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Henk Vaags   VAN DE VOORZITTER

Beste lezers,

Deze Kronyck biedt veel verenigings-
nieuws over onze commissies, de 
werkers achter de schermen van de 
informatieverstrekking middels onze 
website, verwerking en opslag in het 
archief. Nieuws ook over de bijdrage 
van de Rabobank in het kader van de 
actie “Hart voor de Achterhoek”.

Henk Teeuwen uit Borculo vertelt in 
deel 2 van een 3-luik over de Joodse 
begraafplaats in het bos aan de Wilden-
borchseweg. Het valt op hoe treffend 
Henk deze joodse mensen en hun le-
ven in onze contreien kan beschrijven.
Ben Wagenvoort heeft, in aansluiting 
op zijn lezing van dit jaar, een uitvoe-
rig stuk geschreven over de Vordense 
vrienden van H.W. Heuvel en gaat hier-
bij wat dieper in op de vriendschappen 
tussen deze schrijvers en hun kijk op 
het leven in de Achterhoek van die tijd.

Geurt Harmsen beschrijft het ontstaan 
van de Veilingcommissie in 1995; de 
stichting die de huidige kringloop “De 
Werf” omvat. Over hoe mensen uit 
betrokkenheid tot het doel waar zij 
naar streven tot een zinvolle organisatie 
komen met een algemeen maatschap-
pelijk doel tot ondersteuning van goede 
doelen voor de Vordense gemeen-
schap.
Jan Kieskamp heeft een interessant stuk 
voor deze Kronyck geschreven over 
“Hoge akkers met steilranden”.
Menigeen zal zich wel eens afgevraagd 
hebben hoe het komt dat akkers, vaak 
achter of langs een houtwal verhoogd 

in het landschap liggen. Een in onze 
streek veel voorkomend verschijnsel.

Wim Jansen legt ons in een uitvoerig 
stuk uit hoe het ging met de windko-
renmolen uit Wichmond die nog net 
niet  helemaal is verdwenen. Het zou 
geen stuk van Wim zijn als in zijn arti-
kel ook niet alle bewoners en hun wel 
en wee in die tijd beschreven zouden 
zijn. 

Al deze artikelen brengen u weer dich-
ter bij de historie van onze streek.

Tot slot zet de fotocommissie u aan het 
werk met het oplossen van hun vragen 
over vier jonge mannen.

We zijn inmiddels in de donkere dagen 
voor kerst beland; reden om voor deze 
Vordense Kronyck  eens extra de tijd te 
nemen en te genieten van hetgeen voor 
u is opgeschreven.
Ik wens u veel leesplezier en tevens 
goede feestdagen toe en hoop velen 
van u op de nieuwjaarvisite te mogen 
begroeten.
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Rinus Ilbrink  
Hans van der Linden VAN DE REDACTIE
In dit tweede nummer van de 38e jaar-
gang Vordense Kronyck hebben we 
gepoogd voor u een aantal interessante 
artikelen op te nemen, geschreven door 
Oud Vordenleden. Hopelijk kunt u de 
diverse artikelen waarderen. Een mooie 
foto van een zitbank met spreuk stelde 
ons lid Henk Menkveld ter beschikking. 
Mooi gevonden en hoe waar!  

De redactie heeft nog steeds de wens 
om ook artikelen op te nemen die in 
het dialect van de Achterhoek zijn ge-
schreven. Hoewel niet altijd makkelijk 
te lezen, is het toch een vorm van le-
vend en actueel houden van het Neder-
saksisch, één van de doelstellingen van 
onze vereniging. Dus mocht u ergens 

een stukje hebben liggen of u wilt zelf 
de schrijfpen ter hand nemen: de re-
dactie is zeer geïnteresseerd!  
Ook herhalen we hier dat we voor de 
Vordense Kronyck die begin april 2020 
zal verschijnen, graag herinneringen 
aan de oorlog en m.n. van de bevrijding 
van u of uw naasten hopen te ontvan-
gen. Ook foto’s zijn zeer welkom!

Voor nu: Helaas is mederedactielid 
Hans van der Linden wegens ziekte niet 
in staat om aan alle voorbereidingen 
mee te werken, we wensen hem van 
harte sterkte!
 
Dat de inhoud van Vordense Kronyck 
goed gelezen wordt, mag blijken uit een 
reactie die we van de heer Gatacre van 
De Wiersse mochten ontvangen, waar-
voor hartelijke dank!
Hij schrijft: 

Geachte redacteur,
Misschien zou deze minuutbrief* van 
Victor de Stuers (1842-1916) aan Willem 
III uit 1886 uw lezers amuseren. Het 
gaat over een subsidie aan Tiete van de 
Laars, leerling aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten: het begin 
van een carrière die leidt naar het ont-
werpen van het gemeentewapen van 
Vorden in 1924 (Vordense Kronyck juni 
2019). De Stuers, als referendaris voor 
Kunsten en Wetenschappen, had al in 
1881 een Rijksnormaalschool voor Te-
kenonderwijs opgericht. De minuutbrief 
is, zoals gebruikelijk bij De Stuers, gede-

*Rijksarchief, archief BiZa KW nr. 2617
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HART VOOR DE
Gerrit Vlogman  ACHTERHOEK

coreerd met een ondeugende zinspeling 
op het onderwerp.

De minuutbrief bevat de volgende 
tekst: 

’s Gravenhage, dec. 1886
Aan den Koning, 
Sedert 2 oct. jl. is de heer Tiete van der 
Laars, leerling der Rijks School voor 
Kunstnijverheid te Amsterdam, inge-

schreven als leerling der avondklasse 
van de Rijks Academie voor Beeldende 
Kunsten. 
Blijkens de hierbij gevoegde verklaring 
van den Directeur der Academie volgt 
hij de lessen getrouw en onderscheidt 
hij zich door ijver en vorderingen en is 
het voor de verdere ontwikkeling van 
dien leerling wenschelijk dat hij dit on-
derwijs blijve volgen, hetgeen mogelijk 
is, wanneer hem eene……..    

In oktober werden de cheques uitgereikt 
van de actie “Hart voor de Achterhoek” 
die de Rabobank Noord- en Oost-Ach-
terhoek organiseerde. Maar liefst 77.000 
stemmen zorgden voor de verdeling 

van het door de Rabobank aangeboden 
bedrag van €400.000,-- . Voor het tweede 
jaar op rij hebben Oud Vorden, Harmo-
nie Vorden en de Lindese Molen met 
een mooi resultaat samengewerkt.

Voor Oud Vorden was 
de opbrengst € 946, -, 
een prachtig bedrag. 
Het zal besteed wor-
den aan aankoop van 
wissellijsten, passe-
partouts, openstellings-
materialen en afdek 
plexiglas-platen en 
onderhoud van het ge-
bouw. Graag bedanken 
wij allen die op ons pro-
ject hebben gestemd. 
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De najaarsexcursie op 5 oktober bracht 
ons deze keer naar Eibergen. We troffen 
het, na enkele dagen met veel regen was 
het een stralende dag.

Na verzamelen op parkeerplaats De 
Bleek vertrokken we klokslag 13.00 uur 
met ca. 30 leden, verdeeld over verschil-
lende auto’s. Het geheel onder leiding 
van onze uitjesspecialist Rob van Over-
beeke. Onze eerste bestemming was het 
Historisch Museum “De Scheper”, ge-
legen middenin het oergezellige, maar 
drukke centrum van Eibergen. De auto’s 
werden dan ook verspreid geparkeerd. 
Ondanks dat wist iedereen toch feilloos 
het museum te vinden en kon de excur-
sie beginnen.

Ons gezelschap werd in tweeën ge-
splitst, elke groep kreeg een eigen gids 

NAJAARSEXCURSIE
Wim Jansen  NAAR EIBERGEN

mee. Dat was organisatorisch ook han-
dig want het museum bestaat uit twee 
gebouwen, namelijk een 19e-eeuwse 
kleinstadsvilla (ja, Eibergen is echt een 
stad) en een boerderij. Die boerderij 
stond in het verleden in het naburige 
dorpje Haarlo en is enkele jaren geleden 
door zijn laatste bewoners geschonken 
aan dit museum. Ze is in Haarlo steen 
voor steen afgebroken en daarna in 
omgekeerde volgorde weer opgebouwd 
in het centrum van Eibergen. Een onge-
kend staaltje van vakmanschap, het lijkt 
echt of ze daar altijd heeft gestaan!
In de stadsvilla in 19e-eeuwse sferen was 
erg veel verzameld van wat er in de loop 
van vele eeuwen in en om Eibergen is 
opgegraven en toevalligerwijze is gevon-
den. Ook werd er veel getoond uit de tijd 
dat Eibergen een behoorlijke textielin-
dustrie bezat. 
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Bijzonder was ook dat één van de ka-
mers van de villa als ‘schrijverskamer’ 
was ingericht in begin 20e-eeuwse stijl. 
Die kamer toont de werkruimte van de 
bekende Eibergse schrijver Menno ter 
Braak (*1902 Eibergen-†1940 Den Haag), 
ook ds. Sluyter ’s werk werd getoond.
In de boerderij wordt het dagelijkse leven 
uitgebeeld zoals dat zich voordeed in het 
begin van de vorige eeuw en natuurlijk is 
dat nog heel herkenbaar voor het meren-
deel van onze excursiegangers. Daardoor 
ontstonden er geanimeerde gesprekken 
onderling over hoe het dagelijks leven 
toen geleefd werd. 
Al met al een museum dat voor allen 
veel interessante elementen bevatte, zo 
zeer zelfs dat onze beschikbare tijd op 
deze plaats al ruimschoots overschreden 
werd.

Op ons programma stond verder nog 
een bezoek aan de bekende Mallumse 
Molen en het daarbij gelegen Mulders-
huis. Op deze plek is al eeuwen lang veel 
bedrijvigheid want de watermolen wordt 
al genoemd in 1424 en maakte deel uit 
van het toenmalige landgoed Mallum. 
Het huidige Muldershuis stamt uit circa 
1750 en was onder andere jaren lang 

een pleisterplaats voor de toenmalige 
Berkelschippers. Tegenwoordig doet het 
dienst als restaurant en zijn er meerdere 
vormen van recreatie mogelijk. Hier 
dronken we koffie met heerlijke appel-
taart erbij.
Deze hele locatie straalt een heerlijke, 
rustgevende sfeer uit die bijzonder pret-
tig aan doet en uitnodigt tot het maken 
van diverse wandelingen of een boot-
tochtje met  Berkelzomp De Snippe.
Ons gezelschap beperkte zich echter tot 
een bezoek aan de watermolen en de 
daarnaast liggende schutsluis, indertijd 
aangelegd als onderdeel van meer-
dere Zutphense Berkelcompagnieën, 
die werden opgericht om te trachten 
scheepvaart mogelijk te maken en te 
houden tussen de steden Zutphen en 
het Duitse Vreden. Dat doel is eigenlijk 
nauwelijks bereikt want het was vrijwel 
onmogelijk om de Berkel het hele jaar 
door bevaarbaar te houden.

Klein minpuntje was dat de watermolen 
alleen aan de buitenkant te bezichtigen 
was, want de molenaar was helaas al 
naar huis vertrokken. Hij had kenne-
lijk geen bericht gehad dat er nog een 
groepje Vordenaren onderweg was om 
zijn machinerie te komen bezoeken, 
jammer maar ook niet meer dan dat. De 
binnenkant van de molen zal er waar-
schijnlijk grotendeels net zo uit zien als 
onze ‘eigen Hackfortse Watermolen’ en 
ons allen dus vrijwel zeker bekend zijn.
Ongemerkt was de dag al weer zo ver 
gevorderd dat het tijd werd om de terug-
reis naar Vorden in te zetten. Terugkij-
kend op een zeer geslaagde excursie rest 
ons het feit om organisatoren Rob van 
Overbeeke en Jan Berentsen te bedan-
ken voor hun werk waarmee zij ons een 
heel prettige middag hebben bezorgd!
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Het is alweer 13 jaar geleden dat onze 
toenmalige voorzitter Henny Reindsen 
op het idee kwam een archiefcommissie 
op te richten. Directe aanleiding was de 
verhuizing van de bibliotheek van het 
Nut en slopen van het voormalige Nuts-
gebouw. Alle boeken betrekking heb-
bend op de toenmalige gemeente Vor-
den werden opgenomen in het archief. 
De start van de archiefcommissie kreeg 
vorm door het verhuizen van de collec-
tie naar het Dorpscentrum/Kulturhuus 
dat de zolder die verder ongebruikt was 
beschikbaar stelde voor ons archief.
We hebben nu een bestand van 550 
boeken, 341 documenten, schilderijen, 
topografische kaarten en nog meer attri-
buten. Na een tweede verhuizing in 2018 
zitten we nu in ons fraaie Old Vorden 
Huus!

De aanvoer van documenten, enz. is 
nog steeds groeiende, niet alleen boe-
ken maar ook bedrijfsadministraties 
van bedrijven zoals van de Gems en de 
Havo, om er maar een paar te noemen. 
Ook heeft de heer W. Polman onlangs 
materiaal geschonken wat betrekking 
heeft op de bevrijding. Komt prachtig te 
pas voor de tentoonstelling die we ko-
mend voorjaar gaan houden. De oudste 
documenten die we bezitten stammen 
uit 1700! Een belangrijke leverancier is 
ook ‘De Werf’. Hun leescommissie be-
kijkt of het betrekking heeft op Vorden 
en stelt deze gratis aan ons beschikbaar. 
Ook is de archiefcommissie begonnen 
met het uitgeven van een ca. 2-weekse  
nieuwsbrief “Old Vorden Nieuws” om 
meer ruchtbaarheid te geven aan onze 

ARCHIEFCOMMISSIE

Pyromaan
Dat is die pyromaan nog mooi 

op-ebrokken,
toen e verkeld was hef e iedereen

an-estokken.

activiteiten. De redacteur hiervan is ons 
nieuwe archiefcommissielid John Besse-
link. Zijn ervaring en creativiteit worden 
zeer gewaardeerd.    

Al met al zien wij de toekomst van ons 
archief met vertrouwen tegemoet en u 
weet: Mocht u oude(re) documenten 
e.d. tegenkomen, ook uit de oorlog en/
of van de bevrijding: Denk eens aan het 
Oud Vorden archief! Elke dinsdagmid-
dag van 14.00-16.00 uur en op afspraak 
geopend!

De archiefcommissie wordt gevormd 
door Rob van Overbeeke (voorzitter), 
Everdien Steenman, Jan Olthaar, Hennie 
Sueters en John Besselink.
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Het afgelopen jaar was 
bijzonder vruchtbaar voor 
onze commissie, met de 
publicatie van 78 nieuwe 
boerderijen op de website 
van ‘Oud Vorden’. Hiermee 
is het totaal op 293 geko-
men, ongeveer de helft van 
de boerderijeninventaris 
(ca. 600) van wijlen Jaap 
van den Broek. Deze in-
ventaris bevat echter alleen 
bestaande boerderijen met 
een naam (plus meervou-
dig benoemde boerderijen, 
kastelen en burgerwonin-
gen). Uitgaande van de tot 
nu toe beschreven boer-
derijen zal het werkelijke 
aantal vermoedelijk hoger liggen, zodat 
er nog veel werk aan de winkel is.

Helaas heeft Joke Bouwmeester-Tjoonk 
bij de publicatie van haar 100e boerderij 
besloten dat dit een mooi getal is om 
het hierbij te laten, en om verder al-
leen nog de gegevens van de reeds door 
haar beschreven boerderijen te zullen 
bijwerken. Er rest ons dus niets anders 
dan haar hartelijk te bedanken voor 
haar belangrijke bijdrage aan het com-
missiewerk. Ze heeft zich de afgelopen 
jaren vooral gericht op Hackfort, haar 
buurtschap van geboorte, en hier ook 
twee boekjes over uitgebracht: Het Bos-
manshuis en De Doodslag, het laatste 
in samenwerking met Ben Wullink. Een 
vervolg hierop schijnt in de pen te zijn, 
zodat we in de toekomst nog wel van 
haar zullen horen.

BOERDERIJENCOMMISSIE

Ben Wullink had het afgelopen jaar de 
handen vol aan andere zaken en ge-
zondheidsproblemen, zodat zijn trans-
criptiewerk heeft stilgelegen. Dit is erg 
spijtig omdat ons werk voor een groot 
deel rust op zijn transcripties van oude 
documenten, nodig voor het ontrafelen 
van de (soms zeer ingewikkelde en vaak 
slecht gedocumenteerde) geschiedenis 
van de oudere Vordense boerderijen. 
We wensen hem van harte beterschap 
en hopen dat hij snel weer de oude is.

Ondertussen gaat het werk gestadig 
door, in de hoop dat alle boerderijen 
van Vorden binnen afzienbare tijd een 
plaatsje zullen krijgen in de geschied-
schrijving van ons mooie dorp.

Gerda Rossel (voorzitter), Joke Bouw-
meester-Tjoonk, Ben Wullink (transcrip-
ties)
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De fotocommissie bestaat uit 5 leden: 
Jan Berentsen, Gerrit Eskes, Rinus Ilbrink 
(vz), Gozien Lotterman en Henk Wiekart. 
Wim Jansen houdt zich bezig met de 
ansichtkaarten (ruim 2280!). Enkele an-
deren bieden bij gelegenheid hulp.
In 2019 waren we bezig met: 
• Het digitaliseren van het archief van 

Foto Dolphijn;
• Aanvulling en rubricering van foto’s 

van school het Hoge; 
• Vergaren van informatie over oude 

foto’s;
• 1 keer per maand komt er een foto 

zonder gegevens in het weekblad 
Contact. De respons daarop is ver-
schillend, maar zeker bevredigend. 

• Twee keer werd er een presentatie 
verzorgd:

 a.  Voor de ouderenkring
 b.  T.g.v. de afronding restauratie 
       kerkramen  
• De commissie is, evenals voorgaande 

jaren, bezig met het voorbereiden van 
de presentatie tijdens de Niejaorsve-
site;

• Ook i.s.m. de archiefcommissie voor-
bereidingen treffen voor de expositie 
in april 2020 i.v.m. viering 75-jarige 
bevrijding.

FOTOCOMMISSIE
• De privacywet (officieel Algemene 

verordening gegevensbescherming) 
heeft ons het afgelopen jaar geen 
problemen bezorgd.  

• Er komen regelmatig interessante 
foto’s tevoorschijn, die aan de site 
worden toegevoegd. De fotocommis-
sie houdt zich voortdurend aanbevo-
len voor interessante foto’s om op de 
site te plaatsen. Na het scannen ont-
vangen de eigenaren hun foto terug. 
Eind 2019 omvat het beeldarchief ca. 
9000 afbeeldingen: foto’s, dia’s, an-
sichtkaarten en andere.

ProRail
Hi-j werken bi-j ProRail

en liet ’t eigeluk niet marken.
Mar ’t viel um niet ech met

um met zovölle dwarsliggers te warken.
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GENEALOGIECOMMISSIE
De Genealogiecommissie heeft 3 leden: 
Wim Jansen, Wim van Til en Wim Rui-
terkamp als voorzitter. 

In het afgelopen jaar is er weer veel 
activiteit geweest. Omdat het werk een 
herhalend karakter heeft met telkens 
een wisselende inhoud, is de onderlinge 
communicatie dit jaar per e-mail en 
telefoon verlopen.

Nadat alle families in het dorp Vorden 
(huisnummers met A) en de buurt-
schappen Veldwijk (huisnummers met 
C) en Mossel (huisnummers met D) in 
de periode tussen 1810 en 1920 beschre-
ven waren is de commissie nu bezig 
met de buurtschappen Delden (huis-
nummers met B) en Linde (huisnum-
mers met E). Inmiddels is Linde vrijwel 
afgerond. Als bronnen worden zowel 
de digitale gegevens uit de burgerlijke 
stand via WieWasWie gebruikt als de 
getranscribeerde Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken uit www.genealogie-
domein.nl, speciaal voor de Gelderse 
Achterhoek. Een van de uitdagingen van 
de commissie is het om ogenschijnlijk 
zelfstandige takken uit een stamboom te 
combineren, meestal door verder in de 
familiehistorie te graven. Het werk van 
de commissie bestaat daarom naast het 
maken van nieuwe stambomen uit het 
regelmatig aanpassen en uitbreiden van 
bestaande stambomen.

Verder ontvangt de commissie, meestal 
per e-mail, vragen over genealogiekwes-
ties en worden op verzoek stambomen 
gemaakt voor zover ze passen binnen de 

uitgangspunten van de genealogiecom-
missie. Ook deze worden gepubliceerd 
op de website van Oud Vorden.

Door de wekelijkse openstelling van 
het Old Vorden Huus is er minstens 
eenmaal per maand ook een vertegen-
woordiger van de Genealogiecommissie 
aanwezig om genealogieonderwerpen 
te behandelen.

Op 18 oktober 2019 waren er 736 stam-
bomen gemaakt en daarmee 40059 per-
sonen en 21613 gezinnen beschreven.

Website www.oudvorden.nl: Voor de 
toegankelijkheid van de website wor-
den er per Commissie maandelijkse 
overzichten gepubliceerd van de uit-
breidingen en wijzigingen die er hebben 
plaatsgevonden.
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Onze vereniging organiseert elk jaar 
vijf ledenavonden, waarvan de nie-
jaors-receptie volgens traditie wordt 
verzorgd door de fotocommissie. De 
lezingencommissie, bestaand uit Cor-
rie Kok (afscheidnemend), Boukje 
Tijhuis en Jan Berentsen (voorzitter), 
stelt het jaarprogramma voor de lezin-
gen samen. Zij overleggen welke cul-
tuurhistorische onderwerpen interes-
sant zouden kunnen zijn voor het Oud 
Vorden-publiek, en welke sprekers 
mogelijk in aanmerking komen.

Streven is om per seizoen zo veel mo-
gelijk echt Vordense onderwerpen te 
programmeren, en daar een geschikte 
spreker bij te vinden. In 2019 is dat 
prima gelukt: in februari hadden we 
een boeiende avond over de oude 
Joodse begraafplaats aan de Wilden-
borchseweg en de vroegere joodse 
Vordenaren die er begraven liggen. 
Ruim 140 belangstellenden bezochten 
deze avond.

In maart 2019 volgde voor zo’n 80 be-
zoekers een avond over het dichterlijk 
taalgebruik van de alom geroemde 
meester Heuvel, auteur van ‘Oud Ach-
terhoeksch boerenleven’. 

Na de zomer is de september-lezing 
de start van het nieuwe seizoen. De 
IJstijd-reuzen waarvan bij zandwin-
ning overblijfselen uit de Vordense 
Grasplas naar boven waren gekomen, 
speelden de hoofdrol in een boeiende 
presentatie die toonde hoe de wereld 
er enkele tienduizenden jaren geleden 
uitzag. Opgeteld bij de eerste presen-

tatie van deze botten in het Dorpscen-
trum in het voorjaar van 2018, kon dit 
oeroude onderwerp zich verheugen 
in de belangstelling van circa 110 toe-
hoorders.

In november vertelde Vordens foto-
graaf Yke Ruessink tijdens de laatste 
lezing van 2019 over de markante 
personen die hij op de gevoelige plaat 
vastlegde voor zijn boek ‘Zo bijzon-
der ben ik niet’. 130 bezoekers waren 
aanwezig bij zijn presentatie over au-
thentieke oosterlingen wier levensstijl 
door anderen vaak als ‘voorbij’ wordt 
betiteld.

Onze lezingen worden in vergelijking 
met die van andere historische ver-
enigingen altijd heel goed bezocht. 
Dat blijkt uit de reacties van positief 
verraste sprekers en uit eigen ervaring 
van de commissieleden.

LEZINGENCOMMISSIE
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 VAN ASHER DE LEVIET
   OVER DE JOODSE BEGRAAFPLAATS
Henk G. Teeuwen  VAN VORDEN, DEEL II

Opdat geen naam verloren gaat
Ik ben opnieuw naar de kleine begraaf-
plaats in het bos aan de Wildenborch-
seweg gegaan. De grond is nog nat van 
de vele zomerregens die zijn gevallen. 
Het is stil. Ik hoor alleen de wind in de 
bomen.

Lang geleden, in 
1951, stond hier 
Israël Windmul-
ler. Een achter-
kleinzoon van 
Levi Windmuller 
die ooit uit het 
verre Franken-
berg kwam om 
zich in de Achter-
hoek te vestigen. 
In dat jaar 1951 
was Israël Wind-
muller de zeven-
tig al gepasseerd. 
Hoe zou het 
hem te moede 
zijn geweest? Na 
de bevrijding 

hebben immers veel Joodse families 
gewacht op een bericht van het Rode 
Kruis. Meestal betekende zo’n bericht 
een onverbiddelijk einde aan de hoop 
op terugkeer van een geliefd familielid 
uit de nacht van de vernietigingskam-
pen. 

Zo heeft ook Israël vergeefs gewacht 
op de terugkeer van zijn dochter Rosa 
met haar man Hermann Aussen en hun 
kind Bernard. En ook zijn broer Jozeph 

en diens vrouw Rika Levie kwamen niet 
terug. Een graf kregen zij niet. 

Israël stond hier bij het graf van zijn 
vader en zijn grootouders en van die 
andere leden van de kleine Joodse 
gemeenschap van Vorden die hier 
wél hun laatste rustplaats vonden. 
Hij kende hun namen en wist waar ze 
begraven liggen en schreef het allemaal 
op. Want de Joden van Vorden – de 
Joden van Vorden moeten niet vergeten 
worden.

Van een broer en een zus
Ik lees het randschrift op de voorste 
grafsteen. Hier rust Wed. A. Wertheim – 
Windmuller. Daarachter ligt een steen 
met opnieuw diezelfde naam. Rust-
plaats van Jozef Windmuller.

Wie zijn zij geweest en waren ze familie 
van elkaar? De Hebreeuwse tekst op 
beide stenen moet klaarheid brengen. 

Israël Windmuller



14

Ik laat hier de vertaling volgen.

Hier rust een vrome en ingetogen vrouw 
Esther dochter van Asher de Leviet
Hier rust een goed en deugdzaam man 
Jozef de zoon van Asher de Leviet

Jozef 1810 – 1894 en Esther Windmuller 
1813 – 1887. Ze zijn broer en zus. Zoon 
en dochter van Asher de Leviet en met 
deze Asher de Leviet begint het por-
tret dat ik wil schetsen over de Joodse 
familie Windmuller die ooit in Vorden 
neergestreken is.
Asher de Leviet. Wie was hij?

Asher de Leviet
In het dagelijkse leven was Asher de 
Leviet bekend onder de naam Levi 
Windmuller, maar thuis in de kring 
van zijn Joodse familie werd hij Asher 
genoemd. Dat gebeurt vaker. Asher 
dus. Asher de Leviet. Een naam uit een 
ver verleden.

What’s in the name
In oeroude Bijbelse tijden was Levi de 
derde zoon van aartsvader Jacob. Zijn 
nakomelingen zouden de geschiedenis 

ingaan als de stam van Levi. Deze stam 
had in Israël een bijzondere plaats. 
Gedurende de tocht door de woestijn 
waren zij uitverkoren om de heilige 
tabernakel te dragen en eenmaal aan-
gekomen in het Beloofde Land zouden 
zij geen land bezitten en zo konden zij 
belangeloos de Eeuwige dienen in de 
heilige tempel en hun plichten vervul-
len in de samenleving van het volk 
Israël. 

Aan die bijzondere plaats van de fami-
lie Levi herinnert een afbeelding die 
je vaak ziet op grafstenen van leden 
van deze oeroude familie. Een kan met 
een schaal verwijzend naar de tempel-
dienst. 

Iets van deze eeuwenoude waardigheid 
laat zich aflezen aan de plaats die leden 
van de familie Windmuller bekleed 
hebben in de Joodse gemeenschap. 
Niet voor niets was Levi Windmuller 
dertig jaar lang voorzitter van de kille 
– dat wil zeggen de Joodse gemeente – 
van Hengelo Gld. Ook zijn zoons Jozef 
en Liefman hebben met veel toewijding 
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bestuurlijke functies bekleed. 
Mirjam Schwarz uit Winterswijk – een 
verre nazaat van Levi Windmuller – 
beaamde mijn gedachtegang. Het is 
een je verantwoordelijk voelen. Zo zei ze 
het. Het is iets dat in de genen zit als je 
Levi heet.

Uit het verre Frankenberg
Het moet rond 1808 zijn geweest. 
Levi Windmuller heeft de prachtige 
stad Frankenberg verlaten om zich te 
vestigen in de Achterhoek en wel in 
Hengelo Gld. Net als ook zijn zuster 
Roosje. Levi trouwt in 1808 met de Har-
lingse Betjen Liefman.
Al in de achttiende eeuw kende Hen-
gelo Gld een kleine Joodse gemeente. 

Klein, maar groot genoeg om minjan 
te maken. Minjan is het aantal van tien 
mannen dat vereist is om een synago-
gedienst te kunnen houden. En dus was 
er toen al in Hengelo een huissynagoge. 
En dat niet alleen. Vanaf 1789 beschikte 
de kille over een eigen begraafplaats 
tusschen de Haytenkmaat en Varsel-
schen Enk aldus een oud document.

Niet voor niets heeft Levi Windmuller 
zich in Hengelo Gld gevestigd. Hier 
immers kon hij zijn bestaan vormgeven 
volgens de regels van de Halacha – dat 
geheel van bijzondere richtlijnen dat 
het Joodse leven maakt tot wat het is.

Het eerste spoor van Jozef en Esther 

vinden we in een document dat Levi 
Windmuller als voorzitter van de kille 
in het jaar 1813 opstelde. Het is een lijst 
van alle Joodse families in Hengelo. 
Het zijn 29 namen. Ook Jozef en Esther 
staan op deze lijst. Jozef is drie jaar oud 
en Esther nog maar twee maanden.

Levi Windmuller slagter in Hengelo 
Gld en Vorden
Van het leven van Levi Windmuller 
weten we weinig. Uit de huwelijksacte 
van zijn zoon Jozef uit 1837 weten we 
dat hij slagter is geweest, zoals zo veel 
Joden. Overigens is noch Jozef noch 
zijn andere zoon Liefman dat vak inge-
gaan. Zij gingen in de manufacturen 
en met veel succes. Ook weten we dat 
onder zijn leiding de huissynagoge 
plaats maakte voor een heuse zij het 
bescheiden synagoge. Sjoerd Laansma 
citeert een gemeenteverslag uit 1823 
waarin staat dat de Kerk der Israëlie-
ten bestond uit een klein bouwvallig 
schuurtjen. 

Wat weten we nog meer van Levi Wind-
muller? We weten dat Levi in 1840 
met vrouw en dochter Hengelo verliet 
om zich in Vorden te vestigen om er 
opnieuw een slagerij te beginnen. Hij 
was toen 63 jaar! Als hij dat deed om 
zijn dochter Esther een goede toe-
komst te geven, dan is hij erin geslaagd, 
want twee jaar later treedt Esther in 
het huwelijk met Amon Wertheim uit 
Bocholt. In hem krijgt Levi Windmuller 
tenslotte toch een opvolger in de slage-
rij. Over hen vertel ik meer in de laatste 
aflevering over de Joodse begraafplaats.

Een verdwenen graf
Levi stierf in 1858. Betjen stierf in 1862. 
Een Joodse gemeente was er toen nog 
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niet in Vorden, laat staan een Joodse 
begraafplaats. Aangewezen als Levi en 
Betjen waren gebleven op de kille van 
Hengelo Gld is het aannemelijk dat zij 
ook daar begraven zullen zijn.

In 1965 werd deze begraafplaats echter 
opgeheven. Het gebied werd namelijk 
bestemd tot waterwingebied. En dus 
werden stoffelijke resten, grafstenen 
en genummerde grafpaaltjes onder 
rabbinaal toezicht overgebracht naar 
de Joodse begraafplaats van Zutphen. 
Maar het graf van Levi en zijn vrouw 
Betjen zoek je er vergeefs.

Rond 1960 maakte Agnes van den 
Brandeler een tekening van de Joodse 
begraafplaats van Hengelo. Duidelijk is 
het metaheerhuis te zien en een enkele 
grafsteen.

Jozef en Grietje – lief en veel leed
Heden zijn voor ons Johan Hendrik 
Gallée Burgemeester der Gemeente 
Vorden verschenen, ten einde zich in 
den huwelijken staat te doen beves-
tigen Jozeph Windmuller van beroep 
koopman en Grietje de Jong van 
beroep inlandsch kraamster beiden 

geboren te Hengelo en woonachtig te 
Vorden.

De huwelijksacte uit 1837 noemt ook 
de ouders van het bruidspaar. Daar-
uit blijkt dat de moeder van de bruid 
Roosje Windmuller heette. Inderdaad 
de zus van Levi die met hem mee kwam 
uit Frankenberg. Jozef en Grietje waren 
dus neef en nicht!

Hun eerste kind hebben zij naar deze 
Roosje vernoemd. Die naam komt 
steeds terug in de familie. Rosette. 
Rosa. Het meisje heeft maar kort 
geleefd. Twaalf jaar was ze toen ze in 
1849 stierf. Jozef en Grietje zouden de 
acht kinderen die zij kregen allemaal 
overleven. Sommige stierven in de 
bloei van hun leven. Maar ook was er 
een kind dat niet meer dan elf dagen 
telde. 

Militair en geslaagd zakenman
Van Jozef weten we veel meer dan van 
zijn vader. Zo vertelt Hans Kooger dat 
Jozef vijf jaren diende bij de zevende 
afdeling van de Nationale Militie.

De Nationale Militie bestond uit inge-
lote dienstplichtigen. Voor de loting 
moest iedere jonge man van negen-
tien jaar zich laten inschrijven in de 
woonplaats van zijn ouders. Jozef werd 
negentien in 1829 en hij werd ingeloot. 
Er zouden roerige tijden aanbreken. 
In 1830 begon immers de Belgische 
Opstand. Zou de zevende afdeling van 
de Nationale Militie bij de gevechten 
betrokken zijn geweest? 

Na vijf jaar komt Jozef terug uit de 
dienst en kort daarna vestigt hij zich 
in Vorden. In het bevolkingsregister 
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van 1861 lees ik dat het op 12 decem-
ber 1835 is geweest. Daar staat ook 
dat hij koopman in manufacturen is 
geworden. Gegevens van het kadaster 
vermelden dat hij in 1851 van de kerk 
een stuk grond heeft gekocht waar nu 
Raadhuisstraat 10 is. Bijgaande foto 
is van later tijd. Toen had de zaak van 
Windmuller plaats gemaakt voor de 
huidige woning.

Het is Jozef en Grietje vervolgens mate-
rieel heel goed gegaan. Twee dochters 
vonden bovendien een goede partij. 
Betje trouwde met Ephraim Poppers 
uit Winterswijk en Rosetta trad in het 
huwelijk met Mozes Liefman Muller. 
Heijman kwam in de inmiddels bloei-
ende zaak aan de Raadhuisstraat. 

Over een graf zonder steen
In 1875 trouwde deze Heijman met 
Bertha Elize van Essen uit Dalfsen. 
Hun eersteling noemden zij Jozef. Jozef 

stierf zes maanden oud in 1876. Een 
jaar later gaven zij hun tweede kind 
diezelfde naam Jozef. In 1880 werd 
hun derde kind geboren. Israël zou het 
heten. Hij is het die jaren later in 1951 
opschreef wie er begraven liggen op de 
begraafplaats in het bos. In 1882 stierf 
Heijman. De jonge vader was 33 jaar. 
Hij werd dicht bij zijn kind begraven. 
Een steen ontbreekt.

Onroerend goed en een flink 
vermogen
De manufacturenzaak gaat echter door. 
Een jaar later hertrouwt Bertha met 
Mozes Hoek die vervolgens zijn intrek 
neemt aan de Raadhuisstraat. De zaak 
wordt onder de naam Windmuller 
voortgezet getuige een advertentie uit 
1889. 

Hans Kooger vertelt dat Jozef Wind-
muller na zijn dood in 1894 een erfenis 
nalaat bestaande uit onroerend goed 
en een flink vermogen. Twee jaar na 
zijn dood verlaten Bertha van Essen en 
Mozes Hoek Vorden om in Zutphen te 
gaan wonen. 

Van een kleine plattelandssjoel in het 
hart van de Achterhoek
Het verhaal van Jozef, de zoon van 
Asher de Leviet, is niet volledig zonder 
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u te vertellen van zijn innige band met 
de synagoge van Hengelo Gld. Want de 
Joodse gemeenschap van Vorden was, 
afgezien van een korte periode, te klein 
om minjan te maken en dus bleven de 
Windmullers op Hengelo aangewezen.

Een foto uit 1925 laat heel goed zien 
hoe het was. Het gebouwtje met de 
twee vensters links is de synagoge. 
Rechts de grote kerk in een krans van 
bomen. Verder tuinen, boerenhuizen 
en hooischelven. Een kleine platte-
landssjoel. 

De Hengelose kunstenares Agnes van 
den Brandeler, overleden te Hengelo 
Gld in 2002, heeft twee tekeningen 
gemaakt. Ze zullen uit de jaren vijftig 
of zestig zijn. Wat een idylle. Eén en al 
groei en bloei. Aan dit plekje had Jozef 
zijn hart verpand. Daar vonden Jozef 
en Grietje hun troost in het leven dat zo 
veel verliezen kende en hier prezen zij 
de Naam van de Eeuwige om de wegen 
die Hij telkens wijst.

Week in week uit gingen ze de zeven ki-
lometer naar Hengelo om op tijd te zijn 
voor de sabbat. Ze vonden onderdak bij 
de familie. Op vrijdagavond toog Jozef 
met de andere mannen naar de sjoel en 
Grietje hielp bij het voorbereiden van 
de wit gedekte sabbatsdis.

Ze vierden er het feest van Pesach 
waarop het jodendom gedenkt dat de 
Eeuwige zijn volk uit Egypte heeft uit-
geleid met sterke hand. En ze vierden 
er de Grote Verzoendag waarop het 
jodendom het voorrecht viert te mogen 
leven in het verbond dat de Eeuwige 
met zijn volk gesloten heeft. 

En toen in 1882 de kleine sjoel van 
Hengelo Gld werd ingewijd, zal Jozef 
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het feestelijke gebeuren zeker hebben 
bijgewoond. Al was het maar omdat 
zijn neef Herman er met diens doch-
tertje Rosa één van de hoofdrolspelers 
was. Ik laat de Zutphense Courant van 
1 juli 1882 aan het woord.

Te twaalf uren nam de plechtigheid 
der inwijding van de nieuwe syna-
goge een aanvang. Voorop gingen 
de dragers der heilige wetsrollen, 
gevolgd door acht sierlijk geklede 
bruidjes, terwijl de muziek zich liet 
hooren.

Door het dochtertje van den heer H. 
Windmuller werd nu de sleutel op 
een versierd kussen aan den Weleer-
waarde Zeergeleerden heer T. Tal, 
opperrabbijn van Gelderland, aan-
geboden, waarna de heilige wetsrol-
len in de synagoge werden gebracht. 
Na de zeven gebruikelijke omgan-
gen, voorafgegaan door bloemen-
strooisters, sprak de opperrabbijn 
kernachtige woorden naar aan-
leiding van Zacharia 2 : Juicht en 
verblijdt u, gij dochters Sions, want 
zie, Ik kom en zal in het midden van 
u wonen.

Vakmanschap en ondernemingszin
Tot zover het verhaal van Jozef de zoon 
van Asher de Leviet. Een vrome Jood. 
Een vakman. Een ondernemer. Zijn 

beide kleinzoons 
Jozef en Israël 
gaan verder in zijn 
spoor. De één in 
Winterswijk en de 
ander in Zutphen. 
Twee bloeiende 
zaken dragen met 
trots de firmanaam 
Windmuller. 

Tenslotte
Tenslotte ga ik in gedachten nog even 
terug naar de kleine begraafplaats in 
het bos en ik denk aan Israël Windmul-
ler, de achterkleinzoon van Asher de 
Leviet. Ik denk aan het verhaal van de 
stam van Levi die de tabernakel droeg 
tijdens die lange tocht door de woes-
tijn. In de tabernakel lagen de Geboden 
van de Eeuwige. Nog steeds heeft dat 
eeuwenoud verhaal een open einde. 

Bronnen:

S. Laansma De Joodse gemeente te Hengelo Gld
Hans Kooger Het oude volk
Hans Kooger diverse notities bewaard in het Archief te 
Doetinchem
Henk Vis Wij hebben ze allemaal gekend

archief.amsterdam/indexen/militieregisters_1828 – 
1940
nl.wikipedia.org
www.oudwinterswijk.nl

Vereniging Oud Vorden : Parenteel Joseph Windmul-
ler e.a.
www.dutchjewry.org
www.gw.geneanet.org

Vindplaats diverse advertenties : www.delpher.nl

Met dank aan het Joods Cultureel Kwartier
Met dank aan het ECAL te Doetinchem
Met dank aan Marcelle Zion en Mirjam Schwarz

Overige foto’s : Henk Teeuwen



20

 HOGE AKKERS MET 
Jan Kieskamp STEILRANDEN
Inleiding
Bij een wandeling door Kranenburg 
ontkom je er haast niet aan om ook 
(een deel) van de Ganzensteeg mee te 
pakken. Veel wandelaars doen dat dan 
ook en nemen deze zeer oude weg rich-
ting kasteel Medler. 
Nadat je de laatste huizen van het dorp 
achter je hebt gelaten, zie je links al 
vrij snel een houtwal langs het pad met 
daarachter een hoger gelegen akker, te 
weten de “Laege-Enk”. Daaraan grenst 
(niet zichtbaar vanaf de Ganzensteeg) 
de “Hogen-enk”. Rechts van de Ganzen-
steeg liggen de lager in het landschap 
gelegen akkers “de Kloosterweide” 
en “Lindenschotweide” (’t Goor), die 
grenzen aan de beek (de Windenbergse 

Laak). Wanneer je iets verder wandelt, 
zie je rechts wederom een hoge akker 
te weten de “Kromme Kamp”, aan het 
Eikenlaantje vóór boerderij Groot Hel-
leger aan de Ruurloseweg.
Het vaarpad dat vanaf de Ganzensteeg 
links naar de achtereenvolgens Laege-
enk en Hogen-enk gaat, loopt behoor-
lijk op. Het klinkt daarom vreemd dat 
men de eerste akker aan het vaarpad 
de Laege-enk noemt, gezien hij 1,8 
meter hoger ligt dan de Ganzensteeg. 
Niet vreemd echter als je bedenkt dat 
de volgende akker aan het vaarpad de 
naam “Hogen-enk” heeft omdat deze 
nóg hoger in het landschap ligt. Het 
hoogteverschil van de Hogen-enk met 
de akkers in het noordelijker gelegen 

Hoogtekaart Kranenburg met Laege enk, Hogen-enk en Kromme Kamp
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beekdal (Medlerlaak en Baakse Beek) 
is wel 2,5 meter. Andere namen die 
worden gebezigd voor deze oude en-
ken zijn Hellegers- en Hiferinkskamp. 
(bron: Boerderij- en Veldnamen in 
Vorden, R. Kater, J. van de Broek, B. 
Bargeman).
Bij zowel de Laege-enk, Hogen-enk als 
Kromme Kamp vallen direct de hoge 
ligging én de steile randen op. Deze zijn 
het gevolg van wat door boeren is ge-
daan in vroegere tijden. In het vervolg 
is aangegeven waarom en hoe men dit 
deed.  
 
Vanaf de middeleeuwen hadden we in 
deze contreien al te maken met veel 
grondeigenaren, zoals hertogen en gra-
ven, de adel dus, maar ook met kerken, 
kloosters en particulieren. Het bewer-
ken deden ze veelal niet zelf, maar ze 
gaven de gronden in leen/pacht aan 
gebruikers. Een rentmeester zag op 
alles toe. Ook was er met name in deze 
gebieden vanaf de 10e eeuw sprake van 
horigheid en hofstelsels waarbij groot-
grondbezitters (landheren) arbeiders 
aan zich bonden, vaak via een zoge-
naamde scholte. De huidige akkers zijn 
in het bezit van de familie van Dorth tot 
Medler en verpacht aan Kranenburgse 
boeren. Tot ver in de 19e eeuw was er in 
de Achterhoek zogenaamde kleinscha-
lige landbouw. Dit was de belangrijkste 
bron van bestaan. Van grote ontgin-
ningen was toen nog geen sprake, dat 
kwam pas vanaf de jaren 1900-1930. In 
de Achterhoek zijn toen veel bomen 
gekapt. Niet alleen ten behoeve van 
landbouwgronduitbreiding, maar ook 
voor de houtindustrie.
In de vroege middeleeuwen (vóór 
1050) waren de akkers gelegen op de 
grote dekzandruggen nabij de oude 

boerderijen. Deze dekzandruggen 
zijn ontstaan in de laatste ijstijd (voor 
12.000 jaar geleden). Vaak waren de 
gronden na een paar oogsten uitgeput 
en moest men wat bedenken. Bekend 
is dat men vanaf de middeleeuwen 
plaggen ging steken op de vruchtbare 
beekdalgraslanden of de heidegron-
den. Ook werden plaggen verrijkt met 
mest door ze in de potstallen te leggen. 
Na verloop van tijd werden die plaggen 
verwisseld voor nieuwe, waarna men 
de plaggen doordrenkt met de uitwerp-
selen van koeien, schapen etc. naar de 
akkers bracht. Het is voor te stellen dat 
men die naar de akkers bracht die het 
dichtst bij de boerderij lagen maar dat 
is een aanname. Jarenlange plagbemes-
ting zorgt voor een ophoging waardoor 
de vaak al hoge akker (op dekzandrug) 
nog hoger wordt. De ophogingslaag 
kent ook de term “plaggendek”. Het 
verschil met de omgeving wordt steeds 
groter waardoor aan de grenzen van de 
akkers “steilranden” ontstaan. Als er 
sprake van een es, enk of kamp die is 
opgehoogd, is het dus vaak te zien aan 
de steilrandjes.
 
Onderzoek
Ik wilde graag vaststellen dat er daad-
werkelijk in vroegere tijden plagbe-
mesting is toegepast op de genoemde 
percelen de Laege- en Hogen-enk, en 
zo ja, hoe dik het plaggendek dan is. 
Samen met mijn dochter Ariët Kies-
kamp en haar collega Harm Smeenge 
(beide werkzaam als landschapseco-
loog) deden we met toestemming van 
de pachters van de gronden een aantal 
grondboringen (van ca. 1,8 m diep). We 
boorden op drie plekken op de Hogen-
enk (1 t/m 3 waarvan nr. 2 in de hout-
wal) en op de Laege-Enk (nr. 4) met een 
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handboor (zogeheten Edelmanboor). 
Boringnummer 5 is geplaatst op de 
Kromme Kamp. 
In alle vijf de bodems zagen we een 
dergelijke opgebrachte laag van plag-
gen. Op de Hogen-enk was deze met 
120 cm het dikst. Bij het opbrengen van 
plaggen gebruikte men plaggen van de 
vruchtbare beekdalgronden, deze zijn 
bruingekleurd in het bodemprofiel. 

Daar bovenop zagen we een zwartge-
kleurde laag, hetgeen heideplaggen 
moeten zijn. Op de Laege-Enk en de 
Kromme Kamp was het plaggendek 
zo’n 80 cm. 

Onder het plaggendek was het oor-
spronkelijke bodemprofiel te zien. De 
bruine bodems (“holtpodzolgronden”) 
wijzen erop dat hier vroeger bos heeft 
gestaan. Het bos is waarschijnlijk ge-
kapt/gebrand (op een aantal plekken 
hebben we houtskool gevonden) en 
toen zijn de gronden als akkers in ge-
bruik genomen. 
Toen we uit nieuwsgierigheid even 
in de houtwal gingen boren (locatie 
2) zagen we wat opvallends. De bo-
dembeschrijving en een foto van dit 
bodemprofiel zijn hierna in het kader 
opgenomen. Het plaggendek hier is 
pas in een latere fase ontstaan dan 
die van de akker. Hoe dat komt? Het is 
bekend dat er verschillende periodes 
zijn geweest dat de bevolking enorm 
groeide. Schommelingen in de be-
volkingsgroei hadden te maken met 
epidemieën (zoals de pest) en econo-
mische voorspoed. Zo is bekend dat in 
de late middeleeuwen en in de 17e en 
18e eeuw de bevolking hard groeide. 
Dit betekende dat de akkers te klein 
werden om de mensen te voeden. 
Uitbreiding was lastig, omdat er maar 
weinig droge plekken waren. Denk aan 
het toponiem “goor”, dat wijst op moe-
rassige grond. Wat men dan deed, is de 
bestaande kampen/enken uitbreiden 
door op de aangrenzende gronden ook 
plaggen op te brengen. Dit betekent dat 
ze naar de buitenkant uitgroeiden. Het 
hoogteverschil werd steeds groter. Eco-
logisch gezien zijn de houtwallen op de 
steilranden, met soorten zoals hazelaar 

Boringen op de Hogen-Enk

Kaart: locaties van de boringen op de Hogen-enk 
(nr.1 en 3 op de akker, nr. 2 in de houtwal, Laege-enk 
(nr. 4) en Kromme Kamp (nr. 5).
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en kardinaalsmuts erg interessant, dit 
zijn nog kenmerken van middeleeuwse 
bossen. Deze wallen bieden ruimte aan 
een bolwerk van soorten. De foto van 
het bodemprofiel hieronder laat het 
spectaculaire verschil zien tussen de 
oorspronkelijke bodem (podzol) en de 
opgebrachte plaggen. 
Hoe lang en vanaf wanneer precies 
men de plaggenbemesting heeft toe-
gepast is niet met zekerheid te zeggen. 

Wel dat organische mest rond 1850 
concurrentie kreeg van kunstmest (o.a. 
slakkenmeel). Om de precieze leeftijd 
van het plaggendek vast te stellen, is 
een dateringsonderzoek nodig. Het is 
heel aannemelijk, gezien de ouderdom 
van het omliggende grootgrondbezit 
en schaarste aan droge geschikte ak-
kergronden, dat deze gronden al sinds 
de middeleeuwen in landbouwkundig 
gebruik zijn. 

  

Beschrijving bodemprofiel op locatie 2 (in 
de houtwal), met foto, te ‘lezen’ van linksbo-
ven naar rechtsonder. Vanaf 120 cm-diepte 
is het oorspronkelijke bodemprofiel te zien: 
een veldpodzol. Daar bovenop ligt een 
120 cm dikke plaggenlaag (Aap). 

Locatie 2 Houtwal op de Hogen-enk  
X: 221775 Y: 457790   
Bodemtype: Bruine enkeerdgrond

Horizont  Diepte (cm)  Toelichting
 Aap1 0-40 zwarte plaggen  
Aap2 40-120 bruine plaggen  
Apb 120-125 oorspronkelijke maaiveld }
E 125-130 uitspoelingslaag } veldpodzolgrond
Bh 130-150 inspoelingslaag } oorspronkelijke bodem
Ce 150-160 moedermateriaal (zand) }

Referenties
Beek R. van, 2009. Reliëf in tijd en ruimte. Interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-  
Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen. Proefschrift Wageningen Universiteit. 
Groenewoudt B.J. & H. Scholte Lubberink, 2007. Essen en plaggendekken in Oost-Nederland vanuit een archeo-
logisch perspectief. In: Doesburg van J. M. de Boer, J. Deeben, B. Groenewoudt & T. de Groot (red.). Essen in zicht. 
Essen en plaggendekken in Nederland: onderzoek en beleid. Nederlandse Archeologische Rapporten 34.
Groenewoudt B.J., Th. Spek & H.M. van der Velde, 1998. Raalte-Jonge Raan: de geschiedenis van een Sallandse 
bouwlandkamp, Amersfoort, RAM 58.
Historisch geografische classificatie van beeksystemen op de zandgronden van de Achterhoek, WIKI,  site mijn 
Gelderland, Achterhoekse landbouw rond 1850, Oud Vorden, Veld- en streeknamen J. van de Broek.
Spek Th., 2004. Het Drentse Esdorpenlandschap; een historisch-geografische studie. Proefschrift Wageningen 
Universiteit. Matrijs, Utrecht.
Spek Th., 2010. In: Spek Th., H.M. van der Velde, H. Hannink & B. Terlouw, 2010. Mens en land in het hart van Sal-
land. Bewonings- en landschapsgeschiedenis van het kerspel Raalte. Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
Met dank aan: Ariët Kieskamp en Harm Smeenge (landschapsecologen), Harrie Nijenhuis en Paul Zents (pachters 
van de akkers).
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Geurt Harmsen   HERINNERINGEN UIT 1995
In zomer van 1995 werd ik benaderd 
door Gerard Weevers (Sr), die vertelde 
mij dat er een geldwervingscommis-
sie was opgericht door Weevers zelf, 
Nel Rodenburg en Wim Kornegoor. De 
opbrengst was bestemd voor de restau-
ratie van de Dorpskerk. De veilingcom-
missie is opgericht 25 oktober 1995.

Zijn vraag was of ik er wat ook voor 
voelde om hier aan mee te werken; er 
werden nog wat Vordenaren benaderd, 
zo was zijn voorstelling van zaken. Ik 
heb hier toen mijn medewerking aan 
verleend

Een dag of wat later belde Weevers dat 
hij een clubje bij elkaar had; een groep 
bestaand uit Arie Tragter, Wim Wahl, 
Ben Rossel en Geurt Harmsen, samen 
met Nel Rodenburg, Weevers en Wim 
Kornegoor.        

In een vergadering werden afspraken 
gemaakt hoe één en ander zou worden 
aangepakt. Het plan was goederen in 
te zamelen om een veiling te houden. 
Alles was welkom: meubels, huisraad, 
enz., enz. Het moest wel veilingwaardig 
zijn en compleet en het liefst ook nog 
oud.

Na enig overleg was de vraag “Hoe 
verzamelen we alles” en “Waar slaan 
de spullen op die we krijgen”. Weevers 
bood aan te adverteren in Contact en 
bij hem konden we spullen opslaan. 
‘He zei “Ik heb wel ruumte”. We maak-
ten het plan op zaterdagmorgen rond te 
gaan en in te zamelen, de start was 9.00 

uur. Jan Rigterink werd benaderd of hij 
ons wilde helpen door aan te kondigen 
dat de ophaalploeg naderde. Hij fietste, 
voorafgaande aan de ophaalploeg, in 
een zwart pak en een hoge hoed op 
door de straten met de gemeentebel 
(de bel was de bel van de dorpsomroe-
per). Hij riep “De ophaalploeg komt er 
aan voor de restauratie van de Dorps-
kerk”. We kwamen langs met auto en 
aanhanger en paard en wagen, het was 
echt een succes! 

Hierna werd begonnen met schoonma-
ken en het nummeren van de artikelen. 
Dit vergde meer tijd dan we dachten, 
maar het was altijd gezellig en dan zie 
je wat mensen op zolder hebben staan.

De eerste veilingen waren op 20 en 21 
oktober 1995 bij Hotel Bakker; ik heb 
hiervan geen lijsten meer van de vei-
ling, maar in mijn herinnering was de 
opbrengst ongeveer 40.000 gulden!

Zo zie je maar dat er met vereende 
kracht toch iets moois kan groeien, 
want uiteindelijk is “De Werf” hieruit 
voortgekomen.  

Een klokje dat onder de hamer komt. V.l.n.r.: Dhr. A. 
Tragter, veilingmeester Grijsen uit Bredevoort en dhr. 
B. Rossel.



25

 VORDENSE VRIENDEN
Ben Wagenvoort   VAN H.W. HEUVEL (II)
H.J. Krebbers, schoolmeester, jeugd-
boekenschrijver en dichter. 
Toen Heuvel naar Vorden reisde na het 
vroege overlijden van Marinus Koersel-
man om diens familie op ’t Joostink te 
bezoeken, ging hij eerst bij zijn andere 
Vordense vriend langs: Hendrik Jan 
Krebbers. Over zijn vriendschap met 
deze Vordense schoolmeester schreef 
Heuvel een artikel in de Zutphensche 
Courant ter gelegenheid van de zes-
tigste verjaardag van Krebbers op 30 
maart 19121.  Heuvel begon zijn artikel 
over Krebbers als volgt:

“De eene ster verschilt in heerlijkheid 
van de andere ster.” Dat woord2 geldt 
ook in de dichterswereld. (.) Ook kleine 
sterretjes kunnen vriendelijke schitteren 
en zulke dichters kunnen weldoeners 
zijn door een lieflijken glans uit te stra-
len in het gemoed der kleinen en een-
voudigen. 

In Krebbers’ veel verkochte boek “Een 
korf vol Dennenpeukels” 3  uit 1902 staat 
het gedicht “Het Olderhuus”. Het derde 
vers luidt:

Wi’j raakten sinds den vrogsten tied,
Nooit één der goeie vrenden kwiet,

Die ons met raod en daod bi’j ’t streven
Hebt Moed en Hoppe en Steun egeven.

Eur stemmen klinken as muziek
Te möete4 ons uut et Geestenriek,

En waor zi’j slaopen, wied in ’t ronde,
Door waken bloomen an eur sponde.

Met dit gedicht droeg Heuvel een jaar 
later zijn boek “Geschiedenis van het 

Land van Berkel 
en Schipbeek” 
5 op aan Kreb-
bers. Hij 
schreef 
erboven: 
Aan mijn 
vriend H.J. 
Krebbers 
te Vorden. 
De beide 
vrienden 
hadden 
samen veel 
rondge-
zworven in de 
omgeving van 
Gelselaar in de jaren 
dat Heuvel 
daar schoolhoofd was.6 Fotograaf 
Hoetink uit Warnsveld vergezelde hen 
regelmatig. Hij maakte meerdere fraaie 
foto’s van Krebbers’ geboortehuis, het 
daghuurdersboerderijtje Geers in de 
buurt van het Noordijker veld. 

1 Op initiatief van Hendrik Odink  werd dat kranten-
artikel nog eens afgedrukt in een speciaal “Kreb-
bersnummer” van het tijdschrift “Archief”, dat met 
Kerstmis 1936 verscheen. Krebbers was in februari 
van dat jaar overleden.

2 Bijbeltekst van de apostel Paulus.
3 Uitgever: Brinkgreve, Deventer, 1902; bladzijde 280-

281. De Verklarende Woordenlijst achter in dat boek 
op blz. 285-294 bevat één van de allereerste spel-
lingvoorschriften van wat Krebbers zijn Volkstaal 
noemde.

4 Te möete: tegemoet
5 Gijsbers en van Loon, Arnhem, 1903; herdruk-

ken in 1966 en 1981 in de serie van “zeldzame en 
belangrijke werken op het gebied der Nederlandse 
topografie”.

6 1890-1901
7 Oud-Achterhoeksch Boerenleven: October I: Als de 

zwaluw ons verlaat; blz 373. zesde druk.
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Heuvel kon van zijn jeugd schrijven: 
“wij woonden op ons eigen” 7, maar van 
zijn buren op Lanever, Straalman, de 
Pösse en Vreulink schreef hij: ’t Zijn al-
lemaal daghuurdersmenschen, die van 
’t voorjaar af gedurig bij ons werkten 
en die vader helpt bij de “peerdejöchte” 
(paardenhulp).8 Ook bij zijn Rondgang 
door de buurschap9 kwam hij in contact 
met daghuurders: brave zwoegers, wier 
edele eerzucht het is ieder het zijne te 
geven. Maar hij schreef ook: ’t Is niet 
alles onschuld en landelijk geluk. In 
die schilderachtige huizen tusschen 
de zonnige velden en de lommerrijke 
dreven en bosschages wonen zonde, 
zorg en smart. Heuvel zag dat hun 
kinderen, net als de ouders, vaak maar 
heel beperkt onderwijs volgden. Kreb-
bers’ vader had geleerd de letters van 
zijn naam te schrijven, maar kon niet 
lezen. Krebbers’ moeder had geleerd de 
bijbel te lezen in Gothische letters én 
in drukletters, maar later moesten de 
brieven van haar zoon aan haar voor-
gelezen worden; handschrift had ze 
nooit leren lezen. In de vele jeugdboe-
ken die Krebbers later schreef, toen hij 

na veel moeite een onderwijsakte had 
gehaald, verwerkte hij die ervaringen. 
Zo verscheen in of kort vóór 1899 De 
wraak van den daglooner. Een titel die 
mij nieuwsgierig maakte, nadat ik het 
boekje H.J. Krebbers en Gelselaar van de 
hand van Arend Heideman en Ben van 
Dijk had gelezen.10 Krebbers’ vader was 
als daghuurder veel van huis. Zijn moeder 
dreef het boerderijtje. Krebbers moest al 
jong als oppasser met Bles, de koe naar 
“het veld”. Heuvel schreef: Van zijn eerste 
schooljaren bewaart hij niet de prettigste 
herinneringen. De meester was ziekelijk en 
’t ging er, als in schier al die oude scholen, 
ruw toe. Maar de oude meester stierf en een 
nieuwe kwam, de onvergetelijke meester 
Rothman, die zo mooi vertellen kon uit den 
bijbel en zo indrukwekkend kon lezen, b.v.:

Wanneer de jaren ons ontvlien,
Dan is er geen meer vreugd te hoopen:
Dan moet men op drie beenen loopen,
Dan moet men door vier oogen zien.

Toen ging er in dat kale, doodsche school-
vertrek voor dat tien-jarige knaapje met 
zijn donkere, peinzende oogen een heerlijk 
licht op. (.) Er was nog iets anders dan alle-
daagsche dingen en gewone menschen: er 
was een gouden licht van boven, dat over 
die alledaagsche wereld een tooverglans 
verspreiden kon. De lichtende gestalte der 
poëzie was hem verschenen.” 

Het was aan de opmerkzaamheid van 
dominee Snel en de bewogenheid van de 
onderwijzer A.J. Rothman te danken dat 

Krebbers’ geboortehuis Geers in Gelselaar

8 Oud-Achterhoeksch Boerenleven: Januari II, blz 4
9 Oud-Achterhoeksch Boerenleven: Juli III, blz 261-

255
10 Themanummer 2 Historische Vereniging Borculo, 

1999.
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het daghuurderskind een kans kreeg om 
de studie aan de Normaalschool te Zut-
phen op te pakken; dezelfde school waar 
later Heuvel en Koerselman hun oplei-
ding begonnen. In “De wraak van den 
daglooner” beschreef Krebbers hoe de 
vaderfiguur zich wreekt op een onterechte 
verdachtmaking van zijn baas in het ver-
leden door met uiterste inspanning zijn 
zoon door studie een andere toekomst 
te geven dan het daghuurdersbestaan. 
Dankbaarheid aan al die goeie vrenden 
en familie vinden we op veel plaatsen in 
zijn werk.

Een jaar na zijn benoeming in Vorden11  
ging Krebbers in pension in een kamer in 
Hotel Brandenbarg/Het Wapen van Vor-
den. Hij bleef daar de rest van zijn leven; 
44 jaar lang tot zijn overlijden in 1936. 
Daar vond hij de tijd en gelegenheid om 
te schrijven. Hij werd een landelijk be-
kend schrijver van jeugdboeken voor de 
oudere jeugd.  

Op de laatste bladzijde van het Krebbers-
nummer12 schreef hij:
• Aanmoediging is voor de mensch, wat 

de regen voor den akker is. Zonder regen 
zal de plant kwijnen en zonder liefde-
volle belangstelling zal de vurigsten ziel 
in zich zelf terug zinken.

• De gedachten van groote geesten vliegen 
als bijenzwermen uit in de wereld. Zij 
vermenigvuldigen zich in de harten en 
dragen vrucht, of ten leven of ten doode.

De eerste gedachte was voor Krebbers 
het adagium van zijn leven, omdat hij 
zelf nooit de onderwijzer en dichter/
schrijver was geworden als hij niet op 
cruciale momenten in zijn leven mensen 
getroffen had, die hem “Moed en Hoppe 
en Steun” gaven. Van de tweede gedachte 

11 Krebbers werd zomer 1891 benoemd in Vorden 
na eerdere betrekkingen in Holten, Arnhem en 
Schoonhoven

12 “Krebbersnummer” van het tijdschrift “Archief”, 
Kerstmis 1936 bij Gedachten uit het jaar 1877
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treffen we beschrijvingen aan in Heuvels 
artikel over Krebbers uit 1912, maar ook 
in Mijn vriend Marinus Koerselman uit 
1925. Heuvel schreef over de mogelijk 
tegengestelde uitwerking van de gedach-
ten van de grote geesten: ’t Is een goed 
zaad dat onze zaaier13 op de wereldakker 
uitstrooit. (.) Toen hij ’t Ouderhuis verliet, 
gaf zijn moeder hem een oud gebedenboek 
mee: “De Geestelijke Bloemhof”, die hij 
met veel piëteit bewaart. Later kwam ook 
voor hem de twijfel. Een geestesstrooming, 
koud en scherp als de noordoostenwind, 
woei ook over ons land. ’t Was de tijd , 
toen Büchner zijn kracht- en stof-geloof 
verkondigde en Multatuli door den schit-
terglans van schijnbaar diepzinnige Idee-
en de schare verblindde. Toen verstierf het 
geloof der kinderjaren. Maar de eerbied 
voor bijbel en godsdienst bleef en geen tar-
tend woord tegenover het groote mysterie 
kwam over zijn lippen of zijn pen.

Hetzelfde thema komen we tegen in 
Heuvels terugblik op de periode dat hij 
bij Marinus Koerselman  in Vorden lo-
geerde op ’t Joostink, in de jaren nadat 
hij zijn vriend had geholpen om te slagen 
voor het toelatingsexamen voor de Nor-
maalschool te Zutphen. Heuvel schreef 
daar: Met Marinus dwaalde ik rond in 
de mooie omstreken naar al de buiten-
goederen onder Vorden, het land der acht 
kastelen. (.) We bezoeken meester Kreb-
bers op zijn vriendelijke zonnige opkamer. 
Meester Krebbers was een dichter en dat 
had voor mijn gevoel iets heel bijzonders. 
We spraken over poëzie, over Dickens 
en zo meer en ik leende van hem Sartor 
Resartus van Th. Carlyle14, een boek dat 
de weldoener mijnes levens werd, omdat 
het mij na de twijfel door Büchners Kracht 
en Stof en Multatuli de zekerheid van het 
eeuwige Ja gaf.15   

Opnieuw met Krebbers naar ‘t Joos-
tink
Tonny Roeterdink ontdekte een niet uit-
gegeven manuscript van Heuvel met als 
titel De oude heer van het Bielder. Deze 
oude heer komt ook voor in Oud-Ach-
terhoeksch Boerenleven, maar de naam 
van ‘t Bielder verplaatste hij naar het 
nabij gelegen Hulshof. In het manuscript 
spelen Krebbers en Marinus Koerselman 
een belangrijke rol: 

Op een mooie Septemberdag stapte ik 
met vriend H.J. Krebbers uit Vorden den 
welbekenden weg naar de pachthoeve het 
Joostink onder het Bramel. Veel is daar 
veranderd, sinds ik er ronddwaalde met 
mijn vriend Marinus en wij onze lectuur, 
onze droomen en idealen aan elkander 
meedeelden. Op dat paadje door de bos-
schen van ’t Bramel naar het Groote Veld, 
had ik hem uitgelegd, wat ik gelezen had 
in Allard Piersons diepzinnige “Gesprek-
ken”, die destijds met lange tusschenpoo-
zen in de Gids verschenen. (.) Die bos-
schen zijn verdwenen, dat paadje is door 
ontginning uitgewischt en zoo is er meer. 
Maar er was toch veel, dat aan vroeger 
dagen herinnerde. De hooge oude linde 
terzij van het huis, ja zelfs die vervallen 
bakoven nog met de sparren rondom. En 
in huis waren ook nog zooveel bekende 
dingen. De oudere broer, nu landbouwer 
op ’t Joostink, was grijzend, zooals ik ook. 
Zijn kinderen waren volwassen of flink 
aankomend, een nieuw geslacht, dat van 
de oude dingen zoo weinig wist: Van onze 

13 Heuvel over Krebbers in 1912 in de Zutphensche 
Courant t.g.v. diens 60e verjaardag.

14 Thomas Carlyle (1795-1881) Schots schrijver en 
historicus, wiens werk grote invloed had in het 
Victoriaanse tijdperk. Bron: Wikipedia

15 Tekst uit blz 10 manuscript van Mijn vriend Marinus 
Koerselman.
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vriendschap, van ons idealisme, van onze 
fantasiën. ’t Was of die heerlijke jonge-
lingstijd daar met ons vertoefde, voor een 
korte poos. ’t Werd mij zoo week om het 
hart. “O jeugd, o liefde, o rozenblaauw. 
Hoe ras verwelkt, vergaan.”
De vrouw had uit een la van het kabinet 
het boek gehaald, dat mij interesseeren 
zou. Zij hadden het gevonden in een oude 
kist, welke in het schuurkamertje stond en 
nog gered was, toen de schuur verleden 
jaar afbrandde met dat zware onweer 
om Sint-Jacob. ’t Was een schrijfboek van 
groot folio-papier in perkamenten band, 
niet helemaal volgeschreven, met heele 
tusschenruimte blanco en Jan Willem, de 
boer, had ontdekt, dat het van den ouden 
heer van ’t Bielder was. De aanteekenin-
gen liepen van 1835 tot 1849. Misschien 
kon ik daar nog iets in vinden. Ze wilden 
’t mij present geven en gaarne aan-
vaardde ik het “als een herinnering aan 
Marinus”, zooals de boer met iets trillends 
in zijn stem zei .Voor ik dien avond met 
den trein huiswaarts keerde, bezochten 
we samen Vordens Kerkhof, zoo plechtig 
gelegen te midden van een landschap van 
hei en dennen, met die schoone breede 
laan erheen, met Starings opschrift boven 
de poort:
Uit nacht rijst morgenrood
Het leven uit den dood
Daar is Starings grafkelder, mooi met 
klimop versierd en zoo menig familiegraf 
van adellijke huizen in den omtrek, maar 
wij gingen naar een stil hoekje heel aan 
de andere zij en stonden stil bij een kleine 
zerk, waarop stond M.A. Koerselman, 
geb.1871, overl. 1 maart 1893. 

Heuvels dagboek
In een dagboek hield Heuvel de con-
tacten met zijn Vordense vrienden 
nauwkeurig bij. Over de periode van zijn 

vriendschap met Marinus Koerselman 
schreef hij:

22 Febr 1885. Koerselman naar Vorden. 
Marinus tot in Maart bij ons en Kokster-
man. 
Zomer 1885: na ’t maal naar Vorden
Aug. 1887 Bij Koerselman in Vorden. Met 
Marinus naar Linde
13 Febr. 1891 M. Koerselman vrij v. dienst 
en benoemd in Vierakker.
1892 Eerste bezoek aan buitenland (Bent-
heim) met Marinus Koerselman
Kerstvacantie 1892: laatste bezoek van 
Marinus aan Heuvel in Gelselaar
3-3-1893 (Heuvel schrijft 1-3 in ECAL 
0345-1): Marinus Koerselman overleden

Met Krebbers hield Heuvel contact tot 
het eind van zijn leven. In Heuvels laatste 
levensjaren speelde Hendrik Odink daar-
bij een belangrijke rol.

Za 25 oktober 1924: m(et) Odink n(aar) 
Krebbers (langs huis te Vorden en kerkhof, 
mooie herfstkleuren).
Za 18 Maart 1925: met Odink naar Kreb-
bers (koud guur weer). 
Za 31 October 1925: met Odink en Kreb-
bers in Vordensche bos. (Dit betrof Heu-
vels eerste bezoek aan Vorden na de 
stormramp van maandag 10 Augustus 
1925)
Za 3 April 1926: met Odink naar Krebbers 
-alle dagen prachtig weer- alles ontluikt. 
In deze voorjaarsmaand pootte hij nog 
zelf zijn aardappelen in de groentetuin in 
Borculo, maar kort daarna werd hij ziek. 
Op 10 mei 1926 overleed Hendrik Willem 
Heuvel aan een urineweginfectie. In 1927 
verzorgde Hendrik Odink de eerste uitga-
ve van Oud-Achterhoeksch Boerenleven. 

Eefde, oktober 2019
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EEN VERDWENEN? 
 WINDKORENMOLEN  
Wim Jansen IN DE REGIO WICHMOND

In ons land bestonden er lange tijd de 
privilegiën van de adel, b.v. het jacht-
recht, het visrecht en ook het molen-
recht om er een paar te noemen. Het 
was niet voor de gewone man wegge-
legd. Er was dus dwangplicht om jouw 
koren te laten malen bij de molenaar die 
in die regio was aangewezen. Een deel 
van dat gemalen graan, of de waarde 
daarvan, was natuurlijk voor ‘de grote 
baas’, wat dacht je. Zulke molens heetten 
‘dwangmolens’.
In de Franse Tijd (omstreeks 1800) is het 
molenrecht officieel afgeschaft en kon 
in principe eenieder, die daar brood in 
zag en in staat was om het benodigde 
geld bij elkaar te sprokkelen, een molen 
bouwen en exploiteren. 
Ik zeg niet voor niets ‘in principe’ want 
er spelen natuurlijk ook andere zaken 
en krachten mee, vooral hier in de Ach-
terhoek, waar de macht van de landadel 
honderden jaren lang zeer dwingend 
aanwezig is geweest. Die macht poets je 
niet zo maar even van tafel, daar is veel 
tijd en vooral veel gewenning voor no-
dig. Het duurde dan ook mede daardoor 
nog tot aan het midden van de 19e eeuw 
voordat particulieren het aandurfden 
om zulke initiatieven te ondernemen.
Hendrik en Gerrit Jan Memelink, land-
bouwers in het Warnsveldse Wichmond, 
waren zulke initiatiefnemers. Zij koch-
ten tussen 1845 en 1857 een stuk hei-
degrond van Antonie Drosterije. Deze 
woeste grond was gelegen aan wat nu 
bekend staat als de Lankhorsterstraat, 
destijds (en nog steeds) een niet on-

belangrijke verbindingsroute tussen 
Wichmond en Hengelo (Gld). Ruimer 
kun je stellen dat deze straat onderdeel 
uitmaakte van de verbindingsroute 
tussen Zutphen en haar achterland.

Hendrik Memelink was tevens bakker, 
ook iets dat toen bij de moderne fratsen 
hoorde want bijna iedereen buitenaf 
bakte tot dan zelf zijn brood en zeg nou 
zelf: wie heeft er dan behoefte aan een 
bakker?
Het was ongeveer in dezelfde tijd (1857) 
die zo typerend beschreven staat in 
het prachtige boek “Wichmond 1200 
jaar”, dat dominee Moll in zijn dagboek 
stelde dat Wichmond geen dorp en zelfs 
geen gehucht of buurtschap genoemd 
kon worden. Toen de protestantse kerk 
daar in die dagen gebouwd werd stond 
er verder slechts één huis, namelijk 
Herberg De Drosterij en waren er twee 

De molen met woonhuis destijds aan de Lankhor-
sterstraat in Wichmond.
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huizen in aanbouw, één voor smid Ver-
steegen en één voor bakker Schuppers, 
die (beklaagt zich de uit het verre Hol-
land afkomstige domineesvrouw) ‘niet 
eerder weer opnieuw brood bakte dan 
wanneer hij zijn hele voorraad oud(?) 
brood verkocht had’.
Dat er dus überhaupt al een bakker 
woonde aan de Lankhorsterstraat be-
tekende dan ook zeker dat de heren 
Memelink er een zeer vooruitstrevende 
levensverwachting op na hielden.
Zij lieten nu dus ook een windkoren-
molen bouwen op dat gekochte terrein. 
Hoogstwaarschijnlijk is deze molen in 
1856 gereed gekomen, want op 11 maart 
van dat jaar kwam er een molenaar 
inwonen bij bakker Hendrik Memelink 
in het pand D 44. Niet vreemd, want 
personeel was in die tijd namelijk altijd 
inwonend.
Die molenaar was de 24-jarige Lamber-
tus Kreeftenberg, roepnaam Bart, gebo-
ren in Varsseveld (Gem. Wisch) en zoon 
van Jan Kreeftenberg. Deze Jan was 
molenaar op een oliemolen (‘olijslager’) 
aldaar en lid van de toen al wijd en zijd 
bekendstaande familie molenaars en 
molenbouwers Kreeftenberg.
Deze Bart had het molenaarsvak van-
zelfsprekend thuis van jongs af aan 
met de paplepel ingegoten gekregen 
en zal daarnaast enkele jaren in de leer 
geweest zijn bij collega’s van zijn vader, 
want in die tijd leerde men het vak in de 
praktijk.
Als inwonende knecht bij een boeren- 
en bakkersfamilie komt men vanzelf-
sprekend ook in contact met de daar 
op bezoek komende familieleden en zo 
kwam het waarschijnlijk dat Bart ken-
nis maakte met Jantje Memelink uit het 
Steenderense Toldijk. Die ontmoetingen 
werden frequenter en er bleken wat von-

ken overgesprongen want op 8 oktober 
1857 werden Jantje en Bart in de echt 
verbonden in het gemeentehuis van 
Warnsveld.
De familie Memelink zag het vermoe-
delijk wel zitten met de verbintenis van 
deze beide jeugdigen want door tussen-
komst van Berend Janszoon Memelink, 
landbouwer in Steenderen (een familie-
lid die waarschijnlijk goed bij kas zat), 
werd Jantje Memelink in 1858 eigenares 
van deze molen en een perceel heide in 
Wichmond.
Op hun huwelijksdag in 1857 werd het 
jonge paar ingeschreven op het adres 
D 45 I . Blijkbaar in de molen zelf, want 
die had in 1860 eveneens het adres D 
45 I. In de tussentijd was er voor de mo-
len een nieuw woonhuis gebouwd en 
in 1860 staat vermeld dat het echtpaar 
Kreeftenberg-Memelink woonde in huis 
D 47 II.
Hier ook werden hun drie kinderen ge-
boren, Geertruida (1860-1931); Johan-
nes Martinus (1861-1862) en Mechelina 
(1864-1865). Ja inderdaad, van die drie 
kinderen werden er twee niet ouder dan 
vier maanden. Kindersterfte kwam toen 
erg veel voor.
Toen ook nog zijn vrouw Jantje in fe-
bruari 1866 op slechts 34-jarige leeftijd 
overleed was voor Bart Kreeftenberg 
de narigheid compleet, hij bleef als we-
duwnaar achter met een dochtertje van 
slechts vijf jaar. Door het overlijden van 
zijn vrouw werd Bart in 1868 eigenaar 
van de windkorenmolen, het huis, erf en 
een perceel bouwland. 
Alleen blijven was in die tijd geen op-
tie en meestal werd er binnen het jaar 
opnieuw getrouwd. Na verloop van tijd 
kreeg Bart kennis aan een vrouw uit 
zijn geboorteplaats Varsseveld en wel 
de circa 28-jarige Johanna Gesina Rex-
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winkel en met haar trouwde hij in het 
gemeentehuis in Wisch op 4 april 1867.
Bart en Johanna kregen zeven kinde-
ren, resp. Johan (1867-1912); Gerrit 
Jan (1869-1927); Jansje (1872-1959); 
Bernard (1873-1931); Johannes (1875-
1876); Hanna (1877-1944) en Bertha 
(1880-1962). Ook deze tweede vrouw 
van Bart Kreeftenberg bereikte geen 
hoge leeftijd want ze overleed in mei 
1884 in Wichmond, 45 jaar oud.
Bart trouwde in 1885 in Warnsveld voor 
de derde maal en wel met de 37-jarige 
Hendrika Achterkamp uit Steenderen. 
Zij kregen in 1888 een doodgeboren 
kindje en in 1889 een dochter Jo.
Door zeer droevige omstandigheden 
thuis in Varsseveld kwam op 5 novem-
ber 1886 de toen éénjarige Hein (H.B.J.) 
Kreeftenberg bij het gezin van zijn oom 
Bart inwonen en is daar, tussen diens 
eigen 6 nog jeugdige en thuiswonende 
kinderen, opgegroeid en opgevoed, 
vermoedelijk onder het motto: waar er 
6 eten kunnen er ook wel 7 eten! Mis-

schien was deze ‘inhuisname’ wel be-
doeld als tijdelijke oplossing, maar feit is 
dat Hein nooit meer is weggegaan.
Bart heeft er, door zijn geweldige vak-
manschap en liefde voor het beroep 
van molenaar, voor gezorgd dat er veel 
leerlingen bij hem het vak kwamen leren 
en ook alle drie zijn zonen gingen voor 
de rest van hun leven als molenaar door 
het leven.
Zijn oudste zoon Johan trouwde in 
1891 in Diepenveen met Hendrika 
Kamperman en was achtereenvolgens 
molenaar in Amersfoort, Avereest en 
tot zijn dood in 1912 in Oosterbeek.

Zijn tweede zoon Gerrit Jan trouwde in 
1894 in Amersfoort met Fenna Achter-
bergh en was van 1895 tot aan zijn dood 
in 1927 molenaar op de Holtermansmo-
len in Deventer.
Zijn derde zoon Bernard trouwde in 
1903 in Workum met Siebrig Gaastra en 

Molen De Hoop in Oosterbeek van Johan Kreeften-
berg.

Molen en woonhuis aan de Klinkenbeltweg in 
Deventer.
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was van 1906 tot 1920 molenaar op mo-
len Geertruida Cornelia aan de Enkweg 
in Gorssel. Toen verkocht hij die molen 
aan de Coöp. Aankoopvereniging aldaar 
en was daarvan tot zijn dood in 1931 
directeur.

In 1898 werd besloten om achter de 
windkorenmolen aan de Lankhorster-
straat een mechanisch aangedreven 
molen te bouwen om verzekerd te zijn 
dat er ook in tijden van weinig wind, 
toch gemalen kon worden, een stoom-
molen dus. 
In 1906, Bart was inmiddels 50 jaar 
molenaar aan de Lankhorsterstraat, 
werd er stilgestaan bij die veelbewogen 
tijd en las de jubilaris een prachtig, zelf 
gemaakt gedicht voor, dat vooral zijn 
eenvoud uitstraalde, maar waarin ook 
het vele doorstane verdriet tot uitdruk-
king kwam.

Zoals dat bijna altijd gebeurde vlogen de 
oudste kinderen als eersten het veilige 
nest uit en vonden hun plaatsen in de 
maatschappij; bij de jongens hebben we 
dat al kunnen lezen, maar ook de doch-
ters vonden hun weg. De meiden van 
Kreeftenberg lagen kennelijk behoorlijk 
goed in de markt want er bleef er geen 
een achter als muurbloempje. Geer-
truida trouwde in 1886 met Hendrik Jan 
Mulderije, landbouwer in Vierakker. 
Jansje trouwde in 1895 in Warnsveld 
met timmerman Evert Lebbink. Hanna 
trouwde in 1901 in Warnsveld met de 
Wichmondse bakkerszoon Evert Schup-
pers en zij namen een bakkerszaak over 
in Vorden.
Bertha trouwde in 1911 met timmerman 
Albert Kraaijenbrink en zij startten een 
horecabedrijf in Winterswijk.

De jongste dochter Jo bleef het langste 
thuis wonen en kreeg een relatie met de, 
natuurlijk ook inwonende, molenaars-
leerling van haar vader Willem Kluvers, 
zij trouwden er in 1907 bij in. 
In circa 1909, nadat Bart Kreeftenberg 
ruim 50 jaar het molenaarsvak had 
uitgeoefend op deze windkorenmolen 
en later ook op de stoommolen aan de 
Lankhorsterstraat, verkocht hij het ge-
heel aan zijn dochter en schoonzoon Jo 
en Willem Kluvers.
Bart Kreeftenberg overleed op 79-jarige 
leeftijd, een voor een molenaar onge-
kend hoge leeftijd, op 1 januari 1912 in 
het huis voor de molen waarop hij zo 
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vele jaren molenaar was geweest. Zijn 
vrouw Hendrika overleed in december 
van datzelfde jaar. 
Willem Kluvers, de nieuwe eigenaar, 
liet in 1911 een nieuwe stoommolen 
bouwen op een terrein in de kom van 
het dorp Wichmond en wel op de hoek 
Dorpsstraat/Vordenseweg.
In een ‘live verslag’ door een 
Wichmondse bewoner in het hierboven 
al genoemde boek “Wichmond 1200 
jaar” wordt trouwens gesproken van een 
dieselmotor, misschien is de stoomma-
chine later vervangen door een moder-
nere dieselmotor?
Deze molen, in Wichmond kortweg ‘De 
Stoom’ genoemd, werd bemand en ook 
bewoond door de inmiddels ook mole-
naar geworden Hein Kreeftenberg, die 
immers in het gezin van zijn oom Bart 
was opgegroeid. 

Hij werd eigenaar van ‘De Stoom’ in of 
voor 1914.
Hein trouwde met Aaltjen Memelink en 
zij kregen een zoon Hendrik. Hein werd 
echter ernstig ziek, hij had stoflongen, 
een ziekte die veel molenaars trof en 
velen al op jonge leeftijd van het leven 
beroofde. Het jonge echtpaar werd door 
deze tegenslag gedwongen om hun mo-
len te verkopen. Koper werd in 1923 Jan 
Krijt en vervolgens werd in 1937 Reint 
Krijt eigenaar. De Stoom werd na jaren 
leegstand afgebroken en op dat terrein 
werd het huidige “Café Den Olden Kriet” 
gebouwd.
Hein Kreeftenberg was door zijn ziekte 
gedeeltelijk invalide geworden maar 
werd ondanks dat, maar wel om zijn 
ongekende vakkennis, toch als chef-
molenaar aangesteld aan de Coöperatie 
in Baak. Hij ging daar naar toe per fiets 
met een hulpmotortje vanaf zijn woning 
tegenover de windkorenmolen aan de 
Lankhorsterstraat in Wichmond. Hij was 
toen één van de allereersten die een der-
gelijk vervoermiddel bezat. Erg lang heeft 
Hein daarvan niet meer kunnen genie-
ten, want hij is op 18-3-1928 op 42-jarige 
leeftijd overleden.

De kinderen Bertha, Bernard en Hanna Kreeften-
berg

De Stoom, in het dorp Wichmond, vlak voor de afbraak.
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Het echtpaar Kluvers-Kreeftenberg heeft 
hun molenaarsbedrijf aan de Lankhor-
sterstraat in 1914 verkocht aan Jan Wil-
lem van der Brink.
 
Of de oorzaak daarvan eveneens te ma-
ken had met gezondheidsreden is he-
laas niet bekend, wel echter dat beiden 
in Barchem vrij jong zijn overleden in 
1936/37, waar zij een winkel bezaten.
De windkorenmolen is in de jaren 30 
afgetakeld, zoals dat in molenaarsjargon 
genoemd wordt als het wiekenpaar en 
draaiwerk verwijderd wordt en er alleen 
een molenromp blijft staan. Vanaf die 
tijd werd er dus nog alleen op motor-
kracht gemalen.
In mijn jeugd in de vijftiger jaren was 

die molenromp nog van de weg af zicht-
baar maar later is hij in de uitbreidingen 
van de bebouwing opgenomen. Hij is 
(nog) steeds gedeeltelijk aanwezig. In 
de huidige moderne maalderij is nog 
een stuk muur van de molen en een trap 
naar de maalzolder aanwezig, het enige 
dat is overgebleven van een nostalgisch 
verleden.
In december 2000 heeft de familie Van 
der Brink hun bedrijf verkocht aan 
Agruniek Rijnvallei, die de maalderij 
nog steeds in bedrijf heeft.

De Stoom, in het dorp Wichmond, vlak voor de afbraak.

Het echtpaar Kluvers-Kreeftenberg.

Een stuk molenmuur ( 3steens dik) en de trap naar 
de vroegere maalzolder.

De familie Van den Brink voor hun molen in 1914.



36

Voor mij (Bart Kreeftenberg was mijn 
overgrootvader) gaf het toch een heel 
apart gevoel toen ik uit nieuwsgierig-
heid, voor het eerst op bezoek bij de 
familie van der Brink in 2007, via die 
trap naar de maalzolder klauterde. Er 
gaat dan door je hoofd de gedachte: 
‘hoeveel keren zou ‘Opa Bart’ diezelfde 
trap beklommen hebben’? Echt een 
heel bijzonder gevoel waarbij al je haren 
recht overeind gaan staan.
In 2010 is er, door stomtoevallige om-
standigheden, spontaan door enkelen 
een soort mini-Kreeftenberg-reünie 
georganiseerd. Na contact opgenomen 
te hebben met de familie Van der Brink, 
die toen nog naast het bedrijf woonde, 
zijn wij uitgenodigd om het bedrijf en de 
voor ons erg nostalgische plek te komen 
bezoeken.
We werden superhartelijk met koffie 
en zo ontvangen en na een verkennend 
gesprek rondgeleid op de plekken waar 
nog delen van de molen te vinden zijn. 
We hebben met z’n zessen als Kreef-
tenberg-nakomelingen die trap naar de 
maalzolder nog weer beklommen en 
daar heeft de oudste uit ons gezelschap, 
Dien Kreeftenberg, dat gedicht nog weer 
eens voorgelezen, dat ons aller over-
grootvader in 1906 had voorgelezen bij 
zijn 50-jarig jubileum voor zijn kinderen 
en verdere genodigden.

Ik weet het, het klinkt erg kinderachtig, 
maar het was een mega-emotioneel mo-
ment, waarbij alle aanwezigen tranen in 
de ogen hadden!

Daarna hebben we samen het fami-
liegraf van Lambertus Kreeftenberg in 
Warnsveld bezocht en tot besluit een 
borrel en een warme lunch genuttigd bij 
Hotel Bakker in Vorden.

Daarmee was er aan onze éénmalige 
spontane mini-Kreeftenbergreünie van 
zes personen, waarvan bijna niemand 
elkaar ooit gezien had, een prettig einde 
gekomen.

Veel gegevens voor dit verhaal zijn 
verzameld door Gerda Rossel in het 
Provinciaal Kadaster in Arnhem, waar-
voor hartelijk dank. Ook in het prachtige 
boek “Wichmond 1200 jaar” vond ik 
enige bruikbare en vooral vermeldens-
waardige gegevens.

Zutphen, 22 oktober 2019.

De oudst aanwezige Kreeftenberg (Dien) leest het 
gedicht voor.

Grafsteen van de familie Kreeftenberg
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Nu een foto uit het archief van foto-
graaf Dolphijn. Wie herkent deze 4 
jonge mannen, waar en wanneer is 
deze foto gemaakt? Uw reacties, waar-
voor bij voorbaat dank, graag naar de 
voorzitter van de fotocommissie. 
E-mail: rinus.ilbrink@gmail.com,  
tel 552666, adres Strodijk 1.   

Fotocommissie 4 JONGE MANNEN

De foto werd al snel door een aantal 
leden herkend, die is nl. opgenomen 
in het boekje “Kent u ze nog… de Vor-
denaren”, samengesteld door Jaap van 
de Broek.*).
De foto is in 1939 gemaakt tijdens een 
concours in Hengelo Gld. We zien 

v.l.n.r. achterste rij: Joop Sneeloper, 
Bart Kroeze(?), Massie Wentink, Jan 
Kreunen, Hendrik van de Berg, Henk 
Weekhout, Gert Sneeloper en Karel 
Spiegelenberg. Middelste rij: Bernard 
Wielakker (Hengelo G.), Derk Gol-
denbelt, Jan Papperse, Derk Janssen, 
Hendrik te Brake, Jan Hilverink, Gerrit 
(Picollo) Kervel, Karel Jansen, Gerrit 
Spiegelenberg, Wim van Til, Ben His-
sink en Piet Greuter. Voorste rij, zit-
tend: Franken (Hengelo G.), Hendrik 
Stiedink, Gijs Weekhout, secretaris/
penningmeester; Derk Wolters, diri-
gent; Hendrik Groothedden, voorzit-
ter; Derk Mastenbroek en Theo Buunk.       
*) Uitgegeven bij de Europese Biblio-
theek, Zaltbommel in 1985.

FOTO UIT DE KRONYCK VAN JUNI 2019: 
EMPO MANNENKOOR 1939


