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Ten geleide 
Met het verschijnen van dit tweede nummer van de "Kronyck" is tevens het eerste vere
nigingsjaar verstreken. Eenjaar dat we achterafbijzonder succesvol kunnen noemen. De 
interesse van de leden was buitengewoon groot, ook het bezoek aan de georganiseerde 
avonden was uitermate goed. Voor het bestuur een aanmoediging om met veel enthou
siasme door te gaan. 

Wel zal er in de toekomst wat meer een beroep op de leden moeten worden gedaan om 
stof aan te dragen voor de "Kronyck". Een eerste aanzet daartoe zal o.m. het veldnamen
onderzoek zijn, dat het bestuur ditjaar wil starten. 

Ook de diverse z.g. "kleine monumenten" kunnen boeiende verhalen met zich dragen. 

Voor de hulp die we bij de uitwerkingvan deze plannen ontvangen zijn we u nu reeds bij
zonder erkentelijk. 

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



Wie was er 't eerst boer Liefferink of Liefferink-boer? 
In bovenstaande ligt een probleem waarin degene die zich voor oude namen interesseert 
veel tijd zal kunnen zoekbrengen. Immers, het is nog steeds niet achterhaald of de oude 
boerderijnamen ontstonden n.a.v. hun bewoners of omgekeerd. Allijkt het waarschijn
lijk dat vele persoonsnamen toch afkomstig zijn van de door hun bewoonde plaatsen of 
boerderijen. 
Diverse plaatsen hier in Vorden zijn als zodanig al honderdenjaren bekend. Al zullen dit 
geengoed doortimmerde huizen zijngeweest zoals we die nu kennen, hout had men toen 
wel en we mogen aannemen dat onze voorvaderen uit die tijd handig genoeg waren om 
er voor zichzelf en hun vee een redelijk onderkomen van te bouwen. Hout in combinatie 
met leem blijkt de weersomstandighedengoed te kunnen weerstaan. Van stenen, zo mo
gen we aannemen zal slechts door enkelen vanaf de 13e eeuw gebruik zijn gemaakt. En 
die enkelen waren dan diegenen die toen al overveel land en macht de beschikking had
den. 

Als oudste plaats- en boerderijnamen vinden we tot 1400 in Vorden: 

Vurdene (Vorden) 1121 Linlo (Linde) 1290 
Berge (huis tot) 1394 Gimmock (Jemminck) 1326 
Menchorst 1382 Geltynck 1290 
Menninck 1382 
Vroessinck 1382 Veltcamp 1475 

De Zeist 1397 
Thelden of Dellen 996 Zweverinck 1312 
Crucink 1235 Hotinck 1352 
Hassekinck 1382 Veenhorstinck 1378 
Hamminck 1356 Molenbrugge 1382 
Wonnick 1378 Nyenhuys 1382 
Leuke (Lovic) 1235 
Veel namen vinden we in de 15e eeuw voor 'teerst genoemd: 
Alrekamp 1494 Maelrynck 1494 
Bloemendaill 1494 Meyerinck 1494 
't Buerle (vac.) 1494 Ny-erve 1494 
Hilverdynch 1494 ten N oirtwick 1494 
Langkamp 1494 Weinek 1494 
Obbekinck 1472 Wynnenbarch 1494 
Rythues 1494 't Elshof 1494 
Wacherlynck 1494 Germele (grote, kleine) 1417 
Berenpas 1494 ter Hamme 1495 
Byvanck 1494 Beynek 1405 
Boercamp 1473 to Hoigekamph 1494 
Brandenborg 1490 'tJoeynck 1459 
ter Kotstede 1494 ten Norden 1494 
Hyssick 1473 Oelthues 1494 
ter Leemreyse 1494 to Paradyse 1494 
Liefferynck 1494 Voskam ph 1494 



Dat velen voor 'teerst in hetzelfde jaar genoemd worden komt doordat rekeningen eerst 
uit die jaren bewaard zijn gebleven. Uiteraard kunnen deze boerderijen veel ouder zijn 
maar daarover bestaat dan geen enkele zekerheid. Opvallend is wel dat practisch alle na
men uit die tijd ook nu nog bestaande boerderijnamen zijn, zij het dat hier en daar de 
naam wat anders geschreven wordt: 

Weinek = Weenk 
To Hoigenkam ph= 't Hoogkamp 
Oelthues = Olthuys 
' t Joeynck = Tjoonk 

Maar in de kern zijn ze niet veel veranderd. Uiteraard is bovenstaande lijst niet volledig 
maar toch valt het op dat sommige boerderijen, waarvan we denken dat ze tot de oudste 
zouden behoren, in die tijd nog niet vermeld worden zoals bijv. 't Bosmanshuus. 

De totstandkoming van de eerste openbare lagere school in 
Vorden 
Zoals op de meeste plaatsen op het platteland in de Graafschap was ook in Vorden het on
derwijs toevertrouwd aan de zorgen van de marke, dit wat betreft het schoolgebouw en de 
kosterswoning. De benoeming, van de koster-schoolmeester geschiedde vermoedelijk 
vanuit het kerspel, in de markebaeken (1691-1845) vindt men tenminste geen enkele be
noeming vermeld. Na 1795 ging het onderwijs, met verschillende andere zaken steeds 
meer over naar de bevoegdheid van de gemeentebesturen. Even voor de grote omwente
ling, n.l. in 1792, had de marke een nieuwe schoolgebouwd maarreeds in 1820 bestaat in
stortingsgevaar, de kwaliteit van hetgebouw zal dus wel bijzonder slecht zijn geweest. De 
aannemingssom was slechts 1291 gulden dus verwondering hoeft dat niet te wekken. 
Volledigheidshalve moet hier aan toegevoegd worden dat de Vordense boeren de stenen 
en pannen uit Zutphen aanvoerden tegen een vergoeding van zes stuiver per vracht van 
500 stuks. Verder dat het benodigde zand buiten het bestek bleef en op kosten van de 
marke uit de Vordense beek werd gehaald. 

Ondanks de slechte staat van het geheel duurde het nog negenjaar voor de schoolopzie
ner, Baron van Heeckeren, zich ermee ging bemoeien. In een uitvoerige brief van 3 aug. 
1829 wijst hij hetgemeentebestuur er o.a. op dat hetgebouw slechts ruimte biedtaan 112 



leerlingen terwijl het in de winter soms 180 bevat. Daarvoor achtte hij een groter vertrek 
nodig en wel ter lengte van 12- en ter breedte van 8 el. De kosten zullen ongeveer 2000 
gulden bedragen. De gemeenteraad vraagt haar lid, Mr. A.C.W. Staring van de Wilden
borch, om advies. In diens advies van 6 maart 1830 lezen we: "Hetgeen tot stand moet 
worden gebracht, is iets van het hoogst mogelijke nut, men heeft ene betere school te 
bouwen. Wat der jeugd in onze dagen door schoolonderwijs wordt bijgebracht, is, behal
ve kennis, ook zedelijkheid, zucht tot orde, inzicht van het goede dat wij bezitten, en van 
het betere dat nog moet verkregen worden; achting voor de werkzaamheden die de on
derscheiden standen der mensen bezighouden, en wat dies meer zij. Zulke zaden, bij het 
opkomend geslacht uitgestrooid, moeten, onder Gods zegen, de beste vruchten dragen, 
en den voorspoed van den staat, tevens met het geluk der ingezetenen, krachtdadig be
vorderen". 

De conclusie van Mr. Staring is dan ook, dat vergroting van de oude school niet wenselijk 
is, maar dat deze vervangen dient te worden door een nieuwe die plaats heeft voor 180 
kinderen. 

Met dit voorstel verenigt de raad zich en deze besluit een voorlopig plan met begroting te 
laten overleggen, naar een geschikt terrein uit te zien en financiële steun van Rijk en Pro
vincie trachten te krijgen. De schoolopziener moet op spoed aandringen als er in 1831 
nog geen vorderingen te bespeuren zijn. Het antwoord hierop luidt: "dat de gemeente 
over geen andere middelen terzake beschikt dan de haar bij besluit van Ged. Staten d.d. 
19 aug. 1830 toegezegde Provinciale bijdrage ad. 700,- gulden; 
"dat zij reeds zwaar belast is en dat ook de omstandigheden waarin het vaderland verkeert 
(oorlog met België) mede oorzaak zijn van de vertraging." 

Pas na ruim twee jaar, n.l. op 22 oct. 1833, komen deze door de Zutphense architect Derk 
Lijzen opgemaakte stukken ter tafel, volgens welke de totale kosten 2100,- gulden zullen 
bedragen. Ook nu weer wordt het aangehouden. Belangrijke stijging van het leerlin
genaantal is n.l. oorzaak dat een school voor 300 in plaats van 180 kinderen nodig wordt 
geacht. Daarom een nieuw ontwerp maar nu, bijna eenjaar later, begroot op 3900,- inclu
sief 63,- voor de architect en 39,- voor dagelijks opzicht. 

Inmiddels is hetrijkbijgesprongen meteen subsidie van 1000,- gulden, de aannemerwil 
bovendien nog 450,- gulden voor de afbraak geven. Op 7 mrt. 1835 gaat de raad met een 
en ander accoord en heeft op 23 mei d.a.v. de aanbesteding plaats. Tot dagelijks opzich
ter wordt aangewezen de landmeter Jan Mellink. 

Als de aannemer in de tweede helft van dec. 1835 het werk oplevert, heeft meester Jacob 
Ensink de leeftijd van 64 jaar bereikt en legt zijn taak neer. Overeenkomstig zijn verzoek 
wordt zijn zoon BerendJan benoemd tot zijn opvolger ook als koster en voorzanger. Be
rend Jan had zijn vader reeds geassisteerd sinds 1825 met uitzonderingvan de tijd dat hij 
gemobiliseerd was als tweede luitenant-kwartiermeester bij de schutterij. 

Het salaris bestond in die dagen uit 50 gulden uit 's lands kas plus het schoolgeld (per leer
ling per week 1 stuiver zonder- en 2 stuiver met cijferen). De beloning als koster-voor-



zanger bestond in "vrije woning, jaarlijks ongeveer 3 vim roggegasten, circa 18 schepel 
zaad en verder emolumenten." 
Berend Jan heeft alle drie de functies bekleed tot zijn overlijden op 30 november 1879. 

Met de school in Linde was het al niet veel beter gesteld. Reeds in 1760 verzochtten inge
zetenen de "Capelle op te timmeren". De marke besloot hun adres in handen van de 
koster te stellen (schijnbaar had deze bouwkundige kwaliteiten). Maar het duurde alle
maallang en eerst in 1826 besluit men een nieuwe school te bouwen op een door de mar
ke beschikbaar gesteld stuk grond, centraler gelegen tussen het Medler en Onstein. Op 
14 maart 1827 had de aanbesteding plaats, aannemer werd de Warnsveldse timmerman 
Hendrik Jan Mulderije voor 1570 gulden. Dagelijks opzichter werd Oerhardus Stroo
man. 
Tijdens de bouw dringt de schoolopziener er op aan om de nieuw aan te stellen onderwij
zer naast het schoolgeld ook een gemeentelijk salaris toe te kennen. Op 18 april 1827 
besluit de gemeenteraad hiervoor jaarlijks 25,- gulden beschikbaar te stellen, welk be
drag op 7 augustus wordt verhoogd tot 40,- gulden. Voor hetzelfde doel verleent hetRijk 
eenjaarlijkse bijdrage van 100,-, terwijl intussen de Provincie toezegt25,- te voteren als 
tegemoetkoming in de kosten voor meubilair. 
In het laatst van december is de school gereed. Alvorens men deze echter in gebruik 
neemt dient er eerst een nieuwe onderwijzer benoemd te worden, daar de oude niet ge
handhaafd kan worden. Na oproeping melden zich 11 sollicitanten aan, die zich op 9 de
cember 1828 aan een vergelijkend onderzoek moeten onderwerpen. 
Het examen omvat 13 vakken: "plichten van de onderwijzer in het algemeen; straffen en 
beloningen; de aard, het doel en de manier van het onderwijs; klankmethode; schriftelij
ke opstellen; verklaring van woorden aan kinderen; volzinnen op het bord; taalkundig 
opstel; rekenkunde; lezen; schrijven; zangkunde; metriek stelsel". 
De uitslag is dat Eernardus Dulleman uit Doesburg en Jan Zuiderna Broos uit Zelhem 
met hetzelfde aantal punten als eersten uit de bus komen. De gemeenteraad laat het lot 
beslissen met als resultaat dat no. 2 de gelukkige wordt, die op 23 februari in functie 
treedt. 
Voor hem moest Willem Pelskamp, die tot deze datum de lessen verzorgde, het veld rui
men. Deze man van wijsheid en van kindertucht was slechts bijschoolhouder (als zoda
nig had hij zich gevestigd) en niet in het bezit van de akte van bekwaamheid om in de 
nieuwe school te mogen lesgeven. Gelukkig maar voor de Lindese jeugd daar Pelskamp 
niet uitblonk wegens pedagogische gaven, waaraan vrij zeker zijn gebrekkige vooroplei
ding niet vreemd zal zijn geweest. Reeds 3 jaar tevoren lezen we omtrent hem: dat hij 
"zoo door ouderdom, ligchaamsgebrek als weinig kundigheden" niet meergeschikt is dat 
van hem niet anders te zeggen valt als dat van een goed zedelijk gedrag en een braaf per
soon is, die wel zijn best gedaan heeft en ook nog doet om de kinderen te leeren wat hij 
kan, maar zijne geschiktheid is zo gering dat hij zelfs slechts gebrekkig en daarbij zeer ge
maakt leest en nauwelijks een leesbare hand schrijft en zelfs geen enkele goede letter kan 
maken". 

Zonder enig gemeentelijk pensioen kon de stakker, die reeds vele jaren voortdurend in 
behoeftige omstandigheden verkeerde, heen gaan. Gelukkig werd hem van rijkswege 
een pensioen verleend van 75,- gulden per jaar. 't Is de vraag ofhij ooit meer heeft gehad! 



Een en ander uit de kerkelijke registers 
Drie belangrijke momenten in het menselijk leven, de geboorte, het huwelijk, en het 
overlijden werden vroeger overeenkomstig een besluit van het Concillie van Trente 
(1545-1563) door de geestelijkheid geregistreerd. 
Uit de tijd voor de Hervorming zijn bijna geen registers overgebleven. De oudste re
gisters in Gelderland beginnen op zijn vroegst in 1580, de meeste later. De kerkelijke re
gisters van Vorden beginnen in 1632. 
De predikant of de koster hield deze registers bij. Omdat er geen behoorlijk toezicht was 
en er geen voorschriften bestonden, werden deze registers onvolledig en onregelmatig 
bijgehouden. Soms zijn er bladen uitgescheurd en vaak zijn er doorhalingen en toevoe
gingen, als ware het een kladschrift. 
Zoals vermeld, begint voor Vorden een min of meer duidelijke vastlegging van doop, hu
welijk en overlijden eerst in 1632. 
Zo huwt o.a. in 1636 Oerrit Janszen, zoon van Jan op 't Stroo zaliger, met Beeltjen Wil
lemsen, dochter van Willem Oortgyse, beide van Vorden. 
En in hetzelfde jaar huwt Berent Coninck,jonge zoon van Jan Coninck in de Mossel, met 
Wendel Hermens, weduwe van Teunis Dericksen zaliger, uit het kerspel Steenderen. 
Het aantal huwelijken waarbij weduwen of weduwnaars partners waren, was in die tijd 
opvallend groot. Velen stierven vroeg door de slechte hygiënische levensomstandighe
den en velejonge vrouwen overleden in het kraambed. Eén derde van de kinderen stierf 
voor het vijfdejaar door gebrek aan hygiëne of van honger. 
De eerstgeborenen kwamen in het algemeen heel kort na het huwelijk. De toediening 
van het doopsel vond gewoonlijk reeds één ortwee dagen na de geboorte plaats. Door de 
vroege toediening van de doop kon de moeder nooit bij de plechtigheid aanwezig zijn. 
In 1695 werd er een kindgedoopt van Prunee in Mossel, genaamd Berentjan, reeds voor
dat de moeder in het kraambed was overleden. Bij het dopen was het gebruikelijk dat er 
getuigen aanwezig waren. Dit vinden we echter slechts zelden in de kerkelijke registers 
terug. Op 2 april16761iet Claes Geursen zijn zoon Johannes dopen waarbij als getuigen 
aanwezig waren: Tonnis Brouwer en Tonnis Schoemaker. 
Bij de doop van Care! Willem Alexander van Westerholt op 29 november 1742 werden 
de namen van de getuigen ook in de registers opgenomen. Eén van die getuigen was wel 
een zeer prominente, n.l. Care! Willem Friso, Prins van Oranje Nassau. 
In sommige plaatsen werd het niet mis verstaan wanneer een buitenechtelijk kind ten 
doop werd gehouden. De predikant liet dan niet na, de fouten van zijn gemeenteleden op 
sexueel gebied breedvoerig aan het nageslacht over te leveren. In Vorden is men echter 
vrij beheerst geweest in de noteringen. Zonder enig commentaar haalde men doorgaans 
alleen het woord "on egt" aan, of vermeldde men dat het zich om een "speelkind" handel
de. 

"Op 17 feb. 1639 een onegt kind gedoopt, de moeder is één van den Mispelkamps doch
ters." Slechts eenmaal wor<;lt commentaar geleverd: "Op 17 aug. 1738 een onegt kind van 
Maria Velhorst, dochtervan Willem Velhorst, datwel te dopen is aangenomen, doch onder 
protest". Dienstmaagden moeten het op dit punt vroeger beslist moeilijk hebben gehad. 
Regelmatig komen noteringen voor als:"Een onegt kind gedoopt. De moeder is de maagd 



van Tonnis op het Ham". Of: "Een onegt kind gedoopt van de meyt van Ymmink". In een 
enkel geval is er ook sprake van een gelukkig slot, zoals het nu volgende: "Op 29 maart 
17 44 gedoopt Hendrica, on egt kind van FredericaDaniels, waervan de vader geseidtwor
den te sijn Jan Venhorstink, waarbij als getuige gestaan hebben Albert Hofstede en Be
rentjen Jansen, de huisvrouw van Waander Daniels". 
In aprill744 tekent Ds. Colenbrander hierbij aan: "Jan Venhorstink en Frederica Da
niels zijn in den heiligen egt verenigt en hebben deze haer dochter voor den predikstoel 
bij de plechtigheit gestelt, zodat dit kint voor egt mag en moet worden gehouden". 

Veur 'n bozum 
Waor 'n duuvel zelf neet komm'n kan, 
daor stuurthee 'n old wiefhen. 

Starken drank maakt zwakke boeren. 

Klaor in huus en klaor op 't lief, 
da's de beste pronk van 't wief. 

De lange koe en 't kotte peerd, 
bunt in 'n handel 't meeste weerd. 

Kraejende hoender en fluitende vrouwluu, 
daor wod neet van eholl'n. 

Gin gebrek an 'n kearl 
't Was in de tied veur 'n tweeden wealdoorlog datt'r bi'j ons op 't darp unjuffer an schoole 
was die bekendston urnroe eur rake zegswiezen. Wanneerwi'j, as achterhookers, nog wel 
's met de mond vol tande ston'n, dan had zee al lange un antwoord klaor. 't Was op een 
van die lange winteraovunde dat zee bi'j eur buurman Willem Penterman op ni'jaorsvesi
te was en gezellug b'j urn an 'n heerd zat te praot'n. Allebeide natuurluk un brandewient
jen veur zich, daor spojen ze gin van beide in al maak'n zee d'r ginmisbruuk van. 

Willem, die deur de brandewien zich wat vri'jer begon te vuul'n, zei opens töt eur: "Wa'k 
ow altied al had will'n vraogen, waorumroe bun i'j eigenluk nooit etrouwd?" 
De schooljuffer dach 's effen diepe nao en zei toen: "Rebbe un hond die snörkt, 'n pape
gaaie die vluukt, 'n schassteen die rookt en 'n katte die 's nachs neet in huus kump, 
waorumroe zo'k dan nog un kearl neudughemmen?He'k dan al neet alles wat bi'j un nor
malenkearl ok veurkump?" 



De Joodse begraafplaats 
Verscholen in het bos langs de Wildenborchseweg, vlakbij de boerderij 't Lange End, ligt 
nog de kleine Joodse begraafplaats. Hetis een weinig inspirerend stukje grond, simpel af
gezet met prikkeldraad. Het lijkt er zo maar een beetje bij te liggen. 

Enkele eenvoudige stenen staan er op de graven. Het is een Joodse traditie om de be
graafplaats zo eenvoudig mogelijk te houden. 
In 1875 kreeg de heer J. Windmuller toestemming van de gemeente daar de begraaf
plaats te laten aanleggen. Het is een van de 192 Joodse begraafplaatsen die Nederland 
kent. 

Aser Wertheim en z'n vrouw, Josef en Grietje Windmuller, Anna Wertheim en haar 
dochter Elize en Sander Philips en zijn vrouw Die na vonden er een rustplaats. 

Een sober en verstild restant, het enige dat nog herinnert aan de eertijds kleineJoodse ge
meenschap van Vorden. 

Naast deze stille getuigen van een vroegerveel grotereJoodse gemeenschap in onze Ach
terhoek herinneren veel woorden in ons taalgebruik ons nog aan het bestaan daarvan. 
Woorden, die veelal werden gebezigd op de markten door de talrijke veehandelaren van 
Joodse afkomst en door de streek-eigen bevolking werd overgenomen. Deze woorden 
vinden hun herkomst in het "Jiddisj", een mengelmoes van Hebreeuws, Duits en andere 
Oost-Europese talen. Hier volgt slechts een klein deel met hun betekenis: 

heitje =kwartje kapsones =drukte 
knaak = rijksdaalder gannef =dief 
jouker =duur gesjochten =armoede 
mazzel =geluk bezeibelen =bedriegen 
bajes = gevangenis jatten = stelen 
gajes = minderwaardig volk mesjogge =gek 
pleite gaan = vandoor gaan mokurn =stad 
gein =scherts sjikker =dronken 
geinponurn = grappenmaker sof = slecht verloop 
goochem =wijs, verstandig tof =goed 
jajem =wijn, jenever tippelen =lopen. 
majem = water 



Een Deldense dichter 
Naar aanleiding van een verzoek van een onzer leden in deze "Kronyck" enkele gegevens 
over Gert Groot Enzerink. 

Gert Groot Enzerink is geboren op de boerderij "het Boerle" in de buurtschap Delden. 
Hij werd later hoofd van de School met den Bijbel te Julianadorp-Koegras bij Den Hel
der. In 1940 liet hij een bundel verzen verschijnen, getiteld: "Zwerfstenen". De op
brengst van deze bundel kwam ten goede aan voornoemde school en het gedicht "Vor
den" is een van de honderd verzen uit die bundel. Gaarne laten we dat hier volgen: 

Vorden 
Waar de streek maar schaars in stroken, 
veel in flarden is verdeeld, 
door de spade er werd gestoken, 
langs 't natuurlijk landschapsbeeld; 
waar de grens van land en luchten 
kronkelt als een donkre doek, 
rondom hoeven en gehuchten, 
daar is Neerlands Achterhoek. 

Waar 't verwarde web der wegen, 
nergens eindigt of begint; 
en het vocht uit wel of regen 
overstroomt of doortocht vindt; 
waar de roem der voorhistorie 
duurt in den kasteelentijd, 
daar bevestigt Vordens Glorie 
wat natuur en arbeid wrocht. 

Korenkampen, wild en weiden, 
vogels, bessen, heide en hooi; 
hout in hoogte en soort verscheiden, 
maken elk getijde mooi; 
Uit de wildernis geworden, 
is ' t een land van leem en zand, 
Toch is 't oud eenvoudig Vorden 
lust en rust voor eiken stand. 

't Saksisch ras is fraoi veurzichtig 
daorurn blif 't nog lang antiek, 
hier en daor is 't ok ni'jplichtig, 
dat gif praoten veur 't publiek. 
Waa'dt ow, want de voelste klanten 
wont d'r onder 't oldste stroo; 
die veslit eur buuke en kranten, 
en ze luustert radio. 

Timmern doe ze nog met neagels, 
meajen met un zeise of zich', 
's winters heur i'j mangs nog vleagels, 
naobers doet veur niks eur plich', 
Koffie kö'j d'r altied kriegen, 
ok al heb z'ow nooit ezien, 
Vödden, völle mo'k verzwiegen, 
maor ik mag ow gearne tien! 



Meester Krebbers 
Hendrik Jan Krebbers was vele jaren werkzaam als onderwijzer aan de Openbare Lagere 
school van Vorden. Hij dichtte, schreef proza en behoorde tot de beste dialectschrijvers 
van de Achterhoek. 
Hij werd op 30 maart 1852 te Gelselaar geboren. Tot zijn 11ejaarbezocht hij daar de lage
re school. Daarna moest hij thuisblijven om te helpen op het daghuurdersplaatsje van 
zijn ouders. Dit weerhield hem er echter niet van in zijn vrije tijd verzen te schrijven, die 
al spoedig de aandacht trokken van Ds. Snel uit Gelselaaren Ds. Maalderink uit Geeste
ren. Zij wisten te bewerkstelligen dat de jonge Hendrik Jan tot onderwijzer kon worden 
opgeleid. 

Op 29 april1872 behaalde hij te Arnhem de onderwijzersakte en na achtereenvolgens in 
Holten, Arnhem en Schoonhovenals onderwijzerwerkzaam te zijngeweestwerd hij op 3 
october 1881 in Vorden benoemd, welke plaats hij niet meer heeft verlaten. Meer dan 50 
jaar heeft hij opeenvolgende geslachten in Vorden onderwezen en hen de natuurvan de 
Achterhoek leren liefhebben. Hij woonde op kamers bij de fam. Brandenbarg in het Wa
pen van V orden, alwaar hij niet alleen met allerlei mensen in aanraking kwam, maar ook 
een goed biljarter werd. 

Als het weer het maar even toeliet, wandelde hij in de vroege morgenuren, voor school
tijd, naar het Vordense bos. Daar wandelend in het Krebberslaantje, zette hij met pot
lood zijn gedachten en indrukken op papier, welke hij dan 's avonds verder uitwerkte. 

Elke maand schreefhij als meister Joehum in de Lochemse Courant een verhaal in het 
dialect, met rake opmerkingen, scherpe kritiek, maar ook wijze raad. Als Gait Vreeman 
schreefhij brieven in de Zutfense Courant. Minderwijsgerig als J ochum, maar als koddi
ge boer, sloegGaitin zijn onnozelheid de spijker vaak wel precies op de kop. 

Krebbers was blijmoedig van aard en bezat een speelse geest. Hij schreefvooral veel kin
derboeken, waarvan het in 1887 verschenen boek "Toon Revers" vele drukken beleefde 
en als een van zijn beste werken werd beschouwd. Zijn kinderboeken zijn nu natuurlijk 
verouderd en zijn verzen en gedichten ademen de tijd van vervlogen jaren, maar uit al 
zijn geschriften komt de grote liefde voor zijn geboortegrond en een eenvoudig geloofs
vertrouwen naar voren. 

In 1902 verscheen zijn bundel "Un korfvol Dennepeukels", een verzameling van oude 
schetsen in het dialect van de Achterhoek. Het is een bundel aardige en ookgeestige ver
halen en gedichten, een schildering van oude zeden en gewoonten van de Achterhoekse 
bevolking. Van al zijn boeken en geschriften, zou dit werk misschien het meest voor een 
herdruk in aanmerking komen. Krebbers was een voor Vorden typische persoonlijkheid, 
voor wie een ieder hartelijke gevoelens en achting koesterde. 

Hij overleed in 1936 en vond zijn laatste rustplaats nietververwijderd vanzijngrote voor
ganger Staring. 



Vorden, een braaf dorp 
De naam Vorden is afgeleid van het woord voorde. Een voorde was een doorwaadbare 
plaats in een beek of rivier. Kruisingen van wegen en beken waren belangrijke puntenen 
vaak verrees daar en versterkte nederzetting. Bij de voorden in de Vordense beek ont
stond ook een nederzetting, welke de naam Vorden zou gaan dragen. Aangezien de brug
gen in de Achterhoek tot in de 19e eeuw schaars waren en als een soort weelde werden 
beschouwd, bleef Vorden lange tijd het land van de voorden. 
Deze voorden werden met puin opgevuld om een stevige onderlaag te krijgen voor kar
ren en wagens en meestal waren ze met graszoden bedekt. Toen de wegen werden verbe
terd en trambanen werden aangelegd, zijn tal van voorden door bruggen vervangen. Dik
wijls bezorgde het gestorte puin de bruggenbouwers veel moeilijkheden, zoals in 1903 
bij de aanleg van de trambaan van Vorden naar Hengelo. 
In de geschriften worden achtereenvolgens de volgende namen voor Vorden gebruikt: 
1266 Vurdene, 1267 V orden, 1345 Voerden, 1505 Voirden, 1548 Verden, 1600 Voerde en 
1641 Voeijrden. 
De gemeente Vorden omvat het dorp en de omliggende buurtschappen Delden, Linde, 
Mossel, Veldwijk en de Wildenborch. De naam Kranenburg is van Jatere datum. Deze 
buurtschap maakte oorspronkelijk deel uit van de buurtschap Mossel. 

Vorden is vanouds een landbouwdorp geweest met een uitsluitende boerenbevolking. 
Nog in het begin van deze eeuw stonden er boerderijen tot in het centrum van het dorp. 
Vorden ligt aan de voet van een uitgestrekte bouwenk. De akkergronden van de dorpsbe
woners lagen op deze enk, de weidegronden lagen in de lagere gebieden langs de Vorden
se beek. 

Nog in de 18e eeuw was het water van deze beek van een dermate goede kwaliteit, dat in 
Vorden het beste en zoetste bier van de hele Achterhoek werd gebrouwen. 
Zoals eerder gezegd was Vorden een dorp van boerderijen en ook nu nog werkt een groot 
deel van de beroepsbevolking in de landbouw. De Rotterdamse predikant J. Craandijk, 
die in 1875 op zijn wandelingen door Nederland ook Vorden aandeed, noemde Vorden 
een braaf dorp, dat bij de aanleg van de straatweg Zutphen-Winterswijk in 1825 veel had 
gewonnen. Hoewel hierdoor het contact met de buitenwereld dus aanmerkelijk werd 
verbeterd, werd het dorp eerst echt ontsloten door de aanleg van de spoorlijn Zutphen
Wmterswijk in 1878. Bovendien opende in 1903 de Tramwegmaatschappij "De Graaf
schap" haar stoomtramlijn Zutphen-Vorden-Hengelo. Dezelfde maatschappij opende 
in 1933 een buslijn Zutphen-Vorden-Ruurlo-Wmterswijk. Door de verbetering van de 
verkeersmogelijkheden kregen industrie en nijverheid hun kans, waardoor het agrari
sche karakter van het dorp langzaam veranderde. 

Het dorp en het landschap met haar boerderijen zijn echter in harmonie gebleven. De 
omgeving van Vorden draagt het stempel van een verzorging van eeuwen, het landschap 
behoort tot de meest intieme van ons land. De schoonheid wordt gevormd door de afwis
seling van lage weiden en hoge akkers met oude statige bossen. 
Over dit landschap in een volgende "Kronyck" meer. 


