap Delden, jarenlang de kruidenierswaren bij
mensen in het buitengebied van Linde, Delden en
Haddort thuisgebracht. In de beginjaren gebeurde dit
met paard en kar. Later werd de kar vervangen door een
wagen op luchtbanden. Dat was eigenlijk de voorloper
van de rijdende winkel zoals we die nu kennen. Ook
werden 'boodschappen gebracht' per transportfiets en
bakfiets, onder andere in het dorp (Vorden).
In 1948 werd het paard vervangen door een tractor, wat
op zich al een hele vooruitgang betekende. Er werd altijd
brood voor onderweg meegenomen. Men was immers

een hele dag van huis. Op dinsdag werd het brood opgegeten bij Koning, van de Kostede, en donderdags bij
Lenselink, van de Oldenhof. Deze laatste boerderij is nu
eigendom van de familie Havekes en doet dienst als veestalling.
Het zal omstreeks 1955 zijn geweest dat Hendrik Eskes
en zijn zoon Gerrit bij Lenselink zaten te eten. Er werd
toen verteld dat het paard van de Weerd (de boerderij
van de familie Eykelkamp, nu Havekes) was gestorven.
Even later pakte Hendrik Eskes papier en potlood en
schreef het volgende
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gedicht:

't peerd van de weerd
kan neet meer staon

't is dood egaon
'n dokter had wel geliek
't peerd had koliek

Van 1957 tot 6 augustus 1986 werden de boodschappen
met een bestelauto rondgebracht. Evenals zovele andere
middenstandsbedrijven bood deze zaak, door de veranderde samenleving, geen toekomstperspectief meer en
werd gesaneerd.

De winkelkarre, hier met tractor die het paard in 1948 verving.
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Over die 'winkelkarre' gaat het volgende gedicht,
gemaakt door mevrouw J.H. Eskes, Deldenseweg:
Wat kump daar gunt toch an in 't slechte weer?

't Is zeker die olde winkelkarre weer.
Daar hef iederene van eheurd.
Eskes hef t'r jaoren met eveurd.
's Margenstegen een uur of negen mos 't gebeurn.
Eers dat ding dan u ut de schuure sleurn.

Een man kon dat nooit alleen, zee deen dat altied met zien
tween.
Pas dan kwam 't peerdan bod.
Dan klonk 'tal gauw: kom peerd vort.

Eers 't Veldslag dan in egaon.
't Peerd bleef dan al gauw bie) tante Reintje stille staan.
Van alles was t'r in dekarre te koop.

En dan klonk 'tal gauw: doe maar suuker jam en stroop.
Zo ging 't dan: doe maar dit of dat.

De winkelkarre had veur ieder wat.
't Brood wier 's meddags deur de mansluu opegetten.
En 't peerd kreeg dan een zak met heksel te vretten.
Biej snee, zunneschien, of reagen,
Eskes zien winkelkarre kon d'r tegen.
Zakken ze in de modder, tot 'n wagenas:
't klonk al gauw: knm peerd, zet in de sjats.
't Is zo te duuster umme wieter te gaan,
maar meschien kump zo wel de maan.
Biej de klanten ston altied wel een kopken knffie klaor.
Effen boodschappen afleveren en dan maar weer daar.
Maar moeder wier toch wel 's ongeros en bange
en dach waar blief ze toch zo lange.
Wanneer ze biej huus waarn anekommen,
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wodn 't peerd uut 't inspan enommen.

Eers gauw wat heksel snien,
want 'I peerd mog ok gin lwnger lien.
Moeder had de earpels klaar.

Dat smaakn goed, geleuf mien maor.
In 1948 kwam d'r een andere trekker;

met vier raajen, jonge wat ging dat lekker.
Den hef tien jaor zien diens edaon.
Too kon den ok weer de lane u ut gaon.
Maor de winkelknrre die veertig jaor diens had edaon,

mog as andenken in de loze blieven staan.
De mode deed ok hier iets anders velangen.

lejluu wet allemaole waor de winkelkarre deur is vevangen.
,.. informatie verkregen van wijlen de heer D. Kettelerij
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DE WOLOBERGEN

H.G. Wuilink
In Archief het orgaan van de Oudheidkundige
Vereniging De Graafschap, jaargang 1976, heeft de heer

J.G. Vos een artikel geschreven over de Woldbergen, te
Vorden, een naam die bij weinigen van ons, en evenmin
bij Vos, bekend zal zijn geweest.
Hij ging op zoek naar de Woldbergen, naar aanleiding
van een artikel van meester Krebbers, dat zo'n vijftig jaar
eerder was gepubliceerd. Ook Vos ondervond dat deze
naam geen gemeengoed was, 'want', zo schreef hij 'in
Vorden had niemand ooit van een landgoed de Woldbergen
gehoord'. Een boer die aan de rand van het landgoed
woonde, zei: 'Woldbergen, nee, biej mien wetn hef dat hier in
de buurtenooit eu;es'. En de eigenaar van landgoed De
Belten, Jhr. mr. P.R. Feith, verklaarde dat hij de naam
Woldbergen nog nooit had horen noemen in verband
met De Belten.
Ten tijde van het verhaal van Krebbers behoorde dit terrein aan de Vordense apotheker, W.F. van Maurik. Die
maakte er een soort wandelpark van en stelde het open
voor het publiek. Vos: 'Ik heb sterk de indruk dat het deze
apotheker was die zijn bezitting de naam Woldbergen gaf
(naar analogie van de Bronsbergen) een terrein van 19 ha., dat
thans in het bezit is van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten. Dat terrein heeft een interessante
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flora en het ligt vlak achter de Woldbergen.
Dankzij de in het artikel van Krebbers genoemde namen,
zoals de Klokkenhof, Scheale Guurkesbult,
Bleuminksleegte en Olthuusleegte, kwam Vos erachter
dat de Woldbergen en de Belten identiek waren. De uitzichten op de Lochemse Berg, de Kranenburg en de
Wildenborch waren er door de inmiddels hoog opgeschoten begroeüng niet meer.
Het terrein behoorde oorspronkelijk tot het landgoed De
Wildenborch, dat door de toenmalige eigenaar, de familie Brants, in 1907 publiek was verkocht. Een boer uit de
buurt (Berenpas) zette op de 25 ha. woeste grond in voor
fl. 750,- en 'bleef er aan hangen'. Van deze Berenpas
kocht Van Mourik omstreeks 1920 het landgoed voor
fl 1.200,-. Later werd het verkocht aan ene dokter Metz,
die er een landhuis bouwd. In 1955 kwam Jhr. Feith in
het bezit van het terrein.

Oude grenspaal
(Zutphen-Lochem),
die thans op het terrein van De Belten is
te vinden, maar die
oorspronkelijk van
elders afkomstig is
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In het stuk van Krebbers wordt nog vermeld dat Jhr.
Opten Noort naast de Weidbergen een landhuisje bouwde, de latere tuinmanswoning, en dat de beroemde schilder Gorter aan de overzijde een huis wilde bouwen.

Jhr. Opten Noort bouwde later achter de tuinmanswoning de villa Kamphuizen, die in 1937 werd verkocht
aan eneR. Cremers. Zijn zoon, E.].].B. Cremers, die het
grootste deel van de tijd in Zwitserland woonde, heeft
het landgoed in 1976 weer verkocht.
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EEN SPANNEND AVONTUUR

j.H. Wiltink'

Midden op de brug die toegang geeft tot zijn knsteel, staat de
baron van Hackfort, zijn handen op de rug, zijn benen iets uit
elkaar en zijn hoofd in de nek. Hij tuurt gespannen naar een
houten luik, op grote hoogte, boven in één der torens van het
knsteel. Zijn geduld wordt beloond: van binnenuit wordt kennelijk forse druk op het luik uitgeoefend, want de eeuwenoude
scharnieren draaien knarsend open. Even later verschijnen
over de rand een paar spillebenen, gedeeltelijk in de pijpen van
een blauwe overall.
Wanneer het lichaam verder zakt, blijkt er om het middel een

touw te zitten dat door een tweede persoon langzaam wordt
gevierd.
Wat gaan hier voor lugubere dingen gebeuren- wat is
hier aan de hand?

De baron had lekkage geconstateerd op een zolder van
het kasteel en hij had de firma Pongers uit Vorden
opdracht gegeven om het mankement te verhelpen.
Maar, de heer Pongers, altijd blij met een opdracht van
de kasteelheer, zat nu toch met de handen in het haar. Er
was namelijk een plaat lood los gaan zitten op een plek
waar niet bij te komen was. Het moest echter wel vastgespijkerd worden. Geen ladder was lang genoeg en hoogwerkers waren er nog niet (1950!). Je zou trouwens met
een hoogwerker ook niets hebben kunnen beginnen, in
verband met de
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onderliggende gracht. De loodgietersbaas kon het zich
echter ook niet veroorloven tegen zo'n machtige
opdrachtgever nee te zeggen.
Het luik in een nog hoger gelegen toren bracht Pongers
op een idee: 'Ik stuur twee medewerkers naar het kasteel, een

zwaargewicht en een lichtgewicht. De eerste laat de tweede
aan een touw zakken tot op de plaats des onheils en hijst hem,
na het werk gedaan te hebben, weer naar boven'.

De toren van Kasteel Hackfort
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Een stoere bink was snel gevonden, de lichtste trouwens
ook. De jongste loodgietersleerling, met zijn spillebenen,
was de pineut. Deze zestienjarige boerenzoon (ondergetekende, want die was het) uit de Wildenborch, was niet
echt blij met de door zijn baas bedachte oplossing. Ook
hij durfde echter geen nee te zeggen; bovendien: 'wil je
het vak leren of niet.... ?
De operatie Hackfort had een 'happy end'. Ter hoogte van
de losgeraakte loodplaat diepte ik mijn gereedschap uit

de zakken van mijn overal en ging aan het werk.
Toen de klus neljes geklaard was, werd ik weer door
mijn collega omhoog gehesen. Beneden gekomen, kregen
ze van een tevreden baron elk een gulden. Dat was voor
die tijd een forse fooi. Er was echter wel een voorwaarde
aan verbonden: ze mochten die gulden niet mee naar
huis nemen, maar moesten hem besteden in het zogenaamde 'Bosmanshuis'. Het Bosmanshuis was een boerderij, annex café, dat tegenover het kasteel stond en ook
tot de bezittingen van het kasteel behoorde. Een vorm
van 'verplichte winkelnering' dus.
De zwaargewicht bestelde enkele borrels en een sigaar.
Jan was daar nog niet aan toe en investeerde de gulden
in repen chocola ...
*Zoals de meesten van u zullen weten, is de heer Jan
Wiltink op 6 december jongstleden overleden (red.).
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MEESTER BÖSECKE EN DE DOLEANTIE
H.G. Wuilink
Samen op weg, een slogan die ertoe moet leiden dat hervormd en gereformeerd weer samen een kerk vormen.
Een kerk zoals die er ook was voor de Doleantie, nu
ruim honderd jaar geleden. In het script voor een boek,
geschreven door de heer Bösecke, wordt het leven van
d e grootvader van d e schrijver, uitvoerig belicht. Daar hij
als hoofd van de school op Het Hoge ten tijde van de
Doleantie hier werkzaam w as, worden in dit script ook
diverse facetten van de Doleantie beschreven.
De vader van meester Bösecke, Carl Bösecke, kw am in
1836 vanuit Gorlitz, gelegen aan de Duits-Poolse grens,
naar Amsterdam en was daar werkzaam als kleermaker.
Na zijn huwelijk werd daar in de Sint Nicolaasstraat
Karel, de latere meester, geboren.

Karel was schijnbaar een pientere leerling, want na de
lagere school werd hij gevraagd als assistent op de
School voor Havelozen. Hij kwam daar in contact met de
heer Feringa, bestuurslid van de Vereniging voor
Christelijk Onderwijs. Karel kreeg daardoor de mogelijkheid om toelatingsexamen te doen voor de Klokkenberg
in Nijmegen, waar men werd opgeleid tot onderwijzer.
Er waren daar 33 kandidaten voor vier plaatsen. Karel
hoorde bij d e besten en vertrok naar Nijmegen.
Na het behalen van de akte, was hij
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achtereenvolgens werkzaam in Vlissingen, Amsterdam,
Middelburg en Almelo. In Amsterdam behaalde hij ook
de hoofdakte. Hermien Jacobs, zijn latere vrouw, leerde
hij in Almelo kennen.
Op 1 december 1872 volgde zijn benoeming als hoofd in
het Groningse Wagenborgen. De werkomstandigheden
waren daar lang niet ideaal. Het was meer een schuur
dan een school waarin hij les moest geven. Toch hield hij
het er ruim 6 jaar vol. Toen solliciteerde hij in Vorden. In
Slochteren, waar ook een nieuwe school gebouwd zou
worden, solliciteerde hij eveneens. Maar hij werd in
Vorden aangenomen.
En zo kwam hij op 29 april 1879 naar Vorden, waar op 1
mei de christelijke school werd geopend en hij het eerste
hoofd werd.

De Christelijke Lagere School in 1899, toen nog aan de
Smidsstraat Dit gebouw is in de jaren 50 verbouwd tot
woningen.
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Karel vond het natuurlijk prettig in een mooie, nieuwe
school te werken-een hele vooruitgang ten opzichte van
de school in Wagenborgen. Hij miste wel de vrijheid die
hij daar had. De voorzitter van het bestuur van de school
aan de Smidsstraat, Ds. Cordes, stelde allerlei reglementen en instructies op waar Karel niet bepaald blij mee
was.
Toen hij uit Slochteren bericht kreeg dat hij ook daar was
benoemd, dacht hij er serieus over om weer uit Vorden
te vertrekken, ondanks het feit dat hij pas 5 maanden

hier werkte en intussen ook voorzanger en voorlezer in
de Nederlands Hervormde Kerk was geworden. Voor
dat laatste had de dorpstimmerman een voetenbankje
gemaakt. Anders was Karet in verband met zijn kleine
postuur, door de gemeente haast niet te zien.

Meester C.F.C. Bösecke, het eerste schoolhoofd aan de
Christelijke Lagere School.
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Zijn vrouw Hermien bleef maar het liefst hier in Vorden,
niet al te ver van haar familie. Gelukkig voor Herruien
wist mevrouw Engelberts, moeder van de secretaris van
het schoolbestuur, Karel ervan te overtuigen dat het
beter was in Vorden te blijven. Als dank kreeg Karel van
het schoolbestuur een zilveren horloge aangeboden. Hij
had ook voor een pak kunnen kiezen. Gelukkig voor
hem heeft hij dat niet gedaan.
Hierna volgt een stukje uit het script waarin mevrouw
Engelberts het één en ander uit de doeken doet: 'Tja, och,
ik kan u het wel in vertrouwen vertellen. Het is een prachtig

verhaal. Dominee Cordes stelde het bestuur voor u een cadeau
te geven in de vorm van een groot stuk laken, waarvan u dan
een pak had kunnen laten maken. Hij deelde mee dat hij het
door toevallige omstandigheden aan de deur voor f. 27,- had
gekocht. Baron van der Borch en meneer Monnik hebben het
laken onder grote hilariteit gemeten. Het bleek echter zeer grof
geweven. Een koopje was het echt niet. Mijn zoon vond het
meer geschikt voor een doodslaken en een ander bestuurslid
dacht het misschien nog te gebruiken was voor tafelkleed. Het
was inderdaad groot genoeg. De predikant zei dat er voldoende
stof was om er nog een manteltje voor u, mevrouw Bösecke,
van te laten maken'.
Daarna kwam het gesprek op het overlijden van meneer
Ensînk, hoofd van de openbare schooL Zijn vrouw zat
nu zonder middelen van bestaan. Daarom mocht ze nu
van mevrouw Engelberts de koetsierswoning bij Villa
Nuova betrekken zonder daarvoor huur te hoeven betalen. De dames van
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Excelsior hadden besloten haar een vergoeding voor het
naai- en verstelwerk te geven, zodat ze in haar levensonderhoud kon voorzien. Mevrouw Engelberts was een
groot voorstander van christelijk onderwijs, maar ze
wilde in de schoolstrijd niet uit het oog verliezen dat op
plaatselijk niveau nog altijd gemeenschapszin bestaat, in
dit geval steun aan de weduwe van het hoofd van de
openbare schooL
Intussen begonnen de verschillende geloofsopvattingen
aan de eenheid in de Nederlands Hervormde Kerk te

knagen. Een deel, de zogenaamde 'dolerenden', vond de
leerstellingen van de Hervormde Synode te veel naar de
vrijzinnige richting gaan. Dat gaf vaak verwijdering tussen personen die voorheen altijd goed samengewerkt
hadden. En het kon niet uitblijven of het raakte ook de
nog jonge christelijke school. Immers, de scheiding in de
geledingen van de Nederlands Hervormde Kerk werkte
ook door in het bestuur van de christelijke school. De
voorzitter van dit bestuur, Ds. Cordes, was het dan misschien wel niet helemaal eens met de leerstellingen van
de synode, hij vond wel dat dit opgelost zou moeten
worden door bij de synode aan de bel te trekken. In geen
geval afscheiding van de Nederlands Hervormde Kerk.
Lijnrecht tegenover hem in het schoolbestuur vond hij
Dr. Monnik. Deze aanhanger van de ideeën van Kuijpers
was al zo ver gegaan om een stuk grond in
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het dorp te kopen waarop eventueel een 'dolerende'
(gereformeerde) kerk zou kunnen worden gebouwd.
Ook Engelberts' gedachten waren dezelfde als van
Monnik. Daarom was het voor Karel Bösecke wenselijk
om zich buiten dit conflict te houden, in het belang van
de christelijke school. Al te vaak probeerden Cordes en
Monnik door het uitnodigen van sprekers die hun
respectievelijke ideeën verkondigden hun mening ook
aan anderen op te dringen en ze voor hun opvatting te
winnen. Het kwam zelfs zover dat op een woensdagavond een 'dolerende' spreker uitgenodigd was en op
donderdagavond één die zich in de Nederlands
Hervormde Gemeente wel thuis voelde. Dat zette veel
kwaad bloed. Vaak was het dan de taak van Brants
(schoonvader van Ds. Cordes), of de baron van Vorden,
de twistende partijen weer bij elkaar te brengen.
Karel had als trouwe lezer van de Standaard en de
Heraut veel sympathie voor de denkbeelden van Kuijper

gekregen. Daarvan liet hij op de school echter nooit blijken. Hij besefte goed dat een breuk op de school tevens
het einde van het christelijk onderwijs zou kunnen betekenen.
De uiteindelijke breuk in de Nederlands Hervormde
Kerk kwam na het indienen van een motie door Ds.
Cordes. Die motie luidde: De kerkeraad besluit op wettige

wijze aan te dringen op herziening van de reglementen overeenkomstig 'Gods Woord'. Daarmee wilde men de synode
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op de noodzaak van veranderingen wijzen. Vijf leden
stemden voor de motie. Monnik, Hofs en Berenpas vonden de motie niet ver genoeg gaan en stemden tegen.
Na de stemming stond Monnik op met de woorden: "Ik
verlaat deze vergadering omdat de kerkeraad niet luistert naar

Gods Woord. Ik verzoek de broeders Berenpas en Hofs met mij
de vergadering elders voort te zetten."
Ds. Cordes betreurde het dat deze broeders de raadgeving van Kuijpers hadden gevolgd.
Twee maanden later werden de drie dolerenden door de
kerkenraad geschorst. Daarop kwamen de geschorsten,
samen met nog een twintigtal andere kerkleden, bijeen
ten huize van Engelberts, op Villa Nuova, en stichtten
een eigen kerk, die later de Gereformeerde Kerk van
Vorden is gaan heten.
't Was niet alleen in de kerk waar geruzied werd. Ook op
de christelijke school was er geharrewar over de benoeming van onderwijzers. Vooral Ds. Cordes wilde niet
meer dolerenden aan de school. Het bestuur stond echter
op het standpunt dat de kwaliteit van de te benoem en
leerkracht voorop stond. Die dingen gingen ook aan
Karel niet zomaar voorbij en het gevolg was dan ook dat
hij overspannen raakte en met ziekteverlof moest.
Toen de dolerenden eenmaal hun eigen kerk hadden,
kregen ook de vergaderingen van het schoolbestuur een
wat meer normaal verloop. Ds. Cordes, die vond dat er
te veel dolerenden bij de
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school betrokken waren, bezocht de vergaderingen niet
meer, al wilde hij wel voorzitter blijven.
Een verhaal apart is het vertrek van mr. 0. Engelberts
naar Maastricht, in augustus 1897. Als penningmeester
van het schoolbestuur had hij de boeken en rekeningen
meegenomen. Het bestuur liep daardoor over enkele

jaren de subsidies mis. Slechts door dreiging met een
rechtszaak kreeg men de bescheiden van 1893-1895
terug. Eerst in september 1898 zond hij alles terug, waarbij bleek dat hij een kastekort had van f. 82,-. Het
bestuur paste dit bij, zodat Engelberts niets hoefde te
betalen.
Na de doleantie kreeg Karel met andere problemen in
de onderwijswereld te maken. De democratisering van
de maatschappij werkte ook hier door. Onderwijzers wilden in de vereniging voor christelijk onderwijs dezelfde
rechten als de schoolhoofden, en daar was Karel vierkant
tegen. Dat vond hij veel te revolutionair. Maar bij de
stemming bleek het voorstel te zijn aangenomen. ln het
door hem opgerichte zangkoor Excelsior kreeg hij eveneens met die democratisering te maken. De leden daarvan wilden meer inspraak in het reilen en zeilen van het
koor. Karel was tot dan toe zo'n beetje alleenheerser
geweest. Ze wilden van het koor een echte vereniging
maken, met een reglement en een door de leden gekozen
bestuur. Karel kon zich daar niet mee verenigen en stopte meteen met zijn dirigentschap.
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Het ging ook lichamelijk met Karel steeds slechter en het
lopen viel hem bijzonder moeilijk. Veelal moest hij voor
de klas zitten. Deze omstandigheden samen met de aanpassingsmoeilijkheden aan de veranderende maatschappij maakten dat hij steeds lastiger werd in de omgang.
De nieuwe pensioenwet was dan ook een ware uitkomst
voor hem. Na veertig jaar voor de klas te hebben
gestaan, nam hij in 1908 afscheid en verhuisde naar
Warnsveld. Later ging hij samen met zijn vrouw bij hun
zoon in Den Haag wonen. Via Rheden kwamen ze uiteindelijk in Dalfsen terecht. Karel overleed daar op 11
september 1925, Hermienop 27 september 1925.
Daarmee kwam een einde aan het leven van een man die
enorm veel betekend heeft voor het christelijk onderwijs,
en voor de school op Het Hoge in het bijzonder.
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LEUGENS EN ANDERE VERHALEN

J. van den Broek
Van praten word je niet wijs, luidt een oud spreekwoord.
Maar van horen kun je nog wijzer worden; als je je oor te
luisteren legt. In Vorden en omstreken kun je van alles
en nog wat vernemen over de redenen waarom de dingen vroeger op een bepaalde rnanier werden gedaan. Of
alles wat je dan hoort ook op waarheid berust, is echter
op zijn minst twijfelachtig. Daarom wordt een aantal van
aldus verzamelde 'wijsheden' hieronder genoemd en
wordt aan u gevraagd deze op hun waarheidsgehalte te
toetsen, en/ of er commentaar op te geven.
1.

2.

3.

Ridders die hadden deelgenomen aan de kruistochten mochten het schelpmotief verwerken in
de bouw van hun kastelen (zie afb.). Daaraan zouden de schelpen boven de ramen van kasteel
Vorden te danken zijn.
Boven de deuren aan de deel van een boerderij
werden als regel bogen van baksteen gemetseld.
Soms bestaan die helemaal uit baksteen, terwijl bij
andere boerderijen aanzet- en sluitstenen van
natuursteen zijn toegepast. Uit dat verschil zou
kunnen worden opgemaakt of het een boerderij in
eigendom, of een pachtboerderij betreft.
Ook werd genoemd dat tekens in de sluitstenen
aangeven of de boerderij eigendom is van de
bewoner, of dat hij deze in pacht heeft. Als er
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4.

letters (initialen van de bewoner) opstaan, is het
eigendom. Bij pacht werd als regel alleen het
bouwjaar vermeld.
Over luiken gaan ook de nodige verhalen. Als
deze in gesloten stand de gehele ramen bedekken,
dan horen ze bij een boerderij van de eigenaarbewoner.
Als de luiken korter zijn en alleen het onderste
deel van de ramen afsluiten, betreft het een pacht
boerderij. Dan kon de baron, of andere verpachter
zien of de bewoners wel op tijd (uiterlijk 10 uur)
naar bed waren, opdat ze de volgende morgen
voldoende fit zouden zijn om hun beste krachten
weer in dienst van de eigenaar te stellen . Met uit
gezaagde hartjes in de luiken kan hetzelfde doel
worden bereikt.

Kasteel Vorden, omstreeks de jaren '30. Boven de ramen
zijn de schelpmotieven te zien.
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5.

6.

7.

8.

Muurankers, waarbij aan de buitenkant een zogenaamde schieter te zien is, werden van twee schuine streepjes voorzien als de bewoners van de
boerderij protestant waren, en van een kruisje als
ze katholiek waren. Ook werd gezegd dat deze
tekens afhankelijk waren van de godsdienst van
de smid.
Zogenaamde zandlopers op luiken worden
gevormd door kruisende, schuine strepen vanuit
de hoeken. De zo ontstane vakken werden verschillend ingekleurd (zie afb.). Door zulke 'zandlopers-luiken' zou blikseminslag worden voorkomen. Op de middenstijl van de deeldeuren stond
ook vaak een zogenaamd 'stiepelteken' in de
vorm van een zandloper. Dat zou duiden op vergankelijkheid.
Veel boerderijen in onze omgeving zijn gedekt
met riet aan de bovenzijde en daaronder pannen.
Dit werd gedaan om de onderliggende stal te isoleren, met behulp van het riet, en ventilatie mogelijk te maken door de pannen. Ook werd genoemd
dat het kostenaspect meesprak. Er is een tijd
geweest dat riet goedkoper was dan pannen.
Soms werd het dak eerst gedekt met riet en als er
dan later meer geld was, werd het onderste deel
vervangen door pannen.
In stallen, vooral varkensstallen, werd blauwe
verf op de muren gestreken omdat dit rustgevend
zou zijn voor de dieren. Het zou ook helpen tegen
vliegen die zouden worden aangetrokken door de
blauwe kleur en dan op de muren gaan zitten en
dus niet op de varkens.
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9.

Bij kastelen in ons deel van het land hoorde een
tulpenboom te staan. Bij kasteel Onstein staat een
heel mooie, die landelijke bekendheid geniet.
Ook bij de kastelen de Wildenborch en de Wiersse
staan dergelijke bomen. Het gaat hier om de
boomsoort Liriodendron tulipifera, die tulpvormige
bloemen draagt, en ook bladeren in die vorm
heeft. Het gaat dus niet om de Magnolia, die ook
wel 'tulpenboom' genoemd wordt. Een mooi
exemplaar hiervan is zien aan de Dorpsstraat,
vóór het ABN I Amro-gebouw.

Boerderij 't Schimmel, aan de Schimmeldijk Deze afbeelding toont zowel het zandlopermotief op de luiken, als
een ten dele met riet bedekt dak.
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10.

Voor boerderijen die met de woongevel op het
zuiden staan, werden leilindes geplaatst om de
felle zoninval tegen te gaan. Dat moest een oneven aantal zijn om geluk af te dwingen. Als er
drie leilindes voor een gebouw stonden, kon je er
onderdak vinden; als regel was dat dus een herberg. Ook zouden de leilindes blikseminslag voor

11.

Bij een boerderij werd ook vaak een notenboom
geplant, omdat muggen en vliegen daardoor afgeschrikt zouden worden.

komen.

Reacties op dit artikel zijn van harte welkom. Deze kunt
u richten aan J. van den Broek, Zuivelhof 5, tel. 551375.
Reacties kunnen bestaan uit een bevestiging, het verwijzen naar de leugenbank, óf een aanvulling of meer genuanceerde mening.
Ook meer van dit soort verhalen zijn welkom. Als er veel
reacties binnenkomen, zal er in één van onze periodieken een vervolgartikel aan worden gewijd (red.).
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