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Aan onze leden ,

Dit tweede nummer van 11 Midwinterpraot 11 be staat voor het overgrote deel uit een beschrij ving van kasteel Vorden • In hoofdzaak betreft
het gegevens die no g niet eerder gepubliceerd
zijn en vooral op het gebouw en de omgeving
betrekking hebben. Deze beschrijving werd sa mengesteld door de heer J.v.d.Broek die door
de door hem verzorgde rondleidingen nauw betrokken is bij de geschiedenis van het kasteel .
Om het geheel niet te omvangrijk en daardoor
te duur te laten worden moest de overige tekst
beperkt worden gehouden , deze bestaat in hoofd zaak uit folklore .
Mede namens het bestuur wens ik u goede f;eest - ,
dagen en het allerbeste voor 1986 .

H.• G. Wullink .
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Enige bijzonderheden over het kasteel Vorden,
waarin, ook de vragen en opmerkingen zijn ver.."erkt
die naar voren kwamen tijdene de rondleidingen

r. J

door het kasteel in het jaar 1985.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van het
kasteel wordt o.a . verwezen naar deel XXXIII uit
de serie "Nederlandse kastelen, uitgegeven door
de Nederlandse Kastelenstichting en de A. N.W.B .
Dit boekje ia verkrijgbaar aan het Gemeentebuis
en in de plaatselijke boekhandel voor e'e n bedrag
van f 3, - - per stuk.

Het kasteel Vorden, ook vaak "het Huis te V,orden 11
genoemd, wordt in de geschiedenis al in het jaar
1315 vermeld. Het geslacht va.n Voerden woonde er
toen, later gevolgd door o.a. de Hackfort's, de
Ripperda ' s en de van der Borch tot Verwolde'a .
Het oorspronkelijke gebouw bestaat niet meer; het
huidige kasteel is gebouwd omstreeks het jaar 1540.
Als gevolg van krijgshandelingen in de tachtigjarige

.J

oor l og en nadien in 1 666 door toedoen van Bernhard
van Galen, de bisschop van Munster, is he.t gebouw
beschadigd en was herstel nodig . Daarbij is o.a. het
bovengedeel te van de vierkante hoektoren vernieuwd
(in 1 602), ter'Wi,J'l aan het einde van de 16e eeuw de
zuidvl eugel van het kasteel

is verlen gd en waarschijn-

l ijk verhoogd.
De meest ingrijpende veranderingen aan het uiter ~ijk:

z:ijn echter aangebracht toen P . A. baron van der

.Borch omstreeks het jaar 1 875 het Huis liet verbouwen .
De hoofdin gang kwam toen aan de noordzijde van het
kastee l en een aantal ramen (voor al in de noord - en
in de westgevel) werden vergroot .
Bij de restauratie en de verbouw tot Gemeentehuis
in de jaren 1975 tot 1977 werd het uiterlijk, waar
nodig, wel hersteld, maar weinig veranderd.
Van de n oord- en westgeve l ziet U hierna afbeeldingen uit de tijd vóór de verbouw van 1 875 en van de
huidige toestand.
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Het is aan te nemen dat het gebouw in de loop der
tijden ook inwendig wel een aantal malen zal zjjn ver anderd, maar daarover is lang niet alles bekend. Zo'n
kasteel had vroeger maar weinig binnenmuren; die zijn
later pas toegevoegd .. Zo vormden de huidige raadzaal
en de hall vroeger samen de ridderzaal terwijl een
{ .\antal wanden op de verdieping van een lichte konstruktie waren en kennelijk later geplaatst. Sommige
hiervan z ijn bij de ver bo uw tot gemeentehuis weer weggehaald.

De platte gr onde n, d ie U hierbij ziet, geven de bestemmingen van de verschillende v ertre kk en tijdens de
vroegere be woning en het huidige ge bruik als onderdee l van Q.et g eme entehu is.

0

Op de zolder waren voorheen diverse slaapkamer-

tjes afgetimmerd, die o.a . voor de dienstbodes werden gebruikt. De "geheime kamer" in de hoektoren is
door een luik met de zolder verbonden. Het schone ver -

haal dat in die kamer vroeger ook recht is gesproken
en de veroordeelden via "snelrecht" door een koker
of muurtrap naar een put in de kelder werden getranbC
porteerd, om daar hun einde te vinden, lijkt niet erg

aannemelijk. Na het afbikken van de muren tijdens de
restauratie zijn n.l. geen dichtgemetselde opening en
g evonden, die tot zo'n koker of muurtrap toe gang zou-

den moeten geven .
De zuidvleu g el van de kelderverdieping werd in

vroegere t ijden soms afzonderlijk verhuurd en bewoond.

c
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Eertijds woonde er de familie Norde en la ter

Si~ volde

met zijn gezin . De gedachte dat er nog een extra ke lderverdieping onder de bestaande zou zitten is niet
door feiten bevestigd . Evenmin zijn er aanwijzingen
gevonden, die op het bestaan van kerkers duiden.
Het meubilair, de schilderijen en de verdere inventaris uit het noeger bewoonde gebouw zijn verdeeld onder de erfgenamen en bev i nden zich dientengevolge in verspreid particulier bezit. Door de bui - ~
dige baron van der Borch zijn een aantal kbstbaarheden
in bruikleen aan de Gemeente afgestaan, o . a . twee
portretten, die onlangs in de raadzaal zijn gehangen .
Hierdoor wordt de relatie tussen het gebouw en de
vroegere bewoners W"eer bevestigd.
De toestand rondom het kasteel is aangegeven op
bijgaande si t uat i etekeningen . De oude tekening dateert
uit het begin van de l9e eeuw en de nieuwe geeft on geveer de huidige indeling weer .
Het gebouw op het voorplein , dat op de oude tekening
te zien is , is waarscbjjn.1ijk het oudste bijgebouw en
wordt soms aangeduid a l s " de schuur".
De huidige bodewoning is in het jaar 1713 als bouwhuis gebouwd . In de t weede helft van de 19e eeuw
heeft bet dienst gedaan als "orangerie 11 • In die tijd
was bet " mode" om tropische planten in houten bakken
's zomers buiten te pl aatsten. Ze overwinterden dan
:binnen, in zo ' n orangerie.
Naast dit bijgeb ouw stond vroeger een poortgebouw,
dat waarschjjnlijk in het jaar 1628 is gebouwd.

)

Dit gebouw ie, evenals de hie r voor genoemde schuur ·,
·in de tweede helft van de 18e eeuw gesloopt •. In de
plaats· van het poortgebouw kwam een hekwerk, dat er
nu nog staat , terwijl

reepectNvel.ijk ~

in ...de jaren 1875

en 1 879 de boerderij (nu bureau sociale zaken) en het
koetshuis (nu kantoor gemeentewerken) werden gebouwd .
1

t Ie aannemelijk dat de hoofdtoegang tot het

kasteel vroeger door het genoemde poor tgebouw (en later het hek) liep . Dat toegangswegje sloot dan haaksÛ
aan op de weg die van Hengelo G.(gedeeltelijk via de
huidige zichtlaan) langs de begraafplaa te naar Lochem
liep. Uit de eitua.ties zou opgemaa_k t kunnen worden
dat de grachten aan weerszijden van het kasteel in
zuidelijke richting hebben doorgelopen tot aan de Var denee beek en op die manier de voorburcht omsloten .
Tussen de voorburcht en het binnenplein van het kastee l bevond zich dan een ophaalbrug om laatstgenoemd
complex extra te beveiligen . Onder dat binnenplein be":"
vonden zich verdedigbare kelders . Bij de restauratie
tot gemeentehuis z:ijn daarvan muurresten gevonden, die
nu door donkere stenen in de bestrating zijn gemarkeetr
Van een onderaardse gang naar het voorplein ( of naar
kasteel Hackfort , zoals soms gedacht) is niets ontdekt.
Het ovale vakje met keitjesbestrating, dat voor de
oostdeur in de zuidvleugel van het kasteel te zien is,
werd gemaakt door de grootvader van de huidige baron .
De ijz eren kooien aan de bui tenzijde van de zuidelij ke kasteelbrug zijn vroeger als bandehokken gebruikt .
Benutting als pauwekooi lijkt minder aannemelijk .
10

De grafsteen van de lieve lin gehond "Blacky',' die vroeger hier bij de gracht lag, is na de laatste restauratie in de plantsoenstrook bij de boerderij geplaatst .
De zuidelijk van het kasteel gelegen brug over de
Vordense beek dateert uit het jaar 1727. In oudere tijden liep de beek anders; er was een tijd dat de gracht
om het kasteel een onderdeel van die beek was. Daa:r~an

stond de oorspronkelijke watermolen, die in het be -

Ç i n van de 18e eeuw vervangen is door de mo l en nabij de
Schuttestraat . Laatstgenoemde molen is in verva l ge raakt; de resten zijn na de laatste oorlog opgeruimd.
Aan het einde van de vorige eeuw is aan de noordoost - zijde van de gracht een slurfvormige uitbreiding
gemaakt, die eindigt bij een siergrot aan de Schuttestraat . Dat d i e grot ook als ijs k elder heeft gediend
l iJKt niet aannemelijk, g ezien de lig g ing en de wijze
van uitvoering.
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Aan de Schuttestraat lag , ten noord - oosten van
de brug over de Vordense beek, de z . g. zaagkuil, die
ook nu ·nog te herkennen is a l s een waterig percee l .
In die kuil werd vroeger het hout gewaterd , waarna
het (in de directe omgeving) werd gezaagd .
In de dagelijkse voeding van de kasteelbewoners
werd voorzien doo r het houden van vee in de boerderij
en door het kweken van groente in de tuin, die gele gen was tussen de Vordense beek . en een zuidel.ijk daaÜ
van gelegen oude beekbedding (bij het pàd langs Assink).

c
Mocht U nog aanvullingen of verbeteringen kunnen geven over hetgeen hiervoor is vermeld, dan worden die
graag ontvangen door het bestuur van de vereniging
"Oud Vorden" of door

J. van den Broek, de Steege 39
tel. 1375
12
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Juist in het donkere jaargetijde worden we nog
vaak geconfronteerd met de restanten van wat
een s ge r maans volksgeloof was . Om met de laatste
dag van 't ja<Jr te beginnen : het oud - of nieuw jaarsschieten is een duidelijk overblijfsel van
het door middel van veel lawaai proberen te
drijven van boze geesten of goden .
Het germaans fe~st van de zonnewende is bij de
kerstening van onze en andere streken dankbaar
aangegrepen om ons kerstfeest daarvoor in de
plaats te zetten . Dit vergemakkelijkte voor de 0
germaanse heidenen het overgaan naar het chris tendom , hun zonnewendefeest beh ieiden ze , zij het
met een andere betekenis .

c
' t Is nog niet zo lang geleden dat men op de boer ddrijen op kerstavond het ge r eedschap zorgvuldig
opruimde omdat dat "Oerk met de beer 11 dan door de
nacht re ~ d . Een afleiding van de germaanse god
Fraho die in de tijd der zonnewende over de v o:l -

den re~d op e~n ever met gouden borstels en de
akkers met vruchtbaarheid zegende .
Ook het plaatsen v~n een omgekeerde bezem tegen
de muur af in ' t hoendergat bij afwe·zigheid ven
de bewoners van het huis zal zijn t1erkomst ver moedelijk vinden in het afweren van yeeste n .
Het woord bezem vinden we ook terug in de 11 don derbezem" . Door ons tegent~roordig gebruikt bij
de aanduiding •Jan veryroeingen in de twijg<:!n van
( d e berk. Oe eigenlijke donderbezem vindt mP.n oo
. de top v<.Jn e:n huisgevel , een gestyleerd boompje
van hout gemaakt. Plen bracht daardoor het huis
onder de bescherm ing van de god Donar . Vooral in
de oostelijke Achterhoek en Twente rneer in ge ~
bruik Uan hier.
Nu we het toch ook over hout hebben : ziek verd ,
waorv2n men dacht dat het behekst was moest
m ~ n afros~en met een lindetak en voor hoofdpijn
had men een afdoend middel : een kr.3ns van lin debladGren .
Een linde wordt niet zo gauw doo r de bl iks em
g8t roffen , vandaar dat men ze voor veel huizen
n iJiltte in Ce veronderstelling dat het huis dan
ook r~el gespa ~ r u zou worden .
Uer g el i.jke vormen van volkst)eloof kunnen nog
l1eel lang hun nawerking hebben ondonks de ma der(_ .-:e technieken waar mee we de natuur naar onze
hand trachten te zetten .
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't Daagt van ver in ' t grauwe n d oosten ,
Grijze tijden worden jpng 11 •

Zoo is het Kerstfeest op het land , ''zoo eerbiedig
gevierd , zoo harmonisch zich aansluitend aan de
vredige stilte, die het voorafgaat en opvolgt''·
Voora l de eerste Kerstdag is zoo vredig en plech~;
tig. Bij beurten gaan alle huisgenoten ter kerk ,
dat spreekt vanzelf, zonder kerkgêlng is het geen

C ~~~~! :e~~~~ r~~t~=r~~~de~ i~~~ ~e~a~~ t s ~Î~~=~~e~P
dien dag niet goed en ze gingen zich hoogstens
een beetje vertreden o p de brink . Kinderen moch ten zelfs niet op
de brink spelen.
Oe tweede Kerstdag daarentegen is een nuchtere ,
wereldse dag , aan uitgaan en pretmaken gewijd.
' t Is Sun der Steffe n, de dag van de eerste Christenmartelaar Stefanus , de dag van St . Steffenri ' jen: de boerenjongens rijden de paarden af , anders
zouden ze te kregel worden van 't lange staan
met ''de dagen'' zoo heet het, maar ' t zal een overleefsel zijn uit o u de tijden . Gezelschapjes
van ruiters draven in de buurt rond, naar een hoe -ve , waar aardige meisjes zijn , of wat verder naar
een naburig dorp , waar ze even afstijgen aan een
herberg .
' s Avonds is het
(_

11

te eravond" . Dan zitten de jonge

~~~~=~~ :~t l~:t m~~g~=k~~~h~ n~=~r=~n zÎ~a~=~=a~~
en zingend

de

huiswaa~ts .

Wij eten ter ere van den hoogtijd ''klao re weggen''
d .i. zonder roggebrood. Sommige boeren bakken ze
nog zelf in een oven bij huis en allen hebben
''eigen weite'' • Een oud rijmpje luidt: '' Kastmis
bakt alle man , paoschen wie kan en Pinkseren wie
meal hef" . Voo r .:~! den tweeden Kerstdag komen ver wandten en kennissen op bezoek en dan eten Lire
paddik met stroop.
Uit: O ~d - Achte rhoeksch Boe renleven door
H . W. Heuvel .

Greun , greun, greun en keerskes
Vehandeld in 1 t groot ,
Beveuld , vetrept met leerskes.
D, 1 t Kasfees is zo goed!
Zo good, zo good veur röste ,
Veur lichaam en gemood.
Ne loch hönk urn de pöste ,
1t
Rök nao braad en blood .
Jao wisse , vleis en beumkes
en keerskes bi 1 j 't di nee ,
Vesiert met wien en bleumkes,
Begeesterd drief i ' j mee .
Van taofel zo nao Christus
In 't wazig van 1 n stal .
Neet denken , dreumrig zweaven ,
Romantisch - carnaval!
En keersen , keersen, keerskes ,
Dee schient of 1 t t 1 r umme ge et
En straalt urn al die beumkes ,
Opdat wi ' j ' t Bos toch zeet? .

Uit:

"Daar veul'n ik mien allene" van G.Odink .

