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Ten geleide 
Stond er in de vorige "Kronyck" een aanmoediging om de veldnamen in Vorden op 
schrift te stellen, thans zijn we zover dat dit veldnamenonderzoek reeds voor de helft van 
de gemeente voltooid is. 
Reden om uitermate tevreden te zijn, althans wat dit onderzoek betreft. Daarnaast zou
den we op diverse terreinen van onze plaatselijke historie toch nog wel wat meer onder
zoek verricht willen zien. 
Deze "Kronyck" wil in ieder geval weer een klein beetje historie onder uw aandacht 
brengen. 

Met dank aan de Hr. D. Kettelerij, die zorgde voor de gegevens over het "Patrimonium" 
en "de gebruiken in onze streek", wensen we u veel leesplezier. 

De samenstellers, 
J.W. de Gruyter 
H.G. Wullink. 



Vorden, een braaf dorp 
Rondom de kastelen zijn altijd uitgestrekte bossen geweest. Deze bossen behoren over 
het algemeen tot de eiken-haagbeuken gemeenschap. 
Op iets minder goede gronden vinden we de eiken-berken gemeenschap. Deze gemeen
schappen hebben hun eigen kenmerkende flora en daardoor vaak ook een aparte fauna, 
vooral voor wat betreft de insecten. 
Stukken met eikehakhout komt men ook nog tegen, maar al is het dan eikehout, er is 
niets mee te beginnen, omdat er geen recht stuk bij is. 
Er is echter een tijd geweest, dat het eikehakhout veel te betekenen had. In het vomjaar 
trokken de eekschillers naar het bos en kapten de jonge stammetjes. Hoe dit alles in 
zijn werk ging, is in de vorige Kronyck uitvoerig beschreven. Invoer van een sneller wer
kende looistof maakte de eikehakhoutcultuur overbodig en het eekschillen nam snel af. 
Het akkermaalshout liet men verder zijn gang··gaan. 
Grote delen van de bossen in b.v. Hackfort bestaan uit bomen, die niets anders zijn dan 
uitgegroeide stobben. 
Voor het hakhout werd voornamelijk de zomereik aangeplant. Opgaande eikenbomen 
komen meest voor in de kleine boeren bossen en langs wegranden. 
Het eekschillen was seizoenarbeid en betekende voor vele families een welkome bijver
dienste. 
Een andere bron van neveninkomsten vormde het oerdelven. 
In het dal van de OudeIJsselhebben vroeger ijzersmelterijen en -gieterijen gestaan en 
nog altijd is daar metaalnijverheid gevestigd. 
De grondstof voor deze smelterijen was het ijzeroer, een harde, ijzerhoudende laag in de 
bodem van vele laag gelegen gronden en langs beken en riviertjes. Het ijzeroer met het 
hoogste gehalte aan ijzer kwam uit Vorden. 
Oerdelven was een bijzonder zwaar werk. Het moest in de zomermaanden gebeuren, 
want door vorst en hoge waterstanden kon er een groot gedeelte van hetjaar niet worden 
gedolven. 
In het begin van deze eeuw heeft er in Linde nogjarenlang een grote hoop oer gelegen; 
op den duur is deze echter verdwenen. 
Bij de Wildenborch vinden we een park met oude bomen, een eiken-haagbeuken bos 
met een rijke flora. Tot in het begin van de 20e eeuw mocht het bos bij de Wildenborch 
een van de meest weelderige gemengde bossen in ons vaderland worden genoemd. Be
halve talrijke soorten fijn- en zilversparren werden er populieren en abelen in vele varië
teiten aangeplant. 
In 1863 kon de toenmalige eigenaar Staring zelfs 13 verschillende soorten populieren, al
le door hem zelf gekweekt, aan de Landhuishoudkundige Tuin in Leiden ten geschenke 
aanbieden! 
Door de najaarsstorm van 1889 werd echter menige zware boom geveld. De grootste ver
nielingen werden in 1907 aangericht, toen het landgoed de Wildenborch in diverse per
celen werd verkocht en het schilderachtige bos in handen van houtkopers geraakte, die 
in enkele weken tijds het prachtige natuurschoon ten gronde richtten. 
Wel hebben deze vernielingen er mede toe bijgedragen, dat in Nederland de Vereniging 
tot behoud van Natuurmonumenten werd opgericht. 
Een nieuwe aanplant heeft echter weer mooie dennen en berken opgeleverd en maakt 
ook nu een bezoek aan het landgoed beslist de moeite waard. 
Een Libanonceder en twee hoge moerascypressen zijn uit Staring's tijd behouden geble
ven. Een van de eerste Amerikaanse eiken in ons land, opgegroeid uit een persoonlijk 



door Staring gepote eikel, vormt ook thans nog een bezienswaardigheid in het park. 

Klokken van Vorden 
Klokken waren in vroeger tijden voor elke gemeente onmisbaar. 
Klokgelui begeleidde niet alleen de eredienst, maar ook bij huwelijk, een sterfgeval of 
een begrafenis werd de klok geluid. 
En ook bij brand riep de klok de ingezetenen op, zich met bekwame spoed naar de plaats 
des onheils te begeven, om te helpen met blussen. 
Van de alleroudste klok is niets bekend, wel van zijn opvolger. In 1629 werd er een nieu
we klok in de toren van de N.H. kerk aangebracht. 
Hij bevatte de drie volgende randschriften: 

"Door dat vier bin ick gevloten 
Peter van Tryer heft mij gegoten 
In 't iaer 1629". 

"Borchart van Westerholt Heer to Hackfort 
Schultus binnen und buiten Sutphen, 
Peter Vincent Ripperda Heer to Vorden. 

Beide der kercke to Vorden Collatoren 
Gerardus van Holle Pastor to Vorden". 

De klok had een diametervan 1,26Nederlandse ellen en een hoogte van 1,15Ned. ellen. 
Hij woog 1293 Ned. ponden. 
In de winter van 1844 is deze klok gebarsten, waardoor hij zijn klank had verloren. 

Bij Petit en Edelbroek in Gescher werd een nieuwe klok besteld, welke in september 
1846 in de toren is aangebracht. Hij woog 897 Nederlandse ponden. 
Het randschrift luidde: 

"Door de zorg van het Burgerlijk en Hervormd 
Kerkelijk Bestuur der Gemeente Vorden 
vergoten in 1846". 

Tot aan de tweede wereldoorlog heeft deze klok dienst gedaan. Toen is hij, net als overal 
elders, uit de toren verwijderd en door de Duitsers in beslag genomen. Nadien heeft in 
de Vordense kerktoren gedurende enige jaren een omgekeerde melkbus als kerkklok 
dienst gedaan. 
Na de oorlog heeft de echte klok zijn plaats weer kunnen innemen, zodatwij ook nu nog 
zijn welluidende klanken tot ver in de omgeving kunnen horen. 

Meester's inkomsten 
In 1815 kwam er een wet tot stand, waarbij het beheerderscholen en de benoeming der 
schoolmeesters aan het burgerlijk bestuur werden overgedragen. 



De bezoldiging geschiedde vanaf dat jaar door de burgerlijke gemeente, hetgeen een 
aanzienlijke verbetering betekende. Voordien was het zo, dat de onderwijzers hun in
komsten vonden in hetgeen de kinderen aan schoolgeld betaalden, veelal een stuiver per 
week per kind. 
Ook een tuin was van groot belang voor de meester. De opbrengst daarvan droeg er in 
belangrijke mate toe bij, dat de meester en zijn gezin het hoofd boven water konden hou
den. Eeuwenlang hadden de schoolmeesters daarom gratis land in gebruik; eerst bij de 
kerk en later, toen daarop in 1835 een nieuwe O.L. school werd gebouwd, bij de bakkerij 
van de Wilde, daar waar nu het Dorpscentrum staat. 
Omdat het tractement erg laag was, was het boer zijn voor hem niets bijzonders. Predi
kanten hielden er om dezelfde reden vaak een compleet boerenbedrijf op na. 
Tot 1815 dus bestonden de inkomsten van de meester voornamelijk uit het schoolgeld, 
dat de kinderen wekelijks meebrachten en uit de opbrengst der meestersgarven. De kin
deren van armlastige ouders moesten "om Godswille" worden onderwezen. De diaconie 
betaalde jaarlijks hun schoolgeld. 
Uit de inkomsten van twee boerenerven, die behoorden tot de geestelijke goederen van 
het Zutphens geestelijk rentambt ontving de meester bovendien jaarlijks f 50,-. 
Een aantal hofsteden was verplicht de koster-schoolmeester zijn loon in natura uit te be
talen. De belastingplichtigen waren in hoofdzaak· de boeren, die op de grote hofsteden 
woonden; boerderijen waarvan de geschiedenis vele eeuwen terugging. Reeds vóór de 
Reformatie waren deze hoeven met deze z.g.n. uitgangen belast en in onze streek hield 
dit gebruik tot het midden van de 19e eeuw stand. 
Toen de kerk omstreeks 1600 in Hervormde handen overging, moesten diegenen, die 
R.K. bleven, de garven, eieren en spinten zaad aan de dominé en de koster-schoolmee
ster gaan afdragen. Pas na de Franse revolutie (1789) begon hierin verandering te ko
men. 
Toen na 1815 de bezoldiging door de burgerlijke gemeente geschiedde werden voor 
roomsgezinden de uitgangen over het algemeen vervallen verklaard. In Vorden schijnt 
dit niet direct het geval te zijn geweest. Nog in 1834 beklaagde meester Ensink zich bij de 
Hervormde kerkvoogdij over het feit, dat Anthony Knippenbarg, die Rooms Katholiek 
was en woonachtig op het erve Klein Boerle, had geweigerd hem het hem toekomende 
spint zaad afte dragen. En dat, terwijl hij in het verleden nooit bezwaar had gemaakt te
gen deze afdracht. 
Werden over het algemeen dus de R.K. boeren vrijgesteld, voor de Hervormde boeren 
bleef de leverantie aan hun eigen schoolmeester-koster bestaan, hoewel vaak met grote 
tegenzin uitgevoerd. 
Eerst in 1854 kon de verplichting, om jaarlijks enkele garven rogge en dito spinten zaad 
aan dominé en koster te moeten afdragen, worden afgekocht. 
De kerkvoogdij van de N.H. kerk stelde de afkoopsom van elke garfrogge op f 1,15 en 
die van elke kopspint zaad op f 1,-. 

Van deze mogelijkheid werd door bijna elke belastingplichtige gebruik gemaakt. 
Het gebruik om paaseieren aan de schoolmeester-koster te brengen bleefvrij lang voort 
bestaan. 

Toen later het kostersambt en het meestersambt werden gescheiden, waren het de hoof
den der scholen die aan deze oude gewoonte nog lange tijd veel plezier hebben beleefd. 
Over deze extra inkomsten die het kostersambt de meester nog opleverden, verhaalt 
meester Krebbers in het volgende gedicht: 



"De karke gaf em huus en tuun 
As köster Ei er halen 
Dit moch hi'j vri'j met Paoschen doen, 
As baedler zat de man dan daor, 
Elk zat em an te gapen 
As was 't un groten vos, zowaor, 
Dee de eier vot kwam kapen. 
Sint Jaopik zag men weer den man 
Langs roggelanden zwarven, 
Un boerenwagen reed er naost 
Veur ' t oplaên van de garven". 

Het jaar 1929 
Ruim een halve eeuw geleden slaagde onze plaatsgenoot A.J. KleinIkkink te Zutphen 
voor het akte examen L.O. En bij de door de heervan Zadelhoffgehouden inspectie voor 
het Nederlandse Rundveestamboek op de erve "de Kostede" in Linde, werden van de 
zeven aangeboden dieren, drie koeien in het stamboek opgenomen, n.l. twee van de 
heer van de Wall Bake en één van de heer B. Koning. 
Ook werd in juni van datjaar hetjaarverslag over 1928 door de gemeente gepubliceerd. 
Daaruit blijkt dat er 38 jongens en 46 meisjes werden geboren. Er overleden 36 perso
nen. Er werden 35 huweüjken voltrokken en er deden zich drie gevallen van roodvonk 
voor. Er werden 560 vergunningen voor huisslachting aangevraagd. In totaal werden er 
1285 slachtdieren gekeurd en er waren 66 noodslachtingen, waarvan er 13 werden afge
keurd. 
Er werden 130 stuks gestorven dieren vernietigd, terwijl er 3 gevallen van miltvuur en 1 
geval van mond- en klauwzeer werd geconstateerd. 
Het aantalleerlingen van de O.L. scholen bedroeg gemiddeld 235, met een aantalleer
krachten van 6 personen, dat van de Bijzondere scholen bedroeg gemiddeld 390, met 
een aantal leerkrachten van 8 personen. 
In juni 1929 werden de gezinnen Folmer-Boskase en Boerstoel-Nieuwenhuis verblijd 
met de geboorte van eenjonge dochter; terwijl J.H. Norde, in de leeftijd van 25 jaar en 
L. Abbink, in de leeftijd van 30 jaar, in de echt werden verbonden. 
In de N.H. kerk preekte Ds. Reijnierse op zondag des voormiddags om half tien, terwijl 
in de Gereformeerde kerk 's morgens om halftien en 's middags om drie uur een preek 
werd voorgelezen. 
In het verkiezingsjaar 1929 roept de heer G .W. Luymes de bewoners op, om op het ge
bied van tuigen en touwwerk zijn zadelmakerij te kiezen. 
De heren J . de Jong, A.C. Gotink en H.W.E. Raat echter, roepen hun plaatsgenoten op 
om voor de Provinciale Staten op kandidaat E.J. Beumervan de A.R. te stemmen. 
Ten slotte verkoopt notaris Rombach publiek voor Mevr. de weduwe E.J. Wijers enige 
percelen hooigras in weide nabij villa Nuova, alsmede de naweide daarvan, om met 
hoornvee te beweiden en ten hoogste één paard. 

Versteend verleden 
Nederland telt ca. 130.000 boerderijen, waarvan er zo'n 15.000 tot de categorie van in 



cultuur historisch opzicht waardevolle objecten behoren. 
Van die 15.000 staan er 5057 op de monumentenlijst. Jaarlijks wordt voor restauratie van 
gemiddeld 60 daarvan een subsidie verstrekt. 
Bij dit tempo van restaureren zal het grootste deel der historische boerderijen tot een 
puinhoop zijn vervallen alvorens aan de beurt te zijn geweest. 
Maar het is niet alleen een kwestie van gebrek aan geld. De nog steeds voortgaande ruil
verkavelingen en noodzakelijke modemiseringen spelen rond het verdwijnen van boer
derijen eveneens een belangrijke rol. Allerlei rustieke details verdwijnen uit het land
schap, de romantiek verdwijnt. Voor wat dit laatste betreft kunnen we echter nog steeds 
ons hart ophalen op de boerderij "de Baank", gelegen aan de Lindese weg, daarwaar de
ze gekruist wordt door de weg van 't Zelle naar de Kranenburg. 
Deze boerderij, waar eertijds de gebroedersBettink woonden, is op de monumentenlijst 
geplaatst. 
Menig vakantieganger heeft er foto's gemaakt van het huis met zijn boogpoortje in de 
heg. Die heg wordt ieder jaar netjes geknipt, zodat hij zijn al meer dan honderdjaar oude 
vorm blijft behouden. 
De gebouwen verkeren nog in goede staat. Hetjaar waarin de boerderij, zoals zij er nu 
staat, is gebouwd, is niet bekend. 
In 1494 wordt er bij Linde een Bernard Badinch aangetroffen. In 1767 vinden we een 
Derk Baink, welke naam een spellingsvariant van Baank is. 
Baankis samengetrokken met Badink, wat stamt van de voornam Bad, dat komt van "ba
du", wat strijd betekent. 
Hetjaartal1867 op de achtergevel geeft een verbouwing aan. In datjaar huwde Berendi
na Roessink met Derk Jan Bettink. Hun beider initialen staan ook in de achtergevel ver
meld. Uniek is het schollenschuurtje tegen het achterhuis. Daarin werden vroeger de 
van de heide gestoken plaggen opgeslagen, om in de winter als strooisel in de potstal 
dienst te doen. 
Van 1854 tot 1900 was "de Baank" tevens herberg. In Linde werden toen zelfs drie her
bergen naast elkaar aangetroffen. De andere twee waren "de Weerd" en "de Goudwe
ver". 
"De Baank" was de grootste van de drie, men kon er overnachten in de hilde. Daarvan 
werd druk gebruik gemaakt door marskramers en andere rondtrekkende kooplieden. In 
1880, een tijd dat een borrel vijf cent kostte, is er ter gelegenheid van de Lindese kermis 
op "de Baank" op één dag voor f 135,- aan drank verkocht. 
De drukte in de herberg op die dag is legendarisch. Evenals nu, kwam ook toen de burge
meester in hoogsteigen persoon de prijzen van de wedstrijden uitreiken. 
Deze prijsuitreiking vond plaats onder de grote denneb oom, die voor de boerderij stond. 
De den is verdwenen, ervoor in de plaats is een linde geplant. 
De herberg is opgeheven, maar als boerderij zal "de Baank" de aandacht blijven trekken 
van hen die graag nog eens een blik in het verleden werpen. 

De Klokkenmaker van Delden 
Het rijtuig stopte bij het boerderijtje. De koetsierwas blij dat hij er was. Hij was een paar 
keer bang geweest, dat hij zou blijven steken in de modder, in de diepe kuilen van de 
slecht begaanbare weg. 
Z'n paard kon slechts aarzelend de weg vinden. Grote plassen op de landweg, maar ook 
links en rechts op de akkertjes, weilanden en elzenbossen. Gelukkig. De bocht om. En 



hij was er. 't Remmershorst De bewoners hadden hem al zien komen. "Kom binnen". 
"Even een kist pakken". De klokken stonden al klaar. Twee staartklokken. "J oohannes 
Meckevelt tot Deldeen 1779", las de koetsier langzaam. Voorzichtig betastte hij het uur
werk en keek er met bewondering na. Hoe was het mogelijk dat deze eenvoudige boer 

zulke mooie klokken kon maken. Hij bukte zich en 
haalde twee linnen doeken uit z'n kist. Voorzichtig 
werden de uurwerken er in gewikkeld. Toen ging er 
nog een deken omheen en konden ze in de kist ge
legd worden. De grote en kleine gewichten werden 
apart ingepakt. "Ga even zitten". De voerman ging 
op een kist zitten die daar stond en terwijl onze 
boer-klokkenmaker twee glaasje pakte en een ste
nen kruik legde hij de daalders en stuivers op de 
werkbank, die voor de tijdaangevers betaald moes
ten worden. De beide mannen praatten nog even 
maar niet lang, want de koetsier moest voor donker 
binnen de stadsmuren zijn en het duurde nog wel 
een paar uur voor hij via de slechte wegen van 
Wichmond en Vierakker in Zutphen was. 

Op 25 juli 1767 wordt er op ' t Remmershorst 92 in 
Delden onder Vorden eenjongen geboren: Herma
nis Mekkeveld. Deze jongen groeide daar op en 
bleef daar wonen tot 1813. Als zesenveertigjarige 
man vertrok hij naar Borculo. Volgens de burgerlij
ke stand was hij "Catholique" en van beroep "Hor
loger". 
Zeer waarschijnlijk was zijn vader de man, die z'n 
klokken verkocht aan een familie in Zutphen. Twee 
Mekkevelder Staartklokken kunt u nu nog bewon
deren in het Stedelijk Museum van Zutphen. 
Ze hangen daar in de "keuken". Een klok is vervaar
digd in 1776. De andere werd gemaakt in 1779. 

Johan of J oohannes Meckevelt bracht z'n achternaam waarschijnlijk mee van het Mek
keveld uit Vierakker. Een hoederij heet daar al eeuwen lang zo. 
Waarschijnlijk is de klokkenmaker, toen hij trouwde, verhuisd van het Mekkeveld in 
Vierakker naar 't Herruners (horst) in Delden. ' t Hemmershuis, zoals het tegenwoordig 
heet, ligt aan De Horst en wordt bewoond door de familie Ruesink. 
Er zijn ook particulieren die een Mekkevelderklok bezitten. Een van deze mensen, die 
z'n staartklok al bezit sinds 1935, beweerde, dat er op de plaats, om de boerderij , waar de 
uurwerken gemaakt werden tandraderen en andere metalen onderdelen zijn gevonden. 
Ik vermoed, dat deze bezitter niet goed weet waar z'n klok is vervaardigd, want noch bij 't 
Hemmershuis, noch om 't Mekkeveld in Vierakker werden ooit uurwerkonderdelen ge
vonden. 
De. bewoners van de beide boerderijen hebben hun grond al tientallenjaren met ploeg 
en schoffel bewerkt, maar geen tandrad naar boven gehaald. 

Mochten er toch ergens onderdelen gevonden zijn, dan is dat waarschijnlijk bij een an
dere boerderij geweest. 



Het museum heeft twee staartklokken 

Er is iemand hier in de omgeving die een staande Mekkevelder bezit. Of die ook door Jo
hannes is gefabriceerd, dat is niet bekend. In twee eeuwen kan er veel gebeuren. Er zijn 
ook exemplaren die de wijzerplaat verlorenheb ben, omdat ze ten prooi zijn gevallen aan 
de mode van de vorige eeuw om er een staande klok van te maken. 
Een klokkenmaker maakte een aantal klokken tegelijk. Minder dan tien. Maar hoeveel 
precies? Hij werkte aan een aantal uurwerken tegelijk. Hoofdzakelijk in de wintermaan
den; zomers was hij boer en werkte op z' n landerijen, want hij moest zowel van het een, 
het klokken maken, als het ander, boeren in z'n levensonderhoud kunnen voorzien. 
Twee honderd vijftigjaar geleden een staartklok bezitten was een teken van welstand. 
Rijkere mensen kochten zoiets en die vond je voornamelijk in de stad. Zij drevenhandel 
of waren ambachtslui. En ging het die goed, dan kon Meckevelt zijn uurwerken wel 
kwijt. Maar dreigde er malaise, oproer, brandstichting door plunderende legers, dan 
werd er niet veel meer gekocht of verkocht. 
In hetjaar van onze museumklok 1779 daagde de Franse Revolutie aan de horizon. Een 
jaar later in 1780 verloren we de vierde Engelse Zeeoorlog. Armoe was troef. Ook in de 
Graafschap. 
Misschien is het iets voor een student(e) van een hogere opleiding, die een geschiede
nisscriptie schrijft, om eens grondig uit te zoeken, wie z'n vroegere plaatsgenoot was, 
waar hij het beroep van klokkenmaker leerde en nog vele andere interessante bijzonder
heden over Johan Meckevelt uit Delden bij Vorden. 

Jan Lam ers, Wichmond. 

Niet duur, wel "heer''lijk 
Onderstaand taxatie-rapport troffen we aan in de marke-boeken van de mark Vorden. 
Het geeft enig idee van de prijzen van boerderijen zo'n tweehonderd jaar geleden. 

ArentAbbink 
en J . Gallee 

hebben nagesien en getaxeerd: 

10 februari 1744. 

't Erve Voskamp met alle deszelfs recht en gerechtigdheit, 
gepriseerd op ... .. ........ ....... ............ .. ................................... ........ .. ........ f6000,-
't ErveNorde ............................... ............... .............. ...... ............. .. ...... f 4900,-
't Erve Knoef ...... ....................... .. ...... ............................................ ...... f 5200,-

G etaxeerd op verzoek van baron van Ripperda, Heer van Vorden etc,. 

Jammer genoeg wordt de perceelsgrootte niet vermeld. 

Bijgevoegd is een verklaring van "vrij en onbeswaertzijn" volgens de nieuwe protocollen 
van de onroerende goederen. 

w.g.: A. H oppenbrouwer. 



Patrimonium 
Een dezer dagen kregen we een oud schrift ter inzage. Dit schrift had betrekking op de 
notulen van de toen bestaande mannenvereniging "Patrimonium". Het eerstejaartal dat 
we er in vinden is 1893. Verder blijkt er uit dat deze vereniging uitging van een christelij
ke levensbeschouwing evenals veeljongelings- knapen- en meisjesverenigingen uit die 
tijd. Deze verenigingen hadden dikwijls een belangrijke functie in de samenleving om
dat ze vaak het enigeuitgaansavondjein week of maand waren, terwijl ze de jeugd, die na 
de lagere school practisch geen verder onderwijs meer kreeg, wat meer ontwikkeling bij
brachten. 

Een van de dingen waar men zich volgens de notulen, ook mee bezighield was het verbe
teren van de maatschappij toestanden op het platteland. Er was n.l. nogal verschil in wel
vaart tussen de stad en het platteland. Zo kon een inwoner van een stad geld lenen tegen 
een lager percentage dan daar buiten. Een in onze ogen onbegrijpelijke toestand maar 
wordt wel duidelijk als men weet dat de inkomens van de "buitenmensen" minimaal wa
ren, terwijl er in de stad door de handel etc. beter verdiend werd. Dus minder risico voor 
de banken en dit lagere tarief. 

Er komt een voorstel ter sprake om de mensen van buiten de steden te helpen. Men zal 
mogelijkheden moeten scheppen om de landarbeider in staat te stellen bijv. een huis 
met ongeveer 1 Ha. grond in eigendom te verkrijgen. Hiervan zou een gezin, bestaande 
uit vijf personen kunnen leven. De prijs van 1 Ha. bedroeg in die tijd ongeveer f900,-. 
Daartoe zou er een hypotheek-bank moeten komen, viajaarlijkse aflossing zou men dan 
in staat zijn onafhankelijk eigenaar te worden, later hoefde men dan niet naar de armen
zorg. 

Op 15 november 1893 wordt vermeld dat een lid een opstel voorlas over "Prins Willem 
van Oranje in vogelvlucht". Nu, 90jaar later krijgen wij te zien wat ze toen hoorden, bij 
gebrek aan t.v. 
Op 30 november 1894 is er een reglement vastgesteld ten behoeve van het opgerichte 
"Ziekenfonds tot onderlinge bijstand in nood". 
Loongeschillen waren er in die tijd ook. In de vergaderingvan 20 dec.1895 werden twee 
leden aangewezen om met een werkgever (P.A. Baron v.d. Borch) te gaan praten over de 
loontoestand van zijn arbeiders. Eventuele resultaten wordenjammer genoeg niet ver
meld. 
Dat het geld een andere waarde had dan thans blijkt uit de notulen van 7 februari 1895. 
Er staat "De penningmeester onzer vereniging, het ziekenfonds, is nogal rijk. Er is nog in 
kas f16.315!" 
Dat men in die tijd graagmet de kippen op stokging blijkt wel uit het tijdstip van aanvang 
der vergaderingen: meestel 6.30 u. Dan was men ook op tijd klaar. 
De notulen van 1899-1900 en 1901 waren zeer beknopt en bevatten geen vermeldens
waarde punten, de laatste dateren van 21 oktober 1901. Verder waren nog enige aanteke
ningen bijgevoegd, o.a. op 31 october 1901, dan wordt vermeld dat de schatkist der vere
niging leeg is. Rest nog de vermelding dat men in januari 1903 van plan is te vergaderen 
tussen eerste kwartier en volle maan, liefst op een vrijdag. 

Mocht er onder de lezers iemand zijn die nog wat meer van dit "Patrimonium" afWeet 
dan gaama contact opnemen met de heer H.C. Kettelerij, Hoetinkhof 22, tel. 2455. 



Kasteel Med.ler en de zwillbrocker paters 
Hebben we hier in Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw de strijd gekend tus
sen het katholicisme en het protestantisme, na het begraven van de strijdbijl konden de 
kerken zich aan het oplossen van hun eigen problemen gaan wijden. 
Zo'n probleem was er o.a. hier in Vorden voor de katholieke kerk. In het jaar 1682 werd 
de Zwillbrocker Pater Bernhard Lengers, die sedert 1681 op het tussen Ruurlo en Vor
den gelegen kasteel Medler woonde en van daaruit de katholieken in Vorden geestelijk 
terzijde stond, door het hoofd van zijn orde teruggeroepen. 
Reeds in 1672 en in de daarop volgende jaren waren vele Vordenaren naar het pro
testantse geloof overgegaan en ook de katholieke dorpskerk was nu een protestantse 
kerk geworden. De kasteelheer, Baron Heinrich van Dorth, verscheidene adel ij ken uit 
de gelderse Achterhoek en veel vordense boeren waren echter het katholieke geloof 
trouw gebleven. De baron en de andere adelijken boden in die tijd aan een priester graag 
de gelegenheid vanuit hun kapelletjes bij de kastelen de zielszorg van de katholieken te 
verzorgen. Daar er in de zeventiger en tachtiger jaren van de zeventiende eeuw een te
kort was aan wereldlijke geestelijken trok men vaak leden van een Orde uit de diocesen 
Keulen en Münster aan, die veelal hier in de gelderseAchterhoek reeds werkzaam wa
ren geweest. Zodoende was ook pater Bernhard Lengers hier op kasteel Medler enige 
tijd werkzaam geweest. 

Dit was echter niet naar de zin van Petrus Codde, die in 1688 N!')ercassel opvolgde als 
apostolisch vicaris en de hollandse missie. N eercassel had steeds, ook al door het tekort 
aan wereldgeestelijken, oogluikend toegelaten dat paters uitZwillbrock, leden van een 
Orde, op diverse plaatsen in de Achterhoek de mis deden, de biecht afnamen etc. etc. 
Meteen na zijn bisschopswijding in 1689 schreefCodde dat hij het niet goed kon vinden 
dat ardenslieden van een of ander kasteel uit de zielszorg van de katholieken op zich na
men. In die tijd woonde op het kasteel Medler, van waaruit pater Lengers in 1682 naar 
Zwillbrock teruggeroepen was, Laurenz van Remmens, een wereldgeestelijke van de 
Hollandse Missie. In een schrijven van 15 augustus 1689 verlengde Codde van Rem
mens volmacht tweemaal per dag de H. Mis te vieren en beweerde in hetzelfde schrijven 
dat de Zwillbrocker Minderbroeders bedriegers waren en geen volmacht hadden tot het 
afnemen van de biecht etc. 

Ondertussen was Baron van Dorth helemaal niet tevreden met het doen en laten van van 
Remmens en wenste weer eenorde-geestelijke op het kasteel. Een door Codde tot stand 
gekomen gesprek tussen de amhemse priester Heinrich van Deventer en de Baron van 
Dorth evenals de Barones van Westerholt op de Cloese in november 1691 had geen re
sultaat. 
De baron van ' t Medler en de barones van Westerholt, zijn moeder, lieten er zich niet 
van overtuigen dat een pater van Zwillbrock of een andere ardensgeestelijke vanuit de 
Cloese of't Medler in Lochem ofVorden zich niet met de zielzorg van de daar wonende 
katholieken mocht bemoeien. Allebei wilden ze een orde-geestelijke en van Dorth 
schreefaan de brusselse Internuntius, dat hij deze kwestie in Rome ter sprake zou bren
gen. 
Hij was tenslotte zo woedend op van Remmens dat hij van deze verlangde het kasteel te 
verlaten en vroeg aansluitend pater Bernahrd Lengers naar het Medler terug te komen. 
Op het verzoek van vanDorthaan Codde om grotere volmachten voordeze zwillbrockse 
pater ontving hij een afWijzend schrijven, waarin Codde van hem verlangde pater Len-



gers onmiddellijk naar Zwillbrock terug te sturen. Als dat niet gebeurde zou hij hem 
schorsen, daar het aan geen enkele priesterwas toegestaan zich zonder toestemming van 
de apostolisch vicaris zich op een kasteel op te houden, al was het ook alleen maar om de 
H. Mis te leiden. 
Van Rhemrnen, die door de baron vanwege meerdere schandaaltjes van het kasteel ver
wijderd was, bleef zich tot groter ergenis van de baron toch met de zielzorg van de vorde
naren bemoeien. Codde liet van Dorthweten dat hij slechts dan bereid was van Rhem
men over te plaatsen als er een andere wereldgeestelijke in zijn plaats zou worden be
noemd. De baron wees dit van de hand, alleen een orde-geestelijke was welkom. Uit een 
briefvan van Rhemmens aan Codde van 2 september 1689 word duidelijk dat de zwill
brocker paters op zon- en feestdagen de mis weer deden op 't Medler. 
Zelfs de raad van de aartspriester van Arnhem sloeg Codde in de wind en liet van Rhem
mens zijn functie behouden. Ook een schrijven van de Roomse geloofscongregatie, 
waarin hij naar aanleiding van een beklag van de baron van 't Medler verzocht werd op 't 
Medler een orde-geestelijke te benoemen, kon Codde niet tot andere gedachten bren
gen. 
Maar ook de baron gaf niet toe. Eindelijk werd van Rhemrnen, na een fel protest van de 
baron van Keppel, Heer van de Wol beek, naar Delfshaven overgeplaatst. Codde van zijn 
kant benoemde daarop weer een wereld-geestelijke, Balthasar van Ray, met wie hij, zo 
schreefhij zelf, niets anders wist aan te vangen. Begrijpelijk is het dan ook dat de baron 
van ' t Medler en de barones van Westerholt al gauw zeer ontevreden waren met van Ray. 
In een briefvan 6 mei 1693 schreef de baron aan de internuntius in Brussel dat de verzor
ging van de vordense katholieken sedert jaren steeds door de zwillbrocker paters ge
schied was en hij daarom uitdrukkelijk om de benoeming van een dier paters in Vorden 
vroeg, in wiens onderhoud hij zelf wilde voorzien. 
Toen vanRay zich van zijn kant over zijn verhouding tot de baron en de kasteelbewoners 
beklaagde, liet Codde over dit onderwerp een vragenlijst rondsturen. De wereldgeeste
lijke Andreas van Dieren, de arnhemseaartspriester Heinrich van Deventer, van Ray en 
zelfs van Rhemrnen werd om een oplossing van het probleem gevraagd en verzocht de 
vragenlijst te beantwoorden. Zoals te verwachten was viel de uitslag ten gunste van de 
hollandseMissie uit en ten nadel van de zwillbrocker paters. Die laatsten zouden niet 
meer meer in Vorden toegelaten mogen worden, daar dit toch maar moeilijkheden met 
zich mee zou brengen. Tenslotte mocht het niet zo zijn dat enkele rijken konden biech
ten bij de paters en in hun eigen woning de mis konden vieren, maar al te gemakkelijk 
kon het dan voorkomen dat oude en arme mensen zonder de sacramenten stierven. 
Daarom moest er beslist een priester van de hollandseMissie in Vorden komen! Daarop 
volgde een uiterst scherpe briefWisseling tussen de barones van Westerholt en Codde. 
Daarin betwijfelde de barones de juistheid van de geloofsleer van van Ray. Codde stem
de er toen in toe dat zij haar eigen biechtvader behield. Aan van Ray schreefhij echter: 
"dat het de barones niet geoorloofd was bij een zwillbrocker of bocholter pater te biech
ten". 
Toen tenslotte Codde de barones met Gods strafbedreigde als ze nog langer probeerde 
van Ray weg te krijgen en vreemde monniken onderdak verschafte, werd het haar en 
haar zoon van Dorth te veel. Ze schreven een brief aan de Geloofscongregatie in Rome. 
Doch de hierop volgende aanbeveling van deze roomse instantie lieten Codde onbe
roerd. Pas een nieuw schrijven aan dezelfde instantie met het verzoek voor hun zelf en 
de 600 vordense katholieken een orde-geestelijke als herder te benoemen had succes. 
Codde kreeg nu de opdracht een orde-geestelijke op 't Medler te benoemen, zowel voor 
de adelijke familie als voorde andere gelovigen. Op 23 december 1694 benoemde Codde 



daarop de amsterdamse Fransiskaner Ludovicus van den Elzen tot huis-geestelijke op 't 
kasteel Medler. Volgens een advies van de apostolisch vicaris echter alleen om de mis te 
bedienen voor de adelijke familie (zonder prediking). Ook het afnemen van de biecht 
werd hem verboden. 
Dat Codde uitgerekend een amsterdamse Fransiskaner tot huis-geestelijke op 't Medler 
benoemde en geen zwillbrocker pater zal wel daaraan hebben gelegen dat Codde op 3 
brieven die hij van october tot december 1693 aan de zwillbrockerGuardian schreef, to
taal geen antwoord ontving. In zijn vierde en laatste brief van 28 december 1693legde hij 
er de nadruk op dat hij krachtens zijn functie gedwongen was, hun er opmerkzaam op te 
maken, dat alle biechten in de gebieden die onder zijnjurisdictie vielen en door de zwill
brocker paters waren afgenomen, ongeldig waren. 
Codde beriep zich daarbij op herhaalde verordeningen van de Heilige Stoel en waar
schuwde dat bij voortduring van het afnemen van de biecht door genoemde paters, hij 
van alle kansel zou laten verkondigen dat deze biechten ongeldig en ongeoorloofd wa
ren. Mocht dat niet helpen dan stonden hem nog andere middelen ten dienste om hier
aan een einde te maken. 

Tot zover dit stukje geschiedenis van de jarenlange strijd tussen het bisdom Münster en 
het bisdom Utrecht, waarvan dit slechts een klein gedeelte was. 

De gebruiken in onze streek (2) 
Waren we bij de vorige aflevering gebleven bij de kindervisite ofwel het "Kindje wie
gen", nu willen we in vogelvlucht het opgroeien van de kinderen, vooral in de buitenwij
ken, onder de loupe nemen. 

In de jaren 1920-25 was het nog de gewoonte dat de jongens en meisjes allemaal met 
jurkjes aan liepen. Als ze goed zindelijk waren kregen de jongens broeken aan met pij
pen tot over de knieen. Daarbij werden gebreide kousen tot boven de knie gedragen, op 
de plaats gehouden door kousebanden. Zo groeide de jeugd op met hun eigen fantasie 
en spelletjes zoals paardje spelen, huisjes bouwen in 't bos, tuinieren en zaaien, vaak din
gen dus die men van de ouderen zag. Was de tijd gekomen dat men naar school moest 
(ongeveer 6jaar) dan werd men meegenomen door de ouderejongens en meisjes uit de 
buurt. Dat was voor die kleintjes een hele opgave want een uur lopen naar de school was 
in die dagen niets geen bijzonders. Dat er onder 't naar school gaan allerlei kattekwaad 
werd uitgehaald was natuurlijk wel te begrijpen. Zo was het bruggetjes maken over een 
sloot met water een geliefde bezigheid. Daarvoor werden dunnen takken en bladeren 
gebruikt. Met de bedoeling dat een ander er gebruik van zou maken en er een paar natte 
voeten aan over zou houden! Ook gebeurde het 's winters wel, als het erg koud was, dat 
men bij een huis waar men elkaar opwachtte, eerste allemaal een schepje kolen uit het 
open vuur in de klomp werd gedaan. Even goed heen en weer schudden (anders zouden 
de klompen gaan bránden) en men had weer lekkere warme voeten. Dat er toen door de 
jeugd maar weinig aan sport gedaan werd laat zich begrijpen. 's Morgens en 's avonds 
ploeteren door vaak bar slechte zandwegen om op school of thuis te komen waar dan 
soms ook nog geholpen moest worden, vroeg wel zoveel van het lichaam dat er niet veel 
energie meer overbleef. 
Na zo'njaar of zeven, acht ging men de lagere school verlaten en wed voor de meesten 
een betrekking gezocht. Meestal kwam men bij een boer terecht, 't werk dat daar gedaan 



moest worden was al vrij zwaar voor die leeftijd. Een maal per veertien dagen had men 
een zondag vrij om naar het ouderlijk huis te gaan (gaodag noemde men dat in tegenstel
ling tot huusdag). 

Zo verstreken de jaren zonder bar of disco, enkel onderbroken door Meimarkt Kermis 
en Koldemarkt of een bruiloft bij buurt offamilie. De jongens beginnen naar de meisjes 
te kijken (en omgekeerd). Vaak bleefmen ook met de verkering in de buurt, mocht er al 
's een van een andere plaats om een meisje komen dan wachtte hem niet zelden een flink 
pak rammel. Veel belangstelling hadden de boerenjongens vooral voor de boerendoch
ter die geen broers of zusters had. Daar konden ze mooi bij introuwen en de spoeling 
werd niet zo dun (men hoefde niet te delen bij de erfenis). Na enigejaren verkering te 
hebben gehad wed er uitgekeken naar een boerderijtje ofdaghuurdersplaats. Vaak werd 
met twee of drie koeien begonnen, later kon men dan nog proberen het geheel wat uit te 
breiden als het geld 't toeliet. Had men eenmaal wat gevonden dan werd eerst geïnfor
meerd naar de buren van de vorige bewoner o.m. naar het aantal. Waren dat er erg veel 
dan liet de nieuwe bewoner er soms wel wat zitten. Een aantal van twaalfburen was voor 
de meesten genoeg. Wel deed men er goed aan degene die men niet als buurman vroeg 
in te lichten om geen ongenoegen te krijgen. Was men de 12 buren langs geweest dan 
werd er meteen gezegd: "A'j hulpe mot hemmen, mo'j 't maor zeggen". De een ploegde 
dan 't land, 'n andere zaaide 'tin en een derde bracht met kar en paard geel zand bij huis 
om de ergste gaten op te vullen. 

Was de trouwdatum eenmaal vastgesteld dan gingen de "brulfteneugers", meestal 
broers, zwagers of familie, op pad om de familie en kennissen uit te nodigen voor de brui
loft. Dit brulfteneugen deed men lopende, soms uren ver gaans in de omtrek. Daar de 
brulfteneugers bij elke genodigde wel een stuk of wat borrels dronken kan men zich 
voorstellen dat ze 's avonds wel eens laveloos thuiskwamen. Vanaf omstreeks 1940 ge
beurde dit uitnodigen meer en meer door middel van kaarten en raakte het oude gebruik 
in onmin. 

Ook werd een boog gemaakt bij 'thuis door de jongelui uit de buurt wat vaak een feest op 
zich was. Dikwijls werd er tijdens dit "mooimaak'n" nog meer gelachen dan op de brui
loft. Met paard en wagen werd er "groen" gehaald uit ' t bos. Dit was meestal erg droog, 
om de kelen te smeren ging de nodige drank op de wagen mee, als de boog klaar was, was 
de fles leeg. De volgende morgen werd de boog dan bij 't huis opgesteld. 
De boog werd versierd met papieren roosjes die door het vrouwvolk uit de buurt tijdens 
het "reuskesmaak'n" de vorige avond waren vervaardigd. 

Op de trouwdag waren de naobers op tijd present om met de kleedwagen en latere jaren 
de brikofhet Utrechtse wagentje met de bruidegom op pad te gaan om de bruid op te ha
len. Meestal was het de gewoonte dat bruid en bruidegom om tien uur of half elf op het 
gemeentehuis trouwden, daarna volgde meestal het kerkelijk huwelijk. 

Daarna ging men naar het huis van 'tjonge paar, in laterejaren naar een zaal, om de brui
loft te vieren. De naober-vrouwen waren daar al de hele morgen bezig met de voorbe
reidselen voor 't feest. Dit feest werd op de deel gehouden, in de koestal waren de tafels 
en stoelen opgesteld, daar werd de maaltijd genuttigd en ook de genodigden's avonds 
kregen daar nadat ze bij binnenkomst reeds een borrel aangeboden hadden gekregen, 
eerst krentebrood met kaas met koffie. Op muziek van een spölleman, soms ook meer, 



werd op de deel gedanst. De vloer welke meestal uit leemofklei bestond was daartoe be
strooid met haksel (gehakt stro), daardoor was ze wat gladder. Stuiven deed het er na
tuurlijk wel, na afloop had iedereen dezelfde kleur kleding: n.l. grijs!! 
De ncodnaobers voorzagen de gasten van de nodige drank, met een fles en een glas ging 
men rond: ingieten en weg laten lopen door 't halsgat. Werd dit feest in 't dorp gehouden 
dan brachten de naobers het bruidspaar na afloop met de koets naar huis. 

Een paar dagen na 't feest werden de naobers door 'tjonge paar uitgenodigd voor de 
"naobrulfte", een visite voor het vele werk dat men voor het bruiloftsfeest gedaan had. 
Op die avond werden tevens de messen, borden etc. weer uitgezocht (die had men mee
gebracht voor 't feest, zolang uitgeleend) zodat een ieder zijn eigen spulletjes weer had, 
in afwachting van de volgende gebeurtenis in de buurt, 't zij bruiloft of begrafenis. 

Diensmeid in de jaor'n 1920-25 
D'r wodd'n mi en kots evraogd umme 's wat op te schrieven van ' t gene ik mi en nog u ut 
mi en jonge jaom veur 'n gees kon haal'n. Da's makketukker ezeg as edaon want van 
huus u ut bun'k bepaold gin romanschriefster, maor toch wi'k ' t wel ' s prebeem. Geluk
kug he'k de oegen nog goed töt mi en wille en kan dan ok nog goed teazen en schrieven. 

'tEerste daglech he'k op 't Stapelbroek (dat lig onder Hengel) ezeene, daor wet ik wieters 
neet zovölle van want vader en mooder gingen too al tameluk gauw op 't Zei Ie woon'n. 
Daor bun'k wieter ok groot ewodd'n. Vandaor uut he'k ok in Varssel nao de schoole 
ega on, locpens natuurt uk. U mda'w op de klompe deur meespat modderugge zandwea
ge mossen, ha'w daor meestentiects wel un klein half uur veur neudug. 
Too'k twaalf ewodd'n was vonn'n ze in huus da'k geleerdheid genog opedaon had de en 
mos ik "de boer" op, d.w.z. hen dienen gaon. Den boer dat wodd'n de Hoogewei de, daor 
was ik twee oand too de boer (Mennink) ging vehuuzen nao de Wildenborch. Op dizze 
boerderi'je wont t'r now ok nog ene met die name. Viefjaor lang he'k daor al 't veurkom
mende wark edaon veur zo'n zestug gulden in ' tjaor, de kos en zo wieter ha'k t'r dan wel 
bi'j , dat zö'j wel deur hemmen. Daomao he'k un paarjaor bi'j de Voskoele ediend en met 
völle plezier ewarkt. Hoe'k vandaor op ' t Backfort trechte bun ekommen wet ik ens neet 
zo gauw meer maor dat was mien volgende betrekking. 
' t Was wel iets wieter van huus maor angezeen ik to'h neet eiken dag op en neer hoeven, 
zei dat neet zovölle. Ens in de veertien dage ha'k ' s zundags "gaodag", vake ging ik deur 
de wekke op woensdagaovund nao huus. Zo tegen zes uur, halfzeuven weg en dan mos 
i'j d'r urn tien uur weerwean. Dan zat i'j daorin 'n duustren te moggelen (de carbidlöch
te dei'j 't neet altied eaven goed). De zieddeure nao de kökken op 't Backfort zat tegen 
die tied op slot en dan mos i'j met de fletse de hoge stoepe op, de duustere gang deur en 
dan weer nao beneerten de kelder in. Dan stot i'j ow de kop nog wel 's un keer. 

Tien uur was trouwens wel un goeie tied urn binnen te wean want 'n anderen margen 
was 'turn kwat veur zeuven opstaon. Met de andere hulpe begonnen wi'j dan an onze da
gelukse werkzaamhejen. Eers natuurluk 't etten klaor maak'n veur de luu. Dat waarn 
dan de baron, de barones en de freules Emma en Sanny. Arent stucteem in die tied en 
kwam 's zaoterdags en 's zundags geregeld in huus. Dan zate in 'n toom te leern. Freule 
Clara was too 't huus al u ut, die was baas in 'n kinderhuus, ' tKopje van Bloemendaal ge
leuf ik en Betsy was vepleegster in Zwitserland. 'k Mene mi en nog te herinnem dat die 



daor ziek wodd'n en deur eur mooder wodd'n opehaald. Wieters ha'w nog wel ' s te 
maak'n met meneer Hardenbroek u ut Vollenhove, den kwam nogal's op vesite. U m nog 
effen op Betsy trugge te kommen: die wodden zo 'n dag deur altied "zus" eneumd. 
't Warme scheerwater veur de baron mosse wi'j 's margens altied nao boaven brengen. 
Veur 't zwaardere werk ha'w de tuinmanlhuusknech. Den mos kachelholt kleuven en 
nao boaven brengen, de schoene poetsen en 't water veur de wastoafels ok de trappe op 
sjouwen. 
's Maondags ha'w altied wasdag, de grote wasse ging too al naoBrandenbarg, die kwam 
ze met peerd enkarre ophaal'n. 's Woensdags mosse wi'j dan strieken, bi'j gebrek an 
stroom maak'n wi'j de iezers op de kachel warm. In die tied wis i'j neet anders, zo was 't 
ok met nao bedde gaon, dan nom i'j un keerse met umme te können zeen. Stofzuugen 
ha'w natuurluk ok nog nooit van eheurd. De vloerkleje schuieren wi'j op naoda'w d'r 
eers uutgelekte theeblaje op hadd'n estreujd. De tegels in de kökken dweil'n wi'j en de 
hölten vloer'n onder de taofels (dan kree'j de vuute neet zo kold) schrobb'n wi'j met 
krietwit. Met 't dweil'n van 't marmer in de hal mos i'j d'r denken op doen da'j dat recht 
achternut deijen, anders kree'j strepen. Afwass'n deie wi'j met sodawater en 't kopper 
poetsen wi'j met '~otoheil", at ow dat wat zeg. 
Neet alle wark vonne wi'j eaven aadug, veural die grote vetrekken un schoonmaakbeurte 
geven was now neet bepaold 't wark waor wi'j hoera bi'j reep'n. De meubels waar'njao 
gloepens zwaor en dan die gediens. Die schudd'n wi'j eers goed u ut en roll'n ze dan in un 
sloop en bonn'n ze an de zolder. Dan kwamm'n ze neet onder de stofte zit'n. 
Met ' t etten zatte wi'j natuurluk neet bi'j eur an taofel, ons posjen ko'w in de kökken 
opetten. Earpels en gruunte krege wi'j 't zelfde as de baron en zien fernilie maor 't vleis 
was meespat anders, ge nog krege wi'j in ieder geval wel. En at de jach lös was maak'n Ha
verkamp, de tuinman nog wel 's un stuk wild veur ons klaor. Ze hadd'n daor 't wild ok wel 
's un heel'n tied in de kelder hangen, dan wodd'n 't vleis zachter. Dat vonnen ze schien
baor lekker maor ik groezeln d'r van. 
Wieters hadde wi'j 't vleis altied vanKieskamp, den ons dataltied in huus brach, ok al net 
als de bakker. 

't Grote veschil tussen 't dienen bi'j un boer en op 't Hackfort was wel da'j bi'j un boer 
völle meer buuten kwarnm'n. Veural in de zommerdag a'j mossen helpen hakken en 
schoffelen, rogge en haver binden, earpels gaar'n en in de leste maonden van 't jaor 
knoll'n plukken dan kree'j wel frisse loch. Dit in tegenstelling met zo'n kasteel wao'j haos 
altied binnen zatten te kroep'n. En dan leaven i'j bi'j un boer vanzelfvölle meer met de 
huusholling en boerderi'je met. Van 't doen en laoten van de luu op 't Hackfort wis i'j 
neet zovölle. 

Allene 'n 23 februari, dan wis i'j precies wat de baron dei'j. Dan was 't vas pandoer date's 
margens noaZutphen ging. Dan mos 't geld, dat ze 'n veurugge dag (Sinter Peter) van de 
achters ebeurd hadd'n, nao de banke ebrach wodd'n. 

Zo, dat was 't veur dizze keer. At mi en nog meer te binnen schöt heur i'j meschien un 
volgende keer wel. 

G.B. 
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