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TEN G!êLETDE 

Voor u ligt weer een M idw i n t erpr aa t van de 
Oudheidkundige Vereniging 'Oud Vorden'. Omdat het 
u iterlijk van deze Midw interpraa t nauwelijks is 
veranderd vergeleken met vorig jaar , had u d eze 
waarschijnlijk a l van een afstand herkend. Wij zijn van 
plan om dit ui terlijk voor de Midwinterpraat in ieder 
geval voor een aantal jaren a ls 'huisstijl' te gaan voeren. 
De inhoud erva n is ook dit j aar wee r ee n bonte 
verza meling va n hi stori sche besc houwin ge n 
interessante verhalen, en anekdotes. Bovendien hebben 
we di t jaar L"'en echt kerstverhaa l. 

Zoals gebrui kelijk heeft onze voorzitter flink zijn best 
gedaan , en niet a lleen met het vcrenigingsnieuw s, 
getuige de overige drie artikelen die hij voor deze ·ui tgave 
heeft geschreven. Toch zijn wij ervan overtuigd dat er 
onder u diverse onbekende schrijfta lenten schuilen die 
ook best iets in teressants voot· Midwinterpraat zouden 
kunnen schrijven, 'ter leringe ende verm aack' van de 
andere leden. Begint u alvast eens na te denken ovér een 
stukje voor de Vorden.se Kronyck, die in het vootjaar weer 
verschijnt. Wij wiUen u er uiteraard ook graag bij helpen. 

Tenslotte rest ons nog u en de uwen goede ket'Stdagen en 
een zo gezond en voorspoedig mogelijk l997 toe te 
wensen. 



Vc•·onigingsnicuws 
li.U. Wullinl< 

In de vorige M id winterp raot werden d c 
vun:niKing-~uct:lviteit.en tot en met october 1995 
bchunddd. 
In novtJmhcr hud onze vcr(.mi~ing de eer de ecn'lte 
vcrtuning te zien vun d1.i film , 'De bot:r van ~-tister', een 
diavuor::;L(•Iing- in de vorm vun een fïlm , 1mct: geluid'. De 
mukt:r~ van dit klunkhccld, dut het lt:vcn np h et 
pluttc:lund in het begin van deze eeuw uitbeeldt, zijn de 
heren Graaskamp en Rouwhorst. Zij toonden hie rmee 
aan dat ook amateurs best een goed produkt kunne n 
maken. Dt: heelden die in veel gevallen van oude foto's nf 
ansichten zijn gehaald, wm·en van uit':!t.ekcnde kwalite it 
en lwt comnwntaar paste l !l' goed hij. 

liet juur 1996 begon voor de vereniging, zoals a l j a ren 
hel j.tdll'uik i~. met de Niejaoriive:iite in Het Pantoffeltje . 
De lu~IUIIj,pi telling was hijzonder grout , zodat de 
olit·IH•IIt·n, kod1.cn 1m wufol:-l, waurvoor diverse leden zic.:h 
hutltll!ll ingt:Mpunncn, wt~m· grclig uf'trck vonden. Gust op 
duzu uvoncl wus de trouhudour Gcry Gruot Zwauft.ink 
Dc:lc wt:~l 'l.ijn rcpertoin! uit!óltckend te brengen , alleen 
zuu er wut meer vu rintic in 'l.ijn Htukken mngc n zitten. 
Voor meerde re person e n in de zual waren hd 
'he rhalingen ' van wat ze al uens eerder te zien kreg-t~ll. 
Muur mi~schien heeft hij nu al wat meer in zijn murs en 
kun t:l' nog hc.st. een wecrzi<:n in zitten. 

Oude film:; van Vorde n doen het ultijd goed en De 
Herberg wa:; op 15 fehnwri dun ook uitstekend bezet. 
De heren F'. on R. Schmitz lh:t.on uns die avond uun..de 
hand van oude tïlmfrag:mcnt~.:n he t. êén en ander zien 



van het Vorden van omstreeks 1930 tot 1960. Door een 
mi sverstand was er een projectiescherm opgesteld dat 
niet al te groot was. 'I'och heeft iedereen volop genoten 
van het gebodene. En dat laatste is ui teindelijk de 
bedoeling van dergelijke avonden. 

Op 3 1 janua1·i vond op kasteel Hackfort de presentatie 
plaats van een vernieuwde index van het a rchief van 
het huis Hackfort. Samen met de heer J . van den Broek 
wa :-; uw voorzitter daa rvoor uitgenodigd , e n dus ook 
aanwezig. Naast het in ontvang~t nemen van een 
exemplaar van di t boekwerk voor de vereniging, konden 
er enkele nuttige contueten worden gelegd. 

De jaarvergadering vond dit jaar plaats in Het 
Pantoffeltje en wel op 25 maart. De heer J. van der Peijl, 
die vanaf de oprichting in het bestuur van onze 
veren ig ing heeft gezeten - en daarin maar weinig 
vergaderingen mis te - vond het nu tijd om op te 
s tappen. Hij was dus niet herkiesbaar. Zijn plaats is 
inmiddels ingenomen door de heer Curlo Bosch, van Het 
Hoge. De voorzitter was herkiesbaar en hij zal de 
vcKn·zi tte rshamer nog weer een paar jaar hante1·en. 

Na de vcrgadering traden de heren J. van den Broek en 
P. Tukken aan met hun vervolg op de diaserie 'Oude en 
nieuwe gezichten van Vorden'. Het eerste deel was door 
hen reeds in te bruari 1995 vertoond. Ook nu weer was 
a lles prima verzorgd en kreeg iede reen een goed 
overzicht van de veranderingen op all erlei gebied in ons 
dorp. 

Van 23 apr il t/m 4 mei was de vereniging weer present 
in de bovenzaal van de Openbare Bibliotheek. Ditmaal 
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rnlll. t~cn h•ntoon::.tclling vun een prachtvcr."nmcling 
oude wens- t•n fdicitutî ekaarten waarvan enkele al 
meur dun honderd jnm· oud wa 1·en . Ons bestuurslid de 
he<w H. W. Ro~scl , hud de 1.org voor het bijeen brengen 
vun de knurtc n. en voor het copiëren (want het waren 
copicön die u heeft gc1.ion(!). Op hetjuiste moment was 
er van de zijde van de bibliotheek voor nieuwe lijRten 
gezorgd. Mede daardoor was de presentut.ie uits tekend 
en was de tentoonstelling een mooi visite kuurtje van 
onze vereniging. Degenén die kaarten hesehikbaar 
stelden wonfen hierhij alsnog hmteljjk bedankt. 

Het heeft lang geduurd, maar op 2 mei wus het dan 
zover. Eindelijk was het veldname nboek klaar en 
werde n de t!e1·s tc e xemplaren uitge re ikt op 
kn~teel/gemecntehuis Vorden. Zo is het vele we rk, 
vcrricht door de heren B. Bnrgeman, J . van den Broek 
en R. Kater toch niet vergOefs geweest. Want het 
re:-~ultunt mn~. mede door de 1.org van het Staring 
lnstit.uut, ge?.icn worden. Er is nu een goed ove1·ûcht 
ontHt.uon van de oude veldnamen die de mensen vroeger 
gaven nan bepanlde stukken land in hun omgeving. Er 
was uitgebreid van de gelegenheid tot voor-intekening 
geb1·uik gemaakt, zodat de oplage zijn weg wel zal 
vinden. 
Va naf deze plaats nogmaals hartelijk dank aan allen die 
meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit 
boek, in het bijzonde1· de heren Bargcman, Van den 
Broek en Kater. Het is een stukje 1monnikkcnwerk1• 

De omgeving van N~jmegcn wnf-l dit.jttur het doel van de 
excursie rei ~, die np 22 rneî pluuts vond. De ecr f! t.e 
bestemming waR het dorp Ooy, Wé.lar de kotlie klaar 
stond, verRiCrd met een 1rnuricke'. Ook was daar een gids 



aanwez ig di e het. gczel sc hnp te lo~ t. en uitleg gnf' bij de 
rundtoe r door de Ooypolder. Tijden~ deze toer wc·e~ hij 
on~ op enkele opm(•rkc \ijke g-~bouwcn in de polde r. 
a lsook op de mooie natuur, di e nng-nl wat ve • ·~chillcn 
vertoont met het Achte rh oekse landschap. Hd i ~ 
uite ruard zo dat de natuur zich vanuit een bu ;:; maar 
heel beperkt bloot geeft .. 

Bij de volgende he;:;tcmrning. dP He ili w·~Lnnd~S !.idlling. 
Rto nde n twee gid;:;cn klnar die zorg drol'gcn voor <h~ 
begele iding op het uitge:;;; tre k tP terrein va n dit 
muscumdorp. Het tenein is zo uit~csl.rc ki' dat j (' het 
haast een dorp kunt noemen. All es is hier nagebouwd in 
oosterse stijl , zodnt me n een goede indruk krijgt van het. 
oude land Is racl en haar bewonen:: . 

Vervolgens ging het gezelscha p weer nanr Ooy l J.Tug, 
wnar een uits teke nd vcrzorgde koffï ctnfc l w:H;hHe. 
Mede dam·door was iede reen mepr cbtn te vreden toe n we 
weet· in Vord e n aankwam e n. Zekc•· ook rl e hee r 
Schoolderman, di e deze rcif: had gc-u rgn nisecrd e n 
waarvocw hij bij d c;~,en nobrmanls wordt bedankt. 

Op zaterdag 14 okt.ohcr was de 'Open -A1onumtmfcndu;:(. 
De uit.gc:wtte route ging ditj aa r door het zuidwcf:ü.· llj\.;p 
deel vnn onze ge meente. D e hi e nltt vo lge nd <' 
monumente n waren ope ng-esteld, ofte be7.ichtigf' n: 

De NederlandR H ervormde Ke rk. 
Het Poortje bij de Wehme. 
Het Bakhui sj e bij boerderij Vogele n zang, nan d (' 
Eld ersmaat 
Smederij Oldenhnve. 
Boerderij Groot Enzet·i nk, aan de Hamminkwf•g. 
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Oe lloums Katholieke Kerk, te Vit~rukke r . 
Het Bak hu isj e va n de fam Weu st.e nenk, aan de 
Koekkoek~tnwt. 
De Mangelkuil bij boerderij Het Addink. 

Dat de Nederlands Hervormde Kerk, met zo'n 200 
bezoekers, het meest in de belangstelling stond, is ni et 
zo vcrwonderlijk gezien haar ccntrnlc ligging. 
HU d l~ hoerderij va n M(~v • ·· Weusl.<~ncnk aun d t: 
l(odJwckst.ruat we rd door Dh r. Van Bremen, van Het 
ll ogc, brood gebakken in de daar aa nwezige bakoven. 
Vu n Bremen kent de kneepjes van het vak nog goed. Hij 
wist er da n ook voort reffel ijk s makend brood in te 
hul.k c n, "al h i.!t!/l wel elke oven zün .•;pecifieke 
eigt'nschapp..:n waar je ee/1. lJt~etje vertrouwd mee moet 
rak~1t ",zo vcrlelde de heer va n Bremen ons. 
Ook de boerderij Gn.M)t·l~nzcrink, aun de Hammink weg, 
werd goed bezocht, even al~ de smederij van Oldenhavc, 
waar men 'het ijzer smeedde toen het heet was'. 
All e medewerkers aan de:t:e dag (en dut waren er vele) 
harte lijk dank, in het bijzonder de organisato ren , de 
here n G. Koop, H . W. Ro~sel tm R. Kate r, deze laat~ te als 
vertegen woordiger van de gemeente Vorden. 

Met wat. minder vierkante mct.ers dan vorig jaar, werd 
ook in Hl96 weer dee lgenomen uun de janrlijk:5e 
tontnun;.;telling van Nuts llora liu. Dunkzij de goede 
zorgen van ,Joop van Drute n waren wij weer 
vertegenwoordigd met een stand di l! l'.ich onderscheidde 
van de middelmaat; g·cwoon kla::>se! li et thema van deze 
Floralia·teni.<IO II ::ii.e llin g· wu:-; 'Oude Gezegden en 
Spred.:woonl~~~~·. 
De Vl! n !lli l-{in.L:" 'Omi·Vordcn' had tiaar opingcspecld met 
t!t: IL S tlreckwtHJ I'dt ~ rl · l l tt 'I.Zt ~ l . Aa11 de h1.1nd van tekeningen 



diende men de bijpassende gezegden op een formuliet· in 
te vu llen. Er waren 115 deelnemers- een verrassend 
groot aantal - waaru it de volgende prij :-; wi nnaars te 
voorschijn kwamen: 

J c prijs 11 . 50.- : H. Suete1·s, Si ngel 3, Hengelo (Gid). 
2e prijs fl. 25.-: Reef, Prins Johan Frisohof6, Terborg. 
3e prijs fl. 10.-: A. van Ark, Insulindelaan 62, Vorden. 

De hestuur·s lcdcn de heren C. Bosch en H.W. H.osscl 
hadden door middel van een serie ui tvergrootte oude 
a ns ichtkaa rten een goed beeld va n het oude Vorden 
samengesteld , hetgeen de stand zeer aan trekkelij k 
maakte. 

Het seizoen 1996/1997 werd op d insdag J 7 se ptember 
geopend met. een dia-lezi ng. Deze lezing werd verzorgd 
door de heer J. Berencis uit Doetinchem. De bijeenkomst 
vond plaats in het Pant.ofl'c l ~j e. De heer Beren ds. heeft 
veel studie gemaakt van de historie van het kasteel De 
Sla nge nburg, hij Doetinchem. Aan de hand van een 
g root aa ntal di a's wist hij vee l ove r de vroege re 
bewoners en van het gebouw te verte llen. Ook het 
Duitse landgoed Vornholz, in Ostenfelde, was voor hem 
heel be kend terrein. In dit hui s bevinden zich vee l 
sch ilderijen afkomstig van de Slangenburg. 
E r werd bovendi en nog ee n bezoek gepland aan de 
Slangen burg, als vervolg op deze avond. Misschien zal er 
ook het komende jaar een bezoek worden gebracht aan 
Vornholz. Een avond die niet alleen onderhoudend, maar 
0<1k kennisverrijkend was. 

Op 14 oktober waren we 's avond~ in De Herberg voor 
een hernieuwde kennismaking met de heer Beume1· uit 
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'Westervoort. De vorige keer dut. hij voor Oud Vorde n 
aantrad , belichtte de heer Beumer het vors tend om 
Gelre. Ditmaalliet hij ons veel zien van diverse plaatsen 
in Gelderland, waarbij voOt·al hijzonderheden betreffende 
kerken , kas telen en a nd ere gebouwe n bijzondere 
anndacht k.regmt. 
De bijna honderd bezoekers op deze avond zijn dool' de 
bijzondere verteltrant van de heer Beumer zeker aan 
hun trekken gekomen. 

Het Meestershuis en de Openbare Lagere School, 
9 die toentertijd nog aan de (onverharde) 

Dorpsstraat lagen. Deze foto moet omstreeks 
1890 zijn genomen. 



Schoolgeld v(oór 1858 
H.G.Wullink 

Bij de onderwijswet van '1.858 \ve rd onder mukrc hcpna ld 
dat de onderwijzen~ een j aarwedde van d<.• gcnH'<'nh~ 
kregen. En al~ gemeente-ambtennar wa ren z ij verplicht. 
:uwg te dragen voor hctondcnvi_is. V1xw die tijd lucgen :r.ij 
hun inkomsten uit bijdragen vnn de oudcrR vnn de 
kinderen die zij les gaven. Omdat een ~choolmecst.c·r in 
de r-egel teven~ ko~t.<:~r wa~. II.'VPI'de hem dat dl< jn:u· ooit 
nog- een bepaalde hoeveelhe id konm , of andl'l'l' 
landhouwproduktcn op. 

Wat hetaalden de ouders nu vnor hun schooll!anrHk 
kinde re n? Enig inzich t hic r·in geven on!'! f'(' ll pnar 
rekeningen van schoolmeester ILJ. Ens ink ann éne B. 
Ringelen berg. De eerste is gedateerd l januari 184!) en 
betreft 'onderwU,<; aan zijne kinderen' in 184-1 . 

Hendrilws 46 weken 2e klas 
Mina 36 weken .re klas 
Leer- en schrijfbehoe{t:elt 

Totaal 

{1. 3,45 
{1. 1,80 
{1. 1,65 

{l. 6,90 

Sch\jnbaor was de rekening over 1843, mi fl. 5,57. ooi;; 
nog niet betaald, want dat wordt nog een keer vcrmeld 
onder aan deze rekening. 

De tweede rekening is gedateerd op 1 juli 1850. Hel 
betreft de jaren J 847 tJm 1850. Hendrikus volgt in 1847 
gedurende 39 weken de lessen in de derde klas en dat 
kost zijn vader een bedrag van fl. 4,87. Op de rekeningen 
daarna vinden we Hendrikus niet meer terug. J\<li nn 
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echter nog wel, want zij volgt nog tot 1849 de lessen, in 
totaal 78 weken. , 
In 1847 komt, volgens de rekeningen, Mietje op schoól en 
geniet dat jaar gedurende 20 weken onderwijs in de 
eerste klas, ten bedrage van 11. 1,00. 

Veel vakantie had schoolmeester Ensink kennelijk niet, 
want in de jaren 1848 en 1849 volgt Mietje gedurende 50 
weken per jaar de lessen. Ook zij doorloopt dl'ie klassen. 
Leida Ringelenberg komt in 1847 op school en staat voor 
in totaal142 weken op de •·ckcning. In 1850 komt Antje 
in de eerste klas. Zij is waarschijnlijk de jongste uit het 
gezin. Zij staat voor 9 weken op de rekening en dat 
kostte toentertijd 11. 0,45. In totaal geeft deze rekening 
een bedrag te zien van fl. 37,70. Daarin waren kennelijk 
ook de boeken en leermiddelen begrepen. 

B .. J. Ens ink wct·d in 1835, tcgeHjkcrtijd met de opening 
van de nieuwe school, als schoolmeester be noemd. 
Daarvoor was hij al tien jaar bij zijn vader, Jacob 
Ensink, in de leer geweest. Deze was al sinds 1805, als 
opvolger van P.A. Gallee, als onderwijzer aan de school 
verbonden. B.J. Ensink was tot zijn overlijden op 30 
november 1879 in totaal 44 j aar aan de school 
verbonden. 

Geraadpleegde bronnen: 
Oudheidkundige Vereniging 'Oud Vorden', 1987. Vorden, 
Een Histodsche Verkenning. (Ui tg. Weevers b.v., Vorden, 
l97pp.) 
Archief mevr. G. Martens, Het Molen bliek, Vorden. 
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Herinneringen aan kerst 1948 
G. Koop 

Ik had er in dat jaar als marinier bij de 
mariniersbrigade in de oosthoek van Java al weer een 
jaar opzitten. Ik was daar mitrailleurschutter bij een 
mitrailleursectie en nam deel aan allerlei patrouiJies en 
':tuiveringsacties' in de binnenlanden. Ook bruggen 
bewaken hoorde daarbij. We leefäen en sliepen in 
tenten die beveiligd waren door zandzakken. Dat waren 
dus een soort bunkers. Het was daar in die periode 
natuurlijk niet altijd even veilig. Dergelijke patrouilles 
waren dan ook echt geen wandeltochten door de 
prachtige natuur van Java. Je moest je ogen altijd goed 
de kost geven anders liep je zo in een hinderlaag. 

Op 15 december 1948 werden we plotr;eling afgelost 
door de landmacht. 'Ve gingen toen terug naar 
Socrabaja. Er waren wel veel geruchten, maar waarom 
we p1·ecies teruggeroepen werden, wist niemand van 
ons. De volgende dag werd ons medegedeeld dat het om 
een politionele actie zou gaan. Die actie bestond er voor 
wat ons betrof uit dat er een landing vanuit de Javazee 
zou worden uitgevoerd. Deze landing zou plaats vinden 
bij een kampong, Glondong geheten, aan de noordkust 
van Java. Deze pluuts lag in de huurt van Tocban, 
ongeveer 10 km verder landinwaarts. Het doel van de 
actie was om na 2 dagen Madioen te bezetten, wnru· 
het hoofdkwartier van de Indonesische strijdkrachten 
was gevestigd. Deze plaats lag op ongeveer 80 km van 
Toeban. 

Op 17 december werden we in de haven van Soerabaja 
'ingeladen 1 in de landingsvaartuigen. Slaapplaatsen 
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waren er op deze vaartuigen niet, dus we lagen maar 
wat op het dek. Beneden in het ruim was het namelij)<.é 
wel 40 oe; daar was het niet uit te houden. En zo 
voeren we Jangs de kust op de Javazee, richting de 
landingsplaats. Het werd donker, maar er gebeurde nog 
niets. De nacht viel in en wij lagen maar op dat grote 
dek. De natte moesson was inmiddels goed op gang 
gekomen. Het regende aan één stuk door en we waren 
door en door nat. Toen het ochtend werd, lagen we 
zover van de kust af dat we de kuststrook nauwelijks 
konden onderscheiden. En ook deze dag ging voorbij. Wij 
wachten intussen maar af, maar er gebeurde niets. 
Dan maar weer eens wat proberen te slapen, wat 
natuurlijk niet zo best ging. Om middernacht kregen we 
een toespraak van de commandant en er werd een 
dienst. gehouden door de aalmoezenier en de dominee. 
De order was: morgenvroeg om 4 uur zou de eerste goJf 
mariniers aan land gaan. Daar hoorde ik ook bij. We 
stapten van de landingsvaartuigen over in de kleinere 
storm boten. En daar ging het dan, lichting de kust. Het 
was die nacht volle maan. Dat was dan ook het enige 
licht dat er was. Er werd niet vee] gezegd, want 
iedereen zat in spanning. Je wist tenslotte nooit watje 
te wachten stond. Landingsoefeningen had ik al wel 
gedaan in Bergen op Zoom, op de Oosterschelde, maar 
dit was toch wel even wat anders. Opeens liepen de 
stormboten vast. Wij er uit, het water in. Nu ben ik 
niet één van de langste, dus daar stond ik tot mijn 
middel in de Javazee, met mijn mitrailleur van 24 kg 
boven mijn hoofd. Ik probesrde zo snel mogelijk aan wal 
te komen, hetgeen nog niet meeviel, want je bent in het 
halfdonker snel je oriëntatiegevoel kwijt. Maar ik 
bereikte wel de plaats waar ik moest zijn. Snel 
schuttersputjes gegraven en dekking gezocht. We 
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waren met zn'n 300 marinie r:;. E r we rd niet V<~ e l 
t~genstund geboden. Dat kwnm later pns. 
De troepen van de T.R.I. (Tent.nra Republik Indonesia) 
hadde n zich bijna allemaal in de binnenl a nden 
teruggetrokken. Dut. wus op 19 december 1918. Toen 
he t. lich t werd, volgde het zwar e mate d eel rnet 
bemanning. -

Op 20 december kon de opmars richting Ma tHoen 
beginnen. Wij op de wagen~ en daar gingen wc dan . 
Maar na ongeveer 10 k.m lie p de hele boel al vas t. 
Bruggen waren verniel d~ zwa re bomen over.· de weg 
gelegd, overa l bomk1·nters en veel, heel veel modder. NR 
één dag waren we nog geen 20 km opge~choten en het. 
regende maar door. VolgenR de planning hadden wc al in 
1'jcpoe moete n zijn. Het werd al snel donkCJ' en W<' 

zaten muurvast me t. het zware ma tet·ieel. De hi'XJfd wc-•g 
door de djatty-bossen (t eak·hout) was to tnul 
onbegaanbaar en de sma lle wegen waren nik-en te voe t. 
begaanbaar . Maar w e hadden nog zo'n 80 km te ga an 
voor we in Madioen zouden zijn. 
Er werd overlegd, want terug kon niet meer . Het 
besluit was snel genomen . De infanterie va n de 
ma riniBrs zou te voet verde r gaan. De zwa re 
ma•·sbepakking werd achter gelaten en met lich te 
bepakking zou het vcrder gaan. Toen het dng werd . 
werden er· 3 compagnieën gefonneerd. Eén colonne 7.0U 

via Ngawi gaan, tet·wij) 2 andere colotmes via Toehan. 
Babad, richt ing Madioen zouden trekken. En zo ging 
het verder. Het werd een tocht die ik mijn leven niet 
meer zal vergeten. Het was lopen , dan weer kruipen. 
want je werd regelmatig beschoten. Dan moest je weer 
een kali (rivier ) oversteken waarvan de brug stuk wa~ 
en zo kan ik nog wel even door gaun. Als het donker 
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werd 'sliep' je op de grond. We leefden van d e 
noodrantsoenen. Waar we precies waren, werd zo nu en 
dun op de kaarten vastgesteld. En zo gingen we maar 
Jour. J 'c moest zorgen dat je bij e lkaar bleef en niet te 
veel achter makte, ander$ was je zo verdwt~ald. En de 
weg vn.1gen was er daa1· toen ook niet bij. En zo werd 
hel ken~tuvond .. 

Het was volkomen stil, zo stil a ls uileen een tropische 
nacht kan zijn. De bewoners van de kampong waren 
al kn gevlucht, dus konden we in de lecbrstaande huisjes 
de uadü droog doorbrengen. De ofticieren waren een 
paar huisjes vcrder bij ell<aar om de verdere gang van 
zaken te bespreken. 
En hier gebeurde het wonde1·. Een paar jongens zeiden 
IHlg· dat. het die avond Kerstavond was. Maar niemand 
gaf antwoord, hocwui wc het wel hoorden. Uit één van 
de hui :wn waar de officieren hivakkeet·dc n kwam 
muzi t~ k. Er stond blijkbaar een grammof()(m. 

Lutc r hoorden we van die éne plaat die er duar wus 
geweü::;t waarvan de tite l niet meer leesbaar was en die 
ienwnd voor de grap op de grammofi:Jon had gelegd. Het 
wa;-; zo' n ouderwetse g rammofè1on, zo één die je op 
mul.::!st draaien. 
En zo hoonJen we in een onevenw ichtige maat, juist op 
dut moment 'Stille Nacht, Heilige Nacht'. Een orkest 
m d ee n koor en het 'Stille Nacht', dat in het 
Nederlands gezongen werd. Het. wa::; vrijdagnacht 24 
december in deze kleine kampong, ver van de bewoonde 
wereld, waarvan ik de naum niet eens meer weet. We 
rilden allemaal en dit keer was dat niet van de regen. 
D it wus mijn kerstnacht van I H4 8. 
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Op Ecrsle Kerstdag WH 8 het. W(~er droog en trokke il wc 
weer ve rder. We kwamen nu dichte r in de huurt van 
~Ngawi. We hoord en ontploffinge n e n we rd e n 
waakzamer. In Ngawi was een groot fort waar vnnuil 
nog wat vcrzet werd geboden, maar verder wn~ ook 
daar alles weer verlaten. Er was veel in de hrnnd 
gestoken door de T.R.l.; de ;r.ogcnaamde t.nkt.iek van d<' 
verschroeide aarde. Maar we hadden weer wat te eten . 
want kippen liepen Cl ' genneg rond en die s mnakte 11 
beter da n de noodrunbwenen. Midden in de nneht wnft 
er nog even een tegenaanval van de 1'.R.l.. dus wt ~c r 
niet sÎapen. 
Op Tweede Ke rstdag gingen wc weer vcnler, want 
Madioen moest be1.et worden. Het waR nog zo'n 40 km 
en dus gingen we weer op weg, richting PocÏwodadi. H C't. 
was inmiddels al 26 december. Op 28 december lagen 
wc voor Madioen. Er werd vt.-el t egensta nd verwacht. 
maar e r gebeurde ni ct!-1. De hele !-l tud w::ts vel'laten. Er 
werden munitie en voedselpukkeUen voor ons gedropt. 
Dat was wel nodig, want we hadden nog maal' Voor een 
paar dagen. 

De Tweede Politionele A.ctie wenl beëindigd up 2!1 
december. De zuiveringsacties gingen nog door tot JO 
augw~tus 1949. Toen was het: 1Staakt het vuren'. Ann 
het eind van 1949 was ik weer thuis, in Vorden. 



Kerkbanke n 
H.G. Wuitink 

Het is tegenwoordig heel normaal dat iedereen in de 
Dor·pskerk kan gaan zitte n waar het hem of haar het 
beste lijkt. Dat was vroeger wel a nders. Tot 1830 was 
het zelfs zo dat veel mensen voor hun eigen bank 
zorgden. Ook onderhield niet iedereen zijn bank naar 
behoren , zodat de aanblik van het interieur niet altüd 
eyen mooi was. Overigens was het aa ntal zitplaatsen 
aan de lage kant en de kerk wa s e igenlijk te klein om 
iedereen op zondag een plaats te laten krijgen. Daarom 
werd omstreeks 1830 het kerkinterieur vernieuwd en 
werden er de huidige banken in de bekende ha lfronde 
ops telling om de pt·cekstoel geplaatst. Z(: z itten 
mif!schie n niet opt imaal, maar iedereen ka n de 
voorganger goed zien. En er kunnen veel mensen plaats 
nemen: zo'n 650 in tot aal. Een gedeelte van die 650 
plaatsen was na de ingebruikneming gereserveerd voor 
kerk e r a ad, diaconie, k e rkvoogd ij , e n a ls 
avondmaalsbanken. E r waren ook banken gereserveerd 
voor -diegenen die geen eigendomsrecht op een bank 
hadden. Voor dit ]aat se doel ware n ongeveer 250 
plaatsen gereserveerd. 

Diegenen die dergelijke eigendomsrechten wel bezaten, 
vinden we in de 'Legger van de kerkzitplaa.tsen va.naf de 
vertimmering 1832 - 1911 '. Uit deze legger blijkt dat er 
nogal eens zitplaat sen verkocht werden en vaak ook 
door vererving in andere eigendom overgingen . Nemen 
we als voorbeeld de 4 zitplaatsen van J .W. Aberson. 
Deze bevonden zich volgens de legger in vnk B, rij 6 
(onder het m·gel). Bij publieke verkoop in 1834 worden er 
twee zit plaatsen verkoch t aan Jacobus Mar t i rrus 
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Garritsen. Deze komen Vl!rvolgent; door \'Crerving aan 
Berend Garritsen. De andere twee pltw t.~cn werden voor 
fl. 80.-vcrkocht aan G .. J. Garritsen 'Op de Brink.' ln 
1857 komen deze twee plaatsen 'bij boedelscheiding' :wn 
He nricus Boggelman. ln l878 'wegens eruen' aan 
Everdina Roggelman en daarna 'wegens erven ' aan H.J. 
Dijkman. Deze laatste overdt·acht is ongedateerd. De 
hie r genoemde prijs van fl. 40.- per zitplaats was. 
ongeveer het gemiddelde. Enkele plaatsen werden ook 
voor n. 50.- ve rkocht. Tie n procent. Vfl ll he 1 
verkoopbedru~ wns voor de kerk. Twee á drie pl nn t.::::cn 
per gezin wus on~evcer het gemiddelde. Vcr::::chil in rang 
en stand was er to{m nutuurlijk ook. Dat. verschil werd 
mede bepaald door het aantal plaatsen waarover men 
beschikte. 
Hieronder volgen enkele cijfers betreffende het. an ntal 
zitplaatsen: 

Heer van Vorden, 16 plaatsen. 
Stol'm van 's Gravenzande , van de Kiefskamp. 19 
plaatsen. 
Stot·m van 's Graven1.a nde, van de Bramei vcrkocht in 
1.898 twaalf zitplaatsen aan de kerk voor· n. 347.-
J.W. ElsholT 'op Kranenburg' bezat 7 plaatsen. 
Baron van Wcsterholt van Huckfor t wilde schijnhanr 
royaal zitten, want hij kocht in 1902 4 'bank.en' voor in 
totaal fl. 725.- (!). 

Huisnummers of stt·aat- en wegnamen werden in deze 
legger nooit vermeld, wel boerderij- of huisnnmcn . Zo 
lm~en wc: 
l!.:"gf{ink op Hiluerink. 
Eyerkamp op Vrnessink 
Bol<slag op Lie{erink 
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Zweverink op Iloetink 
A.J. Lensdink op de Zeist 
J .A. Narde bü Boggelaar. 
Harmen Norde op Venfwrstink 
Wcenink op Wilmerink 
Jatt Willem Burkink op Riethuis 
J-1. Zweverinl~ op Hassink 
Wed. B. Zweverink op Riefolkamp 
lkugetnwt, Ileege 
8 . Gmot Bramcl aan de Lankltol};/erstraat 
G. Regelink Alderkamp 

en dan: 
G.J. Memelillk, Foeke'; maar ook: 
G.J. Memelink, 'Boskamp' 
Dezelfde pe1·soon dus, met ven;chill ende namen voo1· de 
hot~ rderij die deze bewoonde. 'Boskump' is de oudste 
naum. Deze prijkt sinds de brand, enkele decennia terug, 
weer voor de boerderij aan de Hengeloscweg, nabij de 
afslag Deldensebroekwcg. De naa m 'I1'oeke' is echter in 
de vulk ::nnond veel bekender. 

Enkele boerderijen worden ook nu nog door hetzelfde 
ge~:~lacht bewoond, andere hebben door verkoop, huwelijk 
of vererving andere bewoners gekregen. Wat echter in al 
die 160 jnar hetzelfäe blcoef, zijn de kerkbanken. En in d.ie 
banken zitten toch nog wel vaak dezelfde families al~ in 
vroegere tijden, toen men nog 'eigenaar' van de bank 
was. Gewoontegetrouw zoekt men de oude plaats maar 
weer op, want het h~ immers 'alzclei.tven zo ewes'. 

Bmn: 
Nederlands Hervorm\de Gemeente, Vorden, Legger van de 
kerkzitplaatsen vana{de vèrtimmereing J832 -191J. 
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Midwinterhoorn blazen 
H.G. Wuilink 

'WU kennen n iet den midwintershoren, d ie in Twente op 
stille Decem beravonden over het slapende landschap 
klinkt, .. . '. 
Dat schreef H.W. Heuvel in zijn 'Ou.d-Achterlweksch 
boeren leven, het gehele jaar rond', nu zo'n zeventig j aar 
geleden. Heuvel zal wuar~chijnlijk nooit vcrmoed hchhcn 
dut we nu ook in onze strt:!ken, tijdens de adventstijd, tot 
Driekoningen, regelmatig de midwinterhoorn kunnen 
horen. Juist de laatste jaren vindt het blazen op deze 
hoorn s teeds vaker plaats . De toename aan vrije tijd 
geeft d e m ens wat meer t·uimte voor zijn hobby. 
Daarnaas t probet·en de plaatselijke VVV's s teeds ie ts 
nieuws te ot·ganiseren en er worden ook s teeds vaker 
midwinterhoorn-blazers gevraagd. 

Het is natuurlijk goed om bepaalde oude gebruiken in 
stand te h ouden en deze door te geven aan volgende 
gene1·aties . In het geval van het blazen op de 
midwinterhoorn kun je daa r echte r vraagtekens bij 
plaa~en. Het is namelijk een specifiek Twents en oost· 
Achterhoeks gebruik dat hier , in het westelijk gedeelte 
van de Achterhoek, niet , of s lechts heel weinig beoefend 
werd. Maar zolang de beoefenaren zich maar aan de 
regels houden die met deze folklore te maken hebben, is 
daar verdet· weinig bezwaar tegen. 

Waar komt het midwinterhoornblaze n e ige nlijk 
vandaan? Zoals van zoveel dingen, mogen we ook van de 

... hoorn - die reeds door de Kelten en de Germanen 
gebruikt werd - aannemen dat deze aan verandering en 
verbetering ondc1·hevig is geweest. De oorsprong van het 
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gebruik van de hoorn zal moeten worden gezocht in het 
verdrijven van boze geesten en andere duistere zakE'n 
waar onze voorouder·s met a ngst aan dachten. Juist in 
die dagen, midden in de wintettijd, met regen, storm, mist 
en lange nachten, was er alle reden om zich de geesten 
zoveel mogelijk van het lijf te houden. Naast schieten, 
7.weepslaan , klokluiden en schreeuwen was het 
midwinterhoorn-blazen één van de middelen om dit doel 
te bere i ken. 

Bij de Denen was omstreeks duizend jaar voor Christus 
reeds de 'I ure', een ander type midwinterhoorn, bekend. 
Het is waan~chijnlijk zo dat voor dit doel hoorns van 
runderen gebruikt zijn. De houten hoorn zoals wij die 
kenne n, s tamt pas uit de zeventiende eeuw. Als 
materiaal gebruikt men tegenwoordig gekuipt berken of 
elzenhout. Na droging van het hout worden de twee 
helften met een guts uitgehold en daarna worden deze 
met een hazelaar stwijg stevig tegen elkaar gebonden. 
Ook worden daar vaak bramenstengels voor gebruikt. 
Zo'n exemplaar kan men zien bij erve Brooks in 
Gelselaar. Daar heeft men ook nog een ossehoorn; de 
vermoedelijke voorloper van de midwinterhoorn. 
Naast bovengenoemde, zogenaamde 1natte hoorn', kent. 
men ook nog de 'droge hoorn'. Daarbij zijn de twee helften 
op elkaar gelijmd. Deze hoorns zijn voor gebruik gereed, 
terwijl de natte hoOrn eerst vochtig gemaakt moet 
wor·den, wil men erop kunnen blazen. Dat gebeurt dan 
vaak door ze enige tijd in een waterput te hangen. Maar 
gewoon onderdompelen in water kan natuw·lijk ook. Het 
mondstuk wordt bij voorkeur van vlierhout gemaakt. De 
hoorn, die ongeveer 120 cm lang is , heeft aan het 
uiteinde eendjameter van 10 tot 1.2 cm. 
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1\.Jeinzoon vnn mevrouw Mnrs mnn. v:m Erve Br(lol\f', 
t0r\ovij l deze op etm 'drogp' mid winte rhnom blaas t. Voor 
hem, np de putrand , een O!"schnon l. Er tl'gf'nann. !'~> 11 •J·J 

zog(~ n;wmdc 'natte ' hocwn, omwonden ml't 
brame n ranke n. 



Hel hlazen op zo'n hoorn is niet eenvoudig. Men heeft er 
een paar goede longen voor nodig. Vaak brengt men het 
nie t. verder dan zo'n 4 of 5 tonen. Het ge luid van e<~n 
midwinte rhoorn d1·aagt heel ver. Het blazen van de 
hoorn boven een put schijnt dit nog te versterken. Een 
enkel e bron s uggereert dat de hoorn vroeger dezeltäe 
fun~.:tie zou hebben gehud als de 'klopjes' , dat zijn 
vrouwen, met name in de ooste lijk deel van de 
Ach terhoek , die aankondigden dat e r een ke rkdienst 
(Jloo m s Kat.holit!kl we rd g:ehoudcn. Dit lijkt 
ouwuursdtijnlijk, omdat. de midwinterhoorn alleen in de 
udv e nt~tijd, tot Driekoningen gebruikt we rd. Deze 
fund ie heeft de hoorn in ied(~r geval nu niet meer. 

Als u 's avonds, ergens in de Achterhoek of Twente, het 
geluid van de hoorn hoort, luiste •· e r dan aa ndachtig 
naar. Trucht u even te verpluatsen in die wereld zonder 
onze gemukken en technische s nufjes, toen het bui ten 
nog· echt donker was e n de maan en de ~terrcn de enige 
bronnen van li rht vertegenwoordigden. 

Bronnen: 
Heuvel, H. \V., 1927. Ou.d-Ac htcrlweksch Boerenleven, het 
}lehelujaar rond, Uitgev<~rij Ghcrre, Gaanderen (Joe druk, 
1991 ) 
Ve11, D. ~J. va n der, ,1977, }?olkloristische omzwervingen 
door 'Twente, Salland en de Gdden;e Achterhoek, 
Twents-Gelderse Uitgeverij Witkam b.v. , Enschede. 
Pcr::;üonlijkt~ informati e, mevrouw G. Ma n;man, Erve 
Brl lnk~ErvcNijhof, Gl~lt>elua1·. 



Herinneringen aan Diene Masselink 
J. v<.m den Broek 

Achter de Krocseboom in Vorden, aan of nabij de Zwarte 
Weg, stond vroeger een groepje huizen, dat 'Klein 
Amsterdam' werd genoemd. Tegenwoordig begint hier de 
wijk Hoetinkhof. Eén van de bekendste en kleurrijkste 
mcn~cn, die hier aan het begin van deze eeuw woonden, 
en over wie zelfs nU nog wordt gesproken, was Dienc 
Musselink. Haar ouders waren heel arme men se n. 
Baron van Westerholt van HaddOrt gaf hun een stukje 
grond cadeau en de gezamenlijke metsel- en 
timmerlieden van Vorden bouwden er gratis voor hen 
een eenvoudig huisje op. En daar woonde Diene; ook na 
hun tijcL 

Ze was onaf~cheidelijk van haar hond, die Willemoet8 
heette. Overdag liep ze er mee over de kamp en 's 
nachts lag hij bij haar op bed. Volgens zeggen werd zo de 
'rimmetiek' overgedragen. Dat werkte probaat, in die zin 
dat dt~ hond kmm liep van de muma 

Willernaets kwam droevig aan zijn einde onder een 
molenaarswagen. Diene was daarover zo verbolgen dat 
1.e een advertentie in de Vordensche Courant plaatste 
wuurin het ongeluk werd besch1·evcn. De moeder van 
Di ene hud nog nu ar de voe1·man geroepen: "Ho, met je 
wagen! Mijn hond komt onder de wagen." Maar de 
voerman had gezegd: "Verrek jij met j e hond en doet wat 
ge wilt." Het verhaal eindigde met de woorden: "En daar 
mijn vader en mijn moeder reeds 85jaar zijn, het kind is 
uit het huis geroofd. Uit aller naam, D. Masselink. '' 
Mi sschien niet het mooi ste Nederlands, maar het 
verdriet was duidelijk. 
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Dit~nc kreeg haar eten van de familie Van Haeften, die 
aan de Zutphenseweg woonde, op de hoek van de 
'Boonkstruote'; daar werkte :t.e ook wel in de tuin. 
Als bijverdienste hield ze twee bokken, die voor de 
Vordense geitjes 'ter dekking' stonden. De klanten 
konden kiezen welke ze wilden hebben. Als de bokken 
uiet vlug genoeg deden wat van hen werd verwacht, 
s pt)(wJ e Dicnc ze aa n met de woorde n: "Als je 't ltu niet 
f.fOLHU doet, doe ik het." 'Rijk is ze er niet van geworden, 
want toen ze gestorven was, is ze door de zorg van de 
diaconie begruven. Maar, zoals u ziet, de herinnering is 
gBLicvcn. 

He t bovenstaande is tijdens het veldna m en
onderzoek opgetekend uit de mond van een 
<lantal Vordenaren. Er wordt voorts ver wezen 
naar een artikel van tvlevr. R. Poesse, getiteld 'Het 
witte huisje', in d e Vordense Kronyck van 1993. 

De Zwarte weg, met aan het begin ervan de befaamde 
[(roezchtiOm. 
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