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VAN DE REDACTIE 

Nog slechts enkele dagen scheiden ons van het begin van 
het derde millennium. Nog net op tijd hebben wij als 
redactie de Midwinterpraat van december 1999 weer voor 
u persklaar gekregen. Overigens hop en wij dat deze uit
gave u ook nog voor de kerst heeft bereikt. 
Wij hebben het genoegen u in ons laatste nummer van 
deze eeuw weer deelgenoot te maken van een aantrekke
lijke mix van artikelen. Het merendeel heeft zoals gebrui
kelijk betrekking op personen, gebeurtenissen en evene
menten die, mede door deze periodiek van onze vereni
ging, kunnen worden. bijgeschreven in de geschiedenis
boeken van Vorden. 

Wij hopen dat u het weer met veel genoegen zult lezen en 
het wellicht een plaatsje zult gunnen in uw 'huisarchief' . 
Misschien inspireert het u om ook eens een stukje te 
schrijven. Zo blijft het verschijnen van de Midwinterpraot, 
en van onze Vordense Kronyck, gewaarborgd . Bovendien, 
het zijn organen ván onze leden, vóór onze leden! De 
redactie wil u daar graag bij helpen. 

Voor nu wenst de redactie u een goede kerst. We hopen 
dat deze feestelijke dagen u, in gezelschap van diegenen 
die u het naaste staan, veel vreugde mogen verschaffen. 
Voor het nieuwe jaar wenst het bestuur en de redactie u 
al dát wat men voor zichzelf aan goeds zou wensen, én 
dat men - natuurlijk - elkaar toe wenst. 



VERENICINGSNIEUWS 

Onze buurgemeente Zutphen heeft in de rechtspraak 
altijd een vooraanstaande rol vervuld. Over dat hele rei
len en zeilen van die rechtspraak is veel te vertellen en dat 
deed een medewerker van de VVV Zutphen dan ook op 
uitstekende wijze. Hij was onze gast op 29 september 1998 
in zaal Bakker, waar hij zijn verhaal met dia's toelichtte. 
Misschien waren er mensen die wat meer 'populaire' dia's 
hadden willen zien, maar dat zou niet bij de lezing gepast 
hebben. Al met al een avond op niveau. 

Als vervolg op bovenvermelde lezing gingen op 10 okto
ber een dertigtal leden een rondwandeling maken langs 
de diverse objecten die met de rechtspraak verband hiel
den. Door de grote drukte in de stad was het niet altijd 
even gemakkelijk het betoog van de gids te volgen. Met 
een kop koffie bij De Baggelaar werd deze leuke middag 
besloten. 

Op 24 november 1998 waren we met een groot aantal 
leden in Het Pantoffel~e om te genieten van de lezing van 
ons lid, de heer Faber uit Neede. Want genoten hebben we 
van zijn lezing over het huis en landgoed Haddort De 
heer Faber is een Hackfort-kenner bij uitstek. Hij had 
ondermeer een belangrijk aandeel in de totstandkoming 
van het boek over dit kasteel. 
De dia-lezing ging dan ook over de bewoners van 
Hackfort. Daarvan wist de heer Faber allerlei bijzonder
heden op humoristische wijze te vertellen. Niet alleen 
over de laatste baron Arend, maar ook over bewoners van 



enkele honderden jaren terug; dit alles aangevuld met 
dia's van de betrokken personen. 

Voor de nieuwjaarsvisite op 7 januari 1999 was de heer K. 
Dansen uit Arnhem uitgenodigd. Zijn dia-lezing had als 
onderwerp: Terreinen en beheer van het Gelders 
Landschap. En dan speciaal datgene wat op de 
Achterhoek betrekking had. Aan de hand van tal van 
schitterende dia's belichtte hij de vele facetten van het 
beheer van de diverse objecten. De vele aanwezigen in het 
Pantoffellje genoten volop van de prettige verteltrant van 
de heer Dansen. Evenals trouwens van de oliebollen en 
nieu wjaarsrolleljes, gebakken door de families Bosch, 
Ilbrink, en Reindsen. Met de twee gratis consumpties 
voor iedereen kreeg lichaam en geest deze avond zoveel 
verzorging dat niemand te klagen had. 

De dia-lezing op 10 februari 1999 in de Herberg stond in 
het teken van het vervoer. Gastspreker was de heer Ten 
Ka ten u it Doesburg, die het reilen en zeilen van de 
Geldersche Tramwegen (GTW) behandelde. Aan de hand 
van tal van dia's konden de aanwezigen volop genieten 
van de beelden van trams en bussen die genoemde maat
schappij in de loop der jaren zo al in gebruik had. Speciale 
aandacht kreeg de schipbrug bij Doesburg waarvan je 
nooit w ist hoelang je er voor moest wachten. Doesburg 
speelde trouwens wel een heel nadrukkelijke rol in zijn 
lezing. Wat meer dia's van andere plaatsen in de 
Achterhoek die tot het werkterrein van de onderneming 
behoorden, zou de serie ten goede komen. Maar de geest
drift van de spreker zorgde ervoor dat iedereen toch 
tevreden naar huis ging. 



De heer Ten Katen moest gehaald en weer teruggebracht 
worden en dat was deze avond geen pretje. Door de hevi
ge sneeuwval hadden zowel de heer Wullink, bij het 
halen, als de heer Bosch, bij het terugbrengen, al hun 
stuur manskunst nodig om de auto op de weg te houden. 

De jaarvergadering werd dit jaar gehouden in zaal 
Bakker, en wel op maandag 29 maart. Volgens het verslag 
van de secretaresse, mw. Penny van Druten, kon de ver
eniging op een goed jaar terugzien. Alle avonden werden 
goed bezocht en het ledental bleef op peil. Een optimis
tisch geluid kon ook de penningmeester, de heer R. 
llbrink, laten horen. Er was een redelijk voordelig saldo. 
Bij de bestuUJsverkiezing werden de heren C. Bosch en 
H.G. Wuilink voor drie jaar herkozen. 
De hierna volgende dia-lezing door de heer Maassen uit 
Uchgelen werd met veel belangstelling gevolgd. Het 
leven van Prins Hendrik, echtgenoot van koningin 
Wilhelrnina, werd hierin uitvoerig en op een positieve 
wijze belicht. Door het geboorteland van Prins Hendrik, 
Meekienburg in het voormalige Oost-Duitsland, uitge
breid in de lezing te betrekken, kregen de aanwezigen een 
goed beeld van het leven daar. 

Het is een goede gewoonte van de vereniging elk jaar een 
tentoonstelling te organiseren. Dit jaar was de bovenzaal 
van de Openbare Bibliotheek opgesierd met een fotocol
lectie. Het thema voor dit jaar was: Vordenaren i11 hun werk 
of hobiYy, van 1900-1970. 
Tal van, wat heet, bekende Vordenaren zagen we bij deze 
tentoonstelling terug in hun werk, het bestuur van een 
vereniging, of als lid van een muziekkorps; naast de smid, 
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de molenbouwer en de borstelmaker. De tentoonstelling 
was geopend van 26 april t.e.m. 21 mei 1999. Projectleider 
was dhr. H. Rossel, die het geheel op voorbeeldige wijze 
begeleidde. 

Een fraaie collectie oude ansichten van Vorden was er te 
zien in de hal van de ABN AMRO bank. Ter gelegenheid 
van de heropening op 16 april van het geheel verbouwde 
kantoor was hier door de heren C. Bosch en J. van den 
Broek namens onze vereniging een mooie tentoonstelling 
ingericht. Dat die oude plaatjes het altijd goed doen, bleek 
wel uit de vele gunstige reacties die op het getoonde gege
ven werden. Ter gelegenheid van de opening ontving 
iedere klant bovendien nog een map met kopieën van 
oude ansichten. Alle ansichten kwamen uit de collecties 
van bovengenoemde heren. 

Het is nog maar zo'n veertig jaar geleden dat we allemaal 
nog druk bezig waren met kachels, fornuizen en haarden 
en de daarbij behorende cokes en antraciet. Er was dan 
ook een grote mate van herkenning bij de leden die op 19 
mei 1999 het Kachelmuseum in Vriezenveen bezochten, 
tijdens de jaarlijkse excursiereis. Naast de bij de meesten 
bekende modellen, worden hier ook heel zeldzame exem
plaren in allerlei uitvoeringen getoond. Haast teveel om 
in een kort tijdsbestek allemaal te bewonderen. 

Datzelfde kan ook gezegd worden van het Rijssens muse
um De Oosterhof, het volgende doel van de reis. In een 
fraai, prachtig gelegen gebouw worden hier diverse antie
ke voorwerpen tentoongesteld. Van strijkijzer tot knip
muts en van oude munten tot porcelein. Haast teveel om, 



alles goed tot zijn recht te laten komen. Al met al een leer
zame middag die met een overdadige koffietafel in het 
Ijsselpaviljoen te Zutphen werd afgesloten. 

De Open Monumentendag, op zaterdag 11 september, 
stond dit jaar in het teken van Monumentaal Groen. 
Evenals andere jaren verleende onze vereniging ook dit 
jaar haar volle medewerking aan deze dag. 
Opengesteld waren dit jaar: 

Nederlands Hervormde Kerk 
Algemene Begraafplaats 
Huize Het Enzerinck 
Huize Den Bramei 
Boerderij Het Wilmerink 
Kasteel Hackfort 
Kasteel Vorden 

Mede door het mooie weer konden alle objecten zich in 
een goede belangstelling verheugen, met als uitschieters 
kasteel Hackfort, kasteel Vorden, en de Nederlands 
Hervormde Kerk. 
Onze leden, de heren R. Kater, G. Koop en H. Reindsen, 
die voor de organisatie zorgden, verdienen alle lof voor 
het vele werk dat zij hebben verzet. 

Een weekend later, op 17, 18 en 19 september, kon de ver
eniging haar gezicht weer laten zien op de gehouden 
Floralia. Door de heer H. Rossel was er een leuke kwis 
voorbereid, waarbij door de deelnemers hieraan de oude 
namen van de maanden moesten worden geraden, zoals 
louwmaand, sprokkelmaand, enzovoort. Ongeveer 130 be
zoekers namen aan de kwis deel 



Prijswinnaars waren: 
Eerste prijs: fam. G. Gille, Het )ebbink 59 (f. 25.-) 
Tweede prijs: Henny Harmsen, Biesterveld 88 (f. 15.-) 
Derde prijs: Christien Stokkink, Hoetinkhof 112 (!.10.-) 

De stand was dit jaar ingericht door Fenny en Joop van 
Druten. Door de tentoongestelde schilderstukken van 
Fenny konden de bezoekers zien dat ze zich inmiddels tot 
een uitstekend schilderes heeft ontwikkeld. Bij toerbeurt 
werd de stand bemand door de dames G. Rossel, F. van 
Druten en J. Bergenhenego uwen, en de heren J. van 
Druten, G. Koop, D. Gotink, ). Kettelerij, R. Ilbrink en H. 
Wullink.. Alle medewerkers hartelijk dank voor hun inzet. 

In september konden eindelijk de werkzaamheden aan de 
fundering van de watermolen bij kasteel Vorden voort
gang vinden. Door enkele medewerkers van de 
Agrarische Bedrijfsverzorging werd het metselwerk weer 
in goede staat gebracht. De lage waterstand, door het 
droge weer, en de bereidwilligheid van het Waterschap 
Rijn en IJsselmaakten een en ander mogelijk. Bij de voor
bereidende werkzaamheden waren meerdere leden van 
onze vereniging betrokken, te weten de heren B. Bekman, 
G. Terpsta, ). Kettelerij, G. Koop, H. Tjoonk, H. Wesselink, 
H. Groot Bramel, H. Wuilink en J. van den Broek. De 
laatstgenoemde als stuwende kracht, die alles op voor
beeldige wijze geregeld heeft en veel tijd in het project 
heeft gestoken. Allen namens de vereniging hartelijk 
dank. Rest nog te vermelden dat een subsidie van het 
WCL een en ander mogelijk maakte. 

De archiefkast van onze vereniging in de Openbare Biblio-



theek begint al behoorlijk gevuld te worden. Ook de afge
lopen tijd mochten we weer diverse boeken en foto' s ont
vangen. 
Hier volgen de namen van de schenkers: 

De voormalige watermolen bij 
kasteel Vorden (foto: ansicht 
uit de collectie van mv. Van 
Ravenstein-Terf). 

Fam. Bosch: het boekje 200 jaar Vordense brandweer, en 
Vorden tijdens de Bezetting, door R. Ellenkamp, een lijst met 
boeken die op Vorden betrekking hebben, en nog een 
tweetal historische boeken. 
Fam. Reindsen: Boekje: De school op het Hoge 1879-1979. 
Fam. Jensma: Catalogus van de tentoonstelling over wer
ken van J. Zuiderna Broos. 
Fam. Aartsen-Hiddink: Diverse krantenknipsels en enke
le foto's. 



Mw. Hesselink-Heus: Foto van zusters bij de Oecanije, 
jaren veertig. 
Fam. Klein Hekkelder: Driefoto's van Van Tongeren in de 
Dorpsstraat (nu Super) 
Dhr. G. Berendsen: Dichtbundel van G.H. Groot Enzerink, 
getiteld Zwerfsteenen. 
Fam. Van den Broek: Diverse foto's van de fam. Lettink, 
boekje over De Zon, verhaal over Het Enzerinck, door mr. 
A. Staring, verhaal over Oe Kiefstkamp, door mr. A. 
Staring, en een viertal routekaarten van de Achterhoek, 
foto van Vordense aannemers, en een foto van de toren
spits. 

Mw. D. Spiegelenberg: 1 schilderij van het oude boeren
huisje in het centrum van het dorp, 1 tegel met het wapen 
van Van der Borch, 1 ansicht 1910 Zutphenseweg, 1 
ansicht 1908 Dorpsstraat, diverse krantenknipsels met 
afdrukken van ansichten. 
Mw. A.C. van Ravenstein-Terf, te Epe: 31 zeer oude 
ansichten, 1 boekje fietsroutes Achterhoek, 1 boek De 
Speelman op de Wildenborch, door E. Gerdes, uitgever 
Callenbach, Nijkerk, 1 plattegrond van Hengelo (Gld.), 1 
winkelboekje kruidenier Eskes Delden. 

Fam. Haverkamp: 1 boek Achterhoekse schetsen, door 
Herman van Velzen, eerste uitgave, foto oude zuivelfa
briek, 2 foto's van de werkplaats in de borstelfabriek en 1 
foto van de gymnastiekvereniging Sparta (oud). 
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Nieuws van het ledenbestand 

De volgende leden zijn ons in het afgelopen jaar ontvallen: 

Dhr. A.). Lenselink, (28 december, '98), Van Heeckeren
straat 40, Zutphen 
Dhr. KG. Jdema, (5 februari), Reeoordweg 8 
Dhr. O.B. Eskes, (6 augustus), Kerkhoflaan 2 
Mw. W.G. de Graaf-Harselaar, (16 oktober), De Delle 6 

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: 
Mw. H. Coppiëns, Het Gulik 1 
Dhr. en Mw. P. Gerritsen, Margrietlaan 16 
Dhr. en Mw. A. Helmink, Horsterkamp 21 
Mw. Kamerling-De Boer, Het jebbink 41 
Mw. L.C. Lassche, De Bongerd 23 
Dhr. en Mw.). Lens, Het jebbink 9 
Mw. j.H. Oonk-Gosselink, Prins Clauslaan 1 
Mw. B. Schot-Leibbrandt, Staringstraat 10 
Dhr. en Mw. j.M. Uyterweerd, Zutphenseweg 58 
Dhr. en Mw. Wassink, Stootsdijk Sa, te Ruurlo 
Mw. F. W. Wassink-Eskes, De Delle 55 
Dhr. en Mw. H.B. Wiekart, Brinkerhof 80 
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Aan het ledenbestand konden worden toegevoegd: 
Dhr. en Mw. P.G. van Asselt, Het Hoge 6a 
Mw. L. Begieneman, Strodijk 6 
Mw. M. Boers-Arfman, Burg. Galleestraat 16 
Mw. T. Brurnmelman, Polweg 16 
Dhr. H.P. Gorter, Ruurloseweg 73 
Mw. D. Groot Jebbink, Galgengoorweg 8 
Dhr. en Mw. J.H. Harmsen, Christinalaan 6 
Dhr. en Mw. R.C. Krooshof, Prins Clauslaan 12 
Dhr. en Mw. B.C. Kruyt, Willem Alexanderlaan 22 
Dhr. J.A. Pelgrum, Hoetinkhof 139 
Dhr. en Mw. W. Ruiterkamp, De Decanije 2 
Dhr. en Mw. G. Schuerink, Enzerinckweg 10 
Dhr. en Mw. G.H. Schouten, Zutphenseweg 81 
Mw. W. Velhorst-Voskamp, Galgengoorweg 3 
Dhr. en Mw. G. Vlogman, Het Eelmerink 2a 
Dhr. en Mw. W.Chr. Wiggers, Hoetinkhof 49 
Dhr. J.Th. Jansen, Burg. Galleestraat 23 
Mw. G. te Velthuis-ten Have, Stationsweg 6 
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'MÖLLENMAKER' VAN 1940-1 960 

G.W. Wahl 

H et is al weer bijna zestig jaar geleden dat ik in aanraking 
kwam met het vak van 'möllenmaker'. Omdat er nadien 
nogal wat veranderd is in de werkomstandigheden, vond 
ik het nuttig om van de periode die ik in dat vak werk-
zaam was het een en ander te zetten 

We woonden in 1940 aan de Stationsweg, praktisch naast 
het pand waar de heer G. ten Have het molenmakersvak 
uitoefende. De heer Ten Have was in 1914 vanuit Aalten 
naar Vorden gekomen en had zich hier als molenmaker 
gevestigd. Bij toeval kwam ik met het molenmakersvak in 
aanraking en wel omdat onze buurman aan de andere 
kant, kleermaker Sjoerd Aartsen, het roer van zijn kano 
defect had. Omdat we wel eens met hem mee mochten 
naar het Twentekanaat wilde ik dat roer wel voor hem 
repareren. 
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Ik vroeg aan buurman Ten Have of ik dat roer in zijn 
werkplaats mocht repareren; en dat lukte wonderwel. 
Schijnbaar zag Ten Have wel wat in mij, nadat hij mij zo 
bezig had gezien, want hij liet mij een werkstuk maken. Ik 
moest een kruiskop op een spil pas vijlen. Dat kreeg ik 
aardig voor elkaar. Dat vond Ten Have kennelijk ook, 
want ik mocht bij hem komen werken. En zo werd ik 
molenmaker, gespecialiseerd in bankwerken, lassen, 
plaatwerken, enz. 

Gelegenheid om het vak te leren was er wet want onder 
de klantenkring van de firma Ten Have waren zo'n 25 
windmolens, allemaal in Gelderland en Overijssel. Mijn 
eerste karwei buiten de werkplaats moest ik opknappen 
in Bathmen. Dat was in 1941. Samen met J. ten Have en J. 
Bömer fietsten we naar die plaats om daar aan de molen 
van Te Winkel te werken. Die eerste dag stond ik wel met 
knikkende knieën op de stellin& maar als jongen van 15 
jaar was je daar toch nog betrekkelijk gauw aan gewend. 

Ook het werk aan de molen van Fakkert in Heeten maak
ten we met dezelfde groep van drie af. Dat was welliefst 
dertig kilometer op de fiets, met niet al te beste banden. 
Het was immers oorlog. en we waren afhankelijk van' dis
tributie'. Jan ten Have en ik bleven daar overnachten. Jan 
Bömer fietste elke avond naar huis en 's morgens weer 
terug. Hij wilde zijn gezin in de oorlogsjaren niet alleen 
laten. 

Aan de voet van deze molen stond een school. Met de 
ramen open zongen de kinderen in de klas het liedje: 

13 



'Op de grote, stille heide'. Hangend aan een molenwiek 
zongen we dit uit volle borst mee, terwijl de Amerikaanse 
vliegtuigen overdenderden, om in Duitsland hun bom
menlast af te werpen. 

Ook de walmolen van de firma Navis in Bredevoort heb
ben we in de oorlog van remkleppen en stroomlijnwieken 
voorzien. Dat was 's morgens om zeven uur op de fiets, 
Ten Have, Bömer en Wahl. Om beurten op kop rijden, we 
waren net wielrenners. Na zo'n twee uur trappen waren 
we over, 33 kilometer heen en 's avonds weer 33 kilome
ter terug. Dan stopten we altijd even in Ziewent Drie 

- weken achter elkaar deden we dit. Of dit nu nog zou kun
nen? 
Als we met de stroomlijn aan de wieken aan het werk 
waren en de zon begon te steken, zei ten Have: Willem, 
Evert haalt t 'r weer ene op. Hij bedoelde er mee dat er weer 
een regenbui aankwam. 
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In 1943 hebben we de Haddorter Molen gerestaureerd. 
Dat was een hele klus. Er moest een andere as in, en er 
moesten andere wieken (roeden) worden gestoken. Dit 
alles werd bekostigd door baron Arend van Westerholt 
van Hackfort. Met twee lierwerktuigen en verschillende 
takels werden de as en de wieken handmatig naar boven 
getakeld. Met minstens twaalf personen waren we er 
druk mee. Het karwei duurde, inclusief alle voorbereidin
gen, ongeveer een week. Nu zou dat met de moderne 
hulpmiddelen misschien wel in één dag kunnen. Eerst 
moesten op de werkplaats aan de Stationsweg de roeden 
aangekleed worden met de beroemde remkleppen, alle 
onderdelen daarvoor werden in de werkplaats gemaakt. 
Zo was je dan minstens een half jaar bezig om een molen 
weer draaiende te krijgen. 

Op karwei maakte je nog wel eens wat mee. Zo werd de 
maaltijd vaak samen met de molenaarsfamilie genuttigd. 
En dat was niet altijd even lekker. Soms kreeg je uier van 
een koe voorgeschoteld, of moest je samen uit één pot 
eten. Dan was de honger meestal snel over! 

Eens was ik ergens op een molen bezig en zag daar de 
molenaar door het raam naar buiten kijken. Ik dacht bij 
mezelf: wat doet hij daar. Na een half uur stond hij er nog. 
Toen pas kreeg ik in de gaten wat hij deed: hij stond te 
bidden om wind. Dan kon hij weer beginnen te malen. 

Van oktober 1946 tot juni 1950 was ik in militaire dienst en 
was ik dus even uit het vak. Maar, na ontslag uit dienst 
kon ik weer als molenmaker beginnen. 
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Een bijzonder voorval hadden we bij de restauratie van de 
molen op de Needse Ber~ een koren-houtzaagmolen, 
waarvan de gemeente Neede eigenaar was. Deze werd 
gebruikt door de familie Stottelder. Bij de werkzaamhe
den aan deze molen kwamen we een wespennest tegen, 
boven in de koppen van de as. De brandweer moest er 
aan te pas komen om ons het verder werken mogelijk te 
maken. 

In de jaren vijftig moest onze bloembollenteelt een steun
tje in de rug hebben. De firma Ten Have kreeg toen de 
opdracht een molen te vervaardigen die moest dienen als 
reclameopject. Het resultaat mocht er zijn, zoals u op bij

foto kunt zien. 
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Ten slotte wil ik nog graag het molenaarsgeslacht van de 
familie Gunnewiek in Vragender noemen. Hun molen 
heet Oe Vier Winden. Zij hebben zich altijd ingezet voor 
het behoud van de molens, die zij probeerden draaiende 
en malende te houden. 

Tot slot volgt hier een lijst van de klanten van de firma Ten 
Have, voorzover ik ze me nu nog kan herinneren: 

Stellingmolen Hackfort, Vorden. 
Watermolen Hackfort, Vorden. 
StellingmolenKluvcrs,Vorden. 
Watcnnolen Bouwmeester, Borculo. 
Beltmolen Oldenhave, Wittebrink 
Stellingmolen Pijnappel. Wilp 
Stellingmolen Pijnappel, Klarenbeek 
Houtzaagmolen Agneta, Ruurlo 
Grondzeiler Ni}endijk,. Warken 
Stellingmolen Garritsen, Warnsveld 
Beltmolen Co-op Linde, Linde 
Beltmolen Breukink, Bronkhorst 
Stellingmolen Schollen, Geesteren 
Stellingmolen Neede, Neede 

Stellingmolen Fakkert, Heeten 
Stellingmolen Gecrtman, Hecten. 
Stellingmolen Gunnewiek, Vragender 
Grondzeiler Woordcs, Miste 
Stellingmolen Lievelde, bestaat niet meer 
Torenmolen Openluchtmuseum, Arnhem 
Standaardmolen Openluchtmuseum, Arnhem 
Stellingmolen Staring. Groessen 
Grondzeiler Welling. Kilder 
Stellingmolen te Lintum, Winterswijk 
StellingmolenPostcl,Zwiep 
Beltmolen Derksen, Loil 
Stellingmolen te Winkel, Bathmen 
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JEUGDHERINNERINGEN VAN A.C. ZIJDERVELD jR. 
15 JANUAR11902 - 1909 NOVEMBER 1989 

Van prof. dr. J.D.A. Zijderveld ontvingen wij een brief met 
daarbij de jeugdherinneringen van zijn vader., d e heer 
A.C. Zijderveld Jr. Deze laatste was de vierde zoon van 
A.C. Zijderveld Sr., die van 1908-1916 hoofdonderwijzer 
was van de Christelijke Lagere School (op Het Hoge), die 
destijds nog aan de Smidsstraat was gevestigd. 

Hoofdonderwijzer A.C. Zijderveld Sr., met echtgenote en de kinderen Pie, Henk,. Kees, 
Anion, Koos, A drie en Dirk. Rechts onderaan de schrijver van d e brief, A.C. Zijderveld 
Jr. (Anion). 

De lagere schooltijd heeft de schrijver van deze jeugdher
inneringen bijna geheel in Vorden doorgebracht. De heer 
A.C. Zijderveld jr. heeft deze herinneringen op hoge leef
tijd aan het papier toevertrouwd ten behoeve van een 
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kelder voerde. De vloer van het opkamertje was het plafond van 
de kelder. In het najaar kocht mijn vader een hnlve koe en een 
half varken. Dan kwam de slager enkele dagen in de kelder wer
ken om het vlees, enz., te behandelen. Dan werden hnmmen 
gesneden, die bij de bakker werden gerookt. Voorts werd er 
leverworst en bloedworst gemaakt, en balkenbrij. De worsten, 
ook metworsten, de zijden spek, enz., werden aan rekken in de 
kelder opgehnngen. Ook werd veel vlees ingezouten in stenen 
vaten. Zo ging dat ook met andijvie en kool (zuurkool). 

Voor we naar school gingen, moesten we ook aardappelen schil
len en ieder honderd stampen doen met een grote stamper in een 
houten ton, waarin het goed werd gewassen. 's Zaterdags wer
den we om de beurt gewassen, in een grote teil in de keuken, kre
gen een schone pyama en mochten in de gang nog even spelen. 

Melkboer en bakker kwamen niet aan de deur. De school stond 
aan een steeg die wel bestraat was. Aan het eind van de steeg 
stond een boerderijtje, waar we melk hnalden. Ook karnemelk, 
biest en boter. 
De bakker woonde midden in het dorp. Die verkocht alleen maar 
wittebrood en roggebrood. Geen tarwe! De roggebroden waren 
4-ponders, 8-ponders, 16-ponders en 20-ponders. Wij haalden 
20-ponders en wittebrood met de kruiwagen. Alles werd met de 
hand gekneed in een grote trog. De bakkersoven was van steen. 
Daarin gooide de bakker grote takkenbossen. Als deze opgebrand 
waren, hnalde hij alles met een grote Juzak naar buiten en werd 
de oven met een natte zwabber schoongeveegd. Daarna gingen 
de broden erin. Niet in bakken!. Alleen 's zaterdags werden 
koekjes gebakken. Dan kocht mijn moeder een paar ons. Deze 
waren voor de zondag, als na de kerktijd de vaste bezoekers kwa-
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voordracht van zijn kleindochter Nienke. Hier volgt zijn 
relaas: 

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Vorden, in Gelderland. Mijn 
vader was daar hoofd van de school. We woonden in een groot 
huis, dat aan de school was gebouwd. Tussen het huis en de 
school was een overdekte speelplaats. Op de speelplaats was een 
pomp. De achterwand van deze plaats was een doorlopende 
muur van het huis en de school. Als het slecht weer was, kon
den we door een deur opzij van het huis zo op de speelplaats 
komen. Aan de voorkant van het huis was een hardstenen stoep, 
waarop de meisjes konden bikkelen. 

Zoals al die huizen van toen, was er in het midden een lange 
gang, met aan weerskanten drie kamers, met een opkamertje. 
Aan het eind van de gang keek je tegen een deur aan waarop 
WC stond. De WC. loosde in een put achter het huis in de tuin. 
Deze put werd één keer per jaar, bij volle maan, geleegd, dus des 
nachts. Het was verboden dat overdag te doen. Wij vonden dat 
zeer geheimzinnig en lagen angstig te luisteren. 

Aan het einde van de gang was ook de keuken, even groot als een 
kamer. Een wand besloeg het aanrecht, waarboven een raam dat 
op de tuin uitzag. Aan het eind van het aanrecht een grote meta
len bak (roestvrij), die in twee helften was verdeeld; één voor 
welwater en één voor regenwater. Aan de bak zaten twee grote 
pompzwengels met koperen knoppen. Voor we naar school gin
gen (we waren met z'n zevenen) moest ieder honderd slagen 
doen. Zo was er voor mijn moeder volop drink- en regenwater. 
Boven de gootsteen bevonden zich twee grote koperen kranen. 

De muur tegenover het aanrecht bevatte een deur, die naar de 
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men, zoals enkele onderwijzers, de dominee, enz. Was er wat 
over, dan kregen wij dat. De bakker maakte ook zelf pepermunt
jes van suiker en pepermuntolie. Die werden verkocht in punt
zakjes. 

Een kruidenier was er ook. Van hem kregen we bij de bood
schappen een zakje snoepjes. Hij woog alles op een koperen 
weegschaal met koperen gewichten en had een kromme wijsvin
ger van het tikken tegen de schaal. Voor stroop (wij kregen veel 
reuzel met stroop op de rogge) nam je een potje mee, dat op de 
weegschaal eerst gewogen werd. Dan liet hij de stroop uit een 
groot vat met een houten lepel in het potje lopen. Alle andere 
artikelen, zoals suiker, zout, kaakjes, werden gewogen in punt
zakken. Groene zeep, waarmee wij gewassen werden, ging in 
een zeeppot. Honing haalden we bij de schoenmaker, die achter 
zijn huis bijenkorven had staan. In een grote schuur, achter zijn 
huis, hing aan de zolder een reusachtige weegschaal. Daar kwa
men de boeren hun varkens en kalfjes wegen voor ze naar de 
markt gingen. Op zo'n weegschaal woog de schoenmaker ook de 
honing. Hij UJOog daarop ook de zakken met eikels en beukena
ten die wij in het bos verzamelden en aan hem verkochten. Hij 
verkocht ze weer aan de boeren, als veevoer. 

In het bos zochten we ook bosbessen en bramen. 's Zaterdags 
gingen we de hele dag het bos in, namen brood mee en kwamen 
's avonds met emmers vol thuis. Mijn moeder maakte daar jam 
van voor de winter. Van wilgetakken maakten we fluitjes en 
geraamten voor vliegers, die we zelf beplakten met kranten. We 
liepen altijd op klompen, behalve 's zondags naar de kerk. Brak 
de bovenkap van zo'n klomp, wat nogal eens gebeurde, dan gin
gen we naar de smid, die er een blikken plaatje op timmerde. Hij 
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maakte ook voor ons ijzeren hoepels, met een ijzeren stok, waar
aan een boogje zat om de hoepel, zodat het een geheel was. Onze 
spelen bestonden uit knikkeren, bikkelen (voor meisjes), land
veroveren, haasje-over, bok-bok-stavast, krijgertje, boompje wis
selen, pinken, oorlogje spelen, enz. In de kersentijd gingen we 
bij de boeren kersenplukken, en eten. Alles gratis. Tegen de win
ter staken we de dijkjes van de beek door en liepen de weilanden 
onder, waarop we later schaatsten. 

Ook gingen we wel naar de melkfabriek, waar de boeren hun 
melk brachten. Dan kregen ze op hun platte wagens de warme 
afgeroomde melk (ondermelk) terug voor het vee en de varkens. 
Dan kropen we achter op de wagens en reden mee tot aan de 
boer, waar we van de boerin lekkere eigengebakken wittebrood 
kregen. Alleen waren onze broeken 's avonds stijf van de onder
melk, die door de ongelijke zandpaden uit de melkbussen was 
geklotst. 

Eenmaal in het jaar kwam er een visboer met bokicings aan een 
houten spit geregen. Er zaten 25 van die vissen aan, die mijn 
moeder bakte. Verder zag je daar nooit vis. Ook kwam er een 
potsierlijk geklede man met een draaiorgeltje voor zijn buik. 
Voor dat orgeltje draaide een soort film met een slagveld, waar 
ruiters renden en soldaten doodvielen, met natuurlijk de tam
boer. 

Met Koninginnedag had de bakker het druk. Dan bakte hij hon
derden kadetjes en krentebollen. De moeders kwamen dan naar 
school om deze door te snijden, te besmeren en te beleggen met 
ham en kaas. Dat werd allemaal in grote manden gedaan, en in 
de huifkarren geladen waarmee de school naar een of andere 
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speeltuin ging. ledere leerling had dan een oranje sjerp om. 
Daar werden dan spelletjes gedaan: luzrdlopen, zaklopen, koek
happen en verder wippen, schommelen, enzovoort. 

Om het dorp waren acht kastelen. Op twee daaroan gaf mijn 
vader les. Op de Wildenborch gaf hij les aan een freule, een 
Frans meisje, geadopteerd door de baron*). Op Huis te Vorden 
aan de barones, een Russische gravin, waarmee de baron 
getrouwd was. Daar werden wij wel eens uitgenodigd en wer
den met een rijtuig gehaald en teruggebracht. Wat werden we 
dan verwend. Met Pasen mochten we in het grote park naar 
eieren zoeken, die de bedienden in het gras hadden verstopt. 

Alle neringdoenden, de boeren en de inwoners, hadden zaken 
nodig die in 't dorp niet te krijgen waren. Hiervoor haalde een 
vrachtrijder met een grote zware huifkar de gevraagde goederen 
uit Zutphen. Een paar keer per week ging hij 's morgens vroeg 
weg en kwam 's avonds laat terug. De wagen was dan volgela
den en er hingen grote zakken vol aan de buitenkant. Hij liep 
heen en terug naast de wagen, in de wandelpas, al klappende 
met zijn zweep. 
Een jongen zonder knipmes was ondenkbaar. We hadden bijna 
geen speelgoed. Dus moest je alles zelf snijden. je stok, om mee 
te vechten, de stok voor de tol, de pink, het geraamte voor de 
vlieger, je kleppers, je fluitjes, en noem maar op. 's Avonds thuis 
en in de weekenden lazen we, plakten we bouwplaten, vooral 
welke je op de kachel kon zetten, zodat er beweging was. Voorts 
allerlei spelletjes, zoals domino, één-en-twintigen, kwartetten, 
slofje-onder, stoelendans, platen kleuren, enzovoort. 

De huizen en de school werden verwarmd door een kachel. In de 
school stond een grote kachel waarop stond: Je brûle tout 
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l'hiver. Maar toch ging hij vrijdags uit en werd 's maandags
morgens weer aangemaakt door een werkvrouw. Hij werd aan
gemaakt met zachte turf, maar als deze nat was, kreeg je een ver
schrikkelijke rookontwikkeling en mochten we buiten blijven 
spelen tot de rook verdwenen was. Verder werd gestookt met 
cokes. De as en sintels werden afgevoerd naar onze tuin. Als de 
lente kwam moesten we een gat graven, zo groot dat we ten laat
ste met een ladder moesten afdalen. Hierin werd de as met sin
tels gestort en daar bovenop weer de aarde. 

Mijn moeder kon heerlijke kippensoep maken. Daarom hielden 
we kippen. Ook voor de eieren. Werd er een kip geslacht, dan 
hakte mijn vader op een hakblok de kop er af. De kip werd daar
na in kokend water gedompeld, om makkelijk te kunnen pluk
ken. Dan boven een vuur gehouden voor de stoppels van de 
veren en verder schoongemaakt. Een haan werd gehouden voor 
het nakomelingsschap, zodat we ook vaak kuikentjes hadden. 
Voor de aardigheid had mijn moeder ook krielkippetjes met een 
parmantig haantje. 

Mijn vader gaf ook les in Zutphen, aan leerlingen die onden.vij
zer wilden worden. Omdat er nog geen school voor was, moes
ten de lessen altijd 's avonds gegeven worden. De leraars waren 
allen hoofden van scholen. De bezoldiging was heel eigenaardig. 
Als de examens afgelopen waren, werd door de regering een 
bepaalde som betaald voor iedere geslaagde leerling. Dat was de 
enige betaling. Slaagden vee/leerlingen, dan was de som groot. 
Dat geld werd dan onder de hoofden verdeeld. De dag dat mijn 
vader het geld kreeg, noemde hij Grote Verzoendag. Met dat 
geld gingen we ieder jaar op vakantie. Altijd naar Kiltwijk 
omdat daar mijn grootouders woonden, van beide kanten. 

") Dit zal mr. E.R.E. Brants (overl. 1924) geweest zijn; hij was echter geen baron (red.) 
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HET HOGE WATER 

D.W. Borgman* 

Voordat in de jaren vijftig van de twintigste eeuw de dij
ken werden verhoogd en er gemalen werden gebouwd 
om het wassende water buitendijks te houden - de zoge
naamde dichting van de Baakse Overlaat - kwam er bij 
wisselende tijden hoog water. Dit gebeurde meestal in de 
winter, maar soms ook in de herfst, of het voorjaar; en 
vooral dat laatste was schadelijk voor de landbouw. 

Veel boeren en andere belanghebbenden luisterden vroe
ger op de radio naar de waterhoogten, roeedegedeeld door 
Rijkswaterstaat, maar nu kan men deze ook op teletekst 
lezen. Voor deze streken waren de waterstanden van de 
Rijn en haar zijrivieren van belang. De stand in Keulen 
was een graadmeter voor de boeren hier. Vroeger was de 
stand van de Rijn in Keulen drie dagen later hier. Daar 
kon je de klok op gelijk zetten. Tegenwoordig is dat niet 
meer zo. Door allerlei waterschapskundige werken is het 
water nu sneller hier. 

Ook nu nog zijn de oudere boeren met de waterstanden 
op de hoogte. Ook zij die in de uiterwaarden wonen, of 
die gras hebben in de uiterwaarden, weten dat. Vooral in 
de herfst en laat in het voorjaar is het van belang het vee 
tijdig weg te halen voor het water komt, of nog snel gras 
te maaien en in te kuilen. Naar ik me herinner, was een 
waterstand van plus-minus 7 meter op de Rijn in Keulen 
voldoende om de dijk van de Baakse beek te doen over
stromen. Dat was de Wullinkdijk, bij de boerderij 't Wui-
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link, 'in de Kempe', te Wichmond, waar nu de familie 
Pardijs woont, aan de Broekweg. 

Bij een waterstand van 7.40--7.50 was er geen houden 
meer aan en begon de hoge dijk langs de IJssel over te 
stromen. Dat was tussen de Boterboer, waar de familie 
Garssen woont en café Den Elter (schrijver dezes woont 
ongeveer 2 kilometer van de IJssel, in de buurtschap 
Vierakker). Wanneer er veel water via de IJssel werd afge
voerd, kon het gebeuren dater's avonds, wanneer je naar 
bed ging, geen water was te zien en je' s morgens wanneer 
je opstond in een zee van water keek; zo snel kon dat 
gaan. Je kon dan het water over de dijk horen stromen, 
maar meestal kwam het langzamer. Dat snelle water was 
w el gunstig voor de boeren. Dat voerde veel slib aan van 
de bergen in Zwitserland en Duitsland en dat was een 
goede bemesting voor het land. Dit laatste in tegenstelling 
tot het water van de beken en laken uit het achterland: dat 
was schraal regenwater. De scheidslijn tussen beide soor
ten water kon men duidelijk zien: het IJsselwater was 
geler en grijzer. 

Voordat het hoge water kwam hadden de boeren hun 
voorzorgen al genomen. Het water kwam bijna nooit in 
de boerderijen of huizen; die stonden op de hogere gron
den of op terpen. Alleen in 1920 en 1926 kwam het water 
hoger en kwamen huizen en boerderijen blank te staan. In 
1926 was er de hoogste stand sinds mensenheugenis. Toen 
moesten de staanplaatsen van de koeien met takkebossen 
opgehoogd worden en de varkens naar een schuur, of de 
zolder. In de bedstee was het dan nog wel droog, maar de 
klompen dreven door de keuken. Als je er geen erg in 
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had, stapte je zo vanuit het warme bed in het koude water. 
Hele mooie verhalen kon je daar over horen. 

In het begin van deze eeuw schijnt er een aantal jaren ach
tereen geen hoog water te zijn geweest. De mensen den
ken dan al gauw dat er nooit geen hoog water meer komt. 
Een nieuwkomer van de hogere gronden ging eens een 
boerderij bouwen zonder de bouwplaats eerst op te 
hogen. De buren waarschuwden hem wel, maar hij wist 
het beter. Tot er in een zeker jaar wel weer hoog water 
kwam en het water bij hem over de vensterbank naar bin
nen liep. Naderhand heeft hij een dijk om de boerderij 
gelegd. De bewuste boerderij, De Gelder, is een jaar of tien 
geleden afgebroken om plaats te maken voor de stadsuit
breiding. 

De meeste boeren hadden een aak (roeiboot). Die was van 
te voren al uit de loods gehaald of uit het akenhuis je, waar 
hij droog werd bewaard. De aak werd nagezien en als het 
nodig was nog even geteerd en eventueele naden werden 
opgevuld met pek. Iedere boer had op zijn terrein de vaar
routes voor de aken uitgezet. Er werden lange staken aan 
de weideposten gebonden en draden weggehaald op 
bepaalde punten. De aken konden dan vrij doorvaren, 
zonder verward te raken in draden, of lek te stoten op 
obstakels. 

Kelders die niet waterdicht waren, werden ontruimd. 
Aardappelkuilen die in het water kwamen, werden ver
plaatst naar hogere percelen. Naar het peil in Keulen wist 
men van te voren wel ongeveer hoe hoog het water kwam, 
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maar men hield toch wel goed in de gaten of het nog 
hoger kwam. Dat kon je zien aan de waterlijn maar ook 
door een stok te plaatsen met een inkeping. Daaraan kon 
men zien of het water gestegen was of gedaald. Men 
noemde dat was of val. 

Meestal begon het water na een paar dagen weer snel te 
zakken. Maar soms ging het langzaam, met maar een paar 
centimeter per dag, men noemde dat duimpjeswater. De 
bedrijven en de veestapels waren toen veel kleiner dan 
tegenwoordig. Men zorgde ervoor dat men wat betreft het 
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veevoer altijd wel wat 'vooruit' had, want ook met hoog 
water moest er voer zijn en de melk moest naar de fabriek. 
Dat gebeurde met de aak. Dat was voor de boeren en hun 
medewerkers een mooie tijd. Er werd wat afgevaren. Ook 
voor de buren die geen aak hadden werd er gezorgd. 

Meel van de molenaar en brood en winkelwaar werden 
gehaald. Elke buurtschap had toen nog wel een mulder of 
bakker en winkelier. Daarnaast moest de melk worden 
weggebracht en de lege bussen weer opgehaald. Al naar 
gelang de hoogte van het water, was dat dichtbij huis, of 
verder weg. Meestal kon dat in de richting van 
Wichmond, maar als het water erg hoog was, moest men 
naar Hackfort. Ter hoogte van de Beckenstraat, het einde 
van de Koekkoekstraat en het begin van de 
Hackfortselaan - de oude grens tussen Warnsveld en 
Vorden- begon de hoge grond. 

Het leven ging verder gewoon door. Bij geboorte en ziek
te werd de vroedvrouw of dokter per aak opgehaald en 
weer weggebracht. Ik kan me nog herinneren dat de huis
slachter werd gehaald om het varken te slachten, en de 
andere dag, om het af te snijden en in te zouten. Als hij 
klaar was werd hij weer teruggebracht of naar het vol
gende adres vervoerd. 

Ook toen was er al watertoerisme. Mensen van de hoge 
grond kwamen naar het hoge water kijken. Toen wij eens 
op een zondagmiddag met de aak aan het varen waren, 
vroegen mensen die kwamen kijken of dat hoge water 
niet erg was, waarop mijn vader antwoordde: Zolange a'k 
de tabak in de tesse maor dreuge holle, is 't nog neet zo slim. 
Aan hun gezichten te oordelen, vonden een paar bezorgde 
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oude darneljes dat maar een raar antwoord. Ook maakte 
men van onze buurt uit een tochtje naar De Groene Jager, 
een café aan de dijk bij de IJssel. Ik mocht toen nog niet 
mee, omdat ik te jong was. De prachtige verhalen die men 
daarover kon vertellen (of verzinnen?) waren voor ons 
jongens een reden om snel groot te willen worden. 

Op zo'n tocht kwam er wel eens een aak vast te zitten op 
een paal of aan een draad. Andere aken voeren er dan 
heen om te helpen. Eén ervan had een harmonicaspeler 
aan boord, die toepasselijke liedjes speelde tot de onfor
tuinlijke schipper weer vlot was. Ook ging er wel eens 
iemand kopje onder als die te ver over helde, maar het 
liep gelukkig altijd goed af. Men leende droge kleren en 
die werden de volgende dag weer teruggebracht. Toen 
kon dat allemaal nog en men wist niet beter. Het was 
altijd zo geweest. 

Na de oorlog' 40-' 45 kwam alles in een stroomversnelling. 
Bedrijven werden groter, meer vee, meer afvoer van pro
ducten en aanvoer van veevoer. De ruilverkaveling 
kwam op gang. En als je daardoor de waterhuishouding 
onder controle had, paste daar geen overstroming door de 
l}ssel meer bij. Daarnaast - en dat was misschien wel de 
meest doorslaggevende reden - wilden steden als 
Zutphen, Doesburg en Deventer uitbreiden. Dat kon 
alleen door ophoging van de bouwterreinen en dat was 
dus erg duur. Kortom, een onhoudbare toestand en niet 
meer van deze tijd. 

Om de rivier binnen de dijken te houden moesten de dij
ken worden verhoogd en gemalen gebouwd om, als de 
waterstand hoog was, de aanvoer van beken en laken in 

30 



de IJssel te pompen. Toch was er van verschillende kan
ten nog veel tegenstand. De boeren vreesden de hogere 
waterschapslasten. Ook grootgrondbezitters, een enke
ling daargelaten, waren er erg tegen. Een algemeen 
gezegde in die tijd was: Nu hebben we af en toe hoog water, 
maar dan hebben we door de hoge lasten het hele jaar hoog 
water in de portemonnee. Gelukkig kreeg het gezonde ver
stand de overhand en werd tot uitvoering van de dich
ting van de Baakse Overlaat overgegaan. 

Naderhand, toen alles klaar was, verstomde de kritiek en 
was iedereen er content mee. De steden konden uitbrei
den en de landbouw kon zich ontwikkelen tot het 
moderne peil van nu. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toe
komst. 

De familie D.W. Borgman heeft een melkveebedrijf. Ze wonen op Het Spieker, in 
Vierakker(red.). 

Hoog water aan de Bcckenstraat (foto G. Koop). 
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EEN LANDBOUWTENTOONSTELLING TE VORDEN 

H. Regelink 

In 1846 werd de Gelderse Maatschappij van Landbouw 
opgericht. Ook een aantal boeren werd hier lid van. Enkele 
jaren later, en wel in 1883, vond de oprichting van de 
Vordense afdeling plaats. Het initiatief hiertoe werd geno
men door de toenmalige baron Van der Borch tot 
Verwolde, en de heren B. Koning en D. Pardijs (van 'Het 
Meulenbrugge'), bijgestaan door Mr. Sickesz, van De 
Cloese, die in 1879 tot voorzitter van het hoofdbestuur van 
de Maatschappij was benoemd. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Afdeling 
Vorden werd op 14 en 15 juli 1908 een geslaagde land
bouwtentoonstelling gehouden, waaraan ook de midden
stand haar medewerking verleende. De 48 pagina's tellen
de catalogus vermeldt een groot aantal dieren, zoals paar
den, rundvee, varkens, schapen, geiten, allerlei soorten 
pluimvee en konijnen, alsmede Allerlei ter opluistering. 
Verder verschillende land- en tuinbouwgewassen en land
bouwwerktuigen. 

De hierna volgende reproducties zijn slechts een greep uit 
de in diverse categorieën vermelde diersoorten die ten
toongesteld waren, met daarbij vermeld hun respectievelij
ke eigenaren en, soms, de prijs waarvoor het betreffende 
dier te koop was. 
Ook zijn hier nog een aantal in de catalogus opgenomen 
advertenties weergegeven. Zij geven een aardig beeld van 
de toenmalige Vordense middenstand. 
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Weide voor kasteel Vorden, waar ook toen al tentoonstellingen werden gehouden 
(jaren '207) (foto: ansicht uit de collectie van mv. Van Ravenstein-Terf). 
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88. E. Wijers Ez.1 grijsbont nie~ ko1 8 ja&r ' te.koopvOO.r 
f 156.-

89. 
90. 
91. •.. 
93. 
94. 

"· ... 
97. ... 
99. 

UlO. 
102. 
!OS. 
1(}4. 

!06. 
10~ 
107, 
108. 
109. 
llO. 
lil, 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
111. 
ll8. 
119. 
120. 
121. 
192. 
128. 
!'U. 
1211. 
126. 
127. 

G. J .. Wullink, zwa.rtbont. 
G. Rönwonborat, 11 

~- ::ç.~ e~~t6 bL~b]fd Deo. 1907. 

W. Vriézekollt, nvtbont. 
H. Barendsen, Vaal te koop voor f 200.-. 
H. Eijerkamp, Schimmel S j&ar. 

• roodbont 6 ·" 
H. J&llsen, roodbónt 5 jaa.r, t$ koop voor l' 2.10.-. 
G. J. llegelink, zwartbont 4 jur . 
G. Arfman, roodbont bles 6 11 
Wed, J. W...mkt Äl!' 8.~ 

!1. • 7 
H. Eijork"amp, roodbont 2 
w. J. ThaUl, 

" zwartbont. 
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36 

~~J G. J. HIETBRINK - VORDEN. 
l e<Jerîng <Jan alle IIQOrkomende DRUKWERKE N legen 
<OO·<.urreerende prijzen. .Neem! f\dverten!iën en f\bonne. 
menten aan op alle Dag· en Weekbladen. f\nsichtkaarten 
<Jan Qorden en andere plaat~en van Nederland. Handel 
ln h .ba.k en .Sigaren .• : . . ·_.. : . . · .. · .. · .. · .. . · . 

.. , ~~ 

- Ij. van flrk - Vorden. 
Çrof- en )(achelsmid. 

ÇrJdip/omrJrJrd QorJjsmid. 
Jnrichting Yoor 'I repareeren yan /iijwielen en }11ofor-fietsen. 

6. J. CDijePS = OoPclen. 
Handel In dagelljksche behoeften. 

Neemt proef met mijne Beschuit 
en mijne Keeksoorten. 

J. ENSINK - ZUTPHEN. 
Z.ftDELMftKER -:· RIJTUIGBEKLEEDER. 

L~verl alle soorten TUIGWERK. 
Concurreerende Prijzen. 
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6. J. 6ARRETSEN · \lORDEN. 
Kolonial-ewaren. 9eel1oederartikelen, 

Koopt E~ier-en-to-1 -:-lw-ogsre prijs. 

~~~ 

G. W. HASSINK 
VORDEN 

Handel in : Steenkolen, en Hulpmeststnflen, 
ZUIVer DU!tsah Tbomaspbospbaatmeel tStérnmarke), 
IÇaln!et; ChiJl Salpeter, Superphospbaat, Oblendorfisabe 
Peru Guano. 

Alles openbare Controle. 

~~~· 

H. J. OBERINK - VORDEN. 
Grof-, Hoef- en Kachelsmid . 

Speciaal HOEFBESLAG. 

Levert alle soorten Machines 
--====== op Landbouwgebied. 
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111. 1\fdeeling Geiten. 

No. 30. Springbokken. 
te PriJ• ( 10,-. 

;: : : ~~olie Vermelding 

2ó4. Geitenverz:ebring te Vorden. Zahne·nbok I jat\.r 

255. ä~~~e~ :!t v~~~~~i;b:~~ 
256. K. H. Wansink 

No. Jt. Melkgevende Oeiten. 
l• Prijs ( 10,-. 
'lle • - 6,--. 

267. A. Olthuijs gr~jsbont 2 j. S ln. 
258. H . Menkhol'8t' Vorden. 
259. G. J. Wuilink 

No. 37. De mooiste .boerenhaan. 
279. Joh. Ha.n:oelink Vorden. 

~~: . Z: ~skJ:m,fhate ~. te koop voor f 1.25. 

331. 
332. 

333. 

334. 

336. 

336. 

No. 49. Voedster met jongen. 
le Prije fS,-. 
2e ,. - 2,-. 
3e .. - 1,-. 

Sicco Lulofs Vorden1 a jongen. 
G. A. Teeuwsen Zutphen, 1·2ijzcrgrauwjongevlaa.m· 
sohe reuzen per stuk f 2.- sa.men f r>.-. 
G. A. TeeuwS(ln Zutphen, b&.allkl. voedst&r V1aa.msehe 
ren! met !'i jongen, de jongen te koop voor f 1.50 
per stuk, u.mon voor .f 7.-. 
A. Vlagman Vorden, Blauwe Weenar met 6 jonggn 
de joD~en te koop voor f 1,25 per stuk. 
S. Schunroelpenning Ir engalo (G.), vlaa.msche reuzen
voedster met jongen. 

~ng:lofr~t"jon~o~ek~o;la:0~~e~o2_~~s voedster met 
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373. 

87 •• 

S'l6. 

376. 
877. 

878. 
879. 
aso. 
881. 

382. 
883. 
884. 

885. 
886. 

887. 
388. 

389. 
890. 

891. 
S92. 

89a. 
894. 
895. 

896. 

S97. 

898. 

899. 
•oo. 

401. 

No. 59. Allerlei te'r opluistering. 

Hasenpfl.ng & Oo. Win.torswijk een lichtgasapparaat 

Èb~::~elc Vorden. Een font&in met bijbehooren 

W.~~~: H~il;v~~e!~~::~t 10 donnuapp&ls 

Ff. rn ~=t.v. orden. Zadelm&kers artikelen. 
:r. Ensink Zutphen. Zad&lm$ke;rs artikelen, StaJ. 
bohoofton flllZ. 
W. J'. That.e Vorden, broedmachinemet kunstmoeder. 

'E_ J. l!,ttinJt • ~i~~~&al'()~nrsss11n" 
G. Starink Zutphen, Ooh~ndvoeder voor Plttim.voo 
en Rietsuiker ter V&tV&nlfÏDi va.n voorhoning. 
~. ~~nk::~~k,I.J!~beJeO:.Wnen en voederbaldam. 

L K. ~uve.rnu.n Zutphen, Hitten Dogoart, Steegche
ka.r in eeoige ap&nnen kleedwa.genbengeb. 
W. Baron v. d. Boreh v. 'Vorden, Stompenrooier. 
Oebr. Fleume:r Oldenza.al, KnMtmestatO!fen, lAnd~ 
bou.wzaden en gewaseen. 

gJi ~:~t:;p~~~=· e~U:!utorde Chilia&lpeter, 
gezichten op de ~alpeternijverheid in Zu.id A.m~rik&. 
Photogra:Eisobe opnamen van proefvelden. V et:Z&me
ling broohuros enz. 
K. H. Wa.nsink Vorden, Paa.rdendekemr 
G. van.Veen Vordon, Modelhoo(ijzera, door hem zelf 
vervaardigd aan de Rij· en hf\6fsmidsobool te Moors· 
foort. 
A. F. Bouwman Zwolle, B'lesschen met diverae ~'.Aden. 
L. 8. Sohadd TwQllo, Bijenwoningen ~n artikelen 
voor bijenteelt. 
Gebr. van A.rk Vorden, Fietsen, 
Herman Revebnn.n Zutphen, Carbolineum A venarius. 

!':di~~!~'::~;:~~:~;~ Zutphen. In~ 
R. J. G. Oornegoor Zutphen, Motterdplanten, zaad 
eD bereide mosterd. 
G. J. Brommelm.a.n Vorden. Stortkar op Toor1m1 te 
koop voor f 90.-. 

!!~~:~~ ~=d~n t~~~f=~~dranken voor 
Poeesebc»eh Vordon. Boondermeel en vleeschwa.nm. 
L. Tjoonk Vordan. Pulverisat.oT voor 't. besproeien 
vu a.ardappeli, vruchtbeomen enz, te koop voor 
f 21.-·. 
W. F. v. Mourik Vo.rden. :VelkeiwitprodllOtén (Oeh· 
tendvoeder en opfokvol:lder.) 
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3 1. W. J That.e te VOl·dcn: 1\licp Zwarte merrie. 

32. \V. Norde te Vorrlen: Eon bmine ruin 7 jaar met 1 
witte voeten. 

33. A. \V. 0. 'l'hate te Laren : Een Yosb\esrtiin metdrie 
witte becnen, 4 jaar. Vader Alethorpe A.dmira.l. 

34. W. J. Thate te Vorden: E lia, bruine merrie, kond
bloed 8 jaar 

35. L. Bmndenbarg Vorden: donkerbruine metTie. 

36. A. J . Groot Jebhink Vorden: blauwschimmel merrie 
7 jaar Vader ~Hugo". 

37. E . J. Wijers Vorden: •! j . bruine ruin met 3 witte 
voeten Hackney. 

38. G. J. Brummelman Vorden bruine ruin oud 7 jaar, 
te koop voor f 42!}1--, 

No. 4 . Paarden, J jaa r . 

Ie P1ij~ f 40.~. 
2e ,. . 2d.- . 
:Ie " -10.- . 

39. H. Voskamp le Vorden: "Een donker bruine ruin. 
Vader Joubert, to koop voo1· f 525.-. 

40. A. Koning te Vorden: Eao lichtbruine merrie. Vader 
J oubert. 

·~ \. \Ved. H. Rietman Vorden: Een bruine merde. Vader 
Concurrent., half koudbloed. 

·12. F. llarkink te Lochem: .,Jet" bruine merrie met 
drio wittu voot<m, vader Gustanf, moeder Rika, ge· 
duNt. tluor t\dellwrl.. 

'm. ll . l::ijorka111p tv Vorden: Hruino morrio met kol. 

44. ~1. ' l'ni t.ert ((, Exul I •\i Locilom : Bruin u mo1·rie met 4 
witte votJiun uu kol. 
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No. 9. Melkgeven'de kóeieit. 

I•Prijti'~-. 
I • • • 2~.-. 
St • ·10.-. 

83. J. W. Arflll.An, roodbont . ... ... 
:~: [ ~ijS::n~., grijs~nt3 jaar, te koop voor f 18.5.-
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