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VAN DE REDACTIE 

U had er wellicht al naar uitgekeken: de nieuwe 
Midwinterpraot. Fijn, want dat geeft de redactie 
moed om er mee door te gaan. Graag ook houden wij 
deze traditie in ere, zoals wij er ook aan hechten om 
de Vordense Kronyck in zijn huidige vorm te 
handhaven. Deze Midwinterpraat is, zoals 
gebruikelijk, weer de minder formele, maar toch 
verantwoorde bundeling van weder- en 
wetenswaardigheden uit vroeger tijden, aangevuld 
met enige poëzie en - ook nu weer - een 'verhaal'. Dat 
is overigens dit jaar een reisverhaal geworden. We 
hopen dat u er een paar plezierige uurtjes aan zult 
beleven. 

Graag zouden wij u trouwens, als gerespecteerde 
medeleden, willen vragen om ook eens de pen ter 
hand te nemen. U weet vast nog wel een leuk 
onderwerp dat u wat verder zou kunnen uitdiepen 
om er - eventueel en indien u dat wenst, met onze 
assistentie - een lezenswaardig verhaal van te 
maken. 

Wij hopen dat het einde van dit jaar u, 
traditiegetrouw in familie- of gezinsverband, of in 
gezelschap van de beste onder uw vrienden en 
kennissen, veel vreugde zal verschaffen. 
Tot slot wensen wij dat u een voorspoedig nieuw jaar 
tegemoet moge zien, waarin zowel gezondheid als 
algemeen welbevinden zich moge bestendigen, dan 
wel in gunstige zin moge ontwikkelen. 



2 

VERENIGINGSNIEUWS 

Het vereniginganieuws begint ditmaal met een 
overzicht en nabeschouwing van de gedurende het 
afgelopen jaar belegde bijeenkomsten, te beginnen 
met de Monumentenavond in Hotel Bakker. 
In samenwerking met de gemeentelijke 
Monumentencommissie werd daar op dinsdag 8 
oktober een voorlichtingsavond georganiseerd. 
Namens onze vereniging hebben de heren Van Beek, 
Rondeel en Vaags zitting in deze commissie. Verder 
werd er medewerking verleend door het Gelders 
Genootschap, in de persoon van de heer Knibbeler. 
Doel van deze avond was om de leden wat meer 
inzicht in het werk van de Monumentencommissie te 
geven. Ook was het gemeentebestuur uitgenodigd. 
Helaas was dit bestuur slechts door één persoon 
vertegenwoordigd, namelijk de heer Pelgrum, 
namens de VVD. Over deze laksheid van het 
gemeentebestuur was de voorzitter bijzonder slecht 
te spreken. Dat kon echter niet verhinderen dat de 
avond een bijzonder succesvol verloop had. Door de 
heer Knibbeler en de heer Vaags werd veel duidelijk 
gemaakt over wat wel en niet mogelijk is bij de 
monumentenzorg. Vooral het betoog van de heer 
Vaags sprak de aanwezigen bijzonder aan. Dit 
laatste vooral door zijn goede, duidelijke voordracht, 
waarbij de humor niet ontbrak. 

In aansluiting op de lezing van de heer J. Berencis 
over kasteel de Slangenburg brachten een dertigtal 
leden op 30 november een bezoek aan dit kasteel. 



Daarbij bleek nog weer eens hoe buitengewoon goed 
de heer Berends met de geschiedenis van de 
Slangenburg op de hoogte is. Naast de bezichtiging 
van het interieur, werd er ook nog een bezoekje 
gebracht aan de begraafplaats op dit landgoed. Hier 
hebben een aantal leden van de familie Pasmann, 
voormalige bewoners van de Slangenburg, hun 
laatste rustplaats gevonden. Jammer genoeg was er 
geen mogelijkheid om in of bij het kasteel een kopje 
koffie te gebruiken. Die kregen de deelnemers, na 
afloop van de excursie, in Zelhem. 
Op 25 januari werd er nog met een tweede groep, van 
eveneens 30 personen, een bezoek gebracht aan de 
Slangenburg. Door de vroeg invallende duisternis en 
de kans op mist schoot de koffie er deze middag bij 
in. 

De Niejaorsvesite 
Zoals gebruikelijk, werd de 'Niejaorsvesite' ook 
ditmaal weer in Het Pantoffeltje gehouden en wel op 
donderdag 9 januari. Carlo Bosch had zich extra 
ingespannen en in goede samenwerking met zijn 
schoonmoeder, mw. J. Woltering, voor de nodige 
'niejaorsrullekes' gezorgd. Daarnaast had het bestuur 
ook voor oliebollen gezorgd. Deze waren van een 
warme bakker betrokken. Samen met twee gratis 
consumpties kwam zo de inwendige mens goed aan 
zijn trekken. 
Het informatieve gedeelte van deze avond werd 
verzorgd door de heer H.W. Rossel, lid van ons 
bestuur. Tijdens de vele jaren dat hij in Afrika 
werkte, heeft hij nogal wat dia's kunnen maken. Een 



keuze daaruit gaf de aanwezigen een goed beeld van 
de omstandigheden waaronder de plaatselijke 
bevolking daar leeft. Ook de natuur kreeg ruime 
aandacht in zijn diapresentatie. Al met a l kan de 
vereniging terugzien op een gezellige en leerzame 
avond. 
Staphorst kennen we allemaal wel. De meesten van 
ons zijn er al Wel eens geweest of hebben er via de 
media wel het een en ander over gehoord en gezien. 
Dat kennen we dus wel zo'n beetje. Tot je een dia
lezing door de heer De Wolde voorgeschoteld krijgt -
want dan hoor je, en zie je pas wat Staphorst is, en 
was. 
Met groot enthousiasme bracht de heer J. de Wolde, 
voormalig gemeentevoorlichter van Staphorst, de 
diapresentatie op 10 februari, in hotel Bakker. Dat 
hij ook anderen warm wist te maken voor zijn 
gemeente, bleek al direct uit het grote aantal 
aanmeldingen voor de jaarlijkse reis, in mei 
daaropvolgend - ditmaal dus naar Staphorst. Liefst 
70 personen gaven zich die avond reeds op, een 
record aantal in het bestaan van onze vereniging. 
Wie wel eens naar het radioprogramma 'Urn de 
middagpot' van Radio Gelderland heeft geluisterd, 
zal daar zeker de naam van Henk Harmsen wel eens 
gehoord hebben. Als groot kenner van de 
Achterhoekse cultuur en folklore weet hij daar veel 
over te vertellen. In zijn prettige, Liemerse dialect 
deed hij dat ook voor onze vereniging op 19 maart 
jongstleden, in de Herberg. Aan de hand van veel 
mooie dia's liet hij de oude Achterhoek nog weer even 
herleven. 
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De jaarvergadering 
Voor deze lezing werd er een korte jaarvergadering 
gehouden. In deze jaarvergadering werd afscheid 
genomen van de penningmeester, de heer 
Schoolderman. Zestien jaar - sinds de oprichting van 
onze vereniging - had hij de financiën op voorbeeldige 
wijze beheerd. Hij wist een zodanige reserve op te 
bouwen dat de vereniging bij een wat tegenvallend 
jaar niet meteen op zwart zaad zit. Hartelijk dank 
daarvoor. Voor zijn bewezen diensten mocht hij een 
cadeaubon in ontvangst nemen, terwijl aan mw. 
Schoolderman een bloemetje werd overhandigd. 
De heer R. Ilbrink (Strodijk) werd met algemene 
stemmen als de nieuwe penningmeester gekozen. 
Herkozen met algemene stemmen werd de heer G. 
Koop. Deze was aftredend, maar stelde zich 
herkiesbaar. Het bestuur kan nu gelukkig nog weer 
een periode van zijn voortreffelijke diensten gebruik 
maken. 

De jaarlijkse tentoonstelling 
Van 21 april tot 18 mei organiseerde onze vereniging 
weer een tentoonstelling in de bovenzaal van de 
bibliotheek. Het thema was ditmaal: Vorden, in oude 
ansichten'. Veel werk voor deze tentoonstelling werd 
verricht door de heer. H.W. Rosse!. Onder andere het 
laten vergroten van de beschikbare oude ansichten 
werd geheel door hem verzorgd. Daarnaast kreeg de 
vereniging door zijn bemiddeling de beschikking over 
de lijsten voor het ophangen van de ansichten en 
foto's. Hartelijk dank aan diegenen die materiaal 
voor deze tentoonstelling afstonden, in het bijzonder 
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dhr. K Bakker, van het gelijknamige hotel , die 
enkele bijzondere schilderijen voor deze 
tentoonstelling in bruikleen afstond. 
Na de tentoonstelling in de bibliotheek was een 
gedeelte van het werk ook nog een aantal weken op 
het zorgcentrum De Wheme te bezichtigen. Dit 
laatste in verband met de wat moeilijke 
bereikbaarheid van de expositieruimte in de 
bibliotheek. Van beide plaatsen werden er zeer 
positieve reacties ontvangen. 

De jaarlijkse excursie 
Op 28 mei konden we met eigen ogen aanschouwen 
wat de heer De Wolde ons in februari door middel 
van dia's had laten zien. Met ruim 80 leden gingen 
we om half één met twee bussen op weg, richting 
Staphorst. In de museumboerderij werden we 
ontvangen met koffie en koek, waarna er een 
rondleiding door het museum volgde. 
Vervolgens konden we het gemeentehuis bezichtigen. 
Het daarna volgende bezoek aan een meubelshow
room was schijnbaar tevens bedoeld om de daarbij 
aanwezige souvenirtent van klandizie te voorzien(!) 
De rondreis per bus door de plaatsen Staphorst, 
IJhorst en Rouveen die we daarna maakten, was 
alleszins de moeite waard. In IJhorst konden we 
tevens de mooie kerk bewonderen. In het 
verenigingsgebouw stond er een koffietafel op ons te 
wachten. Deze werd geheel door vrijwilligers 
verzorgd en was zonder meer uitstekend. Al met al 
een reis waar de vereniging tevreden op terug kan 
zien en die door de heer Schoolderman prima was 
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georganiseerd. 

Boerderij van het jaar 
Door de Stichting tot Behoud van Boerderij en Erf 
wordt er voor 1997 de verkiezing van 'boerderij (en 
erf) van 1997' georganiseerd. Ook onze vereniging 
heeft hiervoor een tweetal objecten ingediend. Dat 
zijn (1) boerderij De Wenneker, aan de Ruurloseweg, 
bewoond door de familie Norde en (2) boerderij Het 
Hofhuis, aan de Hackfortselaan, bewoond door de 
familie Weustenenk 
Er zijn van deze twee boerderijen plattegronden 
gemaakt die met een vijftal foto's van elk object zijn 
ingezonden. De heer J. van den Broek heeft het 
leeuwendeel van deze werkzaamheden voor zijn 
rekening genomen, waarvoor de vereniging hem zeer 
erkentelijk is. Bij de samenstelling van deze uitgave 
was de uitslag van de verkiezing nog niet bekend. 

De Monumentendag 
Op zaterdag 13 september was dit jaar de jaarlijkse 
Monumentendag. Evenals in voorgaande jaren, nam 
onze vereniging weer een belangrijk deel van de 
organisatie voor haar rekening. 
Dit jaar waren opengesteld: 

1. De Nederlands Hervormde Kerk, in het dorp 
2. De Openbare Lagere School, in het dorp 
3. Boerderij De Zeist, aan de Zeistweg 
4. Het voormalige boerderijtje De KleineBoskamp, 

ook wel Platjoe genoemd, Galgengoorweg 
5. De voormalige maalderij De Mölder , in het 
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buurtschap de Wildenbcrch 
6. Boerderij Het Schoolhuis, in de Wildenbcrch 
7. Kasteel De Wildenborch 
8. De voormalige Prinses Julianaschool, in de 

Wildenborch 
9. Boerderij 't Heuvelink, in het buurtschap Mossel 
10. De voormalige St. Anthoniusschool, op de 

Kranenburg 
11. De St. Anthoniuskerk, op de Kranenburg 
12. Het Kasteel Vorden 

De objecten genummerd 1, 2, 3, 4, 9. 11 en 12 waren 
ook van binnen te bezichtigen, waar druk gebruik 
van werd gemaakt. Voor de andere objecten viel de 
belangstelling wat tegen. 
Het thema dit jaar was 'scholen', een onderwerp 
waar hier niet voldoende op ingespeeld kon worden. 
Toch kunnen de heren G. Koop en H.W. Rosse], die 
de organisatie namens onze vereniging verzorgden, 
en daarmee veel werk verzetten, op een geslaagde 
dag terugzien. Met dank hierbij van de vereniging. 

Nieuws betreffende onze leden: 
Mede om de onderlinge band te benadrukken die er 
in onze vereniging tussen de leden bestaat, achtte 
het bestuur het wenselijk die leden die in het 
afgelopen jaar zijn overleden in deze rubriek te 
gedenken. 

De volgende leden zijn ons in het afgelopen jaar 
ontvallen: 11 januari: Nelly Kost-Steenberg, Hertog 
Karel van Gelreweg; 5 maart: Hendrik Albertus 
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Bogchelman, Zutphenseweg; 6 maart: Hendrik 
Antonie Bloemendaal, Het Hoge; 22 april: Lambertus 
Gotink, Strodijk; 11 juni: Maria Christina Boerstoel, 
lnsulindelaan; 15 juli: Hendricus Christian 
Kettelerij, Het Jebbink; 23 juli: Jette Johanna Smit
Gosselink, Hoetinkhof; 25 augustus: Adelbeid Maria 
Roosmale Nepvue, Strodijk; 16 Oktober: Hermina 
Hendrika Kettelerij, Het Hoge. 

Het bestuur en de redactie wenst ook op deze wijze, 
namens de vereniging, haar medeleven te betuigen 
aan de nabestaanden en wenst hen sterkte toe met 
verwerken van het verlies van hun dierbaren. 

Als lid bedonkten: 
Mw. N.D. Horstink, De Bongerd 10, dhr. F.F. 
Schrnitz, Bergkappaweg 6, dhr. en mw. G.J.C. Oonk, 
Nieuwstad 67, dhr. H. ter Heurne, Achterweg 127, 
Tiel, dhr. en mw. G.P.M. Hetterscheid, Het Leemgoor 
18, mw. W.H. Bloemkolk, De Delle 37, mw. C. van 
den Ende-Don, Burg. Galléestraat 27, dhr. S. Pols en 
huisgenote, Wildenborchseweg 28, dhr. en mw. G.A. 
Holsbeeke, Prins Clauslaan 17, dhr. en mw. H. van 
der Laan, Julianalaan 38. 

Gelukkig heeft de vereniging er het afgelopen 
tijdperk ook weer een behoorlijk aantal nieuwe leden 
bij gekregen, te weten: 
Dhr. F. Boekelo, Hoetinkhof 118, dhr. en mw. D.W. 
Borgman, Heerlerweg 3, Vierakker, mw. J.A. 
Bergenhenegouwen, Hertog Karel van Gelreweg 16; 
dhr. en mw. D. Gotink, Wilhelminalaan 25, dhr. en 
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mw. H.J. Graaskamp, Ruurloseweg 46, dhr. G. Groot 
Nuelend, Lindeseweg 1, dhr. en mw. W.J. Denkers, 
Het Wiemelink 73, mw. J.A. Hamarm-van Ewijk, 
Heyendaalseweg 5, dhr. en mw. G.J. Klein Haneveld, 
Het Jebbink 63, dhr. R. Henstra, Molenstraat 52, 
Leeuwarden, dhr. en mw. J.M. Ilbrink, Strodijk 1, 
dhr. en mw. G. de Niet, Burgemeester Galléestraat 8, 
mw. J. Jansen-Bruggink, van Reeekerenstraat 2, 
dhr. en mw. H.R.C.M. Luyk, Het Jebbink 33, dhr. en 
mw. A.J. Ritmeester, Beatrixlaan 11, dhr. en mw. 
B.J. Spitholt, P. van Vollenhovenlaan 17, dhr. en 
mw. H. Strang, Prins Clauslaan 4, dhr. en mw. 
Stoeckart, Lindeseweg 6, dhr. W. Rosse! , Prins 
Hendrikstraat 15, Doetinchem, dhr. H.J. ter Huerne, 
Zutphenseweg 6, mw. J. ter Maten- Marsman, 
Zutphenseweg 113, dhr. en mw. H.J. Warringa, 
Horsterkamp 3, dhr. en mw. J. van Wijk, Het 
Jebbink 67, dhr. A.J. Lenselink, Reeekerenlaan 40, 
Zutphen, mw. A. de Roos, Burg. Galléestraat 41. 

Tot slot: onze oudheidkundige vereniging is 
inmiddels uitgegroeid tot een tamelijk grote 
vereniging. Het komt daarom wel eens voor dat er 
leden in het ziekenhuis verblijven of thuis verpleegd 
worden zonder dat het bestuur hiervan op de hoogte 
is. Om enig blijk van medeleven te kunnen tonen, 
zou het bestuur het daarom bijzonder op prijs stellen 
hiervan in voorkomende gevallen in kennis gesteld te 
worden. Indien gewenst, gaarne bericht aan mw. F. 
van Druten-Vrieze, tel. 552260, of H.G. Wullink, tel. 
551342. 
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DE SINT ANTHONIUS VAN PADUA.KERK OP DE 
KRANENBURG 

Nimmer had freule Josephine Barones van Dorth tot 
Medler kunnen bevroedden dat de kerk, waartoe zij 
in het midden van de vorige eeuw de middelen 
verschafte om deze te bouwen, in het jaar 1998 
wederom gesloten zou worden. 
De kerk werd gebouwd omdat de laatste van een 
viertal eerdere kerkgebouwen te klein was geworden. 
De kerk behoort tot de vroege werken van de 
befaamde architect Cuijpers, die o.a. ook het 
Rijksmuseum te Amsterdam heeft gebouwd. Het 
betreft hier een in neogotische stijl opgetrokken, 
driebeukige kmisbasiliek. Interessant is dat deze 
kennelijk als voorstudie heeft gediend voor de toren 
van de St. Martinuskerk in Wijk, Maastricht, die hij 
twee jaar later bouwde. De bouw van de kerk op de 
Kranenburg heeft geduurd van 1856 tot 1867 en de 
totale bouwkosten bedroegen toen f 40.000,-. 
De kerk op de Kranenburg werd op 25 september 
1867 door Mgr. Schaepman, de toenmalige 
aartsbisschop van Utrecht, ingewijd. De plaats van 
deze kerk, en trouwens ook van haar voorganger, op 
ongeveer dezelfde plaats op de St. Anthoniekamp, 
was zo gekozen dat mensen uit het dorp gemakkelijk 
de kerk konden bereiken. In 1825 was immers de 
nieuwe, verharde straatweg Zutphen naar 
Winterswijk gereedgekomen (red.). 

Bron: Reinders, M. Pater O.F.M., 1971. 
Overdruk uit Archief, De kerken van Kranenburg. 



12 

'LIEDJE VAN VORDEN' 

Ons Vorden staat bekend om zijn leerlooierij 
Borstels van Haverkamp 
Worst van de Poesse, matrassen van Raat 
Tassen van Luim es, die zie je op straat 
En de kuikens van Jansen zijn klein 
En daarom is Vorden zo fijn 
De fiets van de Empo 
Die rijdt steeds in tempo 
En daarom is Vorden zo fijn 

refrein: 
Cheerio, Cheerio 
In Vorden daar zingen we zo 
Weg met de zorgen en weg met 't verdriet 
We komen er wel, ook al zijn we er niet 
(een liedje uit de jaren '50) 

Naschrift van dhr. Jan Wiltink, die dit liedje heeft 
'aangeleverd': "Dit is het 'liedje van Vorden', maar er 
schijnen meer versies van te zijn. Ik zoek verder. 
Deze tekst komt van Betty Koerselman-Pardijs, van 
de Insulindelaan" (w.g. Jan Wiltink) 

Geniet op Uw tochten 
voor de volle 100°~ 

gemonteerd met de 

WERELDBEROEMDE 

John-Buil 
Rijwielbanden 

~en loot het 

~)~ voorz.ten vc:m vooa m <aos. 
l'MPO.J."llltlUJ:'JC - VO 



13 

CARBID, DE SCHOOL EN GOSEN 

G.J. Breuker* 

't Had een mooie en zelfs een enigszins ontroerende 
dag moeten worden, die eerste maandag in april, 
begin jaren dertig, in de christelijke school op het 
Hoge: van griffel naar pen in het ltinderleven. Het 
was steeds een grote belevenis als in april het nieuwe 
schooljaar begon, niet alleen voor de School met den 
Bijbel, op het Hoge overigens. Het gold daar in het 
bijzonder voor de tweede klas. Ruim een half uur voor 
de schoolbel zou luiden, was de juf van de tweede 
klas in het lokaal in de weer. Deze dag was een heel 
bijzondere: de kinderen zouden voor het eerst met 
inkt schrijven. 

De juf - In 't Hout was haar achternaam; het was 
oneerbiedig voor kinderen van de tweede klas haar 
voornaam te weten, laat staan uit te spreken - de juf 
dus, keek of in alle tweepersoons banken voor elke 
leerling een inktpotje zat. Daar waren gaten voor in 
de banken geboord en een ijzeren schuifje kon de 
inktpotten afsluiten. Alle banken waren van een 
potje voorzien en nadat ze dit had vastgesteld, ging 
de juf naar het leermiddelenlokaal, waar meester 
Rouwenhorst, 'haadee-es', hoofd der school, een kast 
opende en de juf een fles, voorzien van een 
schenkkurk, aanreikte. Daarna begaf juf In 't Hout 
zich een beetje plechtig naar het lokaal voor de 
tweede klas en schonk nauwgezet in elk potje een 
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scheut zwarte inkt. Tweede kwaliteit, maar goed 
genoeg voor het onderwijs op de lagere school. 
Er was ook eerste klas inkt; die was bestemd voor de 
vulpennen van de meesters, maar bovenmeester 
Rouwenhorst had liever dat de meesters en de juffen 
met een gewone kroontjespen schreven. Alle potjes 
waren gevuld en toen ging de schoolbel. Enkele 
ogenblikken later was het lokaal gevuld met meer 
dan twintig kinderen uit het dorp en de omgeving. 

De eerste les was luisteren naar een verhaal uit de 
Bijbel. Daarna stond schrijven op het rooster en dat 
was die morgen een plechtig en spannend gebeuren. 
In de eerste klas waren griffel en lei de hulpmiddelen 
geweest waarmee kinderen de eerste beginselen van 
schriftelijk menselijk verkeer werd bijgebracht. 
In de tweede klas werd je grotere eer waardig geacht. 
De juf deelde houten penhouders met 
kroontjespennen uit en elk kind kreeg een klein 
schrift met lijntjes. Toen sprak de juf: schuif de 
inktpotjes maar open. Daarop ging de les verder met 
kijken naar het voorbeeld dat de juf met krijt op het 
bord schreef: de letter 'i'. "Op-neer-op", zei juf In 't 
Hout- dat is de 'i'. 
Nu jullie, moedigde juf de kinderen aan. Doe een 
klein beetje inkt aan de pen en probeer heel mooi te 
schrijven. Het had een fijne les van drie kwartier 
kunnen worden. Als er geen carbidlantaarns waren 
geweest. Ze waren er, fietslampen, die in het duister 
een schijnsel verspreidden dat tot stand kwam nadat 
in de kop van de lamp gas was verwekt uit vochtig 
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carbid. Daar was een brander, een pot met een 
gaatje. En het dan met een lucifer aangestoken gas 
verspreidde licht. Aldus kon men in het donker 
fietsen met lichtend schijnsel. Brandende 
achterlichten kende men nog niet. 
Toen de eerste rijwiellampen met een dynamo (van 
de Empo) in de handel kwamen, rezen daar bij tal 
van Vordenaren protesten tegen. Als je met zo'n 
nieuwerwetse lamp van de fiets stapte, stond je 
meteen in het donker. De carbidlamp daarentegen 
bleef trouw branden, ook als je naast de fiets stond. 
Met carbid kon je niet alleen de fietslamp laten 
branden, kinderen konden er ook mooi mee spelen als 
ze thuis stukken uit de voorraaddoos hadden gepakt. 
Je kon het laten sissen als je spuwde op een stu~e of 
als je - maar dat mocht eigenlijk niet - er een heel 
klein beetje op plaste. Gosen, uit de tweede klas, had 
carbid in de zak - in de 'boksentesse' zogezegd. "Zou 
carbid gaan sissen als je er inkt op doet?", vroeg 
Lammert, die naast Gosen in de bank zat. "K Zal 't 
met een stuksken proberen", zei Gosen en haalde 
carbid uit de zak. Hij wilde het middendoor breken, 
maar de jufkeek en Gosen werd zenuwachtig. "Dan 't 
hele stuk maar", fluisterde hij en voorzag de inktpot 
van een vers stuk carbid. Dat stuk deed zijn werk 
ogenblikkelijk. Precies zoals de verkopers van dit 
goed, de fietsenmakers Kuipers, Barink en Bervo 
hadden gezegd. Het siste enorm, bruiste en bracht 
gas voort. "Wat is dat daar?", vroeg de juf en liet zich 
vanaf haar hoge stoel achter de lessenaar glijden. De 
inkt bruiste het potje uit en bank, vloer en Gosen 
werden getekend door het zwarte vocht. "'k Probeer 
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het met de handen tegen te houden, maar dat wil 
niet", zei Gosen en keek de juf hulpvragend aan. 
"Roep meester Rouwenhorst", gebood de juf het kind 
dat het dichtst bij de gangdeur zat. Weldra verscheen 
het hoofd der school en zag wat inkt en carbid 
gezamenlijk tot stand hadden gebracht. 

Gosen moest na afloop van de schooltijd bij de 
bovenmeester komen en kreeg een briefje mee voor 
zijn ouders. Daarin stond:"Wilt u zorgen dat Gosen 
voortaan geen carbid mee neemt naar school" Dat 
verbod gold vanaf de volgende dag trouwens voor alle 
kinderen en het bleef geldig tot de laatste 
carbidlantaarn uit het Vordense was verdwenen. 

*) Oud-Vordenaar, thans woonachtig te Leeuwarden. 
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KENTEKENNUMMERS VAN AUTO'S, MOTOREN 
EN ANDERE VOERTUIGEN VAN VORDENAREN 
AAN HET BEGINVAN DEZE EEUW 

C. Bosch 

In het boekje, LIJST VAN NUMMERBEWIJZEN 
voor MOTORRIJTUIGEN uitgereikt in de jaren 
1906-1917, bijgewerkt tot 1 april1917, deel 11 (K tot 
R), samengesteld door F. Vogels*), kan men nummers 
van nummerbewijzen (thans: kentekenbewijzen) 
vinden, zoals deze destijds op de officiële lijsten van 
het Ministerie van Waterstaat voorkwamen. Dit 
boekje was een uitgave van de Koninklijke 
Nederlandse Automobiel-club en den A.N. W.B. 
Toeristenbond voor Nederland. 

Hieronder volgen de nummers behorende bij 
voertuigen toebehorende aan Vordenaren uit die tijd. 

Van een aantal mensen die in deze lijst zijn 
opgenomen, heb ik enige verdere gegevens kunnen 
verzamelen. Van anderen is dat helaas (nog) niet 
gelukt. 

M 1 Mr. A.P.R.C. Baron van der Borch van 
Verwolde, Laren. Familielid van de 
toenmalige bewoners van Kasteel 
Vorden. 

M 11 C. Lulofs, destijds huisarts te Vorden. 
M 13 H.G. Poesse, firmant van de 

Vleeswarenfabriek Poessebosch. 
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T.H. Beekhuis; was destijds gemeente
secretaris. 
P. Philips 
B.H. Groot Enzerink, destijds wonende 
'Wijk B 70', Vorden. Eigenaar van 
voormalige Bervo Rijwielhandel, aan de 
Zutphenseweg. Vader van dhr. Henk 
Groot Enzerink (Mispelkampdijk). 
W. Eichhorn, destijds koperslager, 
gevestigd in het pand dat thans Het 
Pantoffeltje is. 
H. Barendsen, destijds wonende 
'Rijksweg A 79', Vorden. Vader van dhr. 
J. Barendsen, eigenaar van Barensen 
Vorden b.v. Constructie en Stalinrichting, 
IJzerwaren, etc. 
H.B. Emsbroek, mede-oprichteri-eigenaar 
Empo rijwielfabriek. 
F.G. Eichhom, zie hierboven onder W. 
Eichhorn. 
G.F. Brantsma 
Jkvr. A. de Stuers, Huize De Wiersse. 
W.F. van Mourik, apotheker te Vorden, 
in hetzelfde pand als de huidige 
apotheek. 
G.J. van Ark, destijds Wildenborch D12. 
Eigenaar van de voormalige smederij en 
hoefsmid in de Wildenborch. Grootvader 
van de heer J. van Ark, landbouwer, 
thans wonende in het oorspronkelijke 
smederijpand. 
W.F.E. van der Borch tot Verwolde, 
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destijds bewoner en eigenaar van Kasteel 
Vorden. 
J. de Groot, Linde, onder Vorden. 
G.J.Kok 
Coöperatieve Vereeniging 'Onderlinge 
Stoomdorscherij Hackfort en Omstreken', 
Vorden. 
A.S.J.W. Baron van der Borch van 
Verwolde. Van Kasteel Verwolde. 
B. Vriezen 
B.J. Veenhoven 
G. Emsbroek, oprichter van De Gems. 
Woonde destijds op de hoek van de 
Galléestraat en de Insulindelaan. 
Werkplaats annex fabriekje was 
gevestigd ongeveer waar nu Garage Kant 
is (naast WeuJen Kranenbarg). 
J.F.W. Bieleman, destijds hoofd van de 
Openbare Lagere School. Mede-oprichter 
van de Co-op Zuivelfabriek. 
G.A. Brinkerhof 
J. Bijenhof, varkenskoopman, destijds 
woonachtig aan de Zutphenseweg. 
J.C. Helders, eertijds wonende 'A 245' 
J.G. Ensink 
P.J. Vriezen 
N. deRegt 
J. Philips, vleeshouwer en veehandelaar. 
Woonde destijds aan de Nieuwstad, waar 
thans families Mombarg en Voortman 
wonen. (tegenover GalerieRiek). 
R. Kieskamp, veekoopman en slager te 
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Vorden (destijds woonachtig op hoek 
Nieuwstad- Beatrixlaan, tegenover A&P. 
F.G. Eichhom, koperslager en 
rijwielhandelaar (zie boven). 
P. van de Brink 
F.W.H. Emons 
G. Albers , van 'Albers Veevoeders' en 
kruidenierswinkel (waar thans de Sorbo 
en kapsalon Manny Gosselink is 
gevestigd). 
W.G. Sarink, destijds molenaar, bakker 
en kruidenier in het buurtschap Delden. 
Ook thans woont daar nog de familie 
Sarink. 
Z.J. Looman. Confectiewinkel en handel 
in garens etc. , op de plaats waar thans de 
ABN/AMRO is gevestigd. 
A.J. Ensink, de toenmalige eigenaar van 
'Hotel 't Wapen van Gelderland' (Hotel 
Bakker), destijds 'Hotel Ensink' geheten. 

Daarnaast heb ik op oude foto's en ansichtkaarten 
kentekennummers van voertuigen en motorfietsen 
van de volgende personen kunnen achterhalen. Deze 
serie is van meer recente datum. 

M90 

M627 

R.G.J. Kuypers. Vader van de heer J. 
Kuypers, die er tot voor kort nog een 
garagebedrijf en rijwielhandel uitoefende. 
Op deze plaats is thans rijwielhandel 
Bleumink gevestigd. 
G. Groot Obbink, garage en 
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'bondsmotorhersteller', later ook 
hoefsmid en landbouwmechanisatie
bedrijf. Op deze plaats is thans cafetaria 
De Buurman en Amco gevestigd. 
G. Bosch, loondorser (tractor) 
Gotink, destijds directeur van de 
coöperatieve landbouwvereniging De 
Eendracht. 
N. Lulofs, arts. Dit was de zoon van C. 
Lulofs, die zijn vader als huisarts te 
Vorden was opgevolgd. 
G. Lichtenberg, reiziger, rijwielfabriek 
Empo. 
K. Reuvekamp (motor), bakker. 
Werknemer van bakker Voskamp, 
destijds gevestigd aan de Molen weg. 
Groot Enzerink (motor) , van Bervo 
Rijwielhandel, aan de Zutphenseweg. 
Vader van dhr. Henk Groot Enzerink 
(Mispelkampdijk). 
Woltering (vrachtwagen, DAF) .Van het 
huidige bedrijfWoltering Transport. 
W. Bosch (motor). 
J. Bijenhof(motor, DKW). 
A.H. Bosch (motor, BMWJ. 

*) Met dank aan de heer Geralt Boonk te Barchem, 
voor het mogen inzien van bovengenoemd 
boekwerkje. Verder ben ik dank verschuldigd aan de 
heren Wullink, Koop en Rosse! voor hun 
medewerking bij het achterhalen van historisch 
gegevens betreffende de vermelde personen. 
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KLOMPEN 

Tegen 't huus, naast de pompe, 
in de schemme van de linde, 

steeteen riege schone klompe, 
hooge klompe, leege klompe, 

kleine klumpkes, grote klompe, 
blanke e'schoerd met kalk en zand, 

klompe met en zonder band, 
jongens klompe met een bliksken, 
deerntjes klompe met een leerken, 

en in eiken klomp een tiksken water dat verdampt . 

Hier dat bunt de boer zin klompe, 
stevige, grote, hoge klompe, 
woar een grote voet in past. 

Die zin pas is niet bekrompen, 
hie löt zich verdreijd niet lompen. 

Woar he zien holsters neerzet, 
blif op et land, bie et gaan, 

achter urn zien afdruk staan. 

En dat bunt de vrouw eur klompe, 
snelle, nerige vrouwleu klompe, 

die altied, altied mot gaan, 
gin ogenblik stille könt staan 

want de vrouw mot moar draven, 
immer lopen, immer sloven. 

Een vrouw kan niet langzaaam goan 
en niet vake stille staon. 

En dan komt de jongensklompe, 
met een bliksken en een band, 

en de name d'r in e'brand. 
An de neuze af e'trapt, 
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an de hakke u ut e'kapt. 
Klompe die deur beuroe vliegt 

as de appels riepe bunt. 
Die'j gebruukt urn in te gaon, 

mar ok urn met te slaon, 
a'j soms ruzie kriegt. 

De kleinste klumpkes komt et leste, 
dat bunt klumpkes zonder beste, 

met een stuksken veterband. 
Klumpkes veur de kleine hummel. 

Lopen leren mot die kleine knnnmel. 
Stap-stap gaot dan de veutjes. 
Manges vallen, manges staon, 

zo leert kleine kindjes gaon. 
En die hele riege klompe 

steet te dreugen naost de pompe. 
In de schemme van de linde, 

daor kuJ al die klompen vinden. 
Blank e'schoerd met kalk en zand 

en een tiksken water, dat verdampt. 

Naschrift van de heer H. Regelink: 

"Het bovenstaande gedicht kwam ik tegen als los 
blaadje (boekenlegger) in en boek geleend van een 
nicht.Er werd bij vermeld dat dit gedicht gemaakt 
zou zijn door dhr. Lammers uit Voorst, geh. 1904 
(een neefvan mijn vader)". 

Interessant is dat dit gedicht in onze streek enige 
bekendheid geniet. Wellicht zijn er onder u die het al 
kenden. Wij vernemen dat uiteraard graag (red.). 
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HET ARMENFONDS, 1924-1966 

H.G.Wullink 

Zo zoetjesaan is de maatschappij gewend geraakt 
aan het bestaan van de Algemene Bijstandswet; wie 
met financiële problemen kampt, kan hier te allen 
tijde een beroep op doen. Van een gunst ten tijde van 
Diaconie, Parochiebestuur of Armenfonds, is het een 
recht geworden. 

Hoe het vóór de inwerkingtreding van de Algemene 
Bijstandswet reilde en zeilde, daaromtrent geven de 
notulen van 1924-1966 van het Armenfonds te 
Vorden enig inzicht. In zijn algemeenheid kreeg het 
Armenfonds de financiële middelen van de gemeente. 
Bij de vergaderingen van het Armenfonds was ook de 
burgemeester zo nu en dan aanwezig. In de eerst 
vermelde notulen over het jaar 1924 zien we dat de 
.heer H. Barendsen toen voorzitter was, C. Nipius 
deed de boekhouding en W.C. Olthuis en A. Martens 
completeerden het bestuur. 

Diverse malen zien we dat er samengewerkt werd 
met de Diaconie van de Nederlands Hervormde 
Gemeente en met het Armenbestuur van de Rooms 
Katholieke Parochie. In enkele gevallen waren er wel 
eens strubbelingen maar in het algemeen kwam men 
er samen wel uit. De hulp die gegeven werd, bestond 
vaak uit wekelijkse uitkeringen aan gezinnen waar 
door ziekte of anderszins geen geld binnenkwam. 
Ook werkloosheid was vaak een reden om het 
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Armenfonds om hulp te vragen. 
Naast geldelijke uitkeringen werden er ook middelen 
in natura verstrekt, zoals wekelijks een pond vet (dat 
kon toen nog), of zo nu en dan een hectoliter kolen. 
Dit laatste vooral bij strenge kou. Het totaal van de 
bedragen die jaarlijks uitgekeerd werden, varieerde 
van f. 1.200,- tot f. 2.000,-. 

De uitkeringen werden altijd heel serieus bekeken -
men gaf niet zo maar geld weg en het moest echt wel 
nodig zijn. Vaak betrofhet personen die niet aan een 
kerkgenootschap verbonden waren. Diegenen die wel 
binding met een kerkgenootschap hadden konden 
dààr immers een beroep op doen. Ook lieden uit een 
andere gemeente kregen hier maar moeilijk geld los 
van het Armenfonds. Zo bevond zich hierin de 
gemeente eens een persoon, afkomstig van de 
Nederlandse Mettray, zonder middelen van bestaan, 
die werd opgepakt en doorgestuurd naar 'Het 
Hoogeland' te Beekbergen. Deze inrichting verzocht 
om een wekelijkse bijdrage voor de verzorging van de 
betreffende persoon. Maar daar het hier om een niet
ingezetene van Vorden ging, werd dat verzoek 
afgewezen. Wel werd een eenmalige bijdrage van f. 
25,- toegezegd. 

Het bestuur moest soms weleens in heel bijzondere 
zaken beslissen, zoals uit het volgende moge blijken. 
Bij een oefening van de brandweer spoot iemand zijn 
collega in het gezicht, waardoor deze laatste oogletsel 
opliep. De noodzakelijke medische hulp kostte voor 
die tijd nogal wat, namelijk f. 77 ,35. De patiënt deed 



26 

een beroep op het Armenfonds om hem deze kosten 
te vergoeden. Het Armenfonds probeerde echter de 
verantwoordelijkheid bij de brandweer (lees 
gemeente} te leggen. Burgemeester Arriëns wees er 
vervolgens op dat er geen Gemeentelijk Armenfonds 
is en betaalde dus ook niet. Het Armenfonds besluit 
dan toch maar tot betaling over te gaan. 

Een andere keer vroeg iemand die in een scheiding 
met zijn vrouw lag aan het Armenfonds om haar 
eens te schrijven. Het Armenfonds gaat hier echter 
niet op in. Ze ziet dit niet als haar taak. Ook 
woonwagenbewoners werden alleen in zeer hoge 
nood geholpen. Aldus werd op 20 juli 1936 besloten. 

De heer J.W. Klein Lebbink is dan al boekhouder, als 
opvolger van de heer C. Nipius, die in het afgelopen 
jaar was overleden. Ook werd mensen die om steun 
vroegen wel eens geadviseerd om maar bij de 
werkverschaffing te gaan. 
Dat men zorgvuldig met het bescheiden eigen 
kapitaal omging, blijkt uit het feit dat men in 1933 
in staat is om een aandeel te kopen. Het betreft hier 
1 stuks à f. 1.000,-, à 2,5 %Nationale Schuld, aan te 
kopen via H. Ooyen en Zn., N.V., te Zutphen. 

In 1934 vermelden de notulen dat men bij de 
belastingdienst vrijstelling zal vragen voor de 
belasting van de 'dode hand'. Deze belasting gold 
hier van 1934 tot 1938. Met bezit van de 'dode hand' 
worden de bezittingen (veelal onroerend goed) van 
kerken, kloosters en weldadigheidsinstellingen 
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aangeduid. Of deze vrijstelling ook inderdaad 
verkregen is, wordt niet vermeld. 

Zowel van de Nederlands Hervormde Diaconie als 
van het Rooms Katholieke Armenbestuur kwamen 
regelmatig verzoeken binnen om bijdragen voor 
patiënten die langdurig in bepaalde verpleeg
inrichtingen moesten verblijven. In onderling overleg 
werd dit meestal naar bevrediging geregeld. 

Natuurlijk hebben in de beschreven periode niet 
steeds dezelfde mensen in het bestuur zitting gehad. 
De heer J.W. Klein Lebbink heeft als opvolger van de 
heer C. Nipius, tot het einde van het Armenfonds in 
1966, de boekhouding verzorgd. In 1938 volgde de 
heer W.C. Olthuis de heer H. Barendsen op als 
voorzitter, daar laatstgenoemde in het afgelopen jaar 
was overleden. De heer G.J. Busschers werd toen in 
het bestuur opgenomen. In de plaats van de heer A. 
Martens, overleden in 1938, werd de heer A.J. Meyer 
benoemd. Tien jaar later, in 1948, na het overlijden 
van de heer W.C. Olthuis, wordt de heer G.J. 
Busschers de nieuwe voorzitter en de heer H. 
Kluvers komt het bestuur aanvullen. 
In 1952, na het overlijden van de heer G.J. 
Busschers, werd de heer A.J. Meyer de nieuwe 
voorzitter en de heer G.J. Wahl nam de opengevallen 
plaats in het bestuur in. De nieuwe leden werden 
steeds door het gemeentebestuur benoemd. In 1961 
overleed de heer H. Kluvers, de heer K Hoetink nam 
toen zijn plaats in. 
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Vermeldenswaard is nog dat de heer J.W. Klein 
Lebbink het in februari 1945 niet eens was met de 
opvattingen van de NSB-burgemeester Lameris en 
vervolgens met zijn werk stopte. De gemeente nam 
toen het beheer van het Armenfonds in eigen hand 
en benoemde een persoon uit NSB-kringen als 
beheerder van het fonds. 

In de winters van 1954 en 1963 was er sprake van 
speciale kolenlijsten voor de firma's Barendsen en 
WeuJen Kranenberg. Door de hevige koude waren er 
blijkbaar veel verzoeken om bijstand binnen 
gekomen. 
In 1957 werd er nog weer een aandeel aangekocht. 
Ditmaal 1 stuks f. 1.000,- , à 6 % van de Fries
Groningse Hypotheekbank, via H. Ooyens en Zn., 
N.V. 

Op 24 januari 1966 stemde het bestuur van het 
Armenfonds in met de overname van het kapitaal in 
verband met de totstandkoming van de Algemene 
Bijstandswet. Niet vermeld werd of dit kapitaal nu 
naar de gemeente is gegaan. Wel is dit de laatste 
vermelding in de notulen en het einde van het 
Armenfonds. 
Opvallend is de voortdurend goede onderlinge 
samenwerking binnen het bestuur van het 
armenfonds en de serieuze manier waarop ze de hen 
toebedeelde taak vervulden. Dat heeft mij er toe 
gebracht hun namen nog weer eens, als blijk van 
waardering, op schrift te stellen. 
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PER TROEPENTRANSPORTSCHIP NAAR INDIE 

G.Koop 

In de vorige Midwinterpraat heb ik een stukje 
geschreven over mijn belevenissen in Oost-Ja va 
tijdens de kerstdagen van 1948. Een jaar daarvoor, 
dus dit jaar precies een halve eeuw geleden, vertrok 
ik met het troepentransportschip Waterman naar 
Indië. 
Mijn eerste opleiding bij het Korps Mariniers had ik 
eind 1947 achter de rug. Ik zou ingedeeld worden bij 
de Marbrig (Mariniersbrigade) in Oost-Java. Voor 
vertrek kreeg ik een week inschepingsverlof. In deze 
korte tijd moest er van alles gebeuren, onder andere 
bij familie en kennissen langs om afscheid te nemen. 
Mijn vader had al bij voorbaat een flinke houten 
koffer gemaakt die goed op slot kon - want dat was 
toen ook al nodig - waar ik mijn persoonlijke 
spulletjes in op kon bergen. Om alles goed te kunnen 
regelen, was de tijd eigenlijk te kort. Maar daar werd 
geen rekening mee gehouden. 

Toen het tijd was om te vertrekken ging ik maar 
liever alleen van huis. Met de trein vanuit Zutphen 
naar de kazerne in Bergen op Zoom. Dat was toen 
nog een hele reis want die duurde ongeveer 4 112 uur. 
Daar aangekomen, moesten wij - ik schrijf maar in 
meervoud, want ik was daar natuurlijk niet alleen -
nog een paar dagen blijven en kregen we nog een hele 
reeks injecties. Waar die overal voor waren, weet ik 
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niet meer, maar ze waren niet alle even prettig. Maar 
toen dit alles achter de rug was vertrokken wij in 
geblindeerde wagens richting Rotterdam. We 
kwamen niet eerder de auto's uit dan op het 
haventerrein. Daarna moesten we tussen de 
dranghekken de loopplank op en werden door een 
cordon van de MP (militaire politie) in de gaten 
gehouden. Dit ter voorkoming van eventuele 
weglopers, die zich op het laatste moment nog 
hadden bedacht. 

Er moesten ruim 2500 militairen aan boord, 250 
mariniers en de rest landmacht. Het schip was dan 
ook stampvol, maar er was voor iedereen wel een 
plek, al was die dan niet royaal. De Waterman was 
een Amerikaans troepenschip, een zogenaamd 
Liberty-schip waarmee de Amerikanen tijdens de 
oorlog naar Engeland vervoerd werden. Het was in 
1944 in Amerika gebouwd. Een schip van 7.618 brt, 
dus niet zo'n hele grote. 

Voordat we vertrokken, kregen we nog een toespraak 
van de Minister van Oorlog (nu is dit dus de minister 
van Defensie) waar bijna niemand naar luisterde 
want we waren veel te druk met zwaaien en er werd 
geroepen naar eventuele familie en vrienden en 
meisjes op de kade. Deze mochten nu wel dichterbij 
komen want de loopplank was al opgetrokken. 
De militaire kapel speelde het Wilhelmus, wij allen 
in de houding, een paar lange stoten van de 
stoomfluit en daar gingen we dan. De Nieuwe 
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Waterweg op naar een voor ons onbekende 
bestemming die de meesten van ons slechts kenden 
van de schoolboekjes. 

Het was wel een hele organisatie om zo'n 2500 man 
bezig te houden en ze op tijd te voorzien van eten en 
drinken. Het schip schoon houden, aardappelen 
schillen, daar waren zo'n 200 man elke dag mee 
bezig. Verder het wassen van je kleren en een cursus 
Maleise taal. We moesten tot in den treure onze 
wapens schoonmaken, demonteren en weer in elkaar 
zetten. Mijn wapen was een zogenaamde B.A.R. 
(Browning Automatic Rifle). Wie dit kunstje met een 
blinddoek voor het snelst kon, kreeg een paar pakjes 
sigaretten extra. Want er werd wat afgerookt, toen. 
Er waren Engelse en Amerikaanse sigaretten aan 
boord; en die waren heel wat beter dan die we in de 
kazerne kregen. Nou ja, beter, we wisten toen nog 
niet hoe slecht roken was. Het douchen aan boord 
was ook een hele toestand. Met 50 man tegelijk onder 
de douche, maar het was zeewater, dus zout en koud. 
En geen stuk zeep dat ook maar enigszins wilde 
schuimen. Er was wel drinkwater aan boord, maar 
daar moest heel zuinig mee omgesprongen worden. 
Om ons te scheren, spaarden we wat drinkwater. 
Elektrisch scheren was er toen immers nog niet bij. 
We liepen er dus niet altijd netjes geschoren bij. 

Ook al heel snel werd er sloepenrol gehouden. Dit 
hield in dat je zo snel mogelijk met je zwemvest om 
aan moest treden op het bovendek. Per groep had je 
dan een vaste plek toegewezen gekregen. Aangezien 
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er maar voor duizend mensen plaats was in de 
reddingssloepen, kun je je wel voorstellen wat er zou 
gebeuren als de nood werkelijk aan de man kwam. 
Als de sloepen vol waren, moest de rest maar over 
boord springen werd ons eventjes uitgelegd. Gelukkig 
is er nooit een schip met troepen vergaan. 

Het slapen was ook al niet erg plezierig. De 
slaapvertrekken waren beneden in het ruim. Dat was 
verdeeld met waterdichte schotten. In elk gedeelte 
lagen ongeveer 250 mannen. We lagen in 
hangmatten met 5 man boven elkaar. De bovenste 
lagen 2 112 meter hoog en de onderste, 20 centimeter 
van de vloer. Hier tussen was een gangpad van 
ongeveer een meter. Daar stonden onze plunjezakken 
ook nog tussen. Het was er dan ook knap benauwd. 
Er blies wel wat frisse lucht doorheen. Wie dicht bij 
de patrijspoorten lag, had geluk. Je kon dan nog wat 
naar buiten kijken, de rest zag niets. Er brandden 
wel wat lampen, maar dat stelde niet veel voor. 
Intussen waren we al een stukje op weg. We voeren 
door het Nauw van Calais en zagen aan stuurboord 
(rechts) de krijtrotsen van Engeland en bakboord 
(links) Frankrijk. 

In de Golf van Biskaje kregen we onze eerste doop. 
Een hevige storm verraste ons. Het licht viel uit, het 
schip stampte en de golven deden verwoede pogingen 
het schip uit koers te brengen. We moesten ons 
vasthouden aan de stangen van de hangmatten en 
maar wachten tot de storm ging liggen. Dit duurde 
zo'n tien uur. De patrijspoorten werden ook 
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vergrendeld, want het water spoelde bij elke zware 
golf naar binnen. Het werd er dan ook behoorlijk 
benauwd, daar onder in het schip. Als je dan nog 
nooit op zee gevaren hebt, is het behoorlijk 
onaangenaam, om het maar zacht uit te drukken. 
Toen dan ook nog meer dan de helft van de jongens 
zeeziek werd en je zo dicht op elkaar ligt, kun je je 
wel voorstellen wat een puinhoop het toen is geweest. 
We hadden na de storm dan ook heel wat op te 
ruimen en schoon te maken. 

We gingen verder via de Atlantische Oceaan, langs 
Kaap Finistère en de Portugese kust, in zuidelijke 
richting, naar Kaap St. Vincent. Na de Golf van 
Cadiz, voeren we langs de rotsen van Gibraltar, via 
de Middellandse Zee, langs de Afrikaanse noordkust, 
met de toen voor ons vanwege de Tweede 
Wereldoorlog nog bekende plaatsnamen als Bizerta, 
Tunis en Tobroek. In de woestijn lag het nog bezaaid 
met kapotgeschoten tanks en ander zwaar materiaal 
van zowel het Engelse als het Duitse leger. Voor 
Bizerta gingen we voor anker, want er moesten twee 
jongens van boord. Eén had een 
blindedarmontsteking en moest worden geopereerd. 
Wat de ander had, is mij onbekend. Ze konden in 
ieder geval niet aan boord worden geholpen. In een 
Engels hospitaal in Bizerta zijn ze opgenomen. Een 
maand later werden ze weer opgepikt en konden ze 
hun reis op een ander schip voortzetten. Op het 
traject tussen Malta en Port-Saïd was niet veel te 
zien. Maar dichter bij de laatste stad gekomen, was 
het een prachtig gezicht, zo'n grote witte oosterse 
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stad afgetekend te zien aan de horizon: daar lag 
Egypte. 

We voeren langs het standbeeld van Ferdinand de 
Lesseps, de Franse architect die het Suezkanaal 
ontworpen heeft. Het beeld is later, nadat Egypte 
zelfstandig was geworden, verwoest en weggehaald. 
Hier voeren we het Suezkanaal in. Grote schepen 
kunnen elkaar in het kanaal niet passeren - het is er 
vrij smal. Er waren hier en daar dan ook 
wisselplaatsen. Ook zijn er nog twee natuurlijke 
meren: het meer van Tinzah en het Bittermeer. In 
Port Said werden we voorzien van nieuwe voorraden, 
zoals drinkwater, olie, enz. Ook werden er allerlei 
formaliteiten uitgewisseld, maar daar hadden wij 
niets mee van doen. Er zwermden allerlei soorten 
bootjes om ons schip met mensen die ons van alles en 
nog wat wilden verkopen. De volgende dag ging het 
weer verder. Van boord waren we niet geweest - dat 
mocht niet. 
Tijdens de vaart door het Suezkanaal was er verder 
niet veel te zien, slechts woestijn, links en rechts. 
Daarna kwamen we in de Rode Zee, waar we op de 
linkeroever de berg Sinaï zagen, een granieten rots 
waar eens Mozes de stenen tafelen in ontvangst nam 
waarop de Tien Geboden waren gebeiteld. Na een 
paar dagen naderden we Aden. Het stuk door de 
Rode Zee was wel het warmste deel van de reis. 
Onderin het ruim was het bijna niet meer uit te 
houden. Daar was de temperatuur opgelopen tot 
boven de 45'C. 



Troepenschip s.s. Waterman, in 1944 in de V.S. gebouwd. 
Begin 194 7 aangekocht onder de naam 'La Grande 
Victory'. In 1951 verbouwd tot emigrantenschip bij de 
Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', te Vlissingen (voor 
800 passagiers). In 1963 verkocht naar Griekenland en 
gebruikt als toeristenschip onder naam 'Margarita'. In 
1970 is het schip ten slotte in Japan gesloopt. 

De jongens die er ziek van werden, mochten 's nachts 
op het dek gaan liggen. Maar er was geen plaats voor 
iedereen. Dus als je bijna flauw viel, mocht je pas 
naar boven. Ik kon er vrij goed tegen, dus moest ik 
met veel anderen beneden blijven liggen. Er kwam 
daardoor wel wat meer ruimte beschikbaar. 

Hierna volgde het langste traject: vanuit Aden, door 
de Golf van Aden, de Indische Oceaan op, richting 
Sabang. Op dit stuk zagen we tien dagen alleen 
water en lucht. Maar het was er lang niet zo warm 
als in de Rode Zee. Ongeveer halverwege dat traject 
was op grote afstand, met een verrekijker, de 
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eilandengroep De Malediven te zien. We voeren 
onder langs Ceylon (nu Sri Lanka) en lagen een dag 
voor anker. Van Ceylon was het nog een dag of drie 
naar Sabang, dat is een eilandje dicht bij de 
noordpunt van Sumatra. Dit was de eerste Indische 
haven en daar mochten we van boord. Hier werd ook 
de helft van ons ontscheept. Dat deel van de jongens 
bleef op Sumatra. 
Na twee dagen ging de rest - 250 mariniers en 
ongeveer 800 landmacht-militairen richting 
Batavia. Vanaf Sabang, door de Straat van Malakka, 
via Singapore langs Sumatra en de eilanden Banka 
en Billiton, richting de haven van Tandjong Priok, bij 
Batavia. Hier ging alles van boord wat nog op het 
schip was. Wij - de mariniers - moesten toen 
overstappen op de Tabinta. Dit was een oud, verroest 
schip dat dienst had gedaan bij de AAT (Aan- en 
Afvoertroepen). Tijdens de laatste reis was er veel 
zwaar materieel aan boord van dat schip geweest. 
Deze lading was tijdens een zware storm, ook al in de 
Golf van Biskaje, gaan schuiven. Daarna hadden ze 
de vracht niet goed meer in evenwicht kunnen 
krijgen en lag het schip scheef op het water , tot aan 
Batevia toe. Na te zijn gelost , stond de kade vol met 
in elkaar .gedeukte wagens. Wij gingen daarna dus 
nog een stukje verder, door de Java Zee, naar de 
haven van Soerabaja (Perak). 

Na 30 dagen waren we op de plek van bestemming 
aangekomen en was ik ruim 25.000 km van huis. We 
kregen een paar weken orp. te acclimatiseren. Daarna 
volgde plaatsing in de oosthoek van Java, een post in 
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de buurt van de plaats Pasirian, aan de voet van de 
vulkaan Seméroe en ging ik een periode tegemoet 
waar ik u in de vorige aflevering van de 
Midwinterpraat over heb verteld en die ik de rest van 
mijn leven niet meer zou vergeten! 

Produdic in e igen bcheer (red.) 
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