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VAN DE VOORZITTER

Op de grens van de lente en de zomer komt, terwijl ik lig te luieren in de scha-
duw van de esdoorn in onze tuin, de vraag om een voorwoord in deze uitgave
van de Kronyck. Voor mij eigenlijk nog niet het moment om al aan het nieuwe
seizoen te denken, maar er zit niets anders op en dat geldt niet alleen voor het
voorwoord maar ook voor alle evenementen in het nieuwe seizoen, zoals de
lezingen, de uitstapjes en de vele vergaderingen. Maar daar hebben we dan ook
wel wat voor.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2007 had Hennie
Reindsen de voorzittershamer aan mij overgedragen en was ik officieel als pen-
ningmeester afgetreden. We hadden toen helaas nog geen nieuwe penningmees-
ter gevonden en daarom ben ik de financiële zaken tijdelijk nog blijven beharti-
gen. Inmiddels hebben we gelukkig wel een bekwame penningmeester, in de per-
soon van Jan Bosch, gevonden. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is
hij officieel als zodanig benoemd, zodat ik mijn handen nu vrij heb om mij vol-
ledig aan de voorzittersfunctie te kunnen wijden. 

Deze Kronyck biedt weer een aantal interessante artikelen: Jan Harenberg geeft
een inzicht in hoe het station van Vorden behouden kon worden, de heer
Borgman gaat dieper in op de vroegere fruitteeelt in de IJsselstreek en de heer
Harmsen doet uit de doeken hoe de Vordenaren vroeger van hun afval werden
verlost. Een bijzonder verhaal van Dinie Voskamp-Hemeltjen bij een foto van
Evert ten Hennepe, die in 1948 naar Canada was geëmigreerd.
De redactie heeft weer mooie artikelen weten binnen te halen voor deze uitgave.

Tot slot wens ik u nog een heel mooie vakantieperiode toe.

Gerard Klunder
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VERENIGINGSNIEUWS

VERSLAG JAARVERGADERING, D.D. 29 MAART 2007

1. Opening. Voorzitter Hennie Reindsen heet allen van harte welkom en zegt
het prettig te vinden weer voor een goed gevulde zaal te staan. Er wordt een
minuut stilte gehouden voor onze leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

2. Mededelingen/Ingekomen stukken. A. Carlo Bosch is afwezig i.v.m. de
slechte weersomstandigheden. Hij zit nog met zijn betonwagen ergens in de
Betuwe in het verkeer vast. B. 31 maart a.s. zal de Oudheidkundige
Vereniging Salehem (Zelhem) het nieuwe museum ’t Smedekinck openen.
Hiervoor is een uitnodiging ontvangen. C. Archiefruimte: de archiefruimte in
het dorpscentrum is klaar. De vloerbedekking is gelegd en de kast uit de bibli-
otheek is verhuisd naar het archief. 

3. Verslag jaarvergadering d.d. 13 maart 2006. Dit wordt door de secretaresse
voorgelezen en goedgekeurd.

4. Jaarverslag 2006-2007. Ook dit wordt door de secretaresse voorgelezen.
5. Jaarverslag penningmeester. Doordat de inkomsten van ons prachtige boek

hoger uitvielen dan verwacht, kon er een beamer, een laptop computer en een
projectiescherm worden aangeschaft. Penningmeester Gerard Klunder ver-
meldt een batig saldo van 27 Euro.

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. De heren
Chabot en Pardijs hebben de kas gecontroleerd en alles keurig in orde bevon-
den. De penningmeester dringt er bij de leden nog eens met klem op aan om
bij betaling van de contributie het lidmaatschap-nummer te vermelden. Dhr.
Chabot treedt af en als nieuw kascommissielid wordt dhr. Van de Pol
benoemd.

7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Hennie Rossel en Fenny van
Druten. Zij zullen weer voor 3 jaar zitting nemen in het bestuur. 
Aftredend en niet herkiesbaar Hennie Reindsen en Carlo Bosch. Op dit
moment is er geen opvolger voor de voorzitter. Gerard Klunder zal deze
functie voorlopig op zich nemen. Hennie maakt meteen zijn stoel vrij voor
zijn opvolger. Gerard zegt het heel erg jammer te vinden dat Hennie zijn func-
tie neerlegt. Hij bedankt Hennie voor al hetgeen wat hij, praktisch vanaf het
begin van de oprichting, voor de vereniging heeft gedaan. Je was een prettige
man om mee te werken. Geniet nu van je vrije tijd. Hennie vraagt applaus voor
Gerard, omdat hij het voorzitterschap op zich wil nemen en wenst hem veel
succes. Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Rob van Overbeeke
en Wim Jansen. Er zijn geen tegenkandidaten genoemd, zodat zij voor 3 jaar
zitting zullen nemen in het bestuur. Probleem: wie wordt de nieuwe penning-
meester?

8. Busreis 16 mei 2007. We zullen het Nationaal Glasmuseum en de glasfabriek
in Leerdam bezoeken. Opgave kan in de pauze, of bij de reiscommissie.

9. Rondvraag. Er is niets voor de rondvraag.
10. Sluiting. Voorzitter bedankt allen voor de komst en inbreng.

Bart Hartelman vertelt in het kort over het Cuypers-jaar. Het is in 2007 honderd
jaar geleden dat architect Cuypers is overleden. 
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VERSLAG PROGRAMMA 2007-2008

29 maart 2007. Jaarvergadering. Aansluitend dhr. K. Egberts uit Leusden met zijn
dialezing “Glas in lood, glasbeschildering en symboliek in o.a. kerkramen”. Een
volle zaal bij De Herberg en een prachtige lezing.

16 mei 2007. Reisje naar het Nationaal Glasmuseum en de glasfabriek in Leerdam.
Niet helemaal een volle bus, maar wel volop genoten. Een fijne dag.

26 september 2007. Jean Kreunen uit Hengelo (Gld.) met zijn lezing “Een kist vol
bijzondere oorlogsverhalen”. Weer een volle zaal bij De Herberg en een zeer
enthousiaste spreker.

27 oktober 2007. Bezoek aan het Achterhoeks Museum 1940-1945 te Hengelo
(Gld). Drie gidsen leidden drie groepen door het met zorg samengestelde
museum van Jean Kreunen. De koffie erna in zijn meuseum-café smaakte heer-
lijk.

29 november 2007. Bart Hartelman met zijn dialezing “Een kijkje in de roomse
keuken”. Samen met Joop van Druten, die voor de foto’s heeft gezorgd. Een zeer
interessante lezing en weer een volle bak bij Hotel Bakker.

8 januari 2008. Nieuwjaarsvisite bij De Herberg. Dhr. Van den Broek met zijn
dialezing over “Vorden, vroeger en nu” en dhr. Albers met zijn dialezing over het
door hem uitgegeven boekwerk over de Zutphenseweg. Oliebollen en nieuw-
jaarsrolletjes ontbraken niet op deze avond in de zaal bij De Herberg.

18 februari 2008. Gerrit Emsbroek met zijn dialezing over het door hem  geschre-
ven boek over De Konijnenbult. Een daverend applaus van de vele aanwezigen
vertelde wel hoe de avond verlopen is in de zaal van Hotel Bakker.
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NIEUWS VAN ONS LEDENBESTAND

Gedurende het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden: 
E. van Zuijlen, De Eendracht 4, 7251 GB Vorden, d.d. 29 juni 2007
Wim Bouman, Weidemanweg 4, 7251 RN Vorden, d.d. 24 juli 2007
Paulus Pieter Takken, ’t Jebbink 38, 7251 BM Vorden, d.d. 23 augustus 2007
Hendrika Johanna Nijhuis-Barendsen, Nieuwstad 32, 7251 AJ, Vorden, d.d. 29
december 2007
Hendrik Tjoonk, Schimmeldijk 2, 7251 MX, Vorden, d.d. 29 december 2007
Marcus Aurelius Victor Slingenberg, De Delle7, 7251 AJ Vorden, d.d. 5 februari
2008.

We mochten de volgende nieuwe leden begroeten:
Dhr. en mw. Rouwenhorst, Mispeldkampdijk 9, 7251 DA Vorden
Dhr  A.W.P. Hartman en mw. J. Nauta, Het Jebbink 6, 7251 BK Vorden
Dhr. en mw. P. Eckhardt, Biesterveld 46, 7251 VT Vorden
Dhr. en mw. H.C.J. van der Linden, De Steege 7, 7251 CK Vorden
Dhr. H.A. Albers, Berkenlaan 154, 7064 HV Silvolde
Dhr. J.W. Drijver, Komvonderlaan 6, 7251 AC Vorden
Dhr. W. Bargeman, De Boonk 2, 7251 BV Vorden
Dhr. en mw. De Vries-Kool, De Heuvel 11, 7413 AX Deventer
Mw. E. Regelink, Brinkerhof 85, 7251 WX Vorden
Mw. J. Kuiper, Brinkerhof 95, 7251 WX Vorden
Dhr. en mw. D. Onstenk, Ruurloseweg 43, 7251 LA Vorden
Mw. H.A.A. Niemeyer, Hoetinkhof 189, 7251 WH Vorden
Dhr. A. Verwey, De Jongstraat 23, 7251 SB Vorden
Dhr.  J. Strijd, Ruurloseweg 49, 7251 LB Vorden
Dhr. en mw. Hakfoort, De Weppel 2, 7251 VW Vorden
Dhr. J. Bos, Het Vaarwerk 16, 7251 DE Vorden
Dhr. J.H.M. Eckhardt, Wilhelminalaan 4, 7251 EN Vorden
Dhr. en mw. Aalderink, Dr. W.C.H. Staringstraat 18, 7251 AL Vorden
Dhr. en mw. Ruiterkamp, Kerkplein 2, 7437 AL Bathmen

Het lidmaatschap werd opgezegd door:
Mw. J. Wichers-den Hoed, Hoetinkhof 49, 7251 WL Vorden
Mw. Aalderink-Heijink, Bevrijdingslaan 21, 7231 HB Warnsveld.
Mw. R van der Heide-Smeenk, P. van Vollenhovenlaan 12, 7251 AR Vorden
Dhr. en mw. Heyenk, Het Hoge 6a, 7251 XW Vorden
Mw. A.C. Ottens en dhr. T. Kugel, Beatrixlaan 7, 7251 AM Vorden

Per 31 maart 2008 bedroeg het ledenaantal 419.

SCHENKINGEN

Enkele prentbriefkaarten en een foto van het huis van aannemer Bijenhof, van
dhr. en mevr. Stoelhorst-Bijenhof.
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HET STATION VAN VORDEN  

Jan Harenberg

Al geruime tijd staat het oude stationsgebouw leeg en het is te hopen dat daar vrij
spoedig een nieuwe huurder voor komt. Het heeft namelijk erg veel moeite
gekost vóór de Nederlandse Spoorwegen bereid waren hun sloopplannen te laten
varen.
Voorheen hing achter de ruit van de voordeur een bordje dat de belangstellende
inlichtte dat door de inspanningen van het gemeentebestuur en de familie Haccou
dit stationsgebouw voor afbraak was gespaard.
Dit nu is niet geheel waar. Het gebouw was al gered, maar dan wel door de acti-
viteiten van de Stichting Behoud Oude Stations in Oost-Nederland, kortweg SOS
genoemd. Deze stichting was opgericht door de in Hengelo (Gld.) wonende
Jonkheer ir. Andries van den Brandeler, die in het voormalige Nederlandsch-
Oost-Indië bij de spoorwegen had gewerkt. Het ging hem aan het hart dat deze
specifieke gebouwen op het punt stonden, vrijwel allemaal te verdwijnen. Om de
benodigde bestuursleden bij elkaar te krijgen, deed hij een beroep op daarvoor
geëigende verenigingen of stichtingen. Zo werd ondergetekende door de
Oudheidkundige Vereniging De Graafschap naar voren geschoven op grond van
het feit dat hij noodgedwongen gebruik diende te maken van het openbaar ver-
voer en zich met 19e eeuwse bouwkunst bezig hield. Het werd een klein bestuur.
Voorzitter was de burgemeester van Warnsveld, mr. W.W. Hopperus Buma;
secretaris was burgemeester C. de Vries van Winterswijk; penningmeester, hoe-
wel de stichting praktisch geen geld had, een heer De Zwaan uit Amsterdam, die
een boerderijtje in het Winterswijkse had; een Ir. Janssen, die nooit op een ver-
gadering is verschenen en tenslotte ondergetekende. Jonkheer Van den Brandeler
werd adviseur.
Veel heeft deze stichting niet kunnen bereiken. De grote stationsgebouwen van
Enschede, Hengelo (Ov.) en Zutphen waren al verdwenen, vooral vanwege de
geleden oorlogsschade. De overige stations langs de lijn Zutphen-Enschede heb-
ben weinig gevaar gelopen, mede doordat de historische verenigingen van Goor
en Delden zich krachtig verzet hebben tegen afbraak van hun station.

Geheel anders lag het in de Achterhoek. De meeste gemeentebesturen waren niet
te porren voor behoud, aangezien zij zich onder andere garant moesten stellen
voor de toekomstige huurders. Vandaar dat de meeste stations aan de lijnen
Zutphen-Winterswijk en Arnhem-Winterswijk zijn afgebroken. Slechts Aalten,
Vorden en Winterswijk konden behouden blijven door de activiteiten van de
SOS. Ruurlo verkeerde bouwkundig in een te slechte staat, zodat de ingescha-
kelde architect afraadde om daar nog veel moeite voor te doen. Voor Lievelde,
oftewel Lichtenvoorde-Groenlo, zag het er aanvankelijk goed uit, maar uiteinde-
lijk is ook dit station tegen de vlakte gegaan. Ook voor het behoud van
Winterswijk voelde de NS aanvankelijk niets, maar de secretaris van de stichting,
burgemeester C. de Vries is erin geslaagd dit eigenlijk veel te grote gebouw voor
zijn gemeente te behouden. Hij, oud-employé van de NS, vóór hij het burge-
meestersambt verkoos, is het ook geweest die de aanpassing van de seinen en
dergelijke te Vorden ontwierp en aldus zijn vroegere werkgeefster wist te over-
tuigen dat er geen enkele noodzaak aanwezig was om het stationsgebouw te slo-
pen.
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De NS was zeer kieskeurig in de keuze van de toekomstige bewoners en/of
gebruikers van de door haar afgedankte stationsgebouwen. De stichting SOS
kreeg vele aanvragen van eventuele gegadigden, vooral van particulieren, die het
gebouw als woonhuis wensten te betrekken, maar het merendeel hiervan viel al
af, vooral door de strenge eisen van de NS. De stichting was dan ook zeer ver-
baasd dat het station Almen-Laren betrokken mocht worden door een
Amerikaanse kunstenares, Freedman geheten. Of het met de kunst niet zo hard
liep, is niet bekend geworden, maar later is zij daar gestart met een cateringbe-
drijf.

Voor station Vorden had de stichting SOS een - naar haar mening - zeer accep-
tabele kandidaat gevonden. Zij kreeg een aanvraag van een vader met twee
zoons. De vader verzamelde oldtimers en bezat zes auto's, die hij dan gelijkvloers
wilde tentoonstellen. Zijn zoons hadden een andere hobby; zij hadden een model-
spoorbaan gebouwd. Deze baan was in de vorm van Nederland en alle bestaande
spoorlijnen waren er op aangebracht. Daarop reed, in miniatuur, zoveel mogelijk,
het door de NS gebruikte treinmaterieel. Die kaart van Nederland zou dan een
plaats krijgen op de bovenverdieping. Het leek de SOS voor een toeristenplaats
als Vorden een welkome aanvulling op het evenementenaanbod. Bij slecht weer
zou een bezoek aan dit gebeuren toch een uitkomst kunnen bieden voor verre-
gende vakantiegangers? Helaas, de NS vond dit plan te weinig perspectieven bie-
den. Zou dit project levensvatbaar zijn? Zouden de exploitanten bij tegenvallende
resultaten, er niet te snel het bijltje bij neergooien? Dat viel  van te voren niet aan
te tonen, maar Vorden liep er wel een toeristische attractie door mis.

Uiteindelijk werd, mede door de bemoeiingen van het gemeentebestuur, in het
station de door de NS goedgekeurde tandartsenpraktijk Haccou gevestigd.
Ja, het gebouw had een bestemming gekregen. Maar noch het gemeentebestuur,
noch de familie Haccou kunnen zich de redder van het stationsgebouw noemen.
Het was de stichting SOS, die het behoud heeft bewerkstelligd!
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FRUITTEELT IN DE IJSSELSTREEK

D.W. Borgman 

Voor de tijd van de ontmenging van de landbouwbedrijven hadden veel boeren
een boomgaard. De zwaarte van de grond was schijnbaar van invloed, want op
de klei - en zavelgronden langs de IJssel zag je meer fruitbomen dan verder het
‘binnenland’ in.
Het waren in die tijd uitsluitend hoogstambomen, waar ook het vee onder
graasde. Pas na de Tweede Wereldoorlog verschenen langzaamaan de laagstam-
bomen. Voor de oorlog was het gewoon een tak van de bedrijfsvoering, net als
rundvee-, varkens-, pluimveehouderij, en akkerbouw.
De bomen werden ’s winters gesnoeid en een paar keer bespoten. Een bespuiting
met vruchtboomcarbolineum was een vast gegeven. Grote bedrijven deden het
zelf, maar de meeste boeren lieten het doen, als ze het al deden!
In Warnsveld hadden we een Coöperatieve Fruittelers Vereniging. Die had een
spuit en iemand in dienst die daarmee kon omgaan. De man die het in Warnsveld
jaren lang heeft gedaan voor de vereniging, was Van der Kraats. Voor en in de
oorlog deed hij dat nog met een paard voor de spuit. Na de oorlog kwam hij met
een “Willy’s Jeep”. Men was toen nog niet zo zorgvuldig met spuitmiddelen. Van
der Kraats had dan ook altijd een gele huid en handen van de middelen die hij
verspoot.

De verkoop van het fruit ging op verschillende manieren. Je kon de vruchten naar
de veiling brengen. Voor deze streken was dat Zutphen, Twello en Zevenaar.
Overal had je veilingen, vooral in het rivierengebied, het fruitteeltgebied bij uit-
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stek. Sommige boeren verkochten
hun oogst op stam aan handelaren.
Meestal geplukt in de kist. Laten
plukken kon ook, maar dan moest je
er wel zeker van zijn dat ze niet te
ruw met je bomen omgingen.
Veel boeren verkochten ook de
oogst zelf op de markt in Zutphen,
of elders. Dat begon al zo rond de

tijd van “St. Jaopik”(25 juli). Dan had je al pruimen en “Yellows” appels en
andere soorten. Vroege peren waren de Suikerpeer en de Kruidenierspeer. Die
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werden geplukt en gesorteerd in 1ste

en 2de soort, en ‘val’.
In die tijd had je overal klanten voor.
Veur elk liek is een kerkhof, zei men
vroeger. In de handel is dat zeker zo,
ook nu nog wel.
Voor en gedurende de oorlog werd
het meeste fruit in manden gepakt.
Later kwamen er meer veilingkisten.
Op de bodem en langs de kanten
werd papier van oude kranten aan-
gebracht. Het oog wil ook wat! Je
moest de inhoud zorgvuldig en gelijk
inpakken. Niet de kleinste onderin
en de mooiste en grootste boven. De
klant is koning! Ook deden sommi-
gen stro langs de kanten, maar dat
gaf meer rommel.
De bascule of weegschaal met
gewichten ging ook mee. Deze
gewichten moesten van tijd tot tijd
geijkt worden. Deed je dat niet, dan
namen ze bij controle het hele zaakje
in beslag, en kreeg je  een flinke
boete. Ook moest je een marktver-
gunning hebben en lid zijn van de
Vereniging van Detailhandel.
Wanneer je dan op donderdagmor-

gen naar de markt ging in Zutphen moest je op de Groenmarkt staan. Dat is het
gedeelte van de Wijnhuistoren naar de Marspoortstraat. Dat liep wat af. Daarom
zei men dat de boeren onder aan de markt stonden. De marktmeester wees je
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een plaats aan. Later op de morgen kwam hij weer rond en moest je betalen voor
het aantal vierkante meters dat je in beslag nam.
Als er na verloop van tijd meer boeren kwamen en het te vol begon te worden,
zei de marktmeester: Volgende week gaan we naar het ‘s Gravenhof, daar hebben we
meer ruimte. Dat was wel fijn, je hoefde dan ook niet de wagen af te laden. Die
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kon je gewoon achter de kraam laten staan. Paarden werden gestald in de stal bij
café Honders. Een veel gebruikte stal was die van café Ronk, aan de
Pelikaanstraat. Nu heet dat “Het Bolwerk”, meen ik. Later kwamen de boeren
met tractoren voor de wagen of een aanhanger achter de auto. Je stond dan met
je handel op het ’s Gravenhofplein, tegenover de Walburgkerk. Nu is daar de
betaalde parkeerplaats. De klanten kwamen even goed wel, want die wisten je wel
te vinden.  Het meeste fruit werd in tassen en fietstassen mee genomen. Volle kis-
ten of manden werden na afloop of tijdens de markt thuis bezorgd.
Later in de herfst, als al het fruit geplukt was en netjes in stro buiten of in de stal
lag, ging mijn vader met een tas met ‘stalen’ zijn klanten langs voor de winterop-
slag.
Veelvoorkomende soorten waren in die tijd: Goudrenetten, Notarisappels,
Sterappels, Haagjes, Bellefleuren en als zoete appels Honderdmarken,
Huismanszoeten, Kannetjes. Die laatste waren erg harde, droge appeltjes. Die
werden veel gedroogd. Ze werden geschild, aan partjes gesneden en gedroogd. Je
kon dat in het fornuis, in de oven doen. Je moest dan wel opletten dat ze niet ver-
brandden. De meesten  brachten ze echter naar de bakker. Die droogde ze dan
voor je als service aan zijn klanten. Naderhand werden de gedroogde appeltjes in
blikken trommels of linnen zakjes bewaard voor de winter.
Verder waren er verschillende soorten handperen zoals de Légipont, Juttepeer,
Oranjepeer, etc.. en verder stoofperen, zoals de Winterjan en de Gieser
Wildeman, als voornaamste soorten.
Ook hadden de meeste boeren wel wat oude soorten waarvan ze de naam niet
wisten. Daar gaven ze dan zelf maar een naam aan. Later, na de oorlog, kwamen
er ook nog wel wat nieuwere soorten, zoals de Schone van Boskoop, een
gekleurde Goudrenet. De Groninger Kroon, Cox’s  Orange en wat Beurré-peren
en de Conference.
Als een lezer of lezeres erg geïnteresseerd is in oude fruitrassen, dan kan ik u ver-
wijzen naar ons bestuurslid Hennie Rossel. Die weet veel van oude rassen, of hij
kan u weer doorverwijzen naar mensen die nog meer weten.
De mensen bestelden gewoonlijk wat ze nodig hadden voor de winter. Thuis
werd dat allemaal apart in manden en kisten gepakt. Als je dan weer een wagen
vol had voor een aantal klanten werd dat weggebracht. Dat deed je altijd met z’n
tweeën. Een moest er bij de wagen en het paard blijven, terwijl de ander het fruit
naar de kelder of zolder bracht en uitpakte, hierbij meestal geholpen door de
huisvrouw. Die werkten in die tijd nog niet buitenshuis. Je moest dat niet op
maandag doen, want dan was het wasdag en hadden de dames geen tijd.
Ook gingen we in die tijd naar de zaterdagmiddagmarkt. Dat was op de zaad-
markt tussen Het Bolwerk en de Fontein.
Voor de markt gingen we dan nog venten in een paar straten. Wij deden dat in
de  Vijfmorgenstraat en de Lunettestraat. De mensen beurden in die tijd op zater-
dagmorgen, na afloop van het werk, hun loon. Als je dan zo rond één uur bij een
aantal vaste klanten aankwam, kon je goed verkopen.
Dat venten mocht eigenlijk niet zonder een ventvergunning. Die moest de
gemeente Zutphen afgeven, maar die gaven ze alleen aan hun eigen groenten-
boeren. Waar wij kwamen, was het de wijk van Bruil, van Fruit en
Groentenhandel “De Betuwe”, aan de Emmerikseweg. Die kocht wel aardappe-
len van ons, zo van het land en ook wel eens een wagen fruit en daarom liet die
ons met het venten begaan. Als de politie het maar niet zag!
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In de oorlog hoefde je niet naar de markt. Toen kwamen de mensen alles zelf
halen, maar vaste klanten bracht je wel winteropslag. 

Langzaamaan is de bedrijfstak fruitteelt bij de boerderijen verdwenen. De laag-
stambomen kwamen. Die brachten sneller vruchten voort en bovendien veel
meer opbrengst. Ook moest er steeds meer met bestrijdingsmiddelen gespoten
worden om gaaf en onaangetast fruit te kunnen leveren en dat was in de traditio-
nele hoogstamteelt niet economisch meer. De boeren gingen over op grotere een-
heden en stootten bepaalde takken af. 
Zij die in de fruitteelt verder gingen, werden steeds groter. Zij bouwden koelcel-
len om het fruit langer te kunnen bewaren, hetzij voor de huisverkoop, of om de
afvoer naar de veiling te spreiden.
De huisvrouwen gingen uit werken en namen geen winteropslag meer. Ook wer-
den beregeningsinstallaties aangelegd voor watertoediening in droge tijden, maar
meer nog  om water te vernevelen bij nachtvorst om vorstschade te voorkomen.
Vroeger deed men dat door vuren te stoken die veel rook verspreidden. Dat hielp
ook tegen de vorst.
Tegenwoordig ziet men hier en daar nog kleine boomgaarden bij de boerderijen,
of bij woonboerderijen.
Wij hebben nog steeds een kleine boomgaard met wat oude bomen. Die funge-
ren meer als erfbeplanting en voor eigen gebruik. 

13
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AFVALPRAAT

G.H. Harmsen

Huishoudelijk afval werd in het begin van de twintigste eeuw door een boer met
paard en wagen opgehaald. Dit gebeurde eenmaal per week. Maar, in plaats van
een container werd er een asemmer, of teil met inhoud aan de weg gezet. 
Er was een vereniging die dit verzorgde. Men moest lid zijn van deze vereniging
om het afval te laten ophalen, maar lang niet iedereen was lid. Wie dat niet was,
moest zelf zijn rommel opruimen. Men deed dit door zijn afval zelf naar de
gemeentelijke stortplaats te brengen.
De gemeentelijke stortplaats was aan de Hamelandweg en ernaast was in die tijd
het woonwagenkamp gevestigd. Dit had als voordeel dat alles wat er nog in het
afval aan bruikbaar goed zat er door de mensen van het woonwagenkamp werd
uitgehaald. Er is nog steeds een verhoging in het landschap te zien waar de
rommel werd gestort, maar door het vergaan van het afval, wordt de hoop wel
steeds kleiner.

Groente- en tuinafval werd op een mestvaalt ergens achter in de tuin aan een
hoop opgeslagen. De meeste dorpsbewoners hadden wel een paar konijnen,
kippen, varkens, of een geit en de mest daarvan werd ook op de mestvaalt
gestort. Soms zelfs ook nog de eigen uitwerpselen uit de beerput. In het voorjaar
werd alles op de tuingrond gestrooid en ondergespit, waarna er groente op werd
verbouwd.

De ‘bokkenkar’ (sikkenkar!?) van dhr. Deurnink(??), die er voor de Tweede Wereldoorlog de
schillen en ander bruikbaar afval van etenswaren mee ophaalde bij de dorpsbewoners. 
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Er waren in die tijd ook illegale stortplaatsen. Veel mensen hadden geen zin om
helemaal met een kruiwagen of karretje naar de Hamelandweg te gaan. Men
moest toen namelijk nog lopen, want auto's waren er nog bijna niet. Achter het
huis van de familie Van Haaften was bijvoorbeeld zo’n stortplaats. Daar bevond
zich een behoorlijk diepe sloot waar rommel in werd gestort. Ook achter ‘Klein
Amsterdam’ werd wel gedumpt. Vaak vond men na enige jaren niets meer terug
van het afval. Het meeste was namelijk hout en spul dat verrotte. In de sloot ach-
ter de familie Van Haaften heb ik zelf nog verscheidene handkarren met zaagsel
en houtkrullen gestort.
Spullen die men kwijt wilde, werden ook vaak in de grond gestopt. Men groef
een kuil en daar werd dan een oude lekke emmer of ander materiaal, als aarde-
werk, of glas in begraven. Vaak vond je van een oude emmer of teil niets terug.
Die waren dan geheel vergaan.

Er werd in die tijd lang niet zo veel weggegooid als tegenwoordig. Alles dat bran-
den wilde, werd verstookt. Hout was namelijk bijna het enige middel om op te
koken en het huis te verwarmen. Bij ons werd maar een paar mud kolen in een
jaar verstookt, de rest was hout. In de werkplaats stond een grote kachel. Daar
werd alleen hout en zaagsel in verbrand.
Een timmerman ging vroeger in de winter het bos in om timmerhout te halen
voor het maken van wagens, karren en kruiwagens. Dit was dan eikenhout. Alles
werd meegenomen. Zelfs spaanders die tijdens het hakken vrij kwamen en
natuurlijk ook de takken, als er nog een afrasteringspaal van te maken was. De
rest was brandhout.
Riolering zo als nu, was er niet. Ieder huis had behalve een beerput ook een zink-
put. In de zinkput kwam al het water van de was en het aanrecht terecht. De zink-
put bestond uit een put van los op elkaar gestapelde halve bakstenen - meestal
afvalstenen van de bouw - afgedekt met een betonnen plaat, of dichtgemetseld in
een boogvorm en afgesloten met een betonnen deksel. Het erin opgevangen
afvalwater werd daardoor gemakkelijk in de grond opgenomen.

15
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OUDE FOTO VAN HET CENTRUM VAN VORDEN

Van ons lid,  mevr. Voskamp-Hemeltjen ontvingen wij een foto, met een verhaal
er bij, dat we met veel plezier plaatsen in deze Kronyck* 

Zij schrijft:

Even een kort verhaaltje over Evert ten Hennepe naar aanleiding van de foto die u
hier ziet weergegeven.

Evert en zijn broer Johan zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw van Aalten naar
Vorden gekomen. Het waren bouwvakkers, de één timmerman en de ander metse-
laar en ze hadden daar geen werk. Ze hebben hier gewerkt bij aannemer
Rouwenhorst, aan de Stationsweg.
Evert kon toen een stuk grond kopen aan de Waarlerweg en ze hebben daar toen
samen een huis gebouwd voor Evert. Johan heeft later op Het Hoge gewoond.
Evert is in 1936 getrouwd met Aleida Wubbels, ook uit Aalten. Ze kregen drie
kinderen (1938, 1940 en 1942).
Evert was in de oorlog broodbezorger bij bakkerij Schuppers, aangezien er toen
geen werk was in de bouw. In de oorlogsjaren hadden ze vaak onderduikers en om
die reden hebben ze hun huis De Vluchtheuvel genoemd en zo heet het nu nog.

16

afb. 1: Foto van het centrum van Vorden die mw. Voskamp kreeg toegestuurd door een klein-
dochter van Ten Hennepe, in Canada. De foto dateert ongetwijfeld van rond de dag dat prinses
Juliana tot koningin gekroond werd (4 september 1948).
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Na de oorlog kreeg Evert werk
bij de Plantenziektenkundige
Dienst. In 1948 zijn ze geëmi-
greerd naar de provincie
Michigan, in Canada.
Johan was ook getrouwd. Ze
hadden acht kinderen en zij zijn
in 1958 ook naar Canada geë-
migreerd. 
Omdat Evert aan de
Waarlerweg woonde, was hij
buurt van Voskamp van De
Voskuil en zodoende hadden wij
indertijd een ondertrouwkaart
gekregen, die we altijd bewaard
hebben. In 2003 overleed Johan
(Evert en zijn vrouw waren
respectievelijk in 1998 en 1996
al overleden). Er stond toen een
overlijdensadvertentie in Contact
met een condoleanceadres in
Aalsmeer. Daar heb ik toen een
brief naar toe gestuurd en de
bewuste kaart er bij in gedaan.

Ik werd meteen teruggebeld dat
ze hem zouden doorsturen naar
Canada, want zij hadden adres-
sen.
Een poos later kreeg ik een brief
van de dochter van Evert. Ze was
heel erg blij met de kaart. Ik krijg
nu elk jaar met Kerst een kaart
en een brief van haar en twee jaar
geleden zijn ze bij mij op bezoek
geweest, toen ze in in Nederland
waren. Dat was erg leuk.
Vorig jaar met Kerst stuurde ze
mij de foto (die u hier afgebeeld
ziet, red), die haar vader als
afscheidscadeau had gekregen van de Plantenziektenkundige Dienst toen ze naar
Canada emigreerden. Ze vonden dat die maar weer terug moest naar Vorden.

Zie hier het verhaal van de familie Ten Hennepe, 

met vriendelijke groeten,
Dinie Voskamp-Hemeltjen

* De redactie is heel blij met zulke bijdragen van onze leden en nodigt u van harte

uit om dit initiatief te volgen en ook uw bijdrage te leveren, zodat dit blad ook echt

ons aller Kronyck is (red.).

afb. 3: Het huis van Evert ten Hennepe, aan de
Waarlerweg

afb. 2: Handtekeningen collega’s
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VAN DE REDACTIE  

PLANNEN VOOR EEN KERKENBOEK!

U leest het goed, het gaat niet om een kerkboek, een boek waarmee u naar de
kerk gaat, maar om een kerkenboek, een boek dat gaat over kerken! Welke ker-
ken? Nou de kerken van de drie christelijke kerkgenootschappen in Vorden. Wij,
dat zijn de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken (RK, Herv. en Geref.)
hebben het plan opgevat om de kerkgeschiedenis van Vorden vast te leggen in dat
zogenaamde 'kerkenboek'. Niet om daar uitsluitend lessen uit te trekken, maar
ook omdat anders wellicht veel kerkelijke en interessante wetenswaardigheden
verloren zouden gaan. Op het kerkelijk erf vinden er deze jaren grote en snelle
veranderingen plaats, en voorkomen moet worden dat onze rijke plaatselijke
kerkgeschiedenis in de vergetelheid raakt.
Er is al veel opgeschreven over de historie van Vorden. We noemen hier bij-
voorbeeld de twee prachtige uitgaven 'Vorden, een historische verkenning', en
'Bedrijvigheid in Vorden in de 20ste eeuw'. Maar er is in Vorden nog geen oecu-
menische geschiedenis over het 900 jaar omvattend 'kerkenwerk' in al haar facet-
ten. Materiaal is er voldoende in deelpublicaties, om over de archieven maar te
zwijgen, maar het moet bewerkt worden tot een handzaam boek. Dat is geen
werk voor een enkele enthousiaste monnik, maar voor meerderen.
Voelt u -geachte lezer- zich aangesproken? Zoudt u -in teamverband natuurlijk-
mee willen werken, laat dan even iets van u horen. Binnenkort beginnen we met
een eerste verkenning.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: Bart Hartelman (552055), Jaap van den Broek
(551375), en ds. Jan Kool (553576).

18
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NOGMAALS DE BRIEF VAN JOHAN ESKES UIT CANADA

In onze vorige Kronyck was om onduidelijke redenen het bijschrift, bedoeld voor
nadere informatie bij deze brief, weggevallen. Wij laten het hier volgen, met een afbeel-
ding van de originele brief.

Johan Eskes, broer van Hendrik
Eskes werd op 9 maart 1909 gebo-
ren. Zij waren kinderen van G.
Eskes, uit het buurtschap Delden,
evenals Mina en Jan. Johan was een
avonturier en hij vertrok op jeug-
dige leeftijd (18 jaar) naar Canada,
samen met B. Groot Enzerink
(‘Berent van Boerle’). Berent keerde
na enkele jaren terug (zie in ons
jubileumboek het artikel over BERVO), maar Johan niet. Hij is daar zijn verdere
leven gebleven. Slechts eenmaal is hij op familiebezoek teruggeweest (1963).
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Enkele maanden geleden kreeg ik vanuit Canada bijgaande brief die hij in 1927
gestuurd had aan een oom en tante in Vorden. Wonderlijk dat deze brief nog
bewaard is gebleven en na 80 jaar weer bij ons is terecht gekomen.

G. Eskes, Deldenseweg 7
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TERUGNAME BOEK OUD VORDEN

In verband met nog steeds bestaande belangstelling voor ons jubileumboek
BEDRIJVIGHEID IN VORDEN IN DE 20E EEUW en het feit dat de gehele oplage reeds
lang uitverkocht is, alsmede het feit dat er ook geen mogelijkheid bestaat om een
tweede druk te laten verschijnen, heeft het bestuur besloten om exemplaren van
dit boekwerk die in onze gemeenschap om een of andere reden overcompleet zijn
geraakt, tegen redelijke vergoeding terug te nemen. Hiermee kunnen wij dan
weer andere geïnteresseerden gelukkig maken. En hetzelfde geldt voor het boek
BOERDERIJ- EN VELDNAMEN IN VORDEN, uitgegeven door het Staring Instituut.
Dat boek is inmiddels ook geheel uitverkocht, terwijl daar ook geen herdruk van
zal  verschijnen. Ook naar dat boek wordt nog regelmatig gevraagd. 

BEDANKBRIEF

Het bestuur ontving onlangs onderstaande brief van de in 1954 geëmigreerde
oud-plaatsgenoot Lammert Klein Lebbink. Omdat we dit een leuke reactie vin-
den en er onder onze leden misschien mensen zijn die zich Lammert nog kun-
nen herinneren, hebben we besloten om deze brief te plaatsen (zie pagina 24).

28 april 2008
Beste luitjes,
Met veel plezier heb ik jullie boek “Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw”gele-
zen. Lang vergeten mensen en bedrijven komen weer terug in mijn gedachten.
Het Hollands lezen ging een beetje langzaam, want ik ben hier al 54 jaar. (In
Canada, red.) Maar ik kom elk jaar een weekje naar Vorden op familiebezoek
en sta versteld van al de veranderingen in mijn oude plaatsje.
Jullie hebben er een prachtig boek van gemaakt, veel dank.

Het allerbeste, L. Klein Lebbink. Arnherstburg, Ontario, Canada.
(volledig adres bij de redactie bekend)

Verdere gegevens betreffende Lammert Klein Lebbink:
Lammert Klein Lebbink (geb.18-06-1931), Brandenborchweg, te Vorden, was de
zoon van Gerrit Klein Lebbink en Alberta Koerselman (van ’t Joostink).
Lammert heeft twee zusters: Betsie, geh. met H.Weenk; woonachtig te Vorden en
Jansje, geh. met G. Ruiterkamp, woonachtig te Bathmen. Met Betsie heb ik (WJ)
contact gehad  en zij heeft mij deze gegevens verstrekt. 

OUDE SCHOUWKAART VAN VORDEN (GEDATEERD 1850?)

Van een particulier in Lochem mochten wij een oude, gedetailleerde kaart van
Vorden ontvangen. Het betreft hier een zogenaamde ‘schouwkaart’ van de voor-
malige gemeente Vorden. Voorlopig hebben wij de kaart gedateerd als te zijn ver-
vaardigd in het midden van de 19e eeuw, maar dit is momenteel nog onderwerp
van nader onderzoek. Wij hebben in deze Kronyck alvast een afbeelding (pagina
22/23), in twee delen, van deze kaart opgenomen, ervan overtuigd zijnde dat wij
hiermee onze oudere, maar zeker ook jongere leden een groot genoegen doen.  

21
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Verder geven wij nog graag het volgende bericht door:

TREFWOORDENLIJST GENEALOGIE EN HEEMKUNDE

Geacht bestuur en redactie verenigingsblad,

Hierbij heb ik het genoegen u te berichten dat de 4e editie van de
Trefwoordenlijst Genealogie (2008) gereed is. De Trefwoordenlijst bevat nu ca
20.000 trefwoorden en begrippen, voorkomend in de D.T.B. boeken, Gerechts-,
Notarieel- en Gemeenteakten en andere Genealogie- en Heemkunde-bronnen.

De trefwoordenlijst is ter inzage en *gratis* te downloaden van mijn website
http://www.dumont-andre.nl

Door de omvang (581 bladzijden A5 formaat) is het niet meer mogelijk de tref-
woordenlijst in boekvorm te bestellen. Wel is er de mogelijkheid om de tref-
woordenlijst in PDF-formaat, alsook in MS-Word, te bestellen op CD-rom (zie
de aanwijzing op mijn website).

Ik zou het zeer op prijs stellen als u hiervan melding wilt maken in uw vereni-
gingsblad.
Ik hoop dat u aan mijn verzoek wilt voldoen en verblijf,

Met vriendelijke groet,
Dumont André
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