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Ten geleide. 

Het doet uw voorzitter bijzonder vee\ genoegen u nu reeds het eerste nummer 
van ons verenigingsblad te kunnen aanbieden. Immers, nog maar net drie maan
den geleden werd de vereniging "Oud Vorden" opgericht. Mede door de sponta
ne opgave van velen uwer als lid werd de financieele basis zodanig dat de uitgave 
van een eigen orgaan verantwoord is. 

Dat orgaan ziet uw voorzitter ook als een van de beste middelen om de vereni
ging levend te houden en de onderlinge contacten te verstevigen. Juist dit blad 
kan aan alle leden de gelegenheid geven om hun kennis van de geschiedenis van 
Vorden ook aan anderen deelachtig te maken. Dit hoeft dan bepaald geen weten
schappelijk stuk te zijn, elk verhaal dat betrekking heeft op het verleden, is bij
zonder welkom. Aan degene die het praten wat gemakkelijker afgaat dan het 
schrijven, wil de redactie graag de helpende hand bieden, een en ander op schrift 
te stellen . 

Met veel dank aan de heer J.W .de Gruyter, die met uw voorzitter dit nummer 
verzorgde, wens ik u veelleesplezier toe met deze eerste " Vordense Kronyck". 

H.G. Wullink. 



Grens-of 1 achtpaal 

Voor diegene die geregeld door onze mooie omgeving dwaalt valt er van tijd tot 
tijd nog wel wat te zien dat de moeite waard is. De ene kec;.r wat minder leuk dan 
de andere keer maar dat ligt dan vaak ook wel aan de interesse van de betrokken 
persoon . 

Een van die dingen waar men gemakkelijk aan voorbij loopt zonder ze op te 
merken, bevindt zich aan de oprijlaan naar 't landhuis "De Belten" aan de Wil
denborchseweg. Daar staat namelijk rechts aan het verharde weggetje, een beet
je verloren tussen de bomen, een betonnen paal van ongeveer 2 meter hoog. Op 
zich niets bijzonders ware het niet dat op de ene kant "Zutphen" slaat en op de 
andere zijde "Lochem". Als hier de grens tussen de betreffende gemeenten lag 
zou er niets aan de hand zijn, maar die grens ligt hier nou juist niet. De fam . 
Feith schijnt met de herkomst van deze paal niet bekend te zijn. Vermoedelijk 
heeft de vorige eigenaar, de heer Metz, die het huis liet bouwen, de paal ergens 
anders weggehaald. Een jachtpaal is het ook niet; dan zou er een ander opschrift 
op moeten staan of helemaal niets . 

Dergelijke jachtpalen vindt men thans nog wel onder Hummelo, deze dienden 
vroeger ter afbakening van de jachtrechten van landgoedeigenaren , in dit geval 
Enghuizen en Keppel. Deze jachtrechten zijn in 1909 officieel afgeschaft. 
Grenspalen tussen de gemeenten treffen we hier en daar langs de wegen nog wel 
aan. 

Maar misschien zijn er in onze gemeente ook nog wel jachtpalen. Mocht u er wat 
weten te staan, dan heel graag even bericht. 

Veur 'n bozum. 
l'j hoeft ow vrouw altied gin geliek te geven, a'j eure wille maor doet. 

As 'n kleermaker löp dan röst e uut. 

Mien vrouw leaft op groot'n voet, zei de keer!, en now kom ikke an 't hinkelen. 

Too 'k gin geld hadde was 'k dom, maor sinds ik die arfenisse ekregen hebbe, zit 
ik al in de gemeenteraad, zei de boer. 

Trouw nao 't oor en neet nao 't ooge. 

't Dut un osse altied nog goed at e näöst un koo op stal sleet. 

'n Zeise en 'n wief mo' j neet u u tienen. 



De Kapellebult 
Een van de weinige plaatsen in Vorden waar we het bordje "Monument" vinden 
is de Kapellebult in de buurtschap Linde. De naam van de bult geeft reeds aan 
dat hier vroeger een kapel heeft gestaan. Voor zover uit oude kronieken is na te 
gaan, bestond de kapel reeds in 1563. Op 24 mei van dat jaar n.l. gaf Berentgen, 
weduwe vanGerrit Holtsnijder, als vaderlijk erfdeel aan haar vier kinderen o.m. 
''een achtste deel van den halven Bijefanck gelegen thoe Linde bij de Capellen'' . 

Voor die tijd zal hier al wel een gewijde plaats zijn geweest waar offerplechtighe
den, volksvergaderingen en godenvereringen werden gehouden. De doodsbeen
deren, die in de omgeving van de kapel zijn opgegraven, zouden op een kerkhof 
kunnen wijzen. Men neemt echter aan dat dit niet het geval is geweest, maar dat 
men eerder met slachtoffers van epidemische ziekten te maken heeft. 

De bekende tekenaar Jan de Beijer maakte in 1742 een tekening van de kapel, 
toen een ruîne. Later volgde wel enig herstel, maar slechts gedeeltelijk. Reeds in 
1760 verzochten de ingezetenen van de buurtschap "de capelle" op te timmeren, 
wegens te grote bouwvalligheid. 
Een enkele maal hield de dominee hier dienst. Dit als tegemoetkoming voor de 
omwonenden voor wie de bijna onbegaanbare wegen naar het dorp een grote 
hindernis waren. 

Het gebouw was ook als school in gebruik. Om de kinderen toch nog enigszins 
droog te laten zitten, werden er door de Lindense bouwvakkers inderdaad enkele 
reparaties aan het gebouw verricht, maar van een echt herstel was geen sprake. 
Schijnbaar was de subsidie-pot van monumentenzorg toen ook al weleens leeg! 

In 1826 rapporteerde de burgemeester, dat het schoolgebouw of de Lindese ka
pelle geheel was vervallen en ongeschikt was voor het onderwijs. Het gebouw is 
tenslotte in 1837 afgebroken. 

Op de bult waar vroeger de kapel heeft gestaan en waar ouder gewoonte de Lin
dese kermis werd ingewijd, staat nog een gedenkteken stammend uit die tijd. In 
de steen is een gedicht van Staring gebeiteld: 

"Verheft zich hier geen bidplaats meer, 
't heelal is tempel van den Heer". 

Het mag als minder bekend worden verondersteld dat ei ook in Hackfort een ka
pel heeft gestaan. In het archief Hackfort bevindt zich een confirmatiebrief van 
"de opgerichte Capelle tot Hackfort" binnen de grenzen van de parochie Vor
den d.d. maart 1377. Wanneer en waarom deze kapel is verdwenen, is niet be
kend. 

Een stuk land bij het landgoed "Den Bramel" heeft nog lange tijd "Kapelle
kamp" geheten. Dit zou erop kunnen wijzen, dat hier vroeger een kapel voor de 



buurtschap Veldwijk is geweest. In de 19e eeuw heeft men daar brokken tufsteen 
in de grond gevonden, mogelijk waren dat restanten van de oude kapel, maar 
enige zekerheid daarover is er niet. 

Ook de Wildenborch moet vroeger een kapel rijk zijn geweest. De plaats is niet 
!:Jek end, doch zeker niet aan de huidige Kapel weg, want dat was vroeger water en 
moeras. 

Naast deze kapellen was er natuurlijk de kerk in 't dorp Vorden, maar daarover 
hopen we u in een der volgendeno's van de "Vordense Kronyck" iets meer uit 
de doeken (of boeken) te doen. 

Mochten er onder u zijn die over bovengenoemde kapellen nog meer bijzonder
heden weten, dan graag bericht hierover aan onze secretaresse mevr. Vreeman
Dekker. Bij voorbaat dank. 

Die goeie ouwe tijd. 
Degenen die geïnteresseerd zijn in de bouw en alles wat daarmee samenhangt, 
zullen wel belangstelling hebben voor het volgende. 

Het betreft hier een rekening van de heer G.J. Stroman voor geleverd werk aan 
de brug in de Voelestraat in 1833. Het werk werd uitgevoerd op order van J.H. 
Gallee. 

20 el eiken 4 duimsen 3 el dito 5 duims 
12-13 duims nagels en 100-10 duims 
Stromen 1 dag 
Bielderman 
Transport . 

.. 12.30 
1.33 
0.80 
0.75 
0.40 

15.50 

Wanneer we weten dat een glaasje jenever toen 10 cent kostte, dan kon Bielder
man toen ruim 7 borreltjes voor zijn dagloon kopen. Zijn nakomelingen zullen 
zich wat meer kunnen permitteren, wel in andere dingen natuurlijk, want anders 
zijn ze nog slechter af. 



Kermis in V orden. 
Op het gebied van de oude gewoonten en gebruiken is er de laatste 50 jaren veel 
veranderd. Veel is verdwenen. Daarbij veel zaken die verkeerd waren, maar ook 
veel goede dingen die we nu in de samenleving node missen. De kermis is een van 
die gebruiken, die in Vorden een kwijnend bestaan lijden. 
Oorsprokelijk was de kermis een gedenkfeest der kerkwijding. Het Middelneder
landse woord "kercmisse" betekent: mis bij het feest der kerkwijding. Aan de 
kermis was bijna altijd een markt verbonden die bezoekers uit naburige dorpen 
trok. Dit wereldlijk element heeft langzamerhand het kerkelijk element over
vleugeld. 
Een grote markt was er aan de Vordense kermis niet verbonden. Er vonden in 
Vorden jaarlijks twee kermissen plaats, een in het dorp en een in Linde. De ker
mis van Vorden vond plaats op de eerste zondag en de tweede woensdag na 
Pinksteren, dus op twee uit elkaar liggende dagen. Meestal vielen deze dagen in 
het begin van juni. 

De kermis van Linde werd gevierd op de eerste zondag na de kermismarkt in 
Zutphen. Deze viel meestal in augustus. Deze kermis werd van oudsher ingewijd 
bij de Lindese kapel. Als de roggeoogst was ingehaald verenigden jong en oud 
zich om de kermis als een oud volksfeest op uitbundige wijze te vieren . 
De Lindese kermis vond plaats bij de Kapellebult, de Vordense kermis werd mid
den in het dorp gehouden, gedeeltelijk in de berm · van de Dorpsstraat, op het 
marktplein en op de kerkegronden voor de huidige Openbare Leeszaal. Omdat 
dit geen gemeentegronden waren behoefde door de diverse exploitanten geen 
staangeld betaald te worden. 
De kermis werd als een groot familiefeest beschouwd. Vele oud-Vordenaren 
kwamen op die dag naar hun geboorteplaats om hun familie en de oude beken
den weer eens te kunnen ontmoeten. 
De Dorpsstraat stond vol kramen. Er was van alles te koop, zoals petten, kle
ding, schoenen, speelgoed, haring, kaas en kermiskoeken. Kermisattracties en 
tapperijen werden druk bezocht. Speelmannen en muzikanten van heinde en ver 
zorgden voor de muzikale omlijsting van het geheel. 
Op de Bleek langs de Vordense beek mikten de schutters op de houten vogel. 
Wie de romp van de vogel van de paal schoot, werd schutterskoning en hij 
mocht het mooiste meisje uitkiezen om kermis mee te vieren. 

Was het vroeger zo, dat eenieder tijdens de kermis vrij alkoholhoudende dran
ken kon tappen, omstreeks 1900 werd hierin verandering aangebracht. Sinds
dien moest men in het bezit zijn van een van gemeentewege verstrekte tapvergun
ning. Het totale aantal in Vorden uitgereikte tapvergunningen bedroeg 13. Aan 
de buurtschap Delden was van dit totaal slechts één vergunning toebedeeld , om
dat "in Delden eerder dan elders in de gemeente uitspattingen waren te verwach
ten". 



Naast Brinkerink als speelman, waren er in het begin van deze eeuw ook Flod
derwietske en haar man, respektievelijk met viool en harmonica, en Jan Groten
huis met zijn ritmestok met belletjes, allen graag beluisterde muzikanten in Vor
den. Zij speelden veelal bij Wahl, nu cafe Eskes, die een klein danszaaltje had. 
Cafe Brandenbarg, nu De Herberg, was meer voor de middenklasse. In de 

.schuur naast de herberg kon worden gedanst. In deze schuur stond de lijkwagen 
met daarop twee geschilderde doodskoppen, hetgeen echter aan het plezier der 
dansenden geen afbreuk deed. 
Ensink, nu hotel Bakker, was de herberg voor de wat beter gesitueerden. 

Tot 1866 werd de kermis op zondag gevierd . In de jaren daarna vond Je kermis 
in Linde plaats op de vierde dinsdag in augustus om zodoende het feest niet met 
de oogstdrukte te doen samenvallen. In het dorp werd sindsdien kermis gevierd 
op de tweede dinsdag en de daarop volgende woensdag in juni. 
Hoewel de kermis dus niet meer op zondag werd gehouden, vonden allerlei ande
re festiviteiten nog wel op zondag plaats. De zondagsheiliging was een vrome 
wens gebleven. De zondag was de dag voor speelreisjes en herberg vertier. Het 
was nog altijd de kommerloze jolige dag die de middeleeuwen gekend hadden, 
ondanks al het vermaan van synode en classes. Het bezwaar dat de kerkeraad 
van de N.H. kerk in 1901 tegen het houden van wielerwedstrijden, optochten en 
schietwedstrijden op zondag indiende, werd door het gemeentebestuur dan ook 
voor kennisgeving aangenomen. 

In 1892 werd er slechts een kleine kermis gehouden wegens een heersende 
pokkenepidemie in Nijmegen. Vreemde muzikanten en liedjeszangers alsmede 
bedelaars werden geweerd. Slechts de gewone vermakelijkheden voor de jeugd 
vonden doorgang. 
Vanaf 1850 heeft men met regelmatige tussenpozen en van diverse kanten ge
tracht aan een in sommige ogen verouderde en verderfelijke instelling als een 
kermis een einde te maken. 
Het jaar 1920 was tenslotte ook het jaar waarin, in tegenstelling tot ons omrin
gende dorpen, een einde werd gemaakt aan de eeuwenoude traditie van het ker
misvieren in Vorden en Linde. 
Op 24 februari 1920 kwam bij B. en W. wederom een verzoek binnen van de 
verschillende kerkeraden, de kermissen in de gemeente te doen afschaffen. 

Wethouder Barendsen deed nog een zwakke poging het uiteindelijk oordeel van 
de vroede vaderen te beïnvloeden door te verklaren dat hij reeds 40 jaren in Vor
den kermis had gevierd, maar daarin nooit enige zonde had kunnen ontdekken. 
Bovendien had hij vernomen, dat tijdens de zendingsfeesten ook heus weleens 
een slokje werd gedronken. 



Dit sorteerde echter geen effect, want met algemene stemmen werd besloten de 
kermissen in Vorden af te schaffen. 

Hoewel het in de daarop volgende jaren gebruikelijk werd bezwaren te maken te
gen welk feest dan ook, hebben de Oranje vereniging en de diverse comité's uit 
de buurtschappen ervoor gezorgd, dat we heden ten dage nog steeds iets kunnen 
blijven proeven van die heerlijke ongecompliceerde pret uit de vervlogen eeu
wen. 

In onze mooderspraoke 
Raosinkboer had net de peerde uutespann'n umme te gaon meddagen too de 
pastoor bi'j urn oaver de weg kwam. "Zie, meneer pastoor, hoogeet 't dan met 
ow?". "Oh, bes, 'k wazze net effen un endjen an 't wandelen, a'j 'n paar uur op 
de preake heb zitt'n studeer'n wi'j wel 's effen nao buut'n umme un frisse neuze 
te haal'n" . 
"Komp t ' r met in, a'j zinne heb in un bord zoerkool kö'j dat ok nog wel 
kriegen". 
De pastoor schikk'n bi'j an taofel en schepp'n zich un goed bord vol op. Hee at 
zien beste maor schen op un zeker ogenblik de zoerkool neet weg te könn'n krie
gen. "Kö'j d'r neet goed met rond komm'n?", vroog Raosinkboer, "oh maor ik 
zie 'tal wel, i'j heb de spelzwaore die'k gistren in de mond hadde". 

Winterbijeenkomsten. 
Voor het eerstvolgende winterseizoen heeft het bestuur de volgende avonden 
gepland . Noteer ze vast in uw agenda! 

./~ ~September: De heer G. Eskes met dia's over oud-Vorden in zaal Bakker. 
11 November : De heer Grootjans met een lezi ng over de Achterhoek in het 

Dorpscentrum . 
6 Januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met "Ölliekrabb'n en borreltjen" in "De 

Schuur" bij Bloemendaal. 
17 Februari: De heer van Roekei uit Zeihelm met een dia-serie over de oude 

Achterhoek in zaal Bakker. 
Aanvangstijd van alle bijeenkomsten: 8.00 uur. 



"Willem de Jong, Dichter, Schrijver en Boerenar
beider'' 
Op literair gebied heeft Vorden enkele bekende namen voortgebracht. De be
kendste is wel Staring van de Wildenborch. 
Daarnaast zijn er ook dichters geweest die het niet tot landelijke bekendheid 
hebben weten te brengen, maar die door hun leven en werken wel van invloed 
zijn geweest op een stukje van de dorpsgeschiedenis van Vorden. Een van hen 
was Guillaume de Jong, "zich noemende Willem de Jong", zoals hij op het ge
meentehuis geboekt staat. 

Hij werd op 11 maart 1812 in Loenen geboren en vestigde zich op een goede dag 
in Vorden. 
Hoewel de Jong zich boerenarbeider noemde en dit ook op het titelblad van zijn 
geschriften liet vermelden, hebben zijn tijdgenoten hem nooit boerenwerk zien 
doen. 
Zelfs zijn naaste vrienden wisten maar heel weinig van zijn verleden. 
Tot die vrienden behoorden de meeste invloedrijke ingezetenen van Vorden, on
der wie de in de vorige eeuw bekende predikant H. Kampheuve-Greving. Aan
vankelijk woonde de Jong als kostganger in een daglonersgezin buiten het dorp, 
maar later verbleef hij in het dorp, in het gezin van een behoeftige kleermaker, 
tevens barbier, waar hij huisde in een kleine opkamer. Het uitzicht vanuit zijn 
kamer was mooi, hij zag uit over tuinen, weiden en bossen. De gegevens voor 
een buitengewoon gedicht moeten dus voor het grijpen hebben gelegen. Maar 
toch wilde het lied dat hem onsterfelijkheid verzekerd zou hebben, niet komen. 
Zijn verzen doen wat gedrongen aan, reden waarom hij nooit tot het grote pu
bliek heeft kunnen doordringen. 

Het zal duidelijk zijn dat hij met zijn letterkundige arbeid niet veel verdiende. 
Hij kon dan ook slechts in zijn onderhoud voorzien door het aannemen van gif
ten, waarmee zijn begunstigers hun arme kunstbroeder ondersteunden. 
Enkele van zijn bekendste bundels zijn:" 17 november 1813 en 18 juni 1815 na 
50 jaren herdacht in twee zangen", uitgegeven door A.Tjaden te Deventer; 
"Veldbloemen" met een voorwoord van de dichter B.ter Haar Bzn; "Eerstelin
gen" in 1867 uitgegeven door W .J . Th ieme te Zutphen en "Moschrozen". In de 
z.g. 15 cents bibliotheek van Sijthoff verscheen een deeltje met keurgedichten 
van de Jong; het waren liedjes in de trant van Tollens. Verder verscheen er bij D. 
Mijs te Tiel nog een bundeltje proza getiteld "Lessen en Wenken". 

In de winter van 1874-75 werd de Jong bedlegerig. Tot dat tijdstip heeft hij zijn 
zeer grote armoede zelfs voor zijn meest trouwe vrienden verborgen weten te 
houden. Hij is op 24 januari 1875 gestorven. Dat hij een rotsvast geloof had in 
zijn dichterlijke roeping, moge blijken uit hetgeen hij op zijn sterfbed zei: "Na 
mijn dood zal eerst blijken wat ze in mij verloren hebben". 



Zijn vrienden betaalden zijn schulden en bleven daarna verenigd in het "De 
Jong's krasje". Eens in de maand kwamen zij bijeen bij welke gelegenheid dan 
over literatuur en bijbel werd gediscussieerd. De eerste bijeenkomst vond plaats 
op 2 februari 1875 bij G. Memelinkop "Het Bosmanshuis" in Hackfort. 
Besloten werd toen een steen te laten leggen op het graf van de Jong, hetgeen op 
26 juni 1875 gebeurde. 
Het ledental nam snel toe. Van de eerste leden willen we noemen: Ds.H. 
Kampheuve-Greving, de eerste voorzitter; J.H. v.lJssel, een emeritus predikant 
uit Gorkum; J.H. v.Eck, de eerste secretaris; de godsdienst leraar J. Bieleman; 
J. Memelink; A. Tjoonk; Goossen Norde, een man van invloed in Delden en B. 
Koning die door zijn schranderheid en welwillendheid zo'n grote invloed op de 
bevolking had, dat men hem schertsend "den koning van Linde" noemde. 
Sinds 1891 was de onderwijzer Krebbers secretaris. Zijn laatste aantekeningen in 
het notulenboek dateren van 6 maart 1922. Daarna hield de vereniging op te 
bestaan, omdat de leden van het eerste uur waren uitgestorven en er geen nieuwe 
meer bijkwamen. De Jong had als dichter zijn aantrekkingskracht verloren. Zijn 
leven lang heeft hij gevochten voor de erkenning van zijn kwaliteiten , hij is ech
ter niet als een volwaardig lid aanvaard in de wereld van poesie en proza. 
Toch is hij voor Vorden van betekenis geweest en een studie van de geschiedenis 
van de "de Jong's Vereniging" ook wel het "de Jong's Kransje" genoemd, zou 
een merkwaardig stukje dorpsgeschiedenis kunnen opleveren. 

Tenslotte willen we een van de gedichten, die zijn kamer in het dorp tot onder
werp hebben aan de vergetelheid ontrukken. 

Dierbaar plekje 
Schrijfvertrekje 
Waar 'k zoovaak 't gewoel ontvloot 
Dat, als 'k zuchtte, 
Onheil duchtte, 
Liefdrijk mij een wijkplaats bood. 

Niet gerijflijk 
Onbeschrijflijk 
Klein zijt gij, mijn boekvertrek 
Met een plankje 
Tot mijn bankje 
Zonder kast of boekenrek. 

Eenzaam lijdend 
Eenzaam strijdend 
Vind ik eenzaam daar genot 
Eenzaam stenend 
Eenzaam wenend 
Eenzaam ook getroost door God. 



Uit weekblad 
Contact V orden 

Oudheidkundige-vereniging 
Vorden opgericht 
Dinsdagavond werd in Hotel !lakker een oprichtingsvergadering belegd. 
Het comité bestaande uit de heren G. Koersetman 1. Kettelerij, 1. Dolfijn, 
en G. Weevers, had divers~.: geïnteresseerden uitgenodigd om tot oprich
ting te komen van een Oudheidkundige vereniging Vorden, met als doel 
het vèrzamelen, onderzoeken, tentoonstellen, inventariseren en beheren 
van oudheden in uit de gemeente Vorden alsmede het behouden van 
karakteristieke dorpsgezichten. De heer 1. Kettelerij gaf een uiteenzetting 
van het doel van de Oudheidkundige-vereniging Vorden. De 
belangstellende waren zeer positief. De opmerking: "dit had al èerder 
moeten gebeuren" kwam al gauw. Men was blij dat er nu eens wat 
gebeurde. Het voorlopig bestuur kon vlot samengesteld worden. Men gaf 
zich spontaan op. De voorlopige samenstelling werd de heer Wullink, 
voorzitter; mevr. Vreeman-Dekker, secr.; de heer Schoolderman, pen
ningmeester; de heer Van de Peyl, lid; de heer Haverkamp, lid. 
De kontributie werd vastgesteld op I 20,- per jaar. Alle aanwezigen gaven 
zich spontaan op. De werkgroep Leefbaarheid Vorden stelde I 250,
b.eschikbaar als startgeld, wat in dank werd aanvaard. 
Het voorlopige bestuur zal zo spoedig mogelijk een vergadering beleggen 
waar belangstellende uit Vorden en vooral uit de buurtschappen worden 
verwacht. De oudheidkundige-vereniging kan voor Vorden van grote 
betekenis worden, vooral voor onze toeristen. Het zal nog wel een tijdje 
duren, doch de mogelijkheid zit er in dat ,zelfs een oudheidkamer of iets 
dergelijks zal worden ingericht. De heer Kettelerij dankte de aanwezigen 
voor hun spontanereaktiesen wenste het bestuur veel sukses. 
De heer Wuilink dankte namens de aanwezigen het oprichtingscomité. 
Hierna bleef men nog gezellig bijeen, waarbij veel van gedachten werd 
gewisseld over wat er zo gebeuren moet. 



J 'Vereniging Oud Vorden'' een feit 
"Het bestuur stelt zich ten doel enkele malen per jaar iemand uit te nodigen om 
ons wat meer te vertellen over bepaalde onderdelen uit de historie. Het zou bij
voorbeeld iemand kunnen zijn die veel van Staring afweet, in de archeologie goed 
thuis is of ons veel van veldnamen kan vertellen". Dit stelde de heer H. G. Wuilink 
voorzitter van de "Vereniging Oud Vorden" tijdens de oprichtingsvergadering 
van de kersverse vereninging. 

De heer Wuilink wees erop dat in de 
buurt nol! verschillende historische mu
sea of o~dheidskamers te bezichtigen 
zijn. "Uit een bezoek aan een dergelijk 
museum kunnen tal van dingen naar vo
ren komen die voor onze vereniging van 
nut kunnen zijn", aldus de heer Wui
link. 
Inmiddels is in het bestuur ter sprake ge
komen om ook in Vorden een museum 
of oudheidkamer op te richten. 
Hiervoor is reeds een informatief onder
houd geweest met 'de voorzitter van de 
oudheidkundig Contact uit Zutphen. 
"Uit dit gesprek is ons gebleken dat een 
dergelijk iets voor een vereniging met de 
omvang van de onze volstrekt onhaal-

bar is. Afgezien nog van de moeilijkheid 
een geschikte ruimte te vinden, zal de 
exploitatie zoveel vragen dat dit niet 
door ons is op te brengen", aldus voor
zitter Wullink. 

Tentoon<>lt'lling 
Het bestuur van de "Vereniging Oud 
Vorden" wil de mogelijkheid onderzoe
ken om eenmaal per jaar een ten
toonstelling te organiseren. De gedach
ten gaan daarbij uit naar oude ansièh
ten, handschriften en voorwerpen met 
historische achtergronden die enig in
zicht kunnen geven h~ Vorden er vroe
ger uit zag en hoe hier geleefd en ge
werkt werd. 

Ten aanzien van de monumentenzorg 
zal de vereniging steeds bijzonder attent 
dienen te zijn om wat waard is om be
houden te worden voor de toekomst in 
stand te houden. Hoewel de vereniging 
zelf geen verordeningen op dit gebied 
kan vaststellen zal zij toch goed gefun
deerde adviezen aan het gemeente
bestuur moeten kunnen geven. 
Het bestuur van "Vereniging Oud Vor
den" is inmi('"'"') als volgt samen
gesteld: voorziticd·'I.G. Wullink, secre
. taresse mevrouw Vreeman, penning
meester L. Schoolderman en de leden 
H.W.C. Haverkamp en G.H. v.d. Peyl. 
Tijdens deze p:o,richtingsvergadering 
vertoonde de ( ) Joh. Dolphijn een 
film over oud~Vorden het geen zeer op 
prijs werd gesteld. 
De eerstvolgende avond van de vereni
ging zal worden verzorgd door de heer 
G.J. Eskes met dia's over oud-Vorden. 
De datum voor deze avond zal nog na
der worden bekend gemaàkt. 
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vernomen, 8
verondersteld, 5
verouderde, 8
verricht, 5
verscheen, 10
verschillende, 8
verstevigen, 3
verstrekte, 7
vertier, 8
vervallen, 5
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vervlogen, 9
verwach, 7
verzekerd, 10
verzen, 10
verzochten, 5
verzoek, 8
verzorgde, 3
vestigde, 10
Veur, 4
viel, 7
vielen, 7
vier, 5
vierde, 8
vieren, 7
vinden, 5
vindt, 4
viool, 8
vleugeld, 7
Vo, 7
Voelestraat, 6
voet, 4
vogel, 7
vol, 7, 9
volgde, 5
volgende, 6, 8-9
volgendeno, 6
volgt, 1
volksfeest, 7
volksvergaderingen, 5
vond, 7-8
vonden, 7-8

Voor, 4-5, 9
voor, 5-8, 10
voorbaat, 6
voorbij, 4
voortgebracht, 10
voorwoord, 10
voorzien, 10
Voorzitter, 1
voorzitter, 3
Vor, 5, 8
VORDEN, 1-2
Vorden, 1-3, 5-10
Vordenaren, 7
VORDENSE, 1-2
Vordense, 1, 3, 6-7
vorige, 4, 10
Vreeman, 1-2, 6
Vreemde, 8
vrienden, 10
vrij, 7
vroede, 8
vroeger, 4-7
vrome, 8
vroog, 9
vrouw, 4
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W
waar, 4-5, 10
waard, 4
waarin, 8
waarmee, 10
waarom, 5, 10
Wahl, 8
wandelen, 9
Wanneer, 5-6
want, 6, 9
ware, 4
waren, 5-8, 10
Was, 7
was, 4-8, 10
wat, 3-4, 6, 8, 10
water, 6
wazze, 9
we, 4-7, 9
wederom, 8
weduwe, 5
weer, 7
weg, 6, 9
wegen, 4-5
wegens, 5, 8
weggehaald, 4
weggetje, 4
weiden, 10
weinig, 10

weinige, 5
wel, 4-6, 8-10
weleens, 5, 8
welk, 9
welkom, 3
wen, 9
Wenken, 10
wens, 3, 8
werd, 3, 5-10
werden, 5, 7-8
wereldlijk, 7
werk, 6
werken, 10
weten, 3-4, 6, 10
Wethouder, 8
wi, 9
Wie, 7
wie, 5, 10
wief, 4
wielerwedstrijden, 8
wijze, 7
wijzen, 5
Wil, 4
wil, 3
wilde, 10
Wildenborch, 6, 10
Wilhel, 1
wille, 4
Willem, 10
winter, 10
Winterbijeenkomsten, 9
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winterseizoen, 9
wisten, 10
woensdag, 7-8
woonde, 10
woord, 7
worden, 5, 7-8
Wullink, 1, 3

Z
zaal, 9
zag, 10
zaken, 7
zal, 5, 10
zangen, 10
ze, 4, 6, 9-10
zeer, 10
zei, 4, 10
Zeihelm, 9
Zeise, 4
zeker, 6, 9
zekerheid, 6
Zelfs, 10
zelfs, 10
zendingsfeesten, 8
zich, 4-7, 9-10
Zie, 9

zie, 9
ziekten, 5
zien, 4, 9-10
ziet, 3
Zij, 8
zijde, 4
Zijn, 6, 10
zijn, 3-8, 10
zinne, 9
zit, 4
zitt, 9
zitten, 5
zo, 7
zoals, 7, 10
zodanig, 3
zodoende, 8
zoerkool, 9
zondag, 7-8
zondagsheiliging, 8
zonde, 8
zonder, 3-4
zorgden, 7
zou, 4-5, 10
zouden, 5
zover, 5
zullen, 6
Zutfenseweg, 1-2
Zutphen, 4, 7, 10
zwakke, 8
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É
één, 7

Ö
Ölliekrabb, 9


