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Voorwoord Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

Dankzij de inzet van een aantal auteurs die zich vol
ijverig op de historie van Groenlo hebben gestort, 
kunnen we u aflevering nr. 17 van ons tijdschrift 
Grols verleden aanbieden met artikelen die geheel 
divers van aard zijn. 

Onder de titel De Groenlosche Stoom- Wasch- en 
Strijkinrichting wordt door respectievelijk Wim 
van Hooff en John G. Bluemink het verhaal ver
teld van deze instelling waarvan nog steeds resten te 
zien zijn in Groenlo. Het waren oorspronkelijk twee 
artikelen die door de redactie zijn samengevoegd: 
Wim van Hooff bestrijkt de periode van 1903 tot 
1912 en John G. Bluemink die van 1912 tot 1921. 
Dit alles begon toen Jan van Hooff rond 1900 door 
zijn ouders "gedwongen" werd vanuit Santpoort bij 
Bloemendaal te verhuizen naar Groenlo. 

In het artikel Verloren gewaand hek van Meerder-
voort teruggevonden vertellen Wim Punt en Mark 
van Mens de wel heel bijzondere geschiedenis van 
een hek dat zijn leven begon als 18e eeuws hek van 
de ridderhofstede Meerdervoort bij Zwijndrecht, 
daarna fungeerde als poort bij de oude Verenigde 
Oliefabrieken Zwijndrecht, nu Unimills geheten en 
dat nu te zien is als fraai toegangshek tot de Pomo-
natuin aan de Marhulzenweg in Groenlo. Dat dit 
hek nog steeds een monumentale uitstraling heeft, 
is goed te zien op de recente door Ruud Kaak ge
maakte foto's. 

Ruud Kaak besteedt aandacht aan de Zouaven uit 
de Oost-Achterhoek. Zouaven waren vrijwilligers af
komstig uit heel Europa die door Paus Pius X tus
sen 1864 en 1870 werden opgeroepen om hem te 
helpen bij het verdedigen van de kerkelijke staat 
die bedreigd werd door de Italiaanse eenwording. 
Die kerkelijke staat besloeg toen een veel groter ge
bied dan het huidige Vaticaanstad. Van de ongeveer 
10.000 zouaven waren er 3.200 uit Nederland af
komstig. Het artikel geeft brede informatie over de 
zouaven afkomstig uit Groenlo, Lichtenvoorde en 
Winterswijk. 

Waarom is er archeologisch onderzoek gedaan op De 
Woerd? Dit artikel is een samenvatting van het oor
spronkelijke archeologische rapport met een omvang 
van precies 150 bl.; de samenvatting is van de hand 
van Bart Overkamp. Gevonden zijn een zestal huis-
plattegronden die globaal dateren uit een tijdsbestek 
dat loopt van het begin van de 7e eeuw tot aan het 
begin van de 9e eeuw. Daarnaast nog bijbehorende 
bijgebouwen, hutkommen, spiekers en waterputten. 
Ook is getraceerd een graf uit het Neolithicum, dat 
is uit de periode 5300 - 2000 v Chr.. 

Tenslotte het artikel An een arreme vrou gelank 6 
stuivers, over de Grolse armenzorg eind 18e eeuw. 
Uit een grote hoeveelheid materiaal die onder de 
hoede van pastoor J.H. Hofman bewaard is geble
ven, heeft Nic Adema een zeer gedetailleerd en ge
specificeerd artikel samengesteld. Waarbij zowel de 
gevende partijen als de ontvangende partijen uitvoe
rig worden beschreven. De ontvangende personen 
(en dat zijn er honderden!) zijn allemaal in alfabe
tische lijsten gezet zodat genealogisch geïnteres
seerden hierin snel hun weg kunnen vinden. Enkele 
lijsten staan in het artikel maar het merendeel staat 
op de website van de OVG. 

Het bestuur wenst u veel leesplezier toe! 

Ben Verheij 
Voorzitter Oudheidkundige Vereniging Groenlo 
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De Groenlosche Stoom 
Wasch- en Strijkinrichting 

door Wim van Hooffenjohn G. Bluemink 

De jaren 1903 -1912 

Dit "industriële erfgoed 
aan de Slinge" is in de 
afgelopen jaren al va
ker onder de aandacht 
gebracht. Wat hebben 
we er nu nog aan toe 
te voegen? In dit geval 
kunnen we u specifiek 
nieuws brengen over de 
periode 1903 - 1912, 
waarin de familie Van 
Hooff eigenaar van de 
Groenlosche Stoom 
Wasch - en Strijkin
richting was. De fami
lie Van Hooff kwam 
niet uit de Achterhoek, 
maar uit een kleine 
buurtschap onder de 
rook van Haarlem: Jan 
Gijzen, toen ook Sant
poort Station geheten, nu Santpoort-Zuid. 

Waarom Santpoort als klein dorp toen al (1867) 
een station had kan ik u snel uitleggen: 500 meter 
van het station lag het Provinciaal Ziekenhuis voor 
geesteszieken. Dit lag op Bloemendaals grondge
bied. Bloemendaal wilde echter als villadorp geen 
verwijzing naar een "gekkenhuis" binnen de eigen 
gemeente en dus kreeg niet Bloemendaal, maar 
Santpoort in 1867 het station. Tot de sluiting van 
het PZ heeft iedereen altijd over het Provinciaal 
Ziekenhuis Santpoort gesproken! 

Santpoort Station in de buurtschap Jan Gijzen rond 1880. 
Fotocollectie familie Van Hooff. 

Blekerij De Beeck bij Bloemendaal met gezicht 
op Haarlem. Olieverf van Jacob Isaaksz Ruijsdael 
1670. 

/érleden 



"Jan Gijzen" is van oorsprong een zandafgravmg. 
Rond 1600 streken op deze gronden blekerijen neen 
Zo werd de buurtschap onderdeel van het begrip 
"Haarlemmer Bleek". In heel Kennemerland was 
men actief met textiel productie en het reinigings
ambacht, de blekerij. Vlaamse en Brabantse wevers, 
die gevlucht waren voor de Spanjaarden, hadden 

De familie van Willem enjeanete van Hooff in 
, 1898. Jan van Hooff staat als 18-jarige jongen in 
%het midden met de hond op zijn arm. 

Fotocollectie familie Van Hooff. 

Blekerij Garenvreugd op een 19e eeuws 
schilderij. Particulier bezit. 

hun ambacht en welvaart (Gent) meege
nomen. Zij vestigden zich in o.a. Leiden 
(de Lakenhal), Amsterdam en Haarlem. In 
1602 waren er van Bennebroek tot Sant
poort 92 blekerijen actief, waarvan 15 in 
Jan Gijzen/Santpoort. Rond 1800 raakte 
de lakenhandel over de top en verdwenen 
er veel blekerijen. Op Jan Gijzen staakten 
ook de meeste blekerijen de activiteiten en 
van de 15 blekerijen bleven er rond 1840 
nog een vijftal over. Die bedrijven scha
kelden in die tijd allemaal over naar het 
wasserijbedrijf. 

Hier pikken we dan de draad op om uit te leggen 
wat Santpoorters met een wasserij in Groenlo te 
maken hadden: Eén van de wasserijen op Jan Gijzen 
was Garenvreugd, een garenblekerij voor het eerst 
vernoemd in 1658. Na 1840 werd op Garenvreugd 
het bleekproces afgebouwd en vanaf 1860 richtte 
men zich geheel op het wasserijbedrijf. 

Sinds 1830 woonde en werkte de familie Van Hooff 
op Garenvreugd. In 1870 besloot Jan van Hooff om 



de wasserij te moderniseren en om te investeren in 
een "vuurmachine", ofwel een stoommachine met 
ketels voor het aandrijven van moderne wasmachi
nes en het leveren van warm water. Zijn zoon Wil
lem (geboren in 1850) nam in 1872 de leiding van 
de zaak over en was voorstander van "moderner en 
groter". Hij besloot nieuwe gebouwen neer te zetten 
en modernere machines te kopen. 
Grote ketels en machines werden geleverd door 
Duitse bedrijven en aangeleverd via het spoor. Van 
het station Santpoort werden de machines langs de 
Jan Gijzenvaart gerold, een afstand van 500 meter, 
hetgeen een week in beslag nam. 

Rond 1880 was men op Garenvreugd volledig ge
moderniseerd en kon worden nagedacht over wat 
men met alle oude ongebruikte bleekgrond kon 
gaan doen. Het antwoord daarop was "bollen kwe
ken". In de hele duinstreek (de bollenstreek) was de 
boUenkweek een lucratieve bezigheid. Veelal nog 
op kleine percelen van 1 of 2 ha. Die ruimte was 
bij Garenvreugd beschikbaar en men startte een 
kweekbedrijf voor hyacinten en narcissen. 

Een paar andere wasserijeigenaren waren ook actief 
met de boUenkweek, zoals ook lokale tuinders, zodat 
de Jan Gijzenvaart in het voorjaar een vrolijke bloe
menzee was. De bollen werden als partij door de 
notaris ter plaatse geveild, thuis of vanuit een café. 
Maar let op: de boUencultuur op Jan Gijzen gaat 
later nog een rol spelen bij een wasserij in Groenlo! 

V.l.n.r. Achterzijde van het woonhuis van 
Garenvreugd, het werkgebouw, narcissenveld en een 
bollenschuur (gebouwd in 1885). 
Fotocollectie familie Van Hooff. 

\s 

In de jaren 1875 - 1900 ging het bedrijf het voor 
de wind. De familie verkreeg een zekere welstand 
en meer sociaal aanzien. Willem was bestuurslid van 
de Vereenigde Waschindustrieelen, wethouder en 
locoburgemeester van Bloemendaal en kerkmeester 
van de Bavokerk in Schoten (Haarlem-Noord). Het 
leek tot dan toe allemaal pais en vree, tot zijn oudste 
zoon Jan ... 

H H H j H H H ^ ^ L Jan van Hooff, vernoemd 
^ H J I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ R naar zijn opa, was geboren 
B N B ^ ^ ^ ^ B ^ ^ in 1880 en was een vrolijke 

' ''̂ ^^to»»*.^» ^'^ ^ '̂̂ '̂  werkende jongen. 
^ P f j Na het afmaken van de HBS 

kwam ook hij in de zaak, zo
als dat in die tijd hoorde. Hij 
was een goede ambachtsman 
die, zoals zijn vader, ook veel 
tijd besteedde aan het con
tact met de klant en het on
derhouden van goede relaties. 
Rond zijn twintigste leerde 

| B Jan een knap meisje kennen, 
Lena Homburg uit Haarlem. 

Dit was allemaal geen probleem geweest als Lena 
niet als wasserijmeisje op Garenvreugd had gewerkt 
en dus - vanuit oogpunt van de familie op dat mo
ment - "onder Jan zijn stand was". Daar kon dus 
niet mee getrouwd worden ... zoek maar een ander 
leuk meisje! Jan en Lena dachten daar zelf heel an
ders over. Rond 1900 veranderden de tijden en de 
rangen en standen wijzigden langzaam onder druk 
van de jongeren en onder protest van de ouderen. In 
1903 raakte Lena zwanger en wilde het paar trou
wen. De ouders gaven uiteindelijk hun toestemming 
voor het huwelijk, maar voor de omgeving ("wat 

zullen de buren er niet van zeggen?") 
was het een "schande". Nou ja, u zult 
zelf ook wel van dit soort voorbeelden 

Jan van Hooff in 
1912. Fotocollectie 

familie Van Hooff. 

boto van Lena en jan van iioojj 
in 1906. Fotocollectie familie Van 

Hooff 
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hoto van de ijvoenioscne Stoom Wasch- en 
Strijkinrichting aan de Woerdseweg 8 (2015). 
Fotocollectie familie Van Hooff. 

kennen? In die tijd woog dat zwaar. Vader Willem 
wilde een voorbeeld stellen - hij had tenslotte nog 
16 kinderen en die moesten wel netjes in het gareel 
blijven - en zoon Jan moest maar "uit de buurt" en 
dus uit het zicht. 

In 1902 hadden een paar firmanten, die niet zelf 
uit de professie kwamen, de Groenlosche Wassche-
rij opgericht. Onder de namen treffen we die van 
Hubers en Lageschaar. In de Achterhoek werden 
in die periode veel wasserijen opgericht en in die 
tijd was de professie zeker (nog) lucratief Pas na de 
crisis van 1929 zien we in de bedrijfskolom de klad 
komen, waardoor er in de midden jaren dertig veel 
bedrijven sneuvelden. Na de Tweede Wereldoorlog 
krijgen we dan de Amerikaanse invloed met hun 
elektrische snu^es: koelkasten, stofzuigers en ... 
wasmachines voor thuis. Waarna onder de wasse
rijen een volgende shake out volgde. 

In 1903 had Willem van Hooff dus reden om naar 
een passende stek voor zijn zoon te zoeken en waren 
Hubers c.s. er wellicht achter gekomen dat het was
serij ambacht specifieke ervaring vereiste. In ieder 
geval verhuisde Jan en Lena van Hooff in 1903 naar 
Groenlo, waar vader Willem van Hooff het bedrijf 
van de firmanten Hubers c.s. kocht. Voor zover ik 
dit heb kunnen achterhalen was dit een 100% over
name, dus met exit van de andere firmanten. 

Jan en Lena van Hooff bewoonden een huis, te
genover de oude Grolsch Brouwerij, aan de Ei-
bergseweg 20. Zij woonden dus niet bij het bedrijf 
dat verder noordelijk, achter de Grolsch brouwerij, 
was gelegen. Van de zes kinderen van Jan en Lena 
werden er twee in Groenlo geboren: Wim (in 1906, 
mijn vader) en Jan (in 1910). Met mijn vader ben 
ik in 1967 in Groenlo bij het oude huis wezen kij
ken. Het stond leeg en zou afgebroken worden. Aan 
een buurtbewoner vroeg mijn vader of de wasserij 

Foto uit 
1967 bij de 

huidige locatie 
Eibergseweg 

20 in Groenlo. 
Fotocollectie 
familie Van 

Hooff. 

er nog stond? Nee, die was allang afgebroken, was 
het antwoord. In 2015 kwam ik er achter dat dit 
niet het geval is en dat de wasserijgebouwen er nog 
staan. Voor mijn vader zou dat destijds prachtig zijn 
geweest. 

Hij had altijd goede herinneringen aan Groenlo ge
had en hij had graag de oude gebouwen bezocht. 
Dit temeer omdat de gebouwen van Garenvreugd in 
de jaren zestig van de vorige eeuw allemaal gesloopt 
waren. Overigens is bijna niets meer blijven staan 
van de eens zo roemrijke Santpoortse wasserijen. 

Willem van Hooff was sinds 1911 ziekelijk en men 
maakte zich zorgen over de continuïteit op Garen
vreugd. Zou het niet verstandig zijn om zoon Jan 
uit Groenlo terug te laten komen? In februari 1912 
overleed Willem plotseling en was het noodzaak om 
Jan uit Groenlo te laten terugkeren. De wasserij al
daar moest dus verkocht worden. Over "het hoe en 
wat" daarover verkreeg ik pas in 2015 de duidelijk
heid. Tot mijn verbazing, maar daarover straks meer. 

Jan en Lena keerden dus terug naar Santpoort en 
gingen wonen en werken op Garenvreugd. De be
drijfstak werd in later jaren steeds moeizamer. De 
kosten voor bedrijfsvoering bleven toenemen, vooral 
door de duurder wordende arbeid. De rendementen 
namen af. Het bedrijf had - zoals zovele andere - te 
lijden van de crisisjaren en moest in 1938 liquideren. 
Jan van Hooff overleed in 1944. 

De reden dat ik erachter kwam dat de gebouwen 
nog aan de Slinge staan, was ontleend aan een be
zoek aan de website scherpinbeeld.nl waar ik een 
foto uit 1912 vond van het Huys Basten Asbeck 
aan de Nieuwestraat in Groenlo. Op de foto stond 
een paard en wagen met het opschrift Groenlosche 
Stoom Wasch- en Strijkinrichting A. Koelemij v/h 
J. van Hooff. Antonius Koelemij (geboren te Haar
lem) was dus de opvolger van Jan van Hooff. Op 

^/rvfrVerleden 
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Jan en Lena van Hooffin 1912 terug op 
Garenvreugd, met hun kinderen Wim, Lena, Jan, 

1912, fotocollectie familie Van Hooff. 

de website stond in een van de commentaren bij 
de foto, de reactie dat de familie Koelemij uit Jan 
Gijzen kwam. Dat vond ik verrassend; wie in Ne
derland heeft er ooit van de buurtschap Jan Gijzen 
gehoord? 

Zowel de familie Van Hooff als Koelemij woonden 
op Jan Gijzen ofwel Santpoort Station. Jan Gijzen 

was een kleine buurtschap 
met in 1912 rond de 350 
inwoners. Omdat de ble
kers van oorsprong uit 
Brabant kwamen, was het 
dorp overwegend katho
liek, waardoor men naar 
één kerk en één school 
ging-
Met enige zekerheid 
kunnen we stellen dat de 
families elkaar dus wel 
gekend moeten hebben. 
Daarbij kan je nog optel

len dat Antoon Koelemij bollenkweker was op Jan 
Gijzen en dus ongetwijfeld ook contact zal hebben 
gehad met de bollenkwekers op Garenvreugd. Rond 
1910 liep de handel in bollen terug, met name om
dat de bollenteelt op kleinere kavels onvoldoende 
economisch bleek en het zo lastig werd om te con
curreren. 

Detail Paard en vlagen van de Groenlosche 
Wasscherij. Foto uit 1912. Fotocollectie van de 

familie Bluemink (met toestemming). 
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De levens van de families Koelemij en Van Hooff 
kruisten elkaar in ieder geval na februari 1912, op 
het moment dat de Groenlosche Stoom Wasch- en 
Strijkinrichting te koop kwam en de familie Koele
mij overwoog te stoppen met boUenkweken. Medio 
1912 zal de wasserij in andere handen zijn overge
gaan. 

Bronvermelding: Dit artikel is samengesteld door Wim 
van Hooff, kleinzoon van Jan van Hooff. Het foto
materiaal is uit het archief van de familie Van Hooff, 
tenzij anders vermeld. Als er lezers zijn die met Wim 
van Hooff contact zouden willen opnemen voor vragen 
en/of het uitwisselen van informatie, dan kunt u zich 
wenden tot de redactie van Grols Verleden voor de con
tactgegevens. 

Foto uit 1933 van het toenmalige huis van Koelemij aan het Schoterkerkpad langs de Jan Gijzenvaart Op de 
foto de latere bewoners de familie Zweipfennig. Foto collectie J. Philips Santpoort. (Santpoort is een plaats bij 
Haarlem/Bloemendaal Zandvoort is de nabijgelegen badplaats). 

HBBl 



De jaren 1912  1921 

In 1912 gaat de wasserij in 
Groenlo aan de Slinge in eigen

dom over van Jan van HoofFnaar 
Toon Koelemij. 
Voor dit deel van het verhaal 
gaan wij opnieuw terug naar het 
gehucht "Jan Gijzenvaart". In 
1912 maakt het gezin van Toon 
Koelemij (geboren te Haarlem 
1868) nog deel uit van deze ge

meenschap. Het gezin woonde 
hier aan het "Schoterkerkpad". 
Toon en zijn vrouw Anna Cor

nelia van Bragt (geboren te Santpoort 1873) hebben 
dan samen 9 dochters en 2 zonen. 

Inmiddels weten we dat deze kleine gemeenschap 
rond 1912 ongeveer 350 inwoners omvatte, en lag 
waar nu Santpoort Zuid is te vinden. De bewoners 
van de "Vaart" kenden elkaar goed. Velen hielden 
zich bezig met het wasserijbedrijf, en/of met het 
telen van bloembollen op velden die eerder waren 
gebruikt voor het bleken van garen en laken. De 

economische tijden waren 
zwaar. De bloembollen

teelt bracht weinig meer 
op en daardoor zag Toon, 
toen 44 jaar oud, de nood

zaak om uit te zien naar 
mogelijkheden voor een 
beter inkomen. 

Alles afwegend komt hij 
op het idee het voorbeeld 

'üssc lep 

Huis familie Koelemij in Jan Gijzenvaart (Santpoort), 
Aquarel van André van der Vossen (18931963), 

uit omstreeks 1912, archief nalatenschap Fietje Koelemij. 

te volgen van vele anderen en met zijn gezin naar 
Amerika te emigreren. 

Dit voornemen van Toon Koelemij zal in deze 
kleine gemeenschap wel van mond tot mond zijn 
gegaan. Zo komt dit onderwerp ook bij de famiUe 
Van Hooff ter sprake.Tegen de tijd dat Toon de kof

fers letterlijk al heeft gepakt wordt hij hierop aan

gesproken. Mogelijk was het Willem van Hooff die 
toen hem heeft gezegd: "Toon, kerel jij lijkt wel gek! 
Emigreren met zoveel dochters in huis? Man, jij 
moet een wasserij beginnen!" Niet toevallig ging dit 
welgemeende advies gepaard met zijn belang bij de 
wasserij van zijn zoon Jan in Groenlo. Die wasserij 
aan de Slinge zou binnenkort te koop komen.Zoon 
Jan van Hooff had het voornemen om met zijn ge

zin terug te keren naar "Jan Gijzenvaart" om de lei

ding van wasserij "Garenvreugd" over te nemen. 

.Rotterdam Mpyu Vnrif 
Amsterdam l^cYV■TUI^ 

^-^"^^Wekelijksche Vaart melde Sloomschepender 

^* HflndscH-Amerikaansche 

«**! 

De reden hiervoor kennen we uit de voor

afgaande historie (zie de beschrijving over 
de jaren 19031912 door Wim van Hooff). 
Het voorstel van Willem van Hooff moet 
Toon Koelemij hebben verrast. Als vader 
van 9 dochters bedenkt hij dat een wasserij 
wel meer zekerheid kan bieden dan een land 
vol indianen, maar van mdustrieel was

sen heeft hij dan nog geen kaas gegeten. 
Wij kunnen naar zijn overwegingen slechts 
gissen, maar de uitkomst weten we inmid

dels wel. 

^rjiia.i»«iLjKi^(j.' 

Affche "HollandAmerica Line", begin 
20ste eeuw. Arch. "H.A.L". Amsterdam. d 

'nf^uNt 'erleden 



I Foto Stoomiuasserij Groenlo aan de Slinge, 
krantenfoto (?), omstreeks 1912, maker onbekend, 
archief nalatenschap Fietje Koelemij. 

Een foto uit 1912 toont dat de familie Koelemij is 
verhuisd en haar intrek heeft genomen in het "Huijs 
Basten Asbeck". Vóór dit huis, in Groenlo aan de 
Nieuwestraat, staat een bespannen huifkar. Op de 
zijkant staat het opschrift te lezen: "Groenlosche 
Stoom Wasch- Strijkinrichting A. Koelemij voor

heen J. van HoofF". Verder zien we aan de linker 
zijde van de afbeelding zes meisjes. Dit zijn de jong
ste dochters Koelemij. In de volgorde van links naar 
rechts Corrie, Margo, Sofie, Marie, Jopie en Truus. 

't^oto zes kinderen Koelemij voor hun ouderlijke 
woning Huijs Basten Asbeck, briefkaart december 
1912, maker onbekend, archief nalatenschap Fietje 
Koelemij. 

^Verleden 



\ Achterzijde van de 
. briefkaart op bladzijde 10 

onder. 

Deze foto is op 21 decem
ber 1912 als briefkaart ver
stuurd aan zwager A. van 
Bragt in Beverwijk. Op de 
achterkant staat geschreven: 

7 £<U> tyU'y^t^ 

"Waarde Zwager, je logeer-
plaats te Groenlo ah je ziet 
met de 6 kleintjes erop en 
moeder Kee kijkt door het 3de 
raam. Juist was de wagen ter 
plaatse. Wel aardig vind je 
niet. Moeder Kee ligt op bed 
met hevige pijn. Ze heeft een negenoog. Dus met kerst
mis met naar de vaart. A. Koelemij." 

De vermelding van de twee namen op de huifkar 
doet vermoeden dat Toon Koelemij de relatie met 
zijn voorganger Jan van HoofF nog niet heeft los
gelaten. De naam J. van Hooff was vertrouwd, en 
daardoor gunstig om te blijven gebruiken. Ook is 
het aannemelijk dat hun zakelijke relatie in stand 
is gehouden omdat Toon de deskundigheid van Jan 
van Hooff in de aanloop nog niet kon missen. 

De overname van de wasserij en de intrek in 1912 in 

e ^ ^ 

\ 

"Huijs Basten Asbeck"betekenden een nieuwe start. 
Voldoende reden voor een statig familieportret op 
de gevoelige plaat. 
Gevoelens van nostalgie krijgen we bij het zien van 
de foto met de hondenkar bij de wasserij. Deze trek-
hond, die luisterde naar de naam "Brus", diende ook 
als waakhond. Immers, de wasserij had geen dienst
woning, en lag zonder toezicht vér verwijderd van 
"Huijs Basten Asbeck". 

Geposeerd familieportret 1912, Groenlose 
beroepsfotograaf, archief nalatenschap Fietje 
Koelemij. « 



Geposeerde opname, Groenlose beroepsfotograaf, 
archief nalatenschap Fietje Koelemij. 

Op de hondenkar staat nog met krijt de "W" van 
Willem geschreven, de naam van Toon zijn tweede 
zoon. Willem, hier afgebeeld met strohoed, kon met 
het rondbrengen van wasgoed bijdragen aan het 
welslagen van de familieonderneming. 

De familie Koelemij heeft tot 1921 m Groenlo ge
woond. Aan het einde van het jaar 1920 verkoopt 
Toon de wasserij en vertrekt naar Ginneken (bij 
Breda). Hij heeft daar voor 11.000 gulden de heren
sociëteit "Amicitia" gekocht om het als een hotel/ 
restaurant voort te zetten, met annex een wasserij. 
De familie Koelemij heeft aan Grolle gevoelens van 
heimwee overgehouden. 

Zij hebben het daar zeer naar hun zin gehad. De 

^/'(^^Verleden 



band met Groenlo is na 1920 niet de

finitief verbroken. Op het famiUepor

rret uit 1912 (bladzijde 11) staat ünks 
v'ooraan de jongste dochter Sophie. 
Zij zal later huwen met Gerrit Blu

emink uit Groenlo, boekhouder en 
houtinkoper bij stoomzagerij Nahuis. 
Achteraan links staat Annie die later 
zal huwen met Bernard Arink uit Ei

bergen, daar bekend als rijwielhande

laar. 

In 1919 lijdt Toon Koelemij een 
zwaar persoonlijk verlies. Zijn oudste 
dochter Betsy is dan 23 jaar oud en 7 
maanden zwanger. Zij bezwijkt aan 
de Spaanse griep. Zij was zijn rechter 
hand bij het toezicht op de wasserij. 
Toon overleeft zijn echtgenote, die in 
1935 sterft. Hij heeft de leeftijd van 
68 jaar bereikt (op 29 maart 1936) als 
hij een jaar later in Ginneken wordt 
begraven. De wasserij in Groenlo staat 
daar nog. Nog even, daarna begint de 
voltooid verleden tijd. 

#. 

î ' 
Bronvermelding. Het verhaal met beeld

materiaal is uit overlevering van Sophia 
Maria (Fietje) Bluemink  Koelemij 
(geb. Beverwijk 1909 — overl. Bilthoven 
2002). 

Foto van John Bluemink, gemaakt juli 2013, 
Fotoarchief J. G. Bluemink in Bilthoven. 

f 1 1 1 1 
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Verloren gewaand hek van 
Meerdervoort teruggevonden 

door Wtm Punt en Mark van Mens 

Voorwoord door de 
Oudheidkundige 
Vereniging Groenlo 
Ons bestuurslid Stephan 
Damman had van Erik 
Mentink (Groenlo Vesting
stad Promotion) een publi
catie gekregen over de poort 
in de Pomonatuin. Een bij
zonder leuk en mooi artikel, 
gepubliceerd door de Histo
rische Vereniging Zwijnd-
recht in November 2011 \ 
Hieronder volgt het artikel 
met een aanvulling van het 
door W.P. Vemer geschre
ven hoofdstuk over de Po
monatuin in de Kroniek van 
Groenlo in 1969. 

Inleiding door de redactie 
van 'Swindregt Were'. 
Enige tijd geleden ontving 
Kees Popius als redactielid 
een artikel over het verloren 
gewaande hek van Meerder
voort. Na het lezen van de tekst heeft hij contact 
opgenomen met de auteur. Deze had nog enige vra
gen: hij kon geen gegevens achterhalen met betrek
king tot de aankoop, op een veiling of niet, en had 
geen nadere informatie over de koper. Omdat de 
koper werkzaam geweest was bij de Unilever werd 
er uiteindelijk contact gelegd met de heer Mark van 
Mens, deze is als directeur werkzaam geweest bij de 
Verenigde Oliefabrieken Zwijndrecht (VOZ) en 
heeft recent uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

Afb.l Het hek op zijn nieuwe locatie, Jota Groenlo 
Vestingstad Promotion. 

geschiedenis van de VOZ, later Unimills van Uni
lever. De schrijver van het artikel stemde hiermee 
in. Het onderzoek van Mark heeft uiteindelijk de 
laatste gegevens opgeleverd. Hierdoor is het mo
gelijk om de juiste toedracht van het verloren ge
waande hek te reconstrueren. Beide auteurs hebben 
hun bevindingen op papier gezet. Hierna volgt hun 
bijdrage. 

^//ï^Verleden 



Verloren gewaand bek van 
Meerdervoort teruggevonden 
W.L. Punt, Zwijndrecht 

Tot nu toe is aangenomen dat het oude 18e eeuwse 
hek van de ridderhofstede Meerdervoort in de zes
tiger jaren van de vorige eeuw door een sloper uit 
Schiedam is afgevoerd en als verloren moest wor
den beschouwd .̂ Wie schetst dan ook mijn verba
zing dat ik eind 2010 via internet het volgende las 
in een digitale versie van het boek "Monumenten 
in Nederland-Gelderland: ... met aan de straat een 
18e-eeuws hek." Dit van de ridderhofstede Meer
dervoort te Zwijndrecht (Z.H.) afkomstige hek is 
hier in 1958 geplaatst" \ Als bovenstaande inder
daad waar was, zou dit het volgende betekenen. 

1. Het oude 18e-eeuwse hek van Meerdervoort zou 
dus nog bestaan. 
2. Het tijdstip van het buiten beeld verdwijnen van 
het hek moet dus met enkele jaren naar beneden 
bijgesteld worden en is dus mogelijk / vermoedelijk 
niet via een sloper afgevoerd. 
Verder onderzoek via internet leverde de boven
staande recente foto van het oude hek op, dat zich 
nu dus in Gelderland bevindt, (zie afb. 1) 

^mf.mf:m^% 
Afbeelding 3 Motief van de band op het huidige hek in 
Meerdervoort 

l 

Het hek op de foto toont een sterke gelijkenis met 
het huidige hek bij het eilandje in de wijk Meerder
voort, maar de sierrand op ongeveer de halve hoogte 
is duidelijk afwijkend. Waar het huidige (recent ge
smede) hek in de wijk Meerdervoort een band heeft 
met op de punt staande ruiten, daar heeft het hek in 
Gelderland het volgende motief: 

Er nog van uitgaande dat het huidige hek in de wijk 
Meerdervoort een getrouwe kopie was van het ori
ginele hek, bekroop mij even het vermoeden dat het 
hek in Groenlo niet het oorspronkelijke hek kon 
zijn. Echter een nauwkeuriger bestudering van een 
foto van het hek uit 1908, in "Zwijndrechtse We
tenswaardigheden" is het "Gelderse" motief duide
lijk herkenbaar * (zie afb. 5). 
Via verschillende wegen is er verder onderzoek ge
daan om de 'missing link' tussen de laatst bekende 
standplaats van het hek in Zwijndrecht, als poort bij 
de oude "Verenigde Oliefabrieken Zwijndrecht, nu 
'Unimills', aan de Lindtsedijk en de huidige stand
plaats in Groenlo te achterhalen. 
Dat bracht mij uiteindelijk in contact met één van 
de eigenaressen van de tuin waar het hek toegang 
toe verschaft. Zij wist mij het volgende te vertellen :̂ 
De tuin is eigendom geweest van haar ouders en na hun 
overlijden werden zij en haar broer eigenaar van de 
tuin. In 1985, toen de tuin nog in het bezit was van 
haar ouders heeft haar broer het hek gekocht 'op een vei
ling in Zwijndrecht'. Hoe en waar precies kon zij mij 
niet vertellen, maar haar broer woonde in Dordrecht en 
was ingenieur bij Unilever. 

Deze laatste gegevens zouden een aanwijzing kun
nen zijn dat haar broer van nabij vernomen had dat 
het hek in de verkoop kwam, Unimills was immers 
ook een Unileverbedrijf. Haar broer is inmiddels 
overleden dus dichter bij de mondelinge bron kun
nen we niet meer komen. 

Afbeelding 2 Motief van de band op het hek in 
Gelderland 

Afbeelding 4b Wapen van de voormalige gemeente 
Meerdervoort 



Onderzoek in de schriftelijke bronnen heeft tot nu 
toe het volgende resultaat opgeleverd: Het oude 
18e-eeuwse hek van de ridderhofstede Meerder
voort is dus inderdaad nog bewaard gebleven en 
heeft uiteindelijk een bestemming gekregen die 
recht doet aan de historische waarde. Tegenwoor
dig bevindt het hek zich in Groenlo in de nieuwe 
gemeente Oost-Gelre en vormt de toegang tot een 
tuin met de 19e-eeuwse theekoepel "Pomona", bij 
Marhulzenweg nummer 2. Pomona is de Romeinse 
godin van de boomvruchten. Zowel de theekoepel 
als het hek staan op de gemeentelijke monumen
tenlijst Oost-Gelre onder code nummer GL 33. De 
reden waarom het hek op de monumentenlijst is 
gekomen is de volgende: "Inrijhek. Het object be
zit architectuur- en kunsthistorische waarde: - als 
goed voorbeeld, in opstand en plattegrond, van een 
toegangspoort met pijlers en smeedijzeren hek in 
Lodewijk XlV-stijl; Het object bezit stedenbouw
kundige waarde: - als onderdeel van een in het his
torisch gegroeide parkachtige beeld van de histori
sche wallenstructuur met gracht en sterk aanwezige 
lusthof" ^ 

Helaas is het hek voor Zwijndrecht en Meerder
voort verloren gegaan, maar gelukkig zijn er mensen 
geweest die de cultuurhistorische waarde destijds 
wel hebben ingezien en het zo voor het nageslacht 
behouden hebben. Bij deze wil ik de heer Erik 
Mentink, van de Groenlo Vestingstad Promotion, 
en de heer Peter Ballast, beleidsmedewerker cul
tuurhistorie, monumenten en archeologie van de 
gemeente Oost-Gelre, bedanken voor hun hulp bij 
mijn onderzoek en het ter beschikking stellen van 
de diverse foto's. Tevens dank ik mevrouw Vemer 
voor de verstrekte inlichtingen. 

^ M^rit^f 
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Afbeelding 4 Kasteel Meerdervoort in 1647 naar een tekening van R 
Roghman. 

is dat er bij elke pilaar een steunbeer is geplaatst. 
Het kan zijn dat elke steunbeer een klein toe
gangshek heeft, maar hier ontbreekt elk bewijs 
voor, het blijft een veronderstelling. 

2. Een foto uit de collectie van H.C. Popijus toont 
een prentbriefkaart van omstreeks 1905. Zie 
pag. 29 uit het boek "Het eilandje Meerder
voort". De toegangspoort is dan de ingang van 
het daarachter gelegen park. Het hek is schuin 
van voren zichtbaar, met twee imposante pila
ren. 

3. Een foto van het hek anno 1908 laat het hek 
van voren zien (zie afb. 5). Het kasteel is dan al 
afgebroken. Duidelijk zijn de twee pilaren die 
de hoofdingang schragen zichtbaar. Ook zijn nu 
de steunberen van elke pilaar zichtbaar met in 
elke steunbeer in het centrum een opgemetseld 
stuk muur. 

4. Een foto van de aquarel van J. Verheul Dzn, 
anno 1940 toont het hek zoals dat als kantoor
ingang bij de voormalige VOZ in gebruik was. 
Opvallend is dat er nu in de linker steunbeer 
een zijhek is geplaatst, terwijl deze afwezig is in 

Het Meerdervoort hek op drift f 
Mark van Mens, Rotterdam 

Voortbordurend op de mij beschikbare ken
nis heb ik mij nogmaals afgevraagd wat er 
nu precies aan de hand is met het in 1917 
door Antoon Jurgens geplaatste hek als toe
gang voor het personeel van de Verenigde 
Oliefabrieken Zwijndrecht. Eerst de be
schikbare feiten: 
1. Een tekening van R. Roghman, anno 

1647, toont het hek van opzij (Zie afb. 
4). Het is niet zichtbaar of er zijhekken 
zijn. Wel is duidelijk dat de hoofdpoort 
twee imposante pilaren heeft. Denkbaar 

, Afbeelding 5 Het bek in 1980, foto HJ. Tollens Hzn 



Afbeelding 6 Het, een aquarel van J. Verheul Dzn 
bij de VOZ in Zwijndrecht. 

5. 

de rechter steunbeer (zie afb 6). Op een boven
liggende borstwering van elke steunbeer staan 
nu respectievelijk "DE H O F S T E D E " (linker 
steunbeer) en "MEERDERVOORT" (rechter 
steunbeer). Het kleine linker zijhek lijkt wel de
zelfde lay-out tekening te hebben als de hoofd
poort maar mist de rondingen. Het is zeer wel 
mogelijk dat Antoon Jurgens dit zijhek heeft 
laten plaatsen omdat de hoofdpoort tamelijk 
robuust en dus zwaar te bedienen is. 
Afbeelding van het hek in 1958 (zie afb. 7). In 
1960 zal het worden gesloopt in verband met 
de bouw van een nieuw ontspanningsgebouw en 
een complete renovatie van de ingangspartij van 
de VOZ fabriek. Hier is alleen de linker zijpoort 
en de hoofdpoort te zien. Omdat we nu weten 
dat de hoofdpoort in 1958 in de Pomona-tuin 

van de familie Vemer 
in Groenlo is geplaatst 
moet de sloop al in 
1958 hebben plaats ge
vonden. Mogelijk is dus 
het vermelde jaar 1960 
niet juist. 

Het blijft een gok om 
te veronderstellen dat 
de familie Vemer alleen 
de hoofdpoort heeft 
gekocht. Argumenten 
hiervoor zijn: a) Zon
der rechter zij hek is de 
poort asymmetrisch en 

dit zal geen fraai gezicht in Groenlo zijn. b) Het 
linker zijhek is niet authentiek en dat kan een be
langrijk argument zijn om het niet mee te kopen. 

Conclusie: Gezien de feiten lijkt het mij niet aanne
melijk dat Antoon Jurgens om praktische redenen 
bij het door hem aangekochte hek van de voorma
lige hofstede Meerdervoort een zijhek heeft doen 
plaatsen in de linker steunbeer. 
Het is mogelijk dat dit zijhek een authentiek hek is, 
maar het is evengoed mogelijk en zeer waarschijn
lijk dat het is nagemaakt in analogie met het cen
trale grote hek. Ik houd het op het laatste want an
ders zouden de zijhekken wel in de omheining van 
het Park Meerdervoort zijn opgenomen geweest, en 
daar is nooit iets van gevonden. 
Mijns inziens is het zoeken naar de zijhekken gelijk 
aan het trekken aan een dood paard. Ik zal zeker nog 
een gesprek met de weduwe van Ir. W.E.S. Vemer 

hebben en trachten te 
achterhalen hoe het zit 
met het zijhek van Jur
gens. Zij liet in het eer
ste gesprek weten geen 
kennis van dit zijhek te 
hebben. Bovendien zou 
de aankoop van 'voor 
haar tijd'zijn De Po-
monatuin is door nota
ris J.P. Vemer in 1904 
aangekocht als speeltuin 
voor hun grote kinder
schaar en in 1923 bij zijn 

Afbeelding 7 Het hek 
anno 1958 bij de VOZ te 

Zwijndrecht. 
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e t talergenoencle Inr i jhek van de Htaderhofetede 
Beerderroort u i t iirijnflrecht 

I s door ondergeteltende In S el 1958 gekocht t s 
Schiedam b i j J.U.3J0SP. Stadhoudereliwn 45 
Wiar het gedee l t e l i j k onder p«ln,ooge«lag8n was. 

^e twee hekken van de hoofdingang wegen samen 
oa 700 K.Ö en z i jn in het vuur gewelddsseofjen itns toander 
t i j d n i e t bekend) 

21,in per boot naar Hengelo.o vervoerd en a ldaa r g e r e s 

taureerd en van een nieuw hengcselwerk voorzien. 

Vervolgens opgesteld t e SBOaiLO a l s In r l j ooo r t van de 
oude FamlUetuln "PffliOK/i" van de erfgenamen van ^otarl■3 
YucBRdasgigsz) .inJiSi 

De ï i j o i j l e r s i l j n In pracht ige oude ruwe stoen geinet

eeldtwalke van binnen door beton en i j z e r zwaar z i j n ver 

s t e rk t en welice éen ^ejD[bel vormt met een raaeelef blok be

ton van de fundering) na tekening der Arohiteoten luymer 
te Ensoheda, !bcton n i e t zichtbaar) 

Be l l j e tbek ron lng l a van zaiidsteen,waajop op i edere p i j 

ler een z i t t ende zandstenen leeuw «set schild in ftangebraoht. 
i 'et geheel st"iHt v o r s t e l i j k en i e een öier^iad voor het 

o«e s t a d j e , (^ . „ t enbe^  l . h t ) ^ ^  ^ ^ ^ 4 i  ^ " ^ ^ ^ ^ . / l ^ 

8 Bnejje waarin de koop wordt vermeld. 

vertrek uit Groenlo verkocht. In 1951 kocht W.P. 
Vemer het terug en liet het door zijn zoon Ir. W.E.S. 
Vemer aangekochte hek in 1958 plaatsen 

De eindoplossing 
(door de redactie van 'Swindregt Were') 

bouwmaterialen, huisjesmelker en molenliefhebber. 
Door de twee volhardende onderzoekers zijn we nu 
na vele jaren er achter gekomen waar het hek is ge

bleven en hoe het op zijn huidige bestemming is ge

komen. Wel roept het brieve nog enkele vragen op. 
Het hek is geplaatst door de erfgenamen van notaris 
Vemer, deze gaat in 1922 failliet en moet dan ook 
de tuin verkopen. Zijn erfgenamen hebben de tuin 
dus niet geërfd, maar één van de erven heeft de tuin 
later teruggekocht. De jaartallen die vermeld zijn in 
het brieve (18991922) zijn niet zijn geboorte en 
overlijdensjaar maar de tijd dat hij notaris was. Zie 
afbeelding 8 met het bewoiste brieve waarin de koop 
wordt vermeld. 

Nawoord door de Oudheidkundige Vereniging 
Groenlo 
Ter aanvulling op dit artikel volgt nu het hoofdstuk 
'De buitentuin Pomona' geschreven door W.P. Ve

mer, in zijn Kroniek van Groenlo (eerste druk pag. 
114117 [1966], derde druk pag. 127131) [1969] ̂  

De buitentuin Pomona 
vroeger Wittermans tuin 
(door W.P. Vemer) 

Het was voor Mark van Mens niet genoeg. Hij nam 
contact op met de weduwe van Willem Emiel Sy

brand Vemer, de vermeende koper van het hek. Zij 
kon hem niet veel meer vertellen dan wat hij al wist. 
Zij is in 1961 met hem getrouwd, na de aanschaf 
van het hek. Ook is hij dan pas werkzaam bij Uni

lever en niet zoals vermoed al in 1958. Van de aan

koop wist zij niets meer te vertellen dan dat haar 
man veel op de motorfiets rond toerde en wellicht 
het hek ergens anders gezien kon hebben. De vraag 
bleef dus of het was gekocht op een veiling of bij een 
sloper. Dat bleef Mark intrigeren en dus is hij het 
boek van Verheul ^ gaan inzien in de Koninklijke 
Bibliotheek. Gelukkig koos hij ervoor om toch eerst 
maar eens te informeren bij de gemeentelijke biblio

theek van Rotterdam, daar bleek ook een exemplaar 
aanwezig te zijn. 

En wat schetst zijn verbazing: er zit een brieve bij 
de betreffende afbeelding met de herkomst van het 
hek, het verloop van de aankoop en het plaatsen in 
Groenlo, zie afbeelding 8. Ook werd duidelijk dat 
niet W.E.S. Vemer het hek kocht maar zijn vader 
Willem Petrus Vemer, en dat het inderdaad bij een 
handelaar is gekocht: De heer J.R. Sjoer uit Schie

dam (19011999), deze was bekend als handelaar in 

Deze tuin, gelegen in een bocht van de Marhulzen

weg eertijds Maarzensteeg geheten, is een gedeelte 
van een voormalige vestinggracht, die met aarde van 
de gesloopte wallen, direct na de Franse tijd, is op

gevuld. De oorspronkelijke eikenhouten inrijpoort 
van Wittermans tuin is in 1958 vervangen door een 
antiek ijzeren hek, afkomstig van de voormalige 
ridderhofstede Meerdervoort te Zwijndrecht, een 
oud van grachten omgeven versterkt ridderslot dat 
in 1850 is gesloopt. De poortstijlen zijn in dezelfde 
soort ruwe baksteen uitgevoerd als de oorspronkelij

ke. De leeuwen met schild en wapen zijn afkomstig 

Afbeelding 13 en 14. De leeuwen links en rechts van de poort 
met het wapen van de oranjes 



van een jachtslot der Oranjes. 
De poort wordt genoemd in het boek: "Merkwaardi
ge oude inrijhekken alsmede Poort en Hoofdingan
gen uit de 17e, 18e en 19e eeuw in en om Rotterdam 
Deel II uitg. Stemerding & Co. R'dam M C M X L 

met steun van het Departement O.K.&W." 
! De tuin bestaat uit twee percelen (zie afb 16). Op 

i de eerste kadasterkaarten staat onder nr. A 1051 als 
eerste tenaamsteUing de weduwe van Egbert Her-

l|. man Huyskes, winkelierster te Groenlo 1834. Door 
I I erfenis komt het perceel in handen van Bartha Ja-

' coba Geertruidt Geers, weduwe van Paulus Fran9ois 
Wittermans en haar tien kinderen. Bij het vertrek 
van de familie Wittermans naar Den Haag in 1904 

I kocht Notaris J.P. Vemer de tuin. 
1 Het tweede perceel Nr. A 2320 (ontstaan uit Nr 

I ! 1052) vermeldt als eerste tenaamstelling de weduwe 
van Hermanus Raauwers 1849. In 1902 was eige
naar Gerrit Jan Halink, die het verkocht aan Notaris 

1 J.P. Vemer. Deze liet op dit perceel een theekoepeltje 
bouwen en noemde de tuin Pomona naar de godin 
der vruchten. 
Aan de zuidzijde van de koepel is een zandstenen 
nisje gemetseld, samengesteld uit de oude raamtra-
cé's van de Oude Calixtus aan de Markt. 

In de tuin van de familie Wittermans stond sinds 
mensenheugenis een complex zware bomen, waar
van een tweetal beuken op manshoogte in elkaar 
zijn geënt. In één ervan ontstonden heksennesten. 

Afbeelding 15 Notaris J.P Vemer 



Afbeelding 9b: Het zandstenen nisje 

Deze groep werd met de naam "Philemon en Bau
cis" aangeduid, naar een drama uit de Griekse my
thologie. Het complex was nog geheel intact tot het 
op zaterdag 13 augustus 1966 bij een zwaar onweer 
met felle windstoten werd vernield. Opgesteld is ook 
een oude zonnewijzer, waarvan de voet afkomstig 
is van het Heydenrijkhuis aan de Mattelierstraat. 
Verder liggen in de tuin nog restanten van prachtig 
gebeeldhouwde zandstenen guirlandes, die vroeger 
boven de raamkozijnen van het Heydenrijkhuis, een 

^^eeemn^^^onne'wljzer, vöëtir^mmmgmnüef 
Heydenrijkshuis aan de Mattelierstraat 

Afbeelding 10 De Vemerput in Pomona, opgericht op de 
100egeboortedag van notaris J.P. Vemer in 1953. 

der mooiste huizen van Grol, waren aangebracht. 
Bij de gelegenheid van de honderdste geboortedag 
van Notaris Vemer, heeft de familie als gedenkteken 
een zandstenen put met een opstand opgericht. 

Aan de ene zijde staat gebeiteld in de boog: 
1853 24 Mei 1953 J.P. Vemer 

daaronder op de putrand onder de rand: 
GROL 

aan de andere zijde in de boog: 
J(eanne) C(onstance) van der Heyden 
8 Juli 1867 

en daaronder, op de put onder de rand: 

Afbeelding 11 en 11b Opschrift J.C, van der Heijden * 
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POMONA 
Bronnen: 
1. Historische Vereniging Zwijndrecht: Swindregt 

Were artikel november 2011 pag 21-27 'Verloren 
gewaand hek van Meerdervoort teruggevonden-
door W.L. Punt en Mark van Mens. 

2. Kees van der Leer, Het eilandje Meerdervoort 
- Van ridderslot tot tuindorp (1999) ISBN 90-
9013215-5, blx. 46. 

3. www.dbnl.org/tekst/sten009monu05-01/sten-
009monu05-01-0090.php vervangen door http:// 
ïütüïi). dbnl. org/tekst/sten009monu05_01/sten-
009monu05J)l_0090.php (30 november 2015) 

4. Kees van der Leer, 'De tuinen van Meerdervoort' 
in Zwijndrechtse Wetenswaardigheden (1994), 
pag. 73, afbeelding 30: "Het hek, laatste overblijfsel 
van de voormalige buitenplaats het Huis te Meer
dervoort in 1908"(Uitgave ter gelegenheid van het 
I2V2 jarig bestaan van de Historische Vereniging 
Zwijndrecht 1982-1994). 

5. Mondelinge mededelingen van Mevrouw Vemer 
uit Zutphen. 

6. Uit: De redengevende beschrijving, zoals die ten 
grondslag ligt aan de monumentale bescherming 
van de tuin Pomona met het hek (Gemeente Oost-
Gelre). 

7. Het boek vanj. Verheul Dzn.: Merkwaardige oude 
inrijhekken alsmede Poort en Hoofdingangen uit 
de 17e, 18e en 19e eeuw in en om Rotterdam Deel 
II uitg. Stemerding & Co. Rdam MCMXL met 
steun van het Departement O.K.&W. 

8. WP. Vemer, de Kroniek van Groenlo (eerste druk 
pag 114-117 [1966], derde druk pag 127-131) 
[1969] 

9. De foto's voor de afbeeldingen 9 tot en met 16 zijn 
gemaakt door Ruud Kaak. 

http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu05-01/sten009monu05-01-0090.php
http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu05-01/sten009monu05-01-0090.php
http://


Zouaven uit de Oost-Achterhoek 

door Ruud Kaak 

Veel mensen zullen nu niet meer weten wat zouaven 
zijn, in Van Dale Etymologisch woordenboek staat 
hierover: 
Een zouaaf, ook zoeaaf (nieuwe spelling) is een Franse 
infanteriesoldaat [1855] of een lid van de Vaticaanse 
ordedienst [1863] < frans zouave < arabisch zwawa < 
berbers zwawen, de naam komt van een stam der Ka-
bylen in de Franse kolonie Algerije waaruit het korps 
aanvankelijk werd gerekruteerd, niet te verwarren met 
de Zwitserse Garde, de lijfwacht van de Paus die al in 
1506 opgericht was. 

Dit artikel gaat over de, uit de oostelijke Achter
hoek: Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk af
komstige, soldaten van de Paus gedurende de pe
riode dat de kerkelijke staat bedreigd werd door de 
Italiaanse eenwording. 

Tegenwoordig is er veel ophef over het feit dat Ne
derlanders vanwege hun geloof in vreemde krijgs
dienst gaan; de zogenaamde Syrie-gangers oftewel 
jihadisten. Echter 150 jaar geleden was er een ver
gelijkbare situatie, de Paus had een groot gebied van 

Or(^Ycï 



KERKELIJKE 
STAAT 

mKaart Pauselijke staat 

1860 werden er naast de andere kleine staatjes ook al 
snel Pauselijke gebieden veroverd. De soevereiniteit 
van de Pauselijke staat kwam in gevaar. De toenma
lige Paus Pius IX 'Pio Nono' [1792-1878] riep de 
katholieke wereld om hulp. Duizenden gelovigen, 
vooral uit Europa, reageerden hierop en melden 
zich aan voor het Pauselijk leger en werden zouaaf. 
Van de ongeveer 10.000 zouaven waren 3.200 uit 
Nederland afkomstig en 2900 uit Frankrijk en 1600 
uit Vlaanderen. Een reden voor het grote aantal Ne
derlanders kan zijn dat in het toenmalige Neder
land het protestantisme zo overheersend was dat de 
Katholieken zich tweederangs burgers voelden, wat 
een integratie in de Nederlandse samenleving in de 
weg stond. De Nederlandse regering was fel tegen 
het idee dat de loyaliteit van de katholieke burgers 
gedeeld moest worden met een buitenlandse mo
gendheid. De teruggekeerde zouaven werden van 
hun Nederlandse staatsburgerschap beroofd, zelfs 
toen het algemeen kiesrecht in 1917 ingevoerd werd 
mochten de ex-zouaven niet stemmen. Ziehier de 
paralellen met heden. Echter door officieel toestem
ming te vragen aan de koning voordat in vreemde 
krijgsdienst werd getreden kon voorkomen worden 
dat het Nederlanderschap verloren ging. In bijna alle 
gevallen werd dit toegestaan onder de voorwaarde 
dat was voldaan aan de Nederlandse dienstplicht. 

Italië in bezit, de zogenaamde 'kerkelijke staat'. Op 
het Italiaanse schiereiland was een beweging ont
staan om één Italië te vormen onder leiding van ko
ning Vittorio Emanuelle II van Sardinië. De grote 
motor hierachter was vrijheidsheld Giuseppe Ga
ribaldi [1807-1882]. Deze vormde een leger en in 

Het Brabantse Oudenbosch was van 1864 tot 1870 
het belangrijkste verzamelpunt. Alle Nederlandse 
en Belgische aspirant zouaven kwamen vervolgens 
samen in Brussel voor een eerste medische keuring, 
administratieve afhandeling en reisbescheiden om 
door te reizen naar Rome. De diensttijd bedroeg 
twee jaar, daarna kregen ze een militair paspoort om 
naar Nederland terug te kunnen keren. Er zijn zo'n 

De Basiliek SSAgathae & Barbarae gebouwd in 
1892 te Oudenbosch naar voorbeeld van de St.Pieter te 
Rome (Foto auteur) 

\ 



Pieter Jamz de Jong uit Lutjebroek bij de slag te Monte 
Libretti (Coll. Z.M.) 

200 Nederlandse zouaven gesneuveld. Bij Albano in 
augustus 1867 drie gesneuvelden, één op 7 oktober 
1867 te Bagnora. Acht doden op 13 oktober 1867 
te Monte Libretti, met de befaamde 2,04 meter 
grote Pieter Jansz de Jong uit Lutjebroek die, toen 
zijn munitie op was, nog 13 'Garibaldisten' met zijn 
geweerkolf heeft doodgeslagen alvorens zelf dood
geschoten te worden [foto 5]. Tenslotte sneuvelden 
acht Nederlanders op 3 november 1867 te Men-
tana, naderhand overleden daar nog vijf man aan 
hun verwondingen. Deze slag werd gewonnen door 
de gezamenlijke inspanning van de Pauselijke en de 
Franse troepen. Ten gevolge van ziekte overleden 
in de hospitalen circa 170 Nederlandse zouaven en 
uiteindelijk zijn er nog 12 overleden nadat ze ziek 
thuisgekomen waren in Nederland, [foto 6] 

Na de slag van Mentana in 1867 was er een 
relatieve periode van rust, met nog maar een 
klein grondgebied 'St.Pieters Erfgoed' rond 
Rome onder Pauselijk gezag. 

Echter in 1870 brak de Frans-Pruisische 
oorlog uit. Deze oorlog stelde Bismarck in 
staat om de vele Duitse staatjes samen te 
smeden tot een nieuw verenigd Duitsland, 
waarschijnlijk op het idee gebracht door de 
eenwording van Italië. Daardoor hadden de 
Fransen hun bij Rome gelegerde troepen 
nodig en moesten zich noodgedwongen te-

Catholicae-ex-neerlandia-fiba Herdenkingsvaandel 
o a. Monte Libretti (Coll.ZM.) 

rugtrekken om hun vaderland te verdedigen. Nu zag 
koning Victor Emanuel zijn kans en viel Rome aan 
op 20 september 1870. Tweehonderd kanonnen be
stookten de stad, na vijf uur werd een bres geslagen 
in de Porta Pia. Een uitval van de zouaven werd ge
staakt, op bevel van de Paus, en de witte vlag werd 
gehesen om nodeloos bloedvergieten te voorkomen. 
Op 21 september 1870 verlieten de zouaven Rome 
om terug te keren naar hun vaderland, [foto 7]. 
Pas op 11 februari 1929 werd in het verdrag van La-
teranen tussen de Italianen en Pius XI de huidige 
status geregeld. 

Gouden Bene Merenti medaille (Coll. Z M.) ^ ^ ^ ^ 
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Zouaven-museum Ouden-bosch (Noord Brabant) 

Uit het archief van het zouavenmuseum (Z.M.), 
te Oudenbosch in het westen van Noord Brabant, 
blijkt dat 8 mannen uit de Oost Achterhoek te Brus
sel zijn ingeschreven als zouaaf, het zijn Franstalige 
formulieren, daarom zijn de namen iets "verfranst" 
geschreven, het zijn: 

1. Nicolas Jongbloed, ingeschreven op 19-6-1866, 
25 jaar, geb. Nieuwkoop [gehuwd in Groenlo], 

2. Joannes Lodewijk Buve, ingeschreven op 
2-12-1867, 21 jaar, geb. Groenlo, 

3. Jean Henri Gesing, ingeschreven op 2-12-1867, 
23 jaar, geb. Groenlo, 

4. Jean Henri de Brake, ingeschreven op 2-12-1867, 
32 jaar, geb. Groenlo, 

5. Augustin Pillen, ingeschreven op 2-12-1867, 
25 jaar, geb. Lichtenvoorde (Vragender), 

6. Henri Berendsen, ingeschreven op 6-1-1868, 
24 jaar, geb. Lichtenvoorde (Zieuwent), 

7. Bernard Theodore Grimmelt, ingeschreven op 
6-1-1868, 34 jaar, geb. Winterswijk, 

8. Harmanus Theodoras Tanck, ingeschreven op 
30-1-1868, 21 jaar, geb. Groenlo, 

In de bijlagen zijn soms aanwezig; het extract de 
naissance [geboorte], certificat de melice [militaire 
dienst], certificat de Clergé [inschrijving in de R.K. 
kerk], contentement de parents [toestemming van de 
ouders] en certificat de medicin [dokters attest]. 

De Grolse zouaven 
In de 'Kroniek van Groenlo' van W.P.Vemer, derde 
druk pag 67 staat: "1868-1870 - Vier Grolse jongens 
gaan als vrijwilligers naar Rome, om te helpen de ker
kelijke staat te verdedigen. Het zijn: Jan Buve van de 
Pelikaan, J. Kuiper, J. ter Braake op Nijkamp en H. 
Geesink [Dieks oef de Gruppe]. Ze komen ongedeerd 
en echt rooms terug en waren als dank voor hun verdere 
leven ontslagen van het onthoudingsgebod, behalve op 
vigilie van de feestdag van de H. Johannes op 23 juni..." 

Op de onthoudingsdag was het verboden om vlees 
of jus uit vlees te gebruiken. Vroeger was het vasten-
en onthoudingsgebod veel strenger. Het algemeen 
kerkelijk gebod schreef gedurende het jaar 51 vas
tendagen voor en daarnaast als onthoudingsdagen: 
alle vrijdagen van het jaar samen met alle vasten
dagen. 
Van de vier bovengenoemde personen staat in het 
archief van het zouavenmuseum te Oudenbosch 
echter geen J. Kuiper vermeld. Het is wel zo dat Jan 
Gesing op latere leeftijd inwoonde bij zijn schoon
zoon H. Kuiper. 
Hieronder volgt een beschrijving van de vier in 
Groenlo geboren zouaven Jan Buve, Jan te Brake, 
Jan Hendrik Gesing en Harmanus Tanck. 

%r^^ ̂̂ ^>t^^v^c4 A It 1/^ y 

Jan Buve ' 
Jan [Joannes Lodewijk] Buve is geboren in de 
Nieuwestraat nr. A84 in logement 'de Pelikaan' te 
Groenlo op 30 april 1846, zoon van leerlooijer Frans 
Antoon Ludwig Buve [1809-1871] uit Greven Did. 
en Catharina van Rooij [1813-1896] dochter van de 
logementhouder van de Pelikaan J.W. van Rooij en 
Joanna Buitinck. Jan heeft twee broers en vijf zus
ters. 
Hij wordt uit het bevolkingsregister uitgeschreven 
als 'vertrokken naar Rome' o^^ 22-11-1867 en meldt 
zich aan als vrijwilliger in het Pauselijk leger op 02-
12-1867. Hij is waarschijnlijk samen met drie ka
meraden. Jan Geesink en Jan te Brake uit Groenlo 
en August Pillen uit Vragender vertrokken, want 
hun inschrijfdatum te Brussel is ook 02-12-1867. 
In 1870 staat hij in Groenlo weer ingeschreven als 
gekomen 'uit Rome' met als beroep 'tapper'. Na het 
overlijden van zijn vader [14-11-1871] wordt hij de 
'logementhouder'van de Pelikaan. In 1874 trouwde 
Jan met Anna Catharina Degener [1847-1925] uit 
Vreden. Samen kregen ze vijf kinderen: Nicolaas 



Jan Buve op jonge leeftijd (Coll. Z.M.) 

Hotel „De Pelikaan". 
TeucpooN No 8. 

OROENLOO. den ^ mi.. 19 // 
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yon J. L BUVE. 
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Rekening van hotel de Pelikaan 

Jan Buve op oudere leeftijd met 2 medailles en een 
sigaar! (Coll Z.M.) 

[1875-1896], Ludovicus Ignatius Dominicus Bruno 
[1878-1954] (Pastoor in Steggerda en Zieuwent 
1929-1930 en Deken van Groningen 1930-1954), 
verder Joanna C.M. (1) [1882], Joannes [1886], Jo
anna C.M. (2) [1888]. De twee dochters hebben 
exact dezelfde doopnamen Joanna Catharina Maria 
en staan ook zo in het bevolkingsregister. Jan Buve 
is overleden 12-02-1913 op bijna 67 jarige leeftijd. 

Zijn weduwe vertrekt 12 jaar later 
op 78-jarige leeftijd naar Stegger
da in de gemeente Weststelling
werf in Friesland op 17-2-1925 
samen met Jan Buve junior. Haar 
dochter Joanna (1) was al eenjaar 
eerder op 24-4-1924 daarheen 
vertrokken, L.I.D.B. Buve was 
daar pastoor. Anna overlijdt daar 
op 2-7-1925. 

Hotel de Pelikaan Nieuwstraat 
Groenlo ca 1915 (Coll auteur) I 
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Boerderij Nijkamp op de Ooster-Es met defam. te Braake 1832 op huidige kaart 

/ 

Jan te Brake * 
In het bevolkingsregister van Groenlo uit 1839 staat 
dat Jan Hendrik te Brake 4 jaar is. Hij is geboren op 
11-10-1835 en woont op de Ooster-Es gemeente 
Groenlo op boerderij Nijkamp. Zijn moeder is Jo
anna Nijkamp [1802-1875] en zijn vader is Johan
nes Theodorus te Brake [1802-1855] en er zijn 4 
broers en een zus. Vermeld staat: vertrokken naar 
'Rome'o^ 21-11-1867. [fig 4] Op 2 december 1867 
meld hij zich in Brussel aan als zouaaf, met als be
roep 'domestique de ferme' [boerenknecht], onder 
de naam Henri de Brake. Drie maanden voor de in
name van Rome op 20-9-1870 en het opheffen van 
de zouaven-bataljons is hij weer terug in Groenlo 
op 20-6-1870. 

We zien hem weer in de Lievelderstraat A141 te 
Groenlo als winkelier in manufactuur en kruideniers 
waren. Hij is getrouwd op 12-9-1871 met Catharina 
Antonia Bernardina Pondes [1850-1905] dochter 
van Jan J.A. Pondes [1809-1862] en Maria Tellegen 
[1811-1875 ] en samen krijgen ze 11 kinderen: Ma
ria [1872-1879], Johanna [1874], Jan [1876], Theo 
[1877], Gerard [1880-1905], Arnold [1882] later 
bakkersknecht, Bernard [1884] later borstelmaker, 
Maria [1886], Hendrik [1888] later bakkersknecht, 
Catharina [1891-1898]. Jan te Brake is overleden in 
de Lievelderstraat op 11-12-1904, bijna 69 jaar. 

^ : ' ^ c ^ ^ 

Jan Gesing ^ 
Jan Hendrik Gesing wordt geboren in Groenlo op 
de 'Potterij'A193 [Nieuwstad] op 6-1-1844 als zoon 
van Willem Geesink dagloner uit 'Boekhold' [1807-
1855] en Johanna Klein Nijenhuis [1809-1876]. Op 
2 december 1867 meldt hij zich aan als Zouaaf, met 
als beroep 'cultivateur' [landbouwer]. 
Na terugkeer uit Rome werkt hij als 'dienstbode' 
bij Anton Wiegerinck, logementhouder in de No
tenboomstraat nr. A36 en later in de winkel bij de 
weduwe Luckmann in de 'Beltrum straat' nr. AIO. 
Op 17-1-1883 trouwrt hij met Grada Christina ter 
Bogt [1844-1908] en er wordt een dochter geboren 
Johanna Maria Elisabeth Gesing op 30-08-1884. 
In het bevolkingsregister worden nogal veel adres
sen genoemd: Lievelderstraat A123 - Nieuwstad 
A301 - Kevelderstraat A165 en A433 - Lievelder
straat A249 - Wheme Al74 en A170. Zijn doch
ter trouwt met 'fabrieksarbeider' Gerhardus Kuiper 
en Jan sterft 21-2-1917 op 73 jarige leeftijd bij hun 
thuis aan de Tramstraat B71. 
Jan heeft het niet breed gehad, als ex-zouaaf kreeg 
hij geen geld van de 'bedeling' maar de 'afdeling Nij
megen' van het zouaven fonds beveelt hem aan voor 
ondersteuning. Vanaf 1898 ontvangt hij tot 1905 
maandelijks een bedrag uit het fonds: 
"Johannes Geesing - Los arbeider wonende te Groenloo, 
geboren 13-januari 1844. Is als zouaaf in dienst getre-
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den 2 december 1867, heeft gediend bij het 3de batal-
lon 5de comp onder no 6002, Na volbrachten diensttijd 
ontslagen 9 jan 1870, is gehuwd en heeft een kind onder 
de 16 jaar. Heeft ondersteuning aangevraagd 23 janu
ari 1899 omreden hij niet veel kan verdienen aange
zien zijn vrouw krankzinnig is doch niet in een gesticht 
kan worden opgenomen. Is voor ondersteuning aanbe

volen door de afdeling Nijmegen hij schrijven van den 
secretaris A. van Berk. Is blijkens verklaring van den 
Weleerw. Heerjac. van Haagen Kapelaan te Groenloo, 
goed van gedrag. Met den meesten aandrang werd hij 
door Z. Eerw. voor ondersteuning aanbevolen. Heeft 
uit het fonds ontvangen": 

1898-
1899-
1900-
1901-

1902-
1903-
M/4-

-1899 
-1900 
-1901 
-1902 

-1903 
-1904 
-1905 _ 

Febrf4,00 Maartf4,00 April f 4,00 Meif4,00 
Junif4,00 t/m novf4,00 - decf4,00 t/m metf4,00 
Junif4,00 t/m novf4,00 - deep,00 t/m meif5,00 
Jump,00 t/m augp,00 sept t/m nov f 4,00 
dec f4,00 t/m maartf4,00 - April t/m meip,00 
Junip,00 t/m novp,00 - deep,00 t/mfebrp,00 
Juni f2,00 t/m novj2,00 - Dec f 2,00 t/m mei f 2,00 
Juni fl.^Q t/m nov f 1.50 - dec f2.50 t/m april 12.50 -

l^ÊÊÊÊÊKÊ 
mei f2.00 

f 16,00 
f48,00 
f54,00 

f49,00 
H "" f27,00 

J27,00 
f23,50 

^ ^ s ^ ^ / 
Harmanus Tanck * 
Harmanus Fredericus Tanck ook genaamd 'op den 
Pol'wordt te Groenlo geboren in Eefsele huis nr. 23 
op 18-9-1847 als zoon van Gerardus Tanck [1800-
1875] landbouwer en Margaretha Hermijna Halle
riet [1806], hij heeft nog een broer Jan [1843] en 

Boerderij Pol van 
huidige kaart van 

Tanck in 1832 op de 

Hai inaniis laiiL {Loll Z.AI.J 

een zus Frederika [1845], de boerderij naam is Tol'. 
Hij heeft gewerkt van juni 1862 tot juli 1864 als 
knecht bij Groot Avink te Lievelde D59/64. Inmid
dels is het gezin van vader Gerardus Tanck op 1-3-
1862 verhuisd van Eefsele naar Ruurlo L36 waar 
Herman even terugkomt [juli 1863] om daarna in 
februari 1864 te vertrekken naar de boerderij van 
gepensioneerd hoofdonderwijzer Jan Hulshof in 
Eibergen-ZwoUe op het erve Wissinck, de voorma
lige schuilkerk. Van daar vertrekt hij januari 1868 
naar Rome. Hij schrijft zich in als zouaaf op 30-1-
1868 met als beroep 'cultivateur' [landbouwer]. 

GrcHjVt 'Verleden 



Er is een (slechte) foto van een zouaaf Jan Polman 
uit Ruurlo samen met Hendrik Berendsen uit Ma

rienvelde. Die Jan Polman is bijna zeker Harmanus 
Tank omdat hij ook de bijnaam 'op den Pol' had. 
In de archieven van de zouaven is geen J. Polman 
bekend. Op de foto (zie Berendsen) is links Jan 
Polman, deze lijkt inderdaad veel op de foto van H. 
Tank. In 1870 keert hij weer terug bij zijn ouders 
in Ruurlo. Aangaande zijn registratie tot vestiging 
in de gemeente Ruurlo schrijft de burgemeester van 
Ruurlo aan zijn collega uit Eibergen op 27 mei 1872 
het volgende: 'Hedenmiddag kwam Harmanus Frede

rikus Tanck inwonende bij zijn vader op een plaatsje 
in het Ruurloschebroek bij mij, om zich voor de schut

terij te doen inschrijven: ik vond hem niet in het be

volkingsregister, waarna hij te kennen gaf, dat hij voor 
ongeveer twee jaren was teruggekomen uit den Pause

lijken dienst: twee jaar had gediend en voor dien tijd 
onder Eibergen had gewoond bij Johannes Hulshof op 
'Wissinck' in de buurtschap Zwolle, en dat ik hem bij 
zijne terugkomst uit Rome had beloofd, zijn verhuis

biljet van U te zullen vragen, indien dit nu zoo is, dan 
heb ik zulks verzuimd te doen en heeft hij intussen hier 
twee jaren bij zijn vader verblijf gehouden, zonder op 
het bevolkingsregister voor te komen.' (Uit Onder d'n 
Kroezeboom, Ruurlo 03.3031). 

) 

Uitschrijving H. Tanck uit gemeente Eibergen januari 
1868 

Op 261875 vertrekt Harmen Tanck naar Laren 
Gld. Daar trouv^t hij op 471875 met Engelina 
Kopen [1835] uit Ruurlo, landbouw^ster en v\^eduwe 
van Hendrikus Gotink. In 1876 wordt een dochter 
geboren Grada Hendrika Tanck, 
deze trouwt in 1907 met Hermanus Johannes Sasse 
[1879] uit Laren. 

Gedeelte van het inschrijfformulier H. Tanck 

5^/^ ÉTAÏS POMIFICALA. 
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op de achterkant van de foto staat: Links Jan Polman uit Ruurlo en rechts Henricus Berendsen (CoU. Z.M.). I 
Lichtenvoordse zouaven 

r^^^P, yj^ i c ^ ^ ^ : ; ^ ^ ^ / : ^ 

Hendrikus Berendsen ' 
Hendrikus Berendsen, geboren 22-03-1844 te 
Zieuwent huisnr. E98 later 81b als zoon van Hen-
drika Rondeel [1813] landbouwster en Jan Berend
sen [1805-1873]. Hij meldt zich aan als zouaaf op 
6-1-1868. [fig. 10] In het bevolkingsregister staat 
dat hij op 25-1-1870 is weergekomen van de 'Rome 
kerkstaat'. Hij trouwt met Johanna Hendrika Eijting 
[1-6-1844] uit Winterswijk op 18-1-1872. Later 
op 4-11-1874 vertrekt hij naar Zelhem samen met 
vrouw en de twee kinderen Jan [6-4-1873] en Hen
drika [7-2-1875]. Rond 1884 komt hij weer wonen 
in de gemeente Lichtenvoorde-Zieuwent E21, als 
landbouwer. Wel zijn er meer kinderen bijgekomen 
Engeline [1881 Zelhem], Bernardus [1883 Zel
hem], Hermina [1885], Hendrikus [1887], Hanna 
[1888] en Antoni [1891]. Hendrikus Berend
sen is op 2 maart 1915 te Zieuwent/Mariënvelde 
overleden, bijna 71 jaar oud. De Oudheidkundige 
Vereniging Zieuwent heeft een kort verhaaltje ge
publiceerd over Berendsen (1988-pag 20-22) van 
B. Schutten, hieruit een gedeelte: 

"Wi-J kwammen daar in de kokken en de olde mooder, 
de vrouw van de zouaaf, zat veur 't kökkenraam an de 

taofel met een karkhook veur zig Ik zag an de mure 
nefoto hangen met een paar mansleu der op in uniform. 
De Vrouwe ok wal Jannao van de Snieder eneumt zag 
dat en zea: jao jonge i-j kiekt naor dat portret, maor 
daor steet mien man bi-j op en den is vrögger in Rome 
bi-j de soldaten ewes en hef daor in de kazerne eleagen. 
En den armen man den bi-j op dat portret steet, dat is 
Polman oet Reurle. Mien man hef vake verteld dat V 
vrögger in Rome heelgevaerlijk was ewes en datter vol
le sleg volk oaver de straote hadde lopen Berendsen 
is ne tiedlang in Rome ewes, maor ok op 't eiland Sicilië, 
waorvan ne hadde zeg dat ze van den vuerspuwenden 
barg — de Etna- geen las ha'n ne had". 

1 
• t ^ 

V \ 

kX'r-i^ 
\ ^ 

Huis van zouaaf Berendsen, afgebroken in 1951 
Verdelingsweg 2 Mariënvelde ( CoU EC AL dia 's ^ ^ ^ 
Lichtenvoorde) ^ ^ ^ P 
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Jongeien in Lichtenvoorde in ca. 1930 verkleed als paus, priester en zouaaf. Dit ter herinnering aan het leger zouaven dat in 
1860 de pauselijke staat van de ondergang probeerde te redden. (Coll. ECAL 0651904 Lichtenvoorde) 

August Pillen i" 
Augustinus Pillen geboren op 4-10-1842, is de zoon 
van Hendrikus Pillen [Vragender 1781-1846] en 
Hendrika Wijnveen [1807-1882]. Hij heeft broers 
Hendrikus [1828], Jan Hendrik [1833], Derk Hen
drik [1837], Gradus [1846] en zus Bernardina 
[1840]. De boerderij staat in Vragender. Hij werkt 
als knecht bij de familie Ebbink in Zieuwent en 
vertrekt van daar naar Rome op 21-11-1867. Hij 
wordt als zoeaaf op 2-12-1867 ingeschreven met 
als beroep 'cultivateur' [landbouwer], samen met Jan 
Buve, Jan Gesing en Jan te Brake uit Groenlo. Hij 

.^2 
y^ ^ ^ ^ / ^ - ^ 

heeft volgens het formulier elf maanden bij de (Ne
derlandse) infanterie [fig. 11] gediend. Volgens het 
bevolkingsregister is hij terug gekomen van 'Rome' 
op 4 oktober 1870 en staat hij als knecht vermeld, 
hij vertrekt 27-2-1871 naar Essen [Did.] Hij komt 
weer terug in Lichtenvoorde vanuit Harderwijk op 
9-11-1886 en woont dan bij zijn broer Jan H. Pillen 
in Lichtenvoorde-Bosch als 'gepensioneerd Oostin-
die militair.'Als hij 44 jaar is trouwt hij op 3-5-1887 
met Maria Berenschot geb 25-9-1854 te Ruurlo, ze 
hebben hun woning in Lichtenvoorde, Augustinus 
Pillen is daar op 9-5-1906 overleden, 63 jaren oud. 

„^Zii- <^ 
^ 
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Andere Zouaven uit de 
Oost-Achterhoek 

Nico las J o n g b l o e d " 
Nicolas Jongbloed is geboren te Nieuwkoop op 2 3 -
8-1841 als zoon van Nicolas Jongbloed en Mar i e de 
Bree en heeft zich in Brussel ingeschreven als zou-
aaf op 19-6-1866 . 
N a zijn 'diensttijd' ging hij vanaf 29-2 -1868 in 
G r o e n l o wonen in de Nieuwstraat A 6 5 bij zijn 
zuster Geer t ru i Jongbloed en haar man , de aanne
mer en t i m m e r m a n J . H . Weenink . Hij is toen dus 
al weergekeerd uit Rome en heeft niet de volle twee 
jaar gediend. Nicolas maakte de beroemde slag van 
M e n t a n a op 3-11-1867 mee, daarvoor ontving hij 
de medaille Fidei et Vir tut i . In he t Utrechts p ro
vinciaal dagblad is er een vermelding op 25 -2 -1869 : 
'TV. Jongbloed krijgt van Z.M. (Koning Willem III) 
toestemming om de medaille 'Fidei et Virtuti' te dragen. 
Hij kreeg deze uitgereikt van Paus Pius IX, omdat hij 
als zouaaf gediend heeft in zijn leger". 

Fidei en Mentana kruis (Coll. Z.M.) 

Blijkbaar moest de koning toes temming geven om 
een pauselijke medaille te mogen dragen. In 1869 
vertrekt Nicolas van Groenlo naar G o u d a en is in 
1870 weer terug in Groenlo . 
D e familie W e e n i n k verhuist in 1871 naar de Bel-
trumsestraat nr A 2 4 7 , en Nicolas verhuist mee. 
Daa r maakt hij kennis met de 31 jarige Chris t ina 
Hui t ink , zij is de weduwe van H e n d r i k Jansen 
[1836-1868] in de Beltrumse 'poort' A2A2, een paar 
huizen verder. Chr is t ina is de dochter van Johan 
nes Hui t ink , grofsmid en Hendr ika Pierik. N a hun 
huwelijk op 24 M e i 1871 gaat hij, nu 29 jaar oud, bij 
haar wonen. Zij is dan winkelierster en hij is drre-

beider'. Z e krijgen een zoon Hendr ikus [1872-1875] 
en een dochter Mar ia Johanna [1873] . Een week na 
het overlijden van hun zoontje op 2 9 - 8 - 1 8 7 5 ver
trekken ze gedrieën naar Zevenaar, waar twee dood
geboren kinderen ter wereld kwamen. N a meerdere 
omzwervingen komen ze in G o u d a in de Kleiweg 
terecht en staat hij ingeschreven als winkelier, daar 
wordt een dochter geboren genaamd Geer t ru ida 
Anton ia Mar i a in 1879. O p 16-10-1880 komen 
ze naar R e k k e n om de tapperij over te nemen van 
J .G . Hesse lman, weduwnaar van Anton ia Hui t ink , 
de zus van Chris t ina . In Rekken worden nog ge
boren; Johannes H e r m a n n u s Felrx [1880-1903] en 
Grada Anton ia [1882-1912] . In het huis G 1 2 5 , nu 
café restaurant Kerkemeijer gelegen aan de Rek-
kenseweg nr. 42 /44 in Rekken. Daa r woonden veel 
bakkersknechten o.a. neef Bernardus H u i t i n k uit 
Groenlo van 1887-1889. Nicolas is tapper en op 
28 -4 -1883 op 41 jarige leeftijd gestorven [zie b id
prentje]. Chr is t ina her t rouwt me t tapper J .G . Effing 
[1836] uit Zwillbrock, zij heeft he t niet gemakke
lijk gehad, ze is twee keer weduwe geworden en de 
meeste van haar kinderen zijn jong overleden. 

\ Gedtnk in uwe godvrwhtige gebeden 
\ de ziel van zaliger: 

NICOLAAS JONGBLOED, 
\ beminde echtgenoot v«« 
I O H H I S T I O M A . H T J i T i n s r i C . 
i Geboren te N i e u w k o o p den 23 Aujrustus 1841, : 
\ na een laof^durig doch Kruidig lijden en tijdig 
5 Toorziea van de H. Sacramenten, overleden te ' 
\ R e k k e n den 28 April ) 883 en den 2 Mei daar- \ 
^ - aanvolgende op het R. K. Kerkhof aldaar begraven, s 

\ De deugd is het ware sieraad van den menich en j 
\ ziJD echte grootheid, ze maakt offervaardig en groot- ; 
^ moedig en God alleen is zijn roem. 
> Toen voor eenige jaren de Bruid van Chrintnt 1; 
^ door roofzuchtige handen werd aangevallen toog hij | 
i naar Rome en bood zijn arm en leven aan, om haar s 
\ rechten te verdedigen; God echter wilde tprn nog 5 
) niet het offer zijns levens; hij werd een brave en > 
) trouwe man, een goede en bezorgde vader, die wel < 
j zooveel mogelijk voor het tijdelijke werkte maar op \ 
\ de eerste plaats voor het rijk Gods en Zijn Gerech- \ 
\ tigheid, (Matth. VI, 33), dit was ook zijn laaUte | 
\ b«le voor de zgnen. \ 
\ Dierbare vrouw en kinderen! moge mijn leven < 
; en sterven uw christelijke troost zijn! Wat God doet \ 
\ is wel gedaan; werpt alle bekommeringen op Uem, ̂  
\ Hij i» Vader van wfidowen en weezen! en blgft zóó < 
< leven, dat de Hemel on» weder vereenige! Moge lyn ] 
\ hoop vervuld en bg den Heer zgn brlooning zijn. \ 
\ Sap. V, C. I 
\ OKZE VADEB . . . WÏI8 6EGKOET. | 

Drakkervi der Tbomat i Kempit-VereeDigini. Zw^le. 



Xouaven verzameld op het Sint Pieterplein in Rome voor de Pauselijke zegen op 25 april 1870 (Foto Wikimedia), 
hier zullen enkele van onze plaatsgenoten bij hebben gestaan. 

f^ ^-<^' '>^>^Z^' ? 
Bernard Grimmelt '̂  
Bernard Theodorus Grimmelt, in 1835 te Winters
wijk [dorp] geboren, volgens het bidprentje, in het 
bevolkingsregister staat echter 21-10-1834 evenals 
op het inschrijvingsformulier voor zouaaf. Zoon van 
Bernard Theodore Grimmelt uit Gescher [1800] 
en Jeanne Theodora Berendine Schreeven [1797]. 
Het gezin bestond verder uit de broers Gerhard F.F. 
[1826-1837] Wilhelmus F [1827], Christiaan H.T. 
[1831] en zus Katharina W. [1836]. De inschrij
vingsdatum als zouaaf is 6-1-1868, daar staat als be
roep 'boutiquier' [winkelier], [fig 14] deze datum is 
gelijk met Hendrik Berendsen uit Zieuwent / Mari-
envelde. Bernard Grimmelt was na zijn terugkomst 
en latere jaren ingeschreven te Winterswijk als win
kelier, slijter en koopman. Hij is getrouwd met Jo
hanna Frederika Theresia Lipman. Kinderen: Ber-
nardus F.J. 1876, Xeno Ignatius Maria 1878, Xeno 
Ignatius Maria Josephus 1879, Clementina A.M. 
1885 en Maria Jos.Joh. 1887. Bernard Grimmelt is 
overleden op 9-1-1906 [71j] te Winterswijk. 

Ti'nl rooi- < ^alif/fir 

Bernard Theodoor Grimmelt, 
O u d - P a u s e l i ] k Zouaaf, 

i-'-htuonoot van Mfj. 
J. F. M. T h . L i p m a n , 

gMM.iou xc- WïiitorBwyk 21 u i. IbAj, «Waar, 

n .Jan. ft. o. T. MfSÊk K. K. KtrVtt 
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9 «reöwtóen. B * ^ naf^üw awe gebed«t^#Si&> 
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Literatuur - bronnen: 
1. Vechten voor de Paus, Nederlandse Zouaven in 

Italië. Frank Beijaard. 
2. Z.M.: Archief Zouaven Museum in Oudenbosch 

Noord Brabant: inschrijfformulieren, persoonsgege
vens en enkele foto's (Buve, Tank, Berendsen) van 
de acht genoemde zouaven. Ook de foto's van diverse 
onderwerpen zijn daar door de auteur gemaakt (o.a. 
zouaven uniform, Pius IX, Garibaldi, Pieterjansz 
uit Lutjebroek, zouaven vaandel, kaartje Pauselijke 
staat). Zie ook www.zouavenmuseum.nl voor meer 
informatie. 

3. ECAL = Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers: 
www.ecal.nu . (o.a. voor bevolkingsregisters) 

4. GHR = Groenlose Historische Reeks, genealogi
sche uitgaven van de Oudheidkundige Vereniging 
Groenlo: 
GHR 6 = Het overlijdensboek derR.K. Parochie 
Groenlo 1833-1920. J.B.F Boekelder 
GHR 7 = Grolse Huwelijken 1766-1942. J.B.F 
Boekelder. 
GHR 8 = Alfabetisch Register uit de doopboeken van 
de R.K. parochie Groenlo deel2 1812-1879. J.B.F 
Boekelder. 

5. Fam. Buve: 
- Zouaven museum, archief: inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Groenlo 

(ECAL:2007/-002-00027, 003-0111, 008-
00136, 011-00120, 013-00104, 015-00136, 
022-00214), 

- GHR 6-pag21, GHR 7-pag38, GHR 8-pag30. 
- Overlijdensregister 1925 Wolvega. 

6. Fam. Te Braake: 
- Zouaven museum, archief: 

inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Groenlo (ECAL: 2007/002-

00119, 005-00483, 010-00650, 011-00187, 
012-00573, 013-00085), 

- GHR 6-pagl7, GHR 7-pag30-33, 
GHR8-pag24. 

- Kadastrtale atlas Gelderland 1832: 'Groenlo 
Lichtenvoorde': Groenlo, Perceel 547 Sectie 
A-Ooster-es, Huis en erfNijkamp. 

7. Fam. Geesink: 
- Zouaven museum, archief: 

inschrijvingsformulier, uittreksel armenfonds. 
- Bevolkingsregisters Groenlo (ECAL: 2007/-

004-00247, 014-00732 en 00412, 013-00212, 
016-00013, 025-00073), 

- GHR 6-pag30, GHR 7-pag54, GHR 8-
pag41. 

8. Fam. Tanck: 
- Zouaven museum, archief: 

^ ^ ^ ^ 

inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Groenlo (ECAL2007-002-

00104, 005-00431), Lichtenvoorde-Lievelde 
(ECAL2010-114-1238-0059), Eibergen-
Zwolle (ECAL2005-178-00015), Ruurlo 
(ECAL 2012-546-0524-0441/0431). 

- Burgerlijke stand Laren, Huwelijksakten 
1811-1922, 

- Uitgave Historische Vereniging 'OldReurle in 
het blad Onder d'n Kroezeboom: "Een 
pauselijke zouaafin de gemeente Eibergen , 
auteur W.J. Bleumers. Jaargang 10 (2003) 
nummer2 pag. 03.30/31. Hierin wordt foutief 
vermeld dat Harmanus Tanck in Ruurlo geboren 
is. 

- GHR6-pag96, GHR7-pagl71, GHR8-
pag 134. 
- Kadastrtale atlas Gelderland 1832: 'Groenlo 

Lichtenvoorde': Groenlo, sectie B, Eefsel, perceel 
445, huis, schuur en erf, van Tank en cons. 
Gerrit Johannes; op de kaart staat de naam Pol 
voor de boer der ijj. 

9. Fam. Berendsen 
- Zouaven museum, archief: 

inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Lichtenvoorde buurschap 

Zieuwent (ECAL 2010-114/1239-0004, 
1240-0106,1252-0017,1260-0038). 

- Oudheidkundige Vereniging Zieuwent uitgave 
'Het Hoenderboom' 1988pag. 22-23. 

10. Fam. Pillen. 
- Zouaven museum, archief: 

inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Lichtenvoorde (ECAL 

2010-114/1232-0004,1234-0004,1239-
089,1239-0236,1242-0076). 

11. Fam. Jongbloed: 
- Zouaven museum, archief: 

inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Groenlo (ECAL2007-

008-0105, 009-0393, 012-
0351/0361/00118), Eibergen (ECAL2005-
057-00142), 

- GHR 6-pag47, GHR 7-pag 85, GHR 8-
pag66 

- Nicolaas Jongbloed, een zouaafdie in Rekken 
terechtkwam, OldNi-js november 2010 nr 67 
pag 54-60. Auteur Harald Bleumink. 

12. Fam. Grimmelt 
- Zouaven museum, archief: inschrijvingsformulier. 
- Bevolkingsregisters Winterswijk (ECAL 2014-

002-00060,009-00160,) 
13. https://nl. wikipedia. org/wiki/Paus_Pius_IX 
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Waarom is er archeologisch 
onderzoek gedaan op De Woerd? 

door: Bart Overkamp 

Het gebied De Woerd is inmiddels ontwikkeld voor 
nieuwbouw. Om dit mogelijk te maken zijn er bo
dem verstorende activiteiten uitgevoerd. In het Ver
drag van Malta is vastgelegd dat, wanneer er bodem 
verstorende activiteiten plaatsvinden, er archeolo
gisch onderzoek moet gebeuren. 

Sinds 2007 zijn de gemeenten in Nederland verant
woordelijk voor de archeologische monumenten
zorg. Op 1 september 2007 trad de aangepaste wet 
op archeologische monumentenzorg (WAMZ) in 

'AWVcategorie 8 (gebieden met een middelmatige 
archeologische verwachting) 
Streven naar behoud in huidige staat. Bodemingrepen 
dieper dan bouwvoor of bekende bodemverstoring 
vermijden. Indien behoud niet mogelijk is, dan bij 
bodemingrepen dieper dan 30 cm -maaiveld en groter 
dan 100 m^ vroegtijdig inventariserend archeologisch 
onderzoek.' 

werking, hierbij werd het Verdrag van Malta inge
past in de Monumentenwet uit 1988. Het Verdrag 
van Malta, ook wel Verdrag van Valletta genoemd, 
zorgt ervoor dat het culturele erfgoed in de bodem 
wordt beschermd. In het verdrag wordt eraan her
innerd dat het archeologische erfgoed (alle fysieke 
overblijfselen in en boven de grond die helpen bij 
het verkrijgen van een beeld van de menselijke sa
menleving uit het verleden) van groot belang zijn 
voor de kennis van de geschiedenis van de mens. 

Om te voorkomen dat deze informatie verloren 
gaat, wordt ernaar gestreefd om de overblijfselen 
van menselijke activiteit zoveel mogelijk 'in situ' te 
bewaren. Dit houdt in dat als uit onderzoek blijkt 
dat er zich archeologische resten in de bodem be
vinden er naar een oplossing moet worden gezocht 
deze niet te verstoren en dus in de bodem te kun
nen bewaren zonder ze te verstoren. Echter is het in 
de praktijk vaak zo, tenzij het hele zeldzame, unieke 
en/of belangrijke archeologische vondsten zijn, dat 
de archeologische resten 'ex stiu' worden bewaard 
ofwel opgegraven. 

De gemeente Oost Gelre heeft in 2008 haar archeo
logische beleidskaart vastgesteld. Deze kaart geeft 
de archeologische- waarden en verwachtingswaarde 
van de gemeente weer. 
Bij vergunningverlening en planontwikkeling wordt 
de initiatiefnemer, als hij de bodem verstoort, wel
licht geconfronteerd met verplicht archeologisch 
onderzoek in gebieden met archeologische waarden 
en verwachtingswaarden. In het plangebied van De 
Woerd lag een middelmatige archeologische ver
wachting. 

leerleden 



Bij verstoringen van 100 m^ of meer en dieper dan 
30cm dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden. Plangebied 'De Woerd' is bedoeld voor de 
bouw van vrijstaande huizen. Als deze huizen groter 
zouden worden dan 100 m^ zou er dus onderzoek 
moeten plaatsvinden. Het plangebied wordt op die 
manier fragmentarisch onderzocht waardoor sa
menhang tussen de onderzoeken ontbreekt en rele
vantie informatie verloren kan gaan. Daarom heeft 
de gemeente Oost Gelre besloten het plangebied 
voor uitgifte van de kavels archeologisch te laten 
onderzoeken. 

Het onderzoek 
Het onderzoek op De Woerd is op te delen in drie 
onderdelen; proefsleuf onderzoeken, een definitieve 

archeologische opgraving (DO) en een archeologi
sche begeleiding (AB). Het inventariserende proef-
sleuven onderzoek had als doel te bepalen of er een 
vindplaats aanwezig is en vervolgens vast te stellen 
wat de inhoudelijke en fysieke kwaliteit hiervan is. 
Dit onderzoek is opgedeeld in 2 fases; de eerste fase 
met project code OOSE-10 en de tweede heeft de 
zelfde code als de D O en AB, OOSE2-10. 
Tijdens het eerste deel van het proefsleuven onder
zoek werd in werkput 3 van OOSE-10 een neoli-
thisch graf aangetroffen. 
Op het oostelijke deel van het terrein werden geen 
sporen aangetroffen die aanleiding gaven tot vervolg 
onderzoek, op de locatie OOSE2-10 werkputten 1 
t/m 3 (fig). 

Afi. 1. Overzicht putten 

Cjr(HjVtt\tdtn 



Het definitieve archeologische onderzoek bestond 
uit 6 verschillende werkputten, OOSE2-10 4 t/m 9, 
en de archeologische begeleiding uit 8 aanvullende 
werkputten, OOSE2-10 10 t/m 17. Tijdens het to
tale onderzoek zijn in totaal 1243 grondsporen, 430 
aardewerk scherven, 44 vuurstenen artefacten en 
een La Tène armband gevonden uit verschillende 
perioden. 

Bij het aanleggen van zowel de proefsleuven als de 
werkputten is, met uitzondering van de waterputten 
en hutkommen, telkens maar 1 vlak aangelegd. 
Het aanleggen van een vlak gebeurd door de boven
liggende laag later opgebrachte grond, dit kan door 
mensenhanden zijn opgebracht of door een natuur

lijk verschijnsel (denk hierbij bijvoorbeeld aan plag-
genbemesting of een overstroming), of verstoorde 
grond (denk hierbij bijvoorbeeld aan ploegen) af te 
graven waardoor de archeologische sporen zichtbaar 
worden. 
Dit houdt dus in dat alleen sporen zichtbaar zijn 
die de bodem hebben aangetast, van bijna alles wat 
boven de grond gebeurd is, zijn geen sporen terug 
te vinden. 

Landschap 
Groenlo ligt op de rand van het Oost Nederlands 
Plateau. Dit plateau is in de geologische geschie
denis nauwelijks gedaald. Dit plateau is van veel 
oudere herkomst dan het landschap in het westen. 

Afb 2. Actueel hoogte bestand Nederland, hoogte kaart van Groenlo en omgeving 
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iyf/Z' J. Kaart van de opgraving De Woerd met alle aangetroffen sporen 

Het is ontstaan in het Mioceen 23-5,3 miljoen jaar 
geleden toen lag hier een rustige binnenzee, de se
dimenten uit deze periode worden gewonnen in 
de steengroeve te Winterswijk. Ten westen van dit 
plateau ligt het Noordzeebekken dat juist sterk is 
gedaald en waarin door het landijs diepe dalen zijn 
uitgesleten die vervolgens weer gedeeltelijk zijn op
gevuld met sedimenten van smeltwater en rivieren. 
Op de rand van dit plateau, ten oosten en zuiden 
van Groenlo, bevindt zich een grondmorene dit is 
een afzetting die is ontstaan in de één na laatste ijs
tijd, het Saalien 250.000 - 130.000 jaar geleden. Het 
is een pakket van keileem en is in het landschap te 
herkennen als een hoogte, denk hierbij aan de bult 
tussen Groenlo en Lievelde (zie afb. 2). Door erosie 
van smeltwater ontstonden op de hoogtes geulen 
en dalen met aan de randen van het plateau waaiers 

van sedimenten die vervolgens weer werden afge
dekt door windafzettingen (dekzand). De bodem 
van het plangebied bestaat uit dergelijke dekzanden 
met daaronder smeltwaterafzettingen. 

De loop van de Slinge is door mensenhanden sinds 
de Middeleeuwen behoorlijk beïnvloed. 
De verwachting was dat de beekdalafzettingen in 
het plangebied afkomstig zouden zijn van de noor
delijke loop van de Slinge, ontstaan in de Nieuwe 
tijd. Uit pollenonderzoek bleek echter dat de oudste 
veenlagen al uit de Late Ijzertijd komen. Dit wijst 
erop dat de Slinge zijn loop ook op natuurlijke wijze 
heeft verlegd aangezien hij op de eerste kaarten een 
stuk zuidelijker door Groenlo stroomt. Om later 
door mensenhanden opnieuw naar het noorden te 
worden verlegd. 
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■ midden stijlen 
■ binnen stijlparen 
■ wandstijlen 
■ buitenstijlen 

Afb. 4. Plattegrond van Huis 2, met verschillende 
bouwelementen ^ _ 

Vanaf de Late Middeleeuwen wordt het gebied vol

op gebruikt als akkerland, door jarenlange bemes

ting wordt er geleidelijk een pakket humeuze grond 
op gebracht, ook wel esdek of plaggendek geheten. 
Plaatselijk is van dit esdek nog 30 tot 10 cm aan

wezig. 

Huisplattegronden 
Tijdens de opgraving zijn in totaal 6 huisplattegron

den gevonden. Huisplattegronden zijn te herkennen 
doordat de houten palen, waar de huizen in deze tijd 
van werden gebouwd, sporen hebben achter gelaten 

Afl. 5. Coupes van sporen in huisplattegrond 2. 
Op afb. 4 hierboven aangegeven met een ster. 

in de grond. Niet alleen de palen zelf maar vooral 
ook de gaten die zijn gegraven om ze in te zetten. 
Deze verkleuringen, zoals ze in het vlak te herken

nen zijn, geven door middel van hun grootte, in om

vang en diepte, een beeld over wat voor paal erin 
heeft gestaan. Een grote zware dakdragende paal 
zal immers een groter en dieper gat hebben dan een 
paal bedoeld voor de wand. Dit wetende kunnen we 
met hulp van de vorm en doorsneden van de sporen, 
dit laatste heet in de archeologie een coup, bepalen 
hoe de woning bouwkundig in elkaar zit. 

De 6 huisplattegronden gevonden op De Woerd be

horen tot 2 erven die meerdere keren op dezelfde 
plaats zijn herbouwd. Bij het noordoostelijke erf zijn 
drie fases te onderscheiden en bij het zuidoostelijke 
erf twee. 
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Er is geprobeerd om deze verschillenden plattegron
den te classificeren en dateren, dit is echter lastig 
omdat ze vlierden gebouwd op basis van regionale 
bouwtradities. Op sommige plaatsen verschijnen 
bepaalde bouwstijlen eerder dan op andere plek
ken waardoor het lastig is ze in een chronologische 
volgorde te zetten. Dit komt omdat er geen bouw
bedrijven bestonden die overal huizen neerzetten, 
deze werden gebouwd door de latere bewoners met 
eventueel hulp van omwonenden en dat was dus een 
lokale gebeurtenis. Wat tot gevolg had dat er vaak 
in een gebied langere tijd op een zelfde manier weer 
werd gebouwd en ontwikkelingen niet overal gelijk 
lopen.Toch zijn er wel typologieën ontwikkeld voor 
huisplattegronden en daar zijn de aangetroffen plat
tegronden op De Woerd ook mee vergeleken en er 
is een poging gedaan ze te dateren. 

Het verschil in de datering zit meestal in de combi
natie tussen de grootte van de huizen samen met de 
dakdragende constructie, soms wordt er aardewerk 
gevonden dat helpt de huizen te dateren. Wordt het 
dak gedragen door grote staanders midden onder de 
nok (middenstijlen), dan krijg je een 2 beukig huis 
en als er 2 staanders tegen over elkaar (binnen stijl-
paren) staan dan krijg je zelfs een 3 beukig huis. 
De dakconstructie kan ook nog worden gedragen 
door de wandstijlen of door staanders die direct aan 
de buitenkant tegen de wand aan staan(buitenstijlen). 
Er is daarnaast ook nog variatie in de constructie 
waarin of de wandstijlen door de buitenstijlen ge
schoord worden of dat dit twee losse elementen zijn. 
Huis 2 heeft een gecombineerde dakdragende con
structie. De grootste daklast wordt 
gedragen door de wandstijlen (rode 
cirkel), de twee binnenstijlparen 
(groene circel) en twee middenstijlen 
(blauwe cirkel). De wandstijlen zijn 
herkenbaar aan de grotendeels lang
gerekte kuilen die in de lengterich
ting van het huis zijn gegraven. De 
wandstijlen in de beide lange wan
den liggen precies tegenover elkaar. 
De traveeën tussen de wandstijlen 
zijn tussen 2 en 2,6 m breed. Aan 

Afb. 6. Sporen in het 
opgravingsvlak, op de voorgrond 
bijgebouw 1 in het vlak te herkennen 
ah rechthoek, met daarnaast waterput 
1 te herkennen als donkere cirkel en 
op de achtergrond de paalsporen van 
huis 1 

de buitenzijde erlangs staan buitenstijlen (paarse 
cirkel), maar deze corresponderen niet één op één 
met de naastgelegen wandstijlen. Ze zullen daarom 
geen vaste constructie met de wandstijlen hebben 
gevormd maar een lange balk hebben gedragen om 
de kapvoet op te vangen en de daklast mede te on
dersteunen. Twee binnenstijl paren staan op ca. 1,2 
m van de wand. In het westelijke deel van de plat
tegrond maken twee middenstijlen deel uit van de 
constructie. 

Op basis van dit onderzoek, samen met het date
ren van de gevonden scherven en het principe dat 
een oudere plattegrond wordt doorsneden door een 
nieuwere, zijn de huizen van het westelijke erf als 
volgt gedateerd: huis 6 midden van de 7e eeuw, huis 
1 eind 7e begin 8e eeuw, huis 2 midden 8e eeuw en 
huis 3 eind 8e begin 9e eeuw. Voor het oostelijke 
erf is dit als volgt: huis 4 eind 7e eeuw en huis 5 8e 
eeuw. 

Naast de huisplattegronden zijn er nog een aantal 
structuren gevonden die worden getypeerd als bijge
bouwen, hutkommen, spiekers en waterputten. 
De drie bijgebouwen worden als volgt relatief geda
teerd: doordat bijgebouw 1 bijgebouw 2 oversnijdt 
is 2 ouder dan 1. En door de ligging van bijgebouw 
2 bij waterput 1 kan deze pas gebouwd zijn nadat 
de waterput buiten gebruik raakte. Bijgebouw 3 kan 
door de vondst van een stukje La Tène glas in de 
Late Ijzertijd worden gedateerd, maar door de lig
ging bij de huizen 4 en 5 lijkt dit niet waarschijnlijk, 
maar het is ook niet onmogelijk. 
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Afb. 8. Bouwkundige reconstructie zoals een huis er 
uit had kunnen zien 
(bron: Huijts, blz 170) 
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Hutkommen zijn gebouvvtjes die gedeeltelijk in de 
grond zijn ingegraven met daarop een eenvoudige 
dakconstructie. Deze gebouwtjes worden gezien als 
een soort werkplaats en geassocieerd met ambach
telijke werkzaamheden. Alleen hutkom 1 is door de 
vondst van aardewerk te dateren in de 6" eeuw. 
Er zijn 6 spiekers gevonden, van prehistorie tot 
middeleeuwen was een spieker een schuur gebouwd 
op palen om de oogst die van het land kwam droog 
en veilig voor ongedierte te kunnen opslaan. 
Waterput 1 wordt toe geschreven aan het westelij
ke erf en balken uit deze waterput zijn met behulp 
jaarringen onderzoek gedateerd het hout is ca. 655 
n.Chr gekapt en de put zal in de 2' helft van de 7" 
en eerste helft van de S" eeuw dienst hebben gedaan. 
Waterput 2 wordt direct aan huis 5 toe geschreven 
door zijn ligging en daardoor in het begin van de 8̂  
eeuw gedateerd. Waterput 3 is niet te dateren en 4 
behoort niet tot de noordelijker gelegen erven maar 
wordt gedateerd in de Ijzertijd door de vondst van 
177 scherven uit die periode. Dit lijkt te duiden op 
een dump van grote hoeveelheid huisraad. 
En zal behoren bij een vindplaats die zich buiten het 
onderzochte gebied bevind. 

Het Graf 
Volkeren/culturen uit de prehistorische tijd worden 
ingedeeld op hun materiele artefacten. Belangrijke 
wijzigingen hierin duiden op de komst van of de 

A/h. 9. Reconstructie van een vroegmiddeleeuwse boerderij 
in Amersfoort 
(bron: R.J. Stover, erfgoedfoto. nl) 

overname door een andere cultuur. Dit gaat vaak 
verder dan alleen de gebruiksvoorwerpen. Het graf 
dat is gevonden op De Woerd komt uit het Neoli-
thicum (5300-2000 v.Chr.), het NeoÜthicum begint 
op het moment dat de eerste boeren zich in Ne
derland gaan vestigen. In het Neolithicum vestigen 
verschillende culturen zich naast elkaar en opeen
volgend aan elkaar in Nederland. Vanaf ongeveer 
3400 v.Chr. zijn dit in onze gebieden de touwbeker/ 
stijdhamers culturen, vernoemd naar vaak voorko
mende natuurstenen hamerbijlen en de met touwin-
drukken gemaakte versieringen op hun aardewerk. 
Dit waren achtereenvolgend de volgende culturen; 
Trechterbekercultuur, Enkelgraf/ Standvoetbeker-
cultuur en Klokbekercultuur. 

Zoals de namen al doen vermoeden zijn deze cul
turen vernoemt naar de voor hen specifiek ken
merkende aardewerkvormen. De overgang van de 
Trechterbekercultuur, de bouwers van de hunebed
den, naar de Enkelgrafcultuur ging echter ook ge
paard met een verandering in de grafcultuur. Waar 
het bij de Trechterbekercultuur gebruikelijk was 
meerdere personen collectief in een graf of hunebed 
te begraven werd er door de Enkelgrafcultuur maar 
1 persoon afzonderlijk in een graf begraven. Dit kon 
zowel in een vlakgraf als onder een grafheuvel zijn. 

Het graf dat op De Woerd is gevonden is toe te 
schrijven aan de Enkelgrafcultuur en was een vlak
graf zonder grafheuvel. In het graf zijn 4 grafgiften 
gevonden, een hamerbijl, 2 vuurstenen klingen en 
een incomplete Enkelgrafcultuurbeker. 

\Afb. 10. Trechterbeker, Standvoetbeker en Klokbeker 
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BH Afb. 11. Hamerbijl van diabaas 

De hamerbijl die is gevonden is 11,8 cm lang en 
heeft een cilindrische doorboring van 2,6 cm. Door 
dit oog zal de steel van de hamerbijl hebben gezeten. 
De hamerbijl weegt ca. 360 gram en behoort tot het 
type Jutse hamerbijlen op basis van de vorm en het 
feit dat hij niet is geslepen. 
Als grondstof is diabaas gebruikt dit is een vulka
nisch stollingsgesteente dat erg lijkt op basalt en uit 
onderzoek blijkt dat de gebruikte diabaasvariant af
komstig is uit het Sauerland of het Harz-gebergte, 
waarbij het Sauerland de meest aannemelijke is. 

Van de vuurstenen klingen die zijn gevonden is de 
nummer 18 als compleet te beschouwen en nummer 
12 is gebroken. De afmetingen van de eerste kling 

JScin 

Afb. 13. Enkelgraf beker met zigzag versiering 

Afb. 12. Twee vuurstenen klingen gevonden als j 
grafgift op De Woerd ' 

zijn 5,1 cm lang, 1,4 cm breed en 0,6 cm dik. Deze 
kling is gemaakt van glasachtig vuursteen, nummer 
18 van vuilwitte, niet-transparante vuursteen met 
daarin vele imperfecties. 

De pot die is gevonden is zowel aan de binnen als 
buitenkant geelbruin van kleur met een donkere 
kern, dit duidt erop dat hij is gebakken in zuurstof
rijke omstandigheden. 
De gemiddelde dikte van de wand bedraagt 0,5 cm 
en hij heeft een afgeronde standvoet. 
De hals van de pot is versierd met horizontaal om
lopende groeflijnen, dit is een zigzag motief afge
wisseld met naar rechts heUende lijnen. Door deze 
versiering is de pot in te delen bij het type Zigzag-
bekers. 

In het graf zijn geen sporen gevonden van mense
lijke resten, deze zijn door de tijd totaal verdwenen. 
Dit maakt het beantwoorden van de vraag of het 
een man of een vrouw betrof lastiger. Echter was 
het gebruikelijk om alleen een man een bijl mee te 
geven, daardoor is het aannemelijk dat het een man
nelijk graf betreft maar dit is niet met zekerheid te 
zeggen. 
De vraag of de grafgiften speciaal gemaakt zijn voor 
de begrafenis van de dode en wat de beker bevatte 
zijn als volgt te beantwoorden. De hamerbijl die is 
gevonden vertoond zware sporen van gebruik. Hij 
is niet alleen bijgeslepen maar ook zijn er bescha
digingen op de achterkant zichtbaar. De bijl is wel 
bijgeslepen voordat hij als grafgift ging dienen en 
daardoor zijn er geen gebruikssporen zichtbaar. 
Van de twee vuurstenen klingen vertoond de ene 
wel gebruikssporen en de andere niet. Er is alleen 
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\ Aardewerk is uitermate geschikt om te gebruiken 
* voor dateringen. Dit komt omdat aardewerk veel 
, voorkomt op archeologische opgravingen. Het is 
I een van de grootste vondstcategorieen, doordat 

aardewerk slecht verweerd in de bodem vergaat 
. het bijna niet. Aardewerk verandert in de loop van 
de tijd sterk door ontwikkeling van de technologie, 
mode in vormen en versieringen. Doordat hier 
een goed zichtbare chronologie in zit is er veel 
bekend over welk aardewerk in welke periode werd 
gebruikt. De techniek van het versieren wordt steeds 
ingewikkelder, bij het gevonden aardewerk uit de 
prehistorie en vroege middeleeuwen werden echter 
eenvoudige technieken zoals die van hierboven 
gebruikt. ^ ^ ^ _ 

niet meer te achterhalen waar voor nummer 18 is 
gebruikt. 
In de beker werd na analyse geen inhoud aangetrof
fen, dit kan betekenen dat de beker leeg in het graf is 
geplaatst of dat hetgene dat er in zat in de loop van 
de tijd voUedig vergaan is en geen sporen heeft ach
ter gelaten. Aan de buitenkant van de pot zijn geen 
sporen te vinden dat de pot, voordat deze in het graf 
werd geplaatst, dienst deed als zijnde kookpot. 

Het graf kan aan de hand van de vondsten worden 
gedateerd tussen 2650 en 2400 v. Chr. De grootte 
van het spoor en de hoeveelheid en aard van de gif
ten, met name de bijl, wijzen op de begraving van 
een volwassen man, waarschijnlijk in hurkhouding 
op zijn rechterzij met zijn gezicht naar het zuiden. 
Deze positie is de algemene norm bij begravingen 
voor mannen uit de Enkelgrafcultuur. Daarnaast 
wijzen de sporen er ook op dat de man een belang
rijke sociale positie zou kunnen hebben gehad in 
zijn leven. Dit is niet met zekerheid te zeggen om
dat voor personen met een hogere sociale status de 

grafgiften vaak speciaal voor de begrafenis werden 
vervaardigd. Echter zijn op zowel de bijl als vuur-
stenen kling 18 gebruikssporen te vinden, en daar
naast zijn de hier aangetroffen vuurstenen klein van 
stuk, wellicht dat er daarom voor is gekozen om er 
in plaats van één twee mee te geven in het graf. 

La Tène Armband 
In bijgebouw 4 is een fragment van een glazen 
La Tène- armband gevonden, vernoemd naar de 
La Tène periode waarin ze werden geproduceerd, 
grofweg de laatste 250 jaar v. Chr.. De meeste La 
Tène-glasvondsten die zijn gedaan zijn armbanden, 
er worden echter ook ringen, kralen en tot hangers 
verbogen armbanden gevonden. 
Het fragment dat op De Woerd is gevonden is zo'n 
tot hanger verbogen armband. Het is kobaltblauw 
van kleur versierd met een gele zigzagdraad en 1 
ribbig, hierdoor wordt het gedateerd tussen 125 - 15 
jaar v. Chr. 
De armband zal vermoedelijk vanuit Midden- of 
Zuid-Nederland in Groenlo terecht zijn gekomen. 
Het werd vaak als sierraad gedragen door vrouwen. 
Het fragment is gevonden in bijgebouw 3 dat wordt 
oversneden door de huizen 4 en 5 waardoor het 
een oudere datering zou krijgen dan deze huizen 
en door de vondst zelfs in de Late Ijzertijd. Echter 
lijkt de vorm van het gebouw wel dezelfde tijd als 
de huizen te weerspiegelen en kan het zo zijn dat 
het fragment in een secundaire context is gevonden. 
Doordat er geen andere vondsten bij bijgebouw 3 
zijn gevonden is hier geen uitsluitsel over te geven. 

173 

J2,5 cm 

Aji. 15. Tot hanger verbogen La Tène- armband 
gevonden op De Woerd 
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Archeobotanisch onderzoek 
Botanische overblijfselen zoals zaden en delen van 
zaden (macroresten) en stuifmeel (pollen) gevon
den in archeologische sporen kunnen inzicht geven 
op vragen over de voedselvoorziening, het culturele 
landschap en de natuurlijke omgeving. 
De macroresten geven inzicht in de samenstelling 
van de locale vegetatie in en om het huidige plan
gebied, omdat deze botanische resten relatief groot 
en zwaar zijn waardoor ze zich niet ver verspreiden. 
Pollen daarentegen geven een beeld van zowel de 
locale als de regionale omgeving omdat deze klein 
en licht zijn en zich goed door de wind laten ver
spreiden. 
Van de 10 monsters die zijn genomen voor macrore
sten analyse bleken er maar 3 geschikt (afb. 16). De 
geschikte monsters zijn genomen uit paalkuil met 
spoornummer 166, hutkom met spoornummer 167 
en waterput met spoornummer 233. De inhoud van 
de monsters is gezeefd waarna het residu wat over
blijft is bekeken onder de microscoop om gedeter
mineerd te worden (resultaten zie afb. 17). 

getroffen die een tweedeling laten zien in akkers. 
Enerzijds worden er veel onkruiden aangetroffen 
zoals schapenzuring (Rumex acetosella) die goed 
gedijen op voedselarme, droge tot ietwat vochtige, 
zure zandgronden. Anderzijds komen er onkrui
den voor die juist duiden op zeer voedselrijke om
standigheden op akkers, met name melganzevoet 
(Chenopodium album) komt voor op of nabij mest
hopen en kan daarmee duiden op bemesting van ak
kers en/of moestuinen. Dit laat zien dat een deel van 
de akkers op droge, relatief voedselarme gronden te 
vinden was. Een ander deel van de akkers was zeer 
voedselrijk en waarschijnlijk bemest. 
Naast granen zijn er ook nog zaden van de rode 
bes en zwarte mosterdzaad aangetroffen. De bes
sen zijn waarschijnlijk in de omgeving verzameld 
en gebruikt voor consumptie. Het mosterdzaad kan 
voor meerdere doeleinden zijn gebruikt namelijk 
om saus van te maken maar ook als medicijn tegen 
kortademigheid, tandpijn, opgezette keel, epilepsie, 
doofheid, menstruatieproblemen, schurft en blauwe 
plekken. 

Afb. 16. De mo7isterlocatie van 3 macrobotanische 
monsters (166 A, 167 B, 233 C) en pollenmonster 

Jll) . 

Uit het onderzoek blijkt dat rogge, emmertarwe, 
gierst en mogelijk ook haver een rol speelden in de 
lokale voedseleconomie, vooral rogge blijkt de be
langrijkste graansoort. Het is niet met zekerheid te 
zeggen of deze granen ook terplekke werden ver
bouwd of van elders werden aangevoerd. Dit komt 
doordat er van geen van de granen dorsafval is ge
vonden, wat erop kan wijzen dat het geheel of deels 
van elders is aangevoerd aan gezien het graan dan al 
van het kaf was ontdaan. Het is echter ook moge
lijk dat de fragiele kaf resten reeds in de bodem zijn 
vergaan. 
Naast granen groeiden op de Middeleeuwse ak
kers ook veel akkeronkruiden, doordat er nog niet 
aan onkruidbestrijding werd gedaan, die ons meer 
kunnen vertellen over de bodemgesteldheid van de 
akkers. Op De Woerd zijn akkeronkruiden aan-

Voor de pollenanalyse is een monster genomen uit 
de basis van een veenlaag die is aangetroffen is spoor 
11 onderin een beekdalafzetting. In de analyse (afb. 
18) is te zien dat er een hoge concentratie boompol-
len te zien zijn dit wijst er op dat in de omgeving een 
gemengd eikenbos aanwezig was met voornamelijk 
eik (Quercus robur type), hazelaar (Corylus avel-
lana) en berk (Betuia pubescens type). Daarnaast 
waren er op zandige, droge gronden naaldbossen 
aanwezig, bestaande uit dennen (Pinus sylvestris). 
In het lokale landschap lijkt els (Alnus glutinosa 
type) sterk te domineren, wat erop wijst dat in het 
lokale landschap elzenbroekbossen aanwezig waren. 
Deze elzenbroekbossen kwamen voor op natte, vaak 
lager gelegen plekken in het landschap, zoals bij
voorbeeld in beekdalen. 
Het relatief geringe voorkomen van gras en graan-
pollen lijkt erop te wijzen dat er geen grote gras en 
akkerlanden in de omgeving aanwezig waren. Wat 
de synthese uit het macrobotanische onderzoek 
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Taöei 5. u Resultaten macmbotamsche analyse (Smenio Dkgednikte en normaalgearukte ajfers geven t)oevee»)eden 
vefkocéde, resp. onverkoolde botanische nwuviesten weer. bd-bloewdeK exo-exosketet. sc^sderotm, car-^ caryopsis. 
v=vnKhl z=zaad; -=niet vooikomend. +-=aaimszig. +=duidelijk aanwezig. +-K=*r> giote getale aanwezig. 

VondstnumtTter 
Typeresl 166 167 

Granen 
Avena sp. Haver/oot car 3 
Cf. Panicum sp. Pluimgiaret car 
Secale ceteale Rogge car t 1 
et. Secaie cereale Rogge car 
Triticum dicoccum Emmerlarwe car 
cl. ïïibcum dkxxcwn Emmerlarwe car 
Cerealia indet Graan car 3 
Cenealïa indeL fragment Graan car 
Akkers en moestuinen 
Arnoseris minima Korensla v 2 
Atriplex patula/pfostrata UHMaande/spiesmeKJe v i 
Chenopadiiim albitm Melganzenvoet v 3 1 
Chettofxxhum cf. hytxidum Esdoomganzenvoet v 1 
Chenopodmm/Atnplex Garizenwet/MekJe v 
Euphorbia heioscopia Kroonljeskruid v 1 
Persicana lapalMulia Beklierde duizendknoop v 1 u i 
Rumex acetos^la Schapenziiring v 28 14/11 
Rumexacetos^ Schapenzuring bd 2 
SpvgutaaiyeiKis Gewone spurrie z 4 
cf. Spergula arvensis Gewone spume z 

Viüa hn^ta Ringelwikke z 
FnDt 
Vacdmum viVs-kfyea Rodebosües z 2 2 
Otiehuucleride gewassen 
Brasstca cf. nigra Zwarte nwsterd z 1 
Heide 
C-^tuna vulgaris Struikhei knop 
Grasland 
Bromussp. Dravik car 1 
Poaceae Grassenfamilie car 1 1 
Moitm d. arvense Hazenpootje v 1 
Oevers 
Careifsp. Zegge v 1 
Jtmctjs öufoniiis Greppelnia z 
Mentha aquatica/arvensis Water-Zakkermunt v 
Runiex et. cvnglomeratus Kluweruuhng v 
Waterplanten 
RanunaJus subgen. Batrachtum Waterranonkel v 
Waterfauna 
Ponferae Zoetwaterspons 
Overige botaniscfie resten 
Houtskool 4- 4 4 
Bloemknopje 1 
Overige niet-bolanisclie resten 
Cenococcum geophitum Bodemsctiimmef ac ++ + 
Insecten pxn +- +-

Vertebralen Gewervelden bot + ■+-

^K^^m 
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weer versterkt dat de gevonden granen wellicht van 
elders werden aangevoerd en niet in grote hoeveel

heden lokaal werd verbouwd. 

Besluit 
Het plangebied De Woerd had op de verwach

tingskaart voor archeologischewaarden een lage 
verwachting, hieruit blijkt dat modellen die op al

gemene basis worden gemaakt niet altijd de juiste 
weergave van de realiteit geven. Wanneer de ge

meente niet had besloten om het gehele gebied in 
1 keer te laten onderzoeken, omdat ze de kopers 
niet met deze extra kosten op wilden zadelen, maar 
de kopers afzonderlijk onderzoek voor hen perceel 
hadden laten doen waren nooit de zelfde resultaten 
uit de onderzoeken gekomen zoals nu. Voorname

lijk omdat het totale overzicht verloren zou gaan 
en er niet 1 compleet rapport zou verschijnen maar 
elke keer met maar kleine beetjes informatie. 
Hoe bijzonder de opgraving is komt voornamelijk 
door de vondst van het graf uit het Neolithicum. Uit 
de gehele omgeving zijn slechts 6 andere vondsten 
uit deze periode bekend. Van deze 6 vondsten zijn er 
slechts 2 opgegraven in een context de andere 4 zijn 
gedaan als losse vondst. Het betreft hier een graf

heuvel in Silvolde waar ook een stenen hamerbijl en 

Afi. 18. Resultaat van de pollenanalyse 

versierde beker werd gevonden, de andere locatie is 
een meerperiodengrafheuvel (grafheuvel met bijzet

tingen uit verschillende periodes) in Almen waar 
één van de bijzettingen tot de Enkelgrafcultuur be

hoord. In Mallem, Aalten, Winterswijkde Pas en 
EibergenZwilbroek zijn bekers gevonden die toe

behoren aan de Enkelgrafcultuur maar waarbij geen 
onderzoek is gedaan, zo genoemde losse vondsten. 

De meest tot de verbeelding sprekende archeologi

sche sporen zijn die van de vroegmiddeleeuwse ne

derzetting met huizen, bijgebouwen en waterputten. 
Dit zijn overblijfselen van verschillende generaties 
mensen die ruim 150 jaar op deze locatie hebben 
gewoond. Door datering van waterput 1 is begin 
van de nederzetting te dateren in het midden/einde 
van de 7" eeuw. Tijdens deze periode in de Vroege 
Middeleeuwen werd de Achterhoek en andere delen 
van OostNederland en Duitsland bewoond door 
Saksische stammen. De verschillende boerderijen 
en bijgebouwen zijn voornamelijk relatief gedateerd 
op basis van oversnijdingen van de grondsporen en 
bouwstijlen omdat er geen dateerbare materialen in 
de sporen zijn gevonden. 
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Het einde van de nederzetting past in een trend 
die rond deze periode in heel Oost-Nederland voor 
komt. Kleine nederzettingen bestaande uit soms 1, 
2 of 3 boerderijen verdwijnen langzaam. Na lange 
strijd zijn de Saksische stammen verslagen door de 
Franken waardoor de Saksische gebieden worden 
ingelijfd in het Frankische rijk, dit had nog al wat 
gevolgen voor de gewone mens: bij de Saksen wa
ren alle mensen gelijk in rang met de komst van de 
Franken werd het feodale stelsel ingevoerd met gou
wen en graafschappen waardoor mensen horigen 
werden van een graaf Naast het verschil in sociale 
status werd met de komst van de Franken ook het 
christendom als enige geloof ingesteld. Dit had als 
gevolg dat ze niet alleen voor zichzelf moesten zor
gen maar ook afdragen aan de kerk en graaf. Door 
deze verschillen gingen mensen bij elkaar wonen 
om gezamenlijk het landschap in cultuur te brengen 
zo ontstonden er grotere nederzettingen. Een voor
beeld hiervan zijn de esdekken die ontstaan door de 
bemesting van akkers rond de nederzetting. 
Het is goed mogelijk het bij deze nederzetting ook 
op deze manier is verlopen en dat de nakomelingen 
van de mensen die in deze boerderijen hebben ge
woond een van de eerste bewoners van een nieuwe 
nederzetting zouden zijn die later is uit gegroeid tot 
de stad Groenlo. 

Het bovenstaande is een samenvatting door Bart Over-
kamp vervaardigd van het 150 bl. omvattende archeo
logische rapport getiteld: Archeologie op De Woerd van 
de hand van S. W. Williams-Kodde. Dit rapport samen 
met andere rapporten over Groenlo is te vinden op 
http://ovg.nii/archeologische-rapporten 

http://ovg.nii/archeologische-rapporten


'An een arreme vrou gelank 6 stuivers' 
Over de Grolse armenzorg eind 18de eeuw 
(Rijksarchief Utrecht inventaris 17 no 294) 

1.0. Inleiding 

2.0. Armoede en steun 
2.1. De r.-k. armenzorg in de parochie Groenlo eind achttiende eeuw 
2.2. Het 'verhaal 'van de 'Ruitersvrou' 
2.3. Mantelzorg in Lintvelde 
2.4. Andere verhalen 
2.5. Andere archiefstukken m.b.t. de r.-k. armenzorg in Groenlo 

3.0. De eindafrekeningen 
3.1. De inkomsten 
3.2. Uitgaven: vaste wekelijkse uitkeringen aan armen 
3.3. Uitgaven: extra en incidentele uitgaven aan armen 
3.4. Uitgaven: kwartaaluitkeringen aan armen 

4.0. De verantwoording van de afrekeningen 
4.1. Wie werd er provisor? 

5.0. Overledenen 
5.1. Een begrafenis 

6.0. Taal en dialect 
6.1. Spelling en taalgebruik 
6.2. Persoonsbenoeming 
6.3. Bezitsaanduiding 
6.4. Voltooid deelwoord 
6.5. Samenstelling van werkwoord en zelfstandig naamwoord 
6.6. Losse woorden 

7.0. Hoe zijn de posten in te zien? 
7.1. Enige algemene (naamloze) posten 
7.2. Posten die niet in alfabetische lijsten zijn verwerkt 
7.3. De namen in de afrekeningen 
7.4. Declaraties van de winkeliers Velders en Batenborg 
7.5. Verklaring van pastoor Borchert aan de Maire in 1807 en 1811 
7.6. Ordening in de alfabetische lijsten 
7.7. Verkorte lijst van namen of benoemingen voorkomende in de armenadministratie 

8.0. Wat is er te vinden op de site van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo? 

door: Nic Adema 

GrcS erleden 



1.0. Inleiding 
Over de katholieke armenzorg in Groenlo in het 
eind van de 18e eeuw en de Franse tijd is in het 
Rijksarchief Utrecht (R.A.U.) tamelijk veel bewraard 
gebleven. Met name map no 294 van inventaris 17, 
de collectie Rijssenburg, is interessant. In die col
lectie ligt materiaal, dat verzameld en geschreven is 
door pastoor J.H. Hofman (1837-1910). Hofman 
•W2is afkomstig uit Beltrum. Hij raadpleegde veel ar
chieven en vroeg daar stukken uit op, die hij in veel 
gevallen niet terugstuurde. Dat kan ook het geval 
geweest zijn met een aantal nummers die betrek
king hebben op de verzorging van de armen in het 
kerspel Groenlo. 

In map 294 ligt informatie over eenvoudige Grolse 
personen en gezinnen en de armoede vlak voor de 
Franse Tijd. Al lezend en bladerend in de enorme 
hoeveelheid gegevens werd ik steeds nieuwsgieriger, 
maar wat moest ik met zoveel cijfers en gegevens, 
hoe kon ik daar zinvoUe en samenhangende infor
matie uit halen? Die chaos was voor mij een reden 
om dit materiaal wat toegankelijker te maken. Ik 
kon er helaas beslist niet op een wetenschappelijk 
wijze mee aan de gang, want ik ben hier hoogstens 
een geïnteresseerde amateur. Ik heb echter wel ge
probeerd uit de losse posten van die boekhouding, 
want dat is het in feite, een duidelijker beeld op te 
roepen, zodat de vele bedragen, opmerkingen en an
dere gegevens toegankelijker zouden worden voor 
mijzelf en andere geïnteresseerde lezers. 

Ik ben dus begonnen de gegevens van de boekhou
ding gewoon over te typen en de posten en boekin
gen chronologisch en alfabetisch onder de namen 
van de behoeftige personen die in de post genoemd 

De stapel rekeningen die uit het Grohe kerkarchief 
in Utrecht bewaard worden onder inventaris 17 no 
294. 

Pastoor J.H. Hofman R.A. U. Collectie Rijsenburg, 
inv. nr. 662 Fotodienst R.A. U. 

werden, te ordenen. De chronologische lijsten die 
daardoor ontstaan zijn, maken het mij - en natuur
lijk andere lezers - gemakkelijker een beeld te krij
gen van het leven van die arme individuen en ge
zinnen in het kerspel van Grolle in de periode vlak 
vóór en gedurende de Franse Tijd. Ik heb deze lijs
ten en enkele van mijn bevindingen naar de Oud
heidkundige Vereniging Groenlo gestuurd met de 
vraag of de vereniging er iets aan had. De vereniging 
verzocht mij een tijdje later er een samenhangend 
artikel over te maken. Dit schrijven is het resultaat 
en is bedoeld om U wat wegwijs maken in deze ar
chiefstukken. Behalve persoonlijke gegevens bieden 
die lijsten ook zicht op de opzet van de Grolse ka
tholieke armenzorg eind 18e eeuw en in de Franse 
Tijd. Bovendien is er m.i. interessant materiaal voor 
taalkundigen (dialect). Ik hoop dat ik de lezers met 
dit artikel daarnaar ook nieuwsgierig kan maken. 
Overigens moet ik vaak constateren, dat ik iets niet 
weet, omdat ik dat niet heb kunnen uitzoeken. Soms 
spreek ik dus slechts vermoedens uit. Misschien dat 
dit de nieuwsgierigheid van anderen prikkelt en 
aanleiding wordt om het uit te zoeken. 

2.0. Armoede en steun 
Armoede is tegenwoordig weer een tamelijk actueel 
onderwerp, wat wel blijkt uit een aantal vrij recente 
publicaties in diverse media. Veel politici hebben er 
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een uitgesproken mening over in een verhardende 
samenleving, die nu veel materialistischer en indi-
vidualistischer lijkt dan in de 18e eeuw. Mensen die 
tegenwoordig een beroep doen op liefdadigheid en 
solidariteit, krijgen dan ook steeds meer kritiek. Met 
in het achterhoofd het adagium 'Ieder voor zich' of 
in moderne, verhullende bewoordingen 'de eigen 
verantwoordelijkheid', worden openbare diensten, 
vakbonden, volks- en zorgverzekeringen steeds 
meer afgebroken ook door de overheid zelf. 

Zo schrijft de Volkskrant van 4/2/1997 al: "De 
kerkelijke armenzorg, dertig jaar geleden uitgeban
nen door de Algemene Bijstandswet, is terug van 
weg geweest. De diaconie wordt nu te hulp geroe
pen door sociale diensten om de echte armen op te 
sporen en de weg te wijzen naar de potten voor de 
bijzondere bijstand." Mgr. Muskens, de bisschop 
van Breda, had in die periode een aanzet gegeven 
tot de discussie over de armenzorg in deze keiharde 
no-nonsens-tijd. Volgens die krant ligt er kennelijk 
op het gebied van de zorg voor armen opnieuw een 
functie voor de kerk. In juni 2005 was het weer raak: 
toen vestigde de hervormde diaconie nogmaals de 
aandacht op deze functie voor de kerk. In de troon
rede van 2014 werd het woord armoede, i.t.t troon
redes van voorgaande jaren, niet meer genoemd, 
terwijl de werkloosheid hoger dan ooit is. Kennelijk 
is het ook voor de politiek iets waar men het liever 
niet over heeft. De solidariteit op dat gebied, dus 
de 'Broederschap', een van de drie basisprincipes 
van de Franse Revolutie, raakt tegenwoordig ook in 
de politiek, met name waar het de financiën van de 
overheden betreft, dus wat meer uit het zicht. 

Deze berichten uit de 19e en de 20ste eeuw herha
len in feite al een veel ouder principe. Zo werd in 
1771 in de graafschap Zutphen al bepaald \ dat "... 
voortaan de Roomsch gesinde behoeftigen en armen bin
nen de Graafschap Zutphen ten laste van die van haare 
gesindheid^ zouden dienen te verblijven". Er werd ook 
bepaald, dat als er katholieke armen tijdelijk door de 
gereformeerde diaconie geholpen werden, dat dan 
achteraf het roomse armbestuur dat zou moeten te
rug betalen. De pastoor werd daarvoor verantwoor
delijk. Dit is zeker niet het eerste en enige bericht 
met een soortgelijke strekking geweest! Door dat 
plakkaat werden de katholieke pastoors in 1771 dus 

officieel verplicht voor de armen in hun parochies te 
zorgen, een verantwoordelijkheid, die de kerken ook 
in deze eeuw weer geheel vrijwillig op zich lijken te 
nemen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, 
dat onze huidige overheid dit, net zoals die in 1771, 
wel goed uitkomt. 

2.1. De r.-k. armenzorg in de 
parochie Groenlo eind 18e eeuw 
In Groenlo, Lichtenvoorde en omringende buur-
schappen, ruwweg de huidige gemeente Oost-Gel-
re, is in weerwil van de reformatie het leeuwendeel 
van de inwoners Roomsgesindt ^ gebleven, onge
twijfeld dus ook het grootste deel van de armen. 
Het parochiegebied van de Heilige Calixtus te 
Groenlo, bestond in het eind van de 18e eeuw uit de 
stad zelf en de buurschappen Beltrum, Lindvelde, 
Avest, Zwolle en half Lievelde. Over Lichtenvoorde 
dorp, Zieuwent, Vragender, Harreveld en de zuid
westelijke helft van Lievelde bestond in die eeuw 
een slepend conflict, dat al onder de voorganger van 
pastoor Aleman, dus voor 1740 begonnen was. De 
kerk in Lichtenvoorde was formeel een bijkerk van 
Groenlo, maar de priester daar beschouwde zich als 
volwaardig en zelfstandig pastoor. De Grolse pas
toor Otto Munster, de voorganger van Aleman, had 
hem daar ook min of meer de vrije hand in gelaten. 
De armenzorg van de parochie Groenlo strekte zich 
in elk geval niet uit tot deze 'betwiste'buurschappen. 
Kennelijk accepteerde de Grolse pastoor Aleman de 
zelfstandigheid van Lichtenvoorde. 

Uiteraard deden de stadsbesturen in de 18e eeuw van 
oudsher ook het nodige voor de armen in hun ge
bied; er waren o.a. overal stedelijke gasthuizen, ook 
in Groenlo. Een aantal aspecten van dit Grolse gast
huis zijn door Valentijn Smit uitgebreid beschreven 
in zijn Het Gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen '*. 
Het genoemde Zutphense plakkaat van 1771 was 
natuurlijk uitgevaardigd om de stedelijke overheden 
wat te ontlasten van de kosten voor arme mensen. 
De armen kwamen nu in eerste instantie ten laste 
van de diverse geloofsgemeenschappen. De stede
lijke overheid zou dan alleen nog in noodgevallen 
hoeven bij te springen. Natuurlijk hebben ook de 
gereformeerde en joodse diaconieën zich in die tijd 
voor hun armen ingezet. In dit artikel heb ik het al-

' R A Utrecht tnv R17 no 217 
^ Gesindheit betekent hier geloofsgemeenschap 
^ Th AM Thielen, Geschiedenis van de enclave Groenlo Lichtenvoorde, Walbug Pers, Zutphen, 1966 
^ V Smit, Het gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose historische reeks nr 3, issn 0924 3127 
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leen over die zorg binnen de katholieke parochie in 
Groenlo. De armenzorg was altijd al uitgegaan van 
de kerk. Sterker nog: kerkgenootschappen hebben 
zich altijd bij uitstek verantwoordelijk gevoeld voor 
de armen. Men deed niet aan armoedebestrijding, 
maar wel aan caritas, dat is liefdadigheid, omdat men 
dat zag als de opdracht van Christus. Dat was dan 
ook de reden dat de katholieke kerk in Nederland 
vrij weinig enthousiasme kon opbrengen voor het 
streven van de staat naar de invoering van een alge
mene bijstandswet, aangezien zij de liefdadigheid en 
armenzorg eigenlijk tot haar taak vond behoren. Er 
is dan ook al zolang de kerk bestaat een traditie en 
een organisatie die zich bezighoudt met de caritas .̂ 
Daarom was het niet onlogisch dat de wereldlijke 
overheid in 1771 opnieuw een beroep deed op die 
oude structuren van de kerken. Toen de inhoud van 
het genoemde Zutphense plakkaat van 1771 op 
22/5/1771 door het Grolse stadsbestuur officieel 
aan pastoor Aleman bekend werd gemaakt, kreeg 
die daarmee ook de verantwoordelijkheid voor en 
de supervisie over de armenzorg onder zijn paro
chianen en waarschijnlijk kon hij toen meteen al 
een soort armbestuur daarbij inschakelen, dat al veel 
eerder bestond. 
Pastoor Aleman lijkt zich, voor zover wij dat nu nog 
beoordelen kunnen, goed van zijn taak gekweten te 
hebben. Uit de gehele administratie en andere ar
chiefstukken blijkt zijn grote en voortdurende be
moeienis met de armenzorg. Hij schijnt volgens V, 
Smit zelfs - indien hij dat nodig achtte - raadsverga
deringen te hebben bezocht met verzoeken om bij
stand en hulp ''. Hij betaalde soms uit eigen zak het 
nodige. Zelfs de dood en begrafenis van zijn eigen 
zuster heeft hij aangegrepen om een collecte voor de 
armen tijdens begrafenisdiensten in te voeren. 
Een onbekende tijdgenoot schreef waarschijnlijk 
niet voor de grap het volgende vererende grafschrift 
voor deze opmerkelijke Lichtenvoordenaar en 
Grolse pastoor: 

Deez'grijsaard die hier rust, heeft ruim 70 jaren 
't Eerwaardig Priesteramt roem- en eervol bediend. 
Der weezen vader, en der armen hulp en vriend, 
Die met den Godsdienst ook de reden wist te paren. 
Ken deugdzaam voorbeeld voor elk dienaar van de kerk. 
De brave Aleman. Hij ligt onder deze zerk. '' 

De stedelijke raad controleerde dus waarschijnlijk 
de armenzorg van pastoor Aleman en die moest 
daarvoor natuurlijk een deugdelijke boekhouding 
voeren. De lijst van inkomsten en uitgaven is dus 
waarschijnlijk al in juni 1771 begonnen en mis
schien al wel veel eerder. De gegevens tot juni 1772 
ontbreken evenwel. Uit de resten van de administra
tie blijkt dat ten behoeve van de ondersteuning van 
katholieke armen in de parochie Grolle ook al veel 
vroeger een soort armenkas bestond, die inkomsten 
had verkregen uit collecten, giften, legaten, inboe
dels van overleden armen, maar ook uit eigendom 
van grond en kapitaal. Men begon in 1771 welis
waar niet met lege handen, maar of het kapitaal 
groot was, kan ik niet beoordelen. De bezittingen 
van voor de reformatie, die er ongetwijfeld waren, 
zijn geconfisqueerd, toen de gereformeerde gods
dienst de overheersende in de Nederlanden werd. 
Misschien is een deel daarvan terecht gekomen bij 
de bezittingen van het Grolse gasthuis. 

De gelden die in 1771 in de armenkas van de r.-k. 
gemeente zaten, werden beheerd door een zgn. pro-
visor, de penningmeester van de armenkas. De pro-
visor hield een administratie bij. Restanten van die 
administratie zijn bewaard gebleven en bevinden 
zich in het Rijks Archief te Utrecht (R.A.U.) onder 
inventaris 17, no 294. Het betreft hier een vrij groot 
pakket eindafrekeningen uit de jaren van 1772 tot 
1827. Volgens de inleiding ^ bij inventaris no 17 zijn 
deze rekeningen waarschijnlijk door de pastoor van 
Everdingen, J.H. Hofman, die uit Beltrum afkom
stig was, uit het parochiearchief van de parochie van 
Groenlo opgevraagd en nooit terugbezorgd. Deze 
eindafrekeningen zijn opgesteld door de katholieke 
armenprovisoren van de Grolse Calixtusparochie. In 
dit artikel zijn daarvan alleen de gegevens tot 1815, 
het einde van de Franse Tijd, verwerkt. Een flink 
aantal jaren en delen van jaren ontbreken helaas. 
Van de 43 jaar tussen 1772 en 1815 is in totaal 25 
% jaar gedocumenteerd. Dat is bijna 60%. Verderop 
in dit artikel zijn de precieze data van de bewaarde 
jaren aangegeven. Misschien dat de ontbrekende ja
ren zich nog ergens in een Grols archief bevinden 
(van de gemeente, de parochie of van een armbe
stuur). Het zou mooi zijn als die nog eens gevonden 
werden. 

' Pas, W. van de. Honderd jaar Kromstaf, Utrechts katholiek dagblad, 1953, pag. 140/144. 
"" V. Smit, Het gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose historische reeks nr. 3, issn 0924.3127, bl%. 33 t/m 36 
'' ibidem blz. 36 
* C. De Glopper-Zuiderland en L. De Graaff, Inventaris van de collectie Rijssenburg, verzameling archivalia en documentalia toebehorend 

aan het aartsbisdom Utrecht, uitgave rijksarchief Utrecht, 1993,pag. 6 e.v 
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BIJ iuniJinge ajict^cimigtn n een ineiuiaa. On is in 
1773 het handschrift van DJ. Velders die vele jaren 
armenzorger is geweest. 

drie jaar (1793 tot 1796). Misschien bepaalde de 
dienstdoende provisor zelf wanneer hij ermee wilde 
stoppen en dan maakte hij op dat moment de reke
ning op, ongeacht hoeveel tijd er verlopen was. 

Na 1804 wordt de administratie vrij plotseling veel 
minder uitgebreid en formuleren de schrijvers de 
diverse posten korter, algemener, eenvoudiger en 
vatten ze betalingen aan groepen samen. Er wor
den dan dus veel minder namen genoemd en ook 
de omschrijving is minder gedetailleerd. Misschien 
duidt dat op een verandering -versoepeling of ver
slapping- van de overheidscontrole. 

In deze administratie komen vele namen, geldbe
dragen, gebeurtenissen en situaties voorbij. Vele na
men en bedragen herhalen zich en als je posten met 
dezelfde namen chronologisch achter elkaar zet, dan 
ontstaat vaak als vanzelf een beeld -soms vaag, soms 
helder- van het leven van veel onbekende, arme 
inwoners en gezinnen uit Groenlo en omgeving. 
Daarom zijn in dit artikel de namen van individuen 
alfabetisch, chronologisch gerangschikt en aldus alle 
posten van elke persoon bij elkaar gezet. Behalve de 
soms komische en inconsequente spelling van de 
provisor en de diverse manieren van steun, laat zo'n 
rijtje posten van een persoon vrijwel meteen een 
soort levensloop zien. 

Deze eindafrekeningen waren de schriftelijke ver
antwoording van de provisor aan de pastoor en het 
kerkbestuur, later aan de pastoor en het armbestuur. 
De pastoor kon daarmee ook weer verantwoording 
afleggen aan de wereldlijke overheid, het Grolse 
stads- en later gemeentebestuur. Dit is echter ner
gens expliciet in de afrekeningen vermeld. Tot 1788 
werden de rekeningen door enige leden van het 
armbestuur, de provisor en de pastoor ondertekend 
waardoor tevens de verantwoording door 'afgaande' 
provisor werd goed gekeurd. Na 1788 onderteken
den de kerkmeesters, de provisor en de pastoor. 
Rond 16 mei 1784 werden er in de parochie kerk
meesters aangesteld. De aanleiding daartoe was de 
voorgenomen bouw van een nieuwe kerk in de stad'. 

Elke provisor schreef zijn eindafrekening op ge
wone papieren foliovellen, waarvan de meeste geen 
watermerk hebben. De vellen werden per afrekening 
tot een soort boekje samengebonden. Bij sommige 
zitten de touwtjes er nog in. De voorpagina van elk 
boekje is meestal een soort titelpagina met een alge
mene tekst die zegt, dat het een eindafrekening be
treft van de inkomsten en uitgaven van de armenkas 
der r.-k.-parochie van Groenlo. 
Elke afrekening werd steeds door één provisor op
gesteld, behalve die van 1806. J.H. Batenburg sloot 
toen de rekening af, die door D.J. Velders was be
gonnen; Velders was n.l. in zijn ambtsperiode over
leden. Daarover leest u verderop in het artikel meer. 
De lengte van de perioden waarover de rekeningen 
handelen, wisselt zeer: van drie maand (1772) tot 

' RA.U. Inv. R 17 no 274. Het betreft hier een kladversie van de plannen van Pastoor Aleman voor een nieuw kerkgebouw in de stad. 
Hij stelde toen 18 kerkmeesters aan (6 voor de stad en 2 voor elk huurschap). 
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2.2. Het 'verbaal'van de 
Ruijtersvrou 
Als voorbeeld van zo'n levensloop geven we hier alle 
gevonden posten m.b.t. één arme moeder en haar 
kinderen. Zij was weduwe toen ze voor het eerst 
geldelijke ondersteuning kreeg en werd in de afre
keningen de Ruitersvrouw genoemd. Waarschijnlijk 
betreft het hier de arme weduwe Harmina Ruiters, 
die een viertal nog minderjarige kinderen had. M o 
gelijk gaat de volgende aantekening in het 'weezen-
protocol'van Borculo over die familie. 

10/11/1769 no 150: Harmina Ruijters wed. van 
Hendr. Bartels, 5 kinderen met 4 in leven met name 
Geertjen, Berent, Jenneken en Garrit. Mombers zijn 
ooms van vaders en moeders zijde: Garrit Ruijters en 
Engbert Bartels. Sub no 117 

De naam Bartels komt in de Grolse armenlijsten 
niet voor, wel in de registers van Borculo en Eiber
gen. Als weduwe woonde zij in de parochie Groenlo, 
maar waar precies wordt niet vermeld. Misschien 
was zij een 'grensgeval'. Arme gezinnen woonden 
vaak in zgn. hutten. Er is tussen Hupsel en de grote 
weg van Groenlo naar het Zwilbroek wel een Rui
tersweg. Als dat al een oude naam is, kan het zijn dat 
in die buurt de hut van die weduwe stond. Aange
zien mensen vaak naar hun woonplaats (boerderij) 
genoemd werden, is het dus mogelijk dat de vrouw 
(en ook haar broer Garrit) aan hun woonplaats (in 
dit geval een 'hutte' aan de Ruitersweg) de naam te 
danken hebben. 
Hieronder volgen de posten: data met omschrijving 
en bedragen over de 6 jaar dat geld is betaald voor 
dit gezin. Het schuingedrukte is geciteerd, tussen 
haakjes staat uitleg. 

1774 08/01 
177412/06 
177618/01 
1776 29/01 
1776 08/02 
177616/06 
1776 23/09 
1776 23/12 
1777 03/08 
1777 03/08 
177722/09 
177717/11 
177710/12 
177722/12 
177810/01 
177813/01 
177829/01 
177811/02 
177812/02 
177822/02 
177822/02 
177822/02 
177823/02 
1778 01/03 
177824/03 
177825/03 
1778 09/05 
177817/5 
177822/8 
178021/3 
178016/6 
178011/6 

» 

An de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(no op de vierdeljaarlijst)jTi.i.ó' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Aan de Ruiters vrou stuiv. f 0.10.0. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^k 
Aan de Ruiters vrou stuiv. f 0.10.0. ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Aan de Ruiters vrou stuiv. f 0.10.0. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê 
(no 13 op de vierdeljaarlijst)/6).16).6' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
(no 13 op de vierdelj aarlij st?) (3 st "uitgeteld") ƒ ft J.O. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
(no 13 op de vierdeljaarlijst?) (3 st "uitgeteld") ƒft.J.ft. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
(vierdeljaarlijst 2 x 6st) ƒ ft 12. ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 

X 3st) ƒ ft J. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
(vierdeljaarlijst (1 x 6st) f 0.6.0. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
Aen de Ruiters vrou bet f 0.10. ft ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
Aen de Ruijtersvrou f 0.6. ft ^ ^ ^ ^ ^ 1 
(vierdeljaarlijst 1 X 6st)/ft6.ft ^ ^ ^ ^ B 
Aen de Ruijters vrou een karre turf f 0.12.8. ^ ^ H 
Aen de Ruijters vrou betaldfO. 15. ft ^ ^ B 
Aen de Ruijters vrou een karre turf f 0.17. ft ^ ^ | 
Aen de Ruijters vrou betaldfO. 6. ft ^ ^ ^ 
Aen de Ruiters vrou eenfoer turf betaldf 1.6. ft ^ ^ | 
Aen Henderik Heusels een dootkiste van de Ruijters vrou bet f2.10. ^ ^ | 
Aen de kinder van de Ruiterse f 0.2.0. ^^m 
Aen den Oproeper betald f 0.2.0. (Verkoop van de Ruitersboedel) ^ H 
(Ontv) Uijt den verkoften boedel van de Ruijterse gemakt f22. ft 0 ^ ^ | 
Voor kosgelt van de rutterskienderen an Nolles Sigo betalt f 0.7.8. | ^ H 
Voor een sniederschere voor de rutters ionge betalt f 0,14,0, ^ H 
Voor een par klompe voor de rutters ionge f 0.2. ft ^ ^ H 
Voor een hoet an Goessen Wienterink betalt voor de ionge van de Ruiterse f 0.14.0. ^^% 
Voor kosgeld van de rutterskienderen an Nolles Sigo betalt f 4. ft ft ^ i 
An Jannes Overbekkink kosgeld en verschot van Hennen vor de Rutter kient f 5.15. ft | ^ H 
Aan G Giesbers weegens kostgeld van de Ruitersjongenf 5.0.0. ^ 
Aan Flip ten Olden voor 2 hoeden voor de jonge van de Ruiter en J Abbink f 1.10.0. ,' 
Aan J Overbek voor het kostgeld van den overheden Ruiters jonge f4. ft ft 
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Uit deze posten blijkt dus, dat de weduwe Ruiters 
regelmatig ondersteuning kreeg in de vorm van geld 
en, vooral in de wintermaanden, turf. Zij had zelfs 
gedurende een paar jaar het vaste nummer 13 op 
de kwartaalslij St. Gemiddeld werd zo'n 6 gulden per 
jaar voor dit gezin betaald. In totaal was dat 36 gul
den (de posten in de ontbrekende delen van deze 
administratie zijn niet meegerekend, uiteraard). 

De weduwe stierf in februari 1778. Haar inboedel 
bracht toen f 22,- op. Aangezien het geld van een 
overleden arme meestal aan de armenkas verviel, 
werd dat geld ook in dit geval in de kas gestort. De 
minderjarige kinderen kwamen daarmee wel onder 
de zorg van de armenprovisor. 
De wezen, Geertjen, Berent, Jenneken en Garrit, 
van wie we de namen -behalve in het Weezenpro-
tocol van Borculo- nergens te lezen krijgen, kwa
men daarna bij diverse particulieren in de kost en 
die mensen werden daarvoor betaald. De kostgever 
NoUes Sigo woonde in de stad. Van G. Giesbers en 

Jannes Overbekkink heb ik de woonplaats niet kun
nen achterhalen. De kinderen kregen ook dan nog 
allerlei andere vormen van ondersteuning. Een van 
de kinderen wordt later waarschijnlijk opgeleid tot 
kleermaker of kapper, want op 24/3/1778 wordt er 
voor hem een sniederschere betaald. Ook betaalt de 
armenkas voor die kinderen veel kleermakerskos-
ten o.a. hoeden. Dat waren misschien zonnehoeden 
i.v.m. veldwerk dat ze waarschijnlijk moesten ver
richten bij hun kostgevers. In 1780 overlijdt ook 
nog eens een van de kinderen, een jongen. Zelfs van 
hem is de naam niet genoemd. Kortom, deze lijst is 
in feite één droevig familieverhaal, maar zo zijn er 
tientallen uit deze administratie te halen. 

2.3. Mantelzorg in Lintvelde 
Een ander voorbeeld van zo'n familieverhaal is te 
halen uit het volgende lijstje van betalingen voor 
Griete uit de Huitinkhutte in Lintvelde: 

1773 9/2 
1773 20/2 
1774 30/1 
1774 4/4 
177422/4 
177428/5 
177428/5 
177612/3 

1776 27/4 

1776 26/10 

177614/11 

1778 8/5 
17784/9 
1780 4/3 
178024/5 
178014/8 
178023/8 

1782 6/3 
178313/7 
1783 20/7 

D vrouw van Garrit Huitink hutte een gulden f 1.0.0. 
Aen d vrouwe van dHuitinkhutte een brootien van 6 a 3/4 st.f 0.4.8. 
An Hanselman volgens zien verschoet voor Griete Huitink f 6.6.14 
An Boenink betalt voor 14 ¥4 elle linnen voor de kinder van Grite Heutink f 5.18.0 
An Sonderman een vierdenjaars kostgelt betalt voor het kind van Grite Heutink f 6.5.0 
An Hind, te Vruchte een vierdenjaars kostgeld betalt voor het outste kint van Grite Heutink f 1.5.0 
An Altink een vierdenjaers kostgeld voor het 2 kint van Grite Heutink f 4.2.8 
Aan de dogter van Rosenberg in Lintvelde vierdendeljaars kosgeld te geven ziende drie gulden vor 
het meisien uit de Huitenkhuttef 3.2.0. 
Aan de dogter van Rosenber in Lintfelde een vierendeljaars kosgeld te geven voor het kint uit de 
Huitynkhutte ziende 3 gulden nog voor uit geschoten goed zijn te samen 4 gulden 19 stuiv 4 dui 
f4.19.8. 
Voor twe kinderen twe schordeldoeken dobbelsten een voer het meisjen uit de Voshuette en een voor het 
meisjen uit Heuitinkhuittef 1.2.0. 
Aan de dogter van Rosenbarg voor een halfjaar kostgelt voor het meisjen uit de Huitinkhutte en 
maekeloon en verschottf7.0.0. 
Voor kosgeld van een kiendvan de Heitinkhutte an Rosenbarg betalt f 6.2.0. 
An Rosenbar voor kosgelt van een kien van de Huitenhuttef 3.0.0. 
Aan Sonderman wegens kostgeld van een jonge uijt de Huitinghuttef4.0.0. 
Harmijne Schermaad voor kostgeld voor de jonge uijt de Huitinghutte f 12.0.0. 
Aan Rosenberg voor verschot van de kinder uijt de Huitinghutte f 1.12.0. 
Aan Harmijna Schermaad wegens lappen van kleeren en verschod voor de jongen uijt de 
Huitinghutte f3.7.0. 
Voor de jonge van de Huitinks hutte f2.1.0. 
Aan Grijete Heuijtijnk gegeven door order van heer Pastoor f 0.9.0. 
Aan Grijete Heuijtijnk f 0.9.0. 
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In tien jaar tijd is in totaal bijna 85 gulden betaald. 
Dat is 8% gulden per jaar (de posten in de ontbre
kende delen van deze administratie zijn weer niet 
meegerekend). De post van 1783 is vreemd: de 
pastoor geeft order 9 stuivers aan haar te geven (de 
week daarna waarschijnlijk weer!). Misschien was 
Griete toen niet meer zo arm dat de provisoren het 
nodig vonden haar te steunen, maar meende de pas
toor hier toch persoonlijk in te moeten grijpen, wat 
hij overigens wel vaker deed blijkens andere posten. 

Wat verder opvalt in dit verhaal zijn de namen van 
de mensen die iets betaald krijgen van de armenkas. 
Griete krijgt voor zichzelf en voor haar kinderen 
niet wekelijks of elke drie maanden een ondersteu
ning. De meeste betalingen worden aan de leveran
ciers gedaan o.a. voor brood, linnen, schordeldoeken, 
verstelwerk van kleren en soms is er iets voorgescho
ten. Kostgeld wordt veel genoemd. De namen van 
de kostgevers, in het geval van Griete, zijn Hansel-

Een ander mooi voorbeeld is de lijst van Bene Len-
derink. Blijkens een weeklijst woonde Bene Lende-
rink in 1780 in de stad. Zij staat een aantal jaren op 
de weeklijst en krijgt soms zelfs dubbel geld. Vanaf 
1788 wordt er kostgeld voor haar betaald, tot juli 
1792 aan G.J. Arink en vanaf augustus 1792 tot haar 
dood in 1795 aan G.J. Rouwmaat. Het kan zijn dat 
Bene Lenderink in Groenlo woonde bij haar kost
gevers, maar het is ook mogelijk dat het buiten de 
stad was, in Eefsele. Zij krijgt kamerhuur betaald, 
regelmatig een kar turf en kleren. Na 1792 wordt 
er geen turf meer genoemd. Zij zal dus tot 1792 
zelfstandig gewoond hebben. Daarna is zij mogelijk 
in het gezin van Rouwmaat opgenomen. Zij is mis
schien bij Rouwmaat thuis overleden, want er wordt 
gemeld dat Garrit Jan Rouwmaat voor het verheen-
kleden (afleggen) f 1.4.0. betaald krijgt. Wat er met 
haar aan de hand was, blijkt niet uit die posten, maar 
zij kon duidelijk niet voor zichzelf te zorgen. Met 
eenvoudige werkzaamheden zal zij zich nuttig ge
maakt hebben in de huishoudingen van Arink en 
Rouwmaat. Of zij familie was van Arink en Rouw
maat was, is mij ook niet bekend. 

man, Boenink, Sonderman, Te Vruchte, Altink en 
Rosenbarg. Dat zijn de namen van boerderijen in 
Lindvelde. De kinderen zijn dus kennelijk dichtbij 
hun moeder gebleven. Het lijkt erop dat zich, in dit 
geval, zo'n hele buurschap over een behoeftige fa
milie ontfermde. Een deel van de kosten is door de 
armenkas betaald. Het is dus best mogelijk dat er 
een soort uitbestedingsbeleid bestond. 

Harmina Schermaat is de enige met een naam van 
buiten Lindvelde. Zij komt vermoedelijk van een 
boerderij in Eefsele, maar zij was weer een schoon
zuster van Sonderman (dat was Abert Papen op 
Sonderman). Er is grote kans dat juist binnen de 
familie en onder kennissen gezocht werd naar hulp 
en deskundigheid. Dit is een vorm van mantelzorg. 
Die mantelzorg blijkt ook uit andere posten in deze 
afrekeningen. Soms lezen we het woord 'oppassen'. 
Dat moet hier m.i. niet geïnterpreteerd worden als 
babysitten, maar als ziekenverzorging. 

2.4. Andere voorbeelden 
De geldelijke ondersteuning door het armbestuur 
kon heel lang duren. Hendrine Barbers heeft bij
voorbeeld 31 jaar lang van 24 juni 1783 tot februari 
1814 vaak op de steunlijst gestaan. Waarschijnlijk 
was zij een alleenstaande vrouw, voor wie elke 3 
maand de kamerhuur van gemiddeld f2.5.0. betaald 
werd. Ze krijgt in 1784 een tijd lang elke week een 
paar stuivers. Dan gaat het haar kennelijk weer wat 
beter, maar in 1805 en 1806 krijgt ze weer een we
kelijkse ondersteuning. 

Dan is er het verhaal van Pauwei de Bruijn. Hij 
woonde met vrouw, schoonvader, zoon en dochter. 
Aan de betalingen te zien zou hij kleermaker kun
nen zijn, maar dat is niet zeker. Aan kleermakers 
werd vaak door de armenprovisor iets betaald, om
dat arme mensen ook kleren nodig hadden. Het ziet 
er naar uit, dat deze Paul de Bruin af en toe een 
klusje krijgt toegeschoven, maar het kan ook zijn dat 
zijn gezin veel kleding nodig had en dat hij dus zelf 
geen kleermaker was. Toen hij een paar weken ziek 

1776 23/8 An die vrouw van Alber Huiskes voor het oppassen van Jenneken Abbinkf6.0.0. 
1792 13/10 Aan Janna Kunegers voor oppass. Van Catrina Oordick f 1.10.0. 
1796 12/1 De vrouw van Jan Willem Emaus voor het oppasen bij Rensinkf2.10.0. 
1813 5/10 An Hendrik Klein Wilderink wegens oppassing van zijn vrouw bij de weduw Frakkingf3.0.0. 
1802 14/12 Aen Hendericus Gosen voor de opasinge aen Bernadus Schenk twee gulden 10 3/4 stf2.10.6. 
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was, had hij geen verdiensten. De armenkas sprong 
toen wel bij: op 9 juni 1795 staat er de volgende 
post: Aan Pauwei de Bruin die twee a drie weeken 
krank is geweest en vrouwe en kinderen f 1.10.0. Als 
zijn schoonvader overlijdt, wordt de kist door de 
provisor betaald. Kennelijk is de armoe op een zeker 
moment zo nijpend, dat de kinderen zelfs uitbesteed 
moeten worden. 

Bepaalde namen komen vaak voor zoals Abbink, 
Arink, Huiskes, ter Huurne, Karreman (Kaarman), 
Konings (Könniger), Menkhorst, Roebers en Wie-
cherink. Zo zijn er 24 arme personen met de fami
lienaam Konings (Könniger), 20 met Wiecherink 
en 18 met Roebers. Het lijkt erop dat bijna iedereen 
in bepaalde families arm was en dat het moeilijk was 
aan dat lot te ontkomen. 

Een raadselachtige naam is Aaltje Meengaal, omdat 
er wel dertien verschillende spellingen van te vin
den zijn. Men wist duidelijk niet goed wat men met 
die naam aan moest, er zat niets bekend in. Vormen 
die ik gevonden heb zijn o.a.: Mijngaer, Menegaar, 
Mingaar, Minnega, Menegals, Menegaal, Meenegaels, 
Mennega, Meenga, Menniga, Menegaels, Meengaals 
en Menegal. 

Het zou een Friese naam kunnen zijn (Minnega of 
Menninga), maar blijkt Zwitsers te zijn. Een zekere 
Andries Mennegaal was waarschijnlijk als soldaat 
of huurling in de vesting van GroUe gelegerd. Het 
Gereformeerde trouwboek van GroUe vermeldt in 
1748: Maert 14 Andries Mennegael uit Zwitserland 
met Aeltjen Reinders, J.d. -van Adam Reinders alhier. 
Misschien is Aeltje Minnegaal hun dochter. Niet 
onmogelijk, want ze kan naar haar moeder vernoemd 
zijn. Aaltje lijkt mij althans geen Zwitserse naam. 
Waarschijnlijk had het echtpaar ook een zoon Ber-
nardus. Deze naam kan wel in Zwitserland voorko
men. Deze Bernard blijkt later een buitenechtelijk 
kind te hebben. De moeder van zijn kind is Maria 
Reinders. Het r.-k doopboek van GroUe vermeldt in 
1782: 2 Maji Baptizatus est Joannes Henricus, cujus 
mater est Maria Reinders /: est enim proles spuria:/ et 
pater dicitur a matre Bernardus Mennegal.'° 

Vanaf 1788 tot haar dood in 1796 is Aaltje onder
steund door de armenkas. Ze huurde een kamer 
bij de weduwe Jenneke Könniger en Geertje. Jen-

Dat betekent: 2 mei (1792) is gedoopt Johannes Henricus, wiens 
vader wordt door de moeder Bernardus Menegal genoemd. 

neke woonde in elk geval binnen de stad GroUe. Of 
Geertje daar ook woonde weet ik niet. Het lijkt me 
niet erg waarschijnlijk dat Aaltje telkens verhuisde. 
Toen ze overleed, had ze nog wel wat geld (f 1.11.6) 
en haar inboedel bracht ook aardig wat op: f39.16.0. 

Er worden ook betalingen en leveranties gedaan aan 
vrouwen die met de naam 'kloppe' getypeerd wor
den. Kloppen (of klopjes) waren vrouwen (mannen 
heetten klopbroeders) die een soort, vaak tijdelijke, 
kloostergeloften aflegden, omdat ze een godgewijd 
leven wilden leiden. Zij stelden hun leven in dienst 
van de parochiegemeenschap onder de leiding van 
de pastoor. Zij gaven handwerkles aan arme kinde
ren, hielpen bij grote gezinnen en zieken en waren 
vaak getuige bij doopsels en huwelijken. De meeste 
van deze vrouwen kregen betalingen van de armen
kas voor verleende diensten, maar een klopje was 
zelf behoeftig, 'Kloppe Nolle'. Ze kreeg gedurende 
minstens 10 jaar geregeld steun, met name voor 
kleding. Eenmaal moest ze zelfs hulp hebben om 
haar kleren uit de lommerd te halen. Tussen 1793 
en 1814 wordt ze 16 maal genoemd in de rekenin
gen. Meer informatie over de activiteiten van deze 
dienstbare vrouwen in Groenlo is te vinden op de 
site in bijlage no 11, Klopjes in de administratie. 

Waarom deze uitgebreide voorbeelden? Geschied
schrijvers schenken veel aandacht aan de groten en 
de machtigen. De kleine, arme lieden blijven veelal 
naamloos en worden meestal anoniem in getaUen 
en statistieken verstopt. Zelfs in deze rekeningen 
hebben de kinderen van de armen geen naam, hoe
wel de Grolse gemeenschap zo klein was, dat de 
schrijvers die kinderen wel gekend moeten hebben 
en waarschijnlijk ook bij naam. De armen hebben 
echter wel de lasten van de geschiedenis gedragen. 
Het leek me daarom gepast om in deze publicatie 
deze arme mensen zo mogelijk ook met naam en 
toenaam in 'hun eigen verhaal' te plaatsen, door ge
woon maar op te sommen wat er voor hen betaald 
is. Soms kunnen de droge cijfers ook nog met ma
teriaal uit andere archieven worden aangevuld. De 
geïnteresseerde lezer kan dan zeker iets tussen de 
regels door lezen. 

Maria Reinders is /: het kind is namelijk buitenechtelijk/: en als 
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2.5. Andere archiefstukken m.b.t. 
de r.-k. armenzorg in Groenlo 
In het R.A. te Utrecht, onder inventaris nummer 
17, vindt men onder de nummers 295, 291 en 292 
nog meer archiefmateriaal dat betrekking heeft op 
de armenzorg in Grolle. Een deel hiervan is ook in 
de lijsten op de site van de Oudheidkundige Ver
eniging Groenlo verwerkt zoals de nummers 291 en 
292. 

Brieven van Pastoor Borchert 
Onder de nummers 291 en 292 bevinden zich brie
ven met diverse gegevens w.o. lijsten van namen 
geschreven door pastoor Borchert, de opvolger van 
Aleman. De gegevens w^aren bestemd voor de stede
lijke overheid en de maire ^'. In de stukken verstrekt 
de pastoor informatie over het aantal en de leeftijd 
van bedeelde armen. Deze stukken, respectievelijk 
uit de jaren 1807 en 1811, zouden kunnen duiden 
op een extra controle door de overheid. Ik vermoed 
toch dat de pastoor elk jaar dit soort informatie 
moest geven en dat deze twee stukken bij toeval in 
het archief van de parochie (misschien als kladver
sies) bewaard zijn gebleven. Als dat zo is, dan kun
nen de verantwoordingen van de andere jaren nog 

ergens in het archief van de stedelijke raad liggen. 
Archiefstuk no 291 is gedateerd 11 juli 1807. No 
292 is expliciet gericht aan de maire en gedateerd 
8 mei 1811. Het lijkt een antwoord op een vijftal 
vragen die aan de pastoor gesteld waren door de 
burgemeester of de raad. De eerste vraag ging over 
het aantal armen en hun leeftijden. De volgende 
vragen gingen over de aard van de steun, hoeveel 
geld in totaal betaald wordt, of er traktementen 
betaald worden en hoe de armenkas aan zijn geld 
komt. Misschien dat deze twee stukken bewijzen, 
dat de pastoor telkens verantwoording over de on
dersteuning van de Roomse armen aan de raad af
legde. De namen uit deze archiefstukken zijn hierna 
ook opgenomen en alfabetisch verwerkt tussen de 
andere posten die op de site van de oudheidkundige 
vereniging Groenlo te vinden zijn. 

Hieronder wordt het gehele stuk van 1811 geciteerd, 
daar het totalen over een jaar (1810) laat zien: 63 
armen waren er te onderhouden en dat had het ge
hele jaar zo'n f728.16.6. gekost. De kinderen onder 
de 12 jaar zijn niet bij name genoemd. De doorha
lingen zijn ook geciteerd, omdat dat misschien toch 
informatie kan geven. 

Groenlo den 8 mey 1811 
De R. C. Pastor der parochie Groenlo Aan Den Maire van het canton Groenlo. 

Wel Edele Heer! 
Ter beantwoording uwer missive van heden om op te geven het getal dengenen die door de R.C. Armen .... 
ondersteund worde thans ondersteund worden. 

mannen 6 
Vrouwen 15 

jongens 14 
Meisjes 7 
jongens 7 
Meisjes 13 

62 

Boven de 20 jaren 

van 12 tot 20 jaren 

beneden de 12 jaren 

2. 
3. 

4. 
5. 

Dat de ondersteuning alleen bestaat in geld en kleederen 
Dat dit alle jaren verschillend is. Dat in het jaar 1810 

' uitgegeven is f 504-6-10 aan 
Idem klederen 224-6-12 
Geheel bedrag 728-16-6 

Dat door de R. C. armenstaat geene tractementen betaald worden 
Dat meergemelden armenstaat geene inkomsten heeft, behalven de rente van een capitaal groot 1280 (?) 
ten laste van het R.C. kerkbest (?) doende jaarlijks f 50,- makende de overige penningen tot ondersteuning 
genoemden uit collecten ter gelegenheid van den Eeredienst en uit andere liefdegiften. 

Ondertekend E. W. Borchert Pastor. É 
" Maire is de Franse naam voor het hoofd van een gemeente, een soort burgemeester. 

Grc^u\k A^erleden 



Armen boven de 20 jaren 

mannen 

Gradus ten Alden 
hendrik Hulsink 

Barihus Ilaagen 
Hendrik Klein Buitink 
Andries Besselink 
G.J. Kolkman 
H. Zieverdink 
Penterman 

Getal der armen van 12 tot 

Jongens 

de zoon van Menkhorst 
de jonge v. behoeven 
den jonge v.J.M..... sterink 
Jan Derksen 
Der(k) Derksen 
de jonge van Schoevers 
de jonge v. Antelaar 
de jonge v. Reukes 
de jonge v. de korporaalsche 
de jonge v. D.... Vinke 
de jonge v. E. Veehoff 
Jan de bruin 
de jonge van Sandberg 
de jonge van Mensink 
de jonge van Jan Aarink 

1 ^ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20jaaren 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

vrouwen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

vrouw ten Alden " ^ ^ ^ H 
Engele kl Gebbink of kleine Bogt ^ ^ 
de dogter van Gerrit Jansen 
Hendrine Harbers 
Grade Roebers 
L. Roebers 
Weduwe 
Kloppe Nolle 
Weduwe Ilaarman 

Johanna Huls 
De dogter vanjenneken Stegeman 
Jenneke Stegeman 
Weduwe Meijer 
Weduwe Kloppel 
Harmine Koninger 
Marie ten Bulte 
L. Besselink 
De vrouw van Lodewijk Schaars 

Meissies 

Het kind van Sandberg 
Het kind van Huiskes 
Het kind van Teube Oosterholt 
Het kind E. Roebers 
De dogter van P. De Bruin 
De kinderen vanj. Aarnink 

Boven de 20 jr mans 
vrouwen 
Boven de 12jrjons 
meis 
beneden de 12jrjons 
mei 

■■ 
^^^H 
^^P^H 
^^H i 
^^V ^ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

6 
15 
14 

7 
7 

10 
62 

Rekeningen van leveranciers 
Map no 295 van inventaris no 17 bevat declaraties 
van de twee v*^inkeliers (waarschijnlijk manufactu

riers) D J . Velders en J. Batenburg voor aan armen 
geleverde waren over de periode van 1792 tot 1827. 

De personen die het betreft worden met name ge

noemd en zijn ook terug te vinden in de boekhou

ding van no 294. De gegevens van Velders en Ba

tenburg (tot 1813) zijn eveneens op de site van de 
Oudheidkundige Vereniging Groenlo te vinden. 



Andere archiefstukken 
Andere archivalia in het RA.U. inv.l7, in verband 
met de armenverzorging zijn o.a. de nrs: 
293 het reglement voor de Grolse armencollectan

ten uit 1807 (dat is verderop in dit artikel in zijn 
geheel opgenomen); 
217 een uittreksel uit de resolutie van de Staten van 
Zutphen inzake r.k. armenzorg uit 1771; 
285 richtlijnen voor de administrateurs van de ar

menzaken te Groenlo uit 1813; 
290 een verzoek uit 1803 van pastoor Aleman om 
huisvesting voor een arme weduwe ^̂ , 
297 een nalatenschap uit 1829. 
De gegevens uit deze laatste vier archiefstukken 
zijn niet verwerkt in dit artikel en op de site van de 
Oudheidkundige Vereniging Groenlo, maar ze kun

nen voor de geïnteresseerde lezers wel interessant, 
zijn, omdat ze een blik bieden op andere zaken die 
speelden m.b.t. armoe in Grolle, vandaar dat ik ze 
hier wel noem. 

3.0 De eindafrekeningen 
De afrekeningen laten zien dat de katholieke armen 
van Grolle op vier verschillende manieren werden 
ondersteund. Vermoedelijk week dit niet erg af van 
de manier waarop het gasthuis van de stad Groenlo, 
zoals beschreven door V. Smit ^̂ , de stadsarmen on

dersteunde. Misschien, dat de administratie daar

van zelfs op dezelfde leest geschoeid was. Voor de 
stadsarmen had een burgemeester waarschijnlijk 
dezelfde taak als de pastoor in de katholieke armen

zorg: beiden gaven de opdrachten tot de verschil

lende betalingen. Er staat bijna letterlijk hetzelfde: 
Volgens ordonantie van de heer pastoor betaald aan ..., 
schrijft de roomse provisor. De stadsprovisor van het 
gasthuis schrijft: Volgens ordonn. van de Heer Burgmr 
Hummelinck gegeeven. Ook voor de stadsarmen wer

den er elk kwartaal gelden geïnd, waarschijnlijk ook 
om kwartaalsuitkeringen te kunnen doen. In 1740 
was ook een zekere Velders provisor voor het gast

huis. Of dat familie was van D.J. Velders, die rond 
1805 provisor was voor de Roomse Armen, heb ik 
niet uitgezocht. Het zou me verbazen als dat niet zo 
was. Ongetwijfeld zijn er meerdere contacten tussen 
het Grolse Gasthuis en de katholieke armenzorg 
geweest en werden de taken op dezelfde manier 
geadministreerd en uitgevoerd. Het zou interessant 

zijn die verbanden eens te onderzoeken. Overigens 
leek de opzet van de verantwoording van de gelden 
in een stad als Zutphen erg op die van Groenlo. 
Dat blijkt uit afrekeningen in het Rijks Archief in 
Arnhem. Dat doet vermoeden, dat er al veel eerder 
centrale richtlijnen bestonden voor opzet en verant

woording van de administratie van de armenverzor

ging

De vier vormen van ondersteuning in de parochie 
Groenlo waren: 
1. een vastgestelde wekelijkse uitkering aan een 

vrij vaste groep armen; 
2. een kwartaalsuitkering aan een andere eveneens 

vrij vaste groep armen; 
3. betalingen rechtstreeks aan leveranciers voor 

geleverde waren of diensten aan armen; 
4. incidentele (extra) betalingen aan armen. 

Bijna elke eindafrekening is in te delen in deze vier 
onderdelen. Uiteraard is er ook nog een onderdeel 
met ontvangsten. Elk deel heeft min of meer een 
eigen standaardaanhef De posten met omschrijvin

gen en de bedragen worden telkens in chronologi

sche volgorde gegeven. Daarbij is de gewone date

ring gehanteerd. Namen van heiligen worden ook 
wel eens genoemd, maar om aan te geven op welke 
kerkelijke feestdag er een collecte was, niet als da

tering. 

Het kopergeld 
Men noteerde de bedragen in guldens, stuivers en 
penningen. Een gulden is 20 stuivers, een stuiver is 
waarschijnlijk 16 penningen en misschien was een 
duit (2 penningen) het kleinste muntje. De naam

geving en de telling van die kleinste muntjes is niet 
altijd duidelijk. Op 1/5 1789 zit er 'In de sak aan dui

ten ÏA3.0.Q. Dat moeten dus 20 x 16 x 43 = 13760 
duiten zijn geweest! Dat lijkt me rijkelijk veel. Er zal 
hier wel kleingeld bedoeld zijn en niet allen maar 
duiten. Kennelijk had men toch moeite met tellen, 
want, als deze zak op 3/5 1789 wordt overgedragen 
aan de volgende provisor, schrijft die: Van den af

gaanden armproviesoor Struy ontvangen an duyten f 
42.5.0. Men had zich dus zo'n 240 duiten verteld. 

Waarschijnlijk kwam er ook vaak vreemd of slecht 
geld in de zakjes en schalen terecht en dat werd af 

'■ V. Smit gaat uitgebreid op het verloop van deze zaak in op blz 33 t/m 35 van zijn Het gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose 
historische reeks nr. 3, issn 0924.3127 

' V. Smit, Het gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose historische reeks nr 3, issn 0924.3127 
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en toe gewisseld in gangbaarder geld. Op 3/10 1804 
werd daarover het volgende genoteerd: Mf/ Salmon 
Levij verwiselt V vremde markgeldt voor drie gulden 
10 St. Het woord markgeld doet denken aan Duits 
geld, maar het zou ook kunnen duiden op het af

wijkende gewicht van dat geld. Eenmaal wordt iets 
gezegd over een assignaat. Dat is papiergeld, inge

voerd door de Franse regering tussen 1792 en 1797. 
Men vertrouwde dat nieuwe papiergeld waarschijn

lijk niet, vandaar dat men dit omwisselde in mun

ten. Op 2/7 1795 is geboekt als inkomsten: Voor een 
acsingnaet van tien soe verwiselt voor 5 1/4 st f 0.5.4. 
Een Franse 'sou'was dus iets meer dan een Vi stuiver. 

3.1. De inkomsten 
De inkomsten kwamen uit wekelijkse collectes tij

dens missen en begrafenisdiensten, collectes ieder 
kwartaal aan de kerkdeur, incidentele particuliere 
giften, legaten, renten en pachten. De renten en 
pachten werden geïnd uit kapitaal en gronden die al 
eigendom van de armenkas waren vóór het plakkaat 
van 1771. Er kwam echter ook kapitaal bij vanwege 
schenkingen of legaten. Daarom zette men soms 
een batig saldo op rente. 

Meestal heeft de debetzijde van de eindafrekenin

gen ongeveer het volgende opschrift: Rekeninge van 
Ontfangs den 21 Desember 1772. De eerste post luidt 
doorgaans ongeveer als volgt: Ontfangen van pro

visoor. volgens afgedaen Rekeninge aen mij overge

teldt de penningen gulden.. stf. Dit is in feite 
de overdracht van het kasgeld door de provisor, die 
verantwoordelijk was voor de voorgaande rekening. 

Dit is een voorbeeld (12 juni 1774) van de manier 
waarop de rekeningen werden ondertekend. 

De lijst van collectes vanaf 1/1/1792 m 
"id. 
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Na deze post werden de opbrengsten van de col
lecten en andere inkomsten genoteerd in chronolo
gische volgorde. Aanvankelijk waren er, zo lijkt het 
althans, alleen collectes op de zondagen, maar vanaf 
1789 werd ook op andere dagen voor de armen ge
collecteerd: op de woensdagen en grotere kerkelijke 
feestdagen en sommige heiligendagen door de week. 

Vanaf 2/5 1795 worden ook opbrengsten van de col
lecten bij begrafenissen vermeld. Het is niet bekend 
waarom '"* men toen ineens bij begrafenissen ging 
collecteren. Dat pastoor Aleman zich waarschijnlijk 
heel persoonlijk verantwoordelijk voelde voor de ar
men in zijn parochie, blijkt misschien uit het feit 
dat deze allereerste niet zondagse collecte voor de 
armen werd gehouden tijdens de uitvaartdienst van 
zijn zuster. Misschien dat de pastoor die begrafenis 
aangegrepen heeft om die nieuwe collectepraktijk te 
kunnen beginnen. Hij en zijn familie gaven dan als 
het ware het goede voorbeeld! Zijn zuster had hem 
al eerder voor de armen 25 gulden geschonken. 

Het is ook denkbaar dat de reden voor deze eerste 
begrafeniscollecte simpelweg was de veranderende 
politieke omstandigheden waardoor de armoede 
plotseling erg toenam In januari 1795 begon in ons 
land immers de Franse Tijd. Dat betekende grote, 
extra lasten o.a. door een militaire bezetting, maar 
ook de in- en exportbeperkingen hadden economi
sche gevolgen. Vanaf 6/3 1795 werd er in elk geval 
veel vaker voor de armen gecollecteerd: niet alleen 
bij begrafenissen maar ook in de woensdagse dien
sten. De collectes op zondag brachten vaak tien 
maal zoveel op als op woensdag. Op zondag 22 
maart bijvoorbeeld was de opbrengst f4.16.0, ter
wijl op een woensdag 18 maart de collecte slechts 
f 0.9.6 opbracht. Dat zegt waarschijnlijk tevens iets 
over het kerkbezoek op de zondag en door de week. 

Deze collectes werden gehouden in een sakien. Dat 
was dus echt, wat je noemt, een armbuul. Waar
schijnlijk zat daar zelfs een belletje aan, want op 
8 maart 1788 betaalt de provisor 6 stuivers voor 2 
klingelbuelen. 

De collecte-opbrengst werd elk jaar hoger. In 1772 
kwam er zo'n f350.0.0. binnen en tot 1813 liepen 
die inkomsten langzaam op tot f 637.10.0. Dat is 

echter nog geen verdubbeling in 40 jaar! Het is de 
vraag waarover dat iets zegt: over de inflatie of de 
groeiende armoe naar het eind van de 18e eeuw, de 
Franse Tijd. 

In de posten waarin de collecte-opbrengsten van de 
begrafenisdiensten werden genoteerd, werd ook de 
overledene genoemd, soms wel twee tegelijk. In het 
begraafboek *' van Groenlo worden de meeste van 
de in deze administratie genoemde overledenen ook 
vermeld, soms iets uitgebreider of onder een andere 
naam. Waarschijnlijk werd tijdens de dienst voor 
katholieke overleden volwassenen ook niet altijd ge
collecteerd voor de armen. Ik heb verder de indruk, 
dat voor heel kleine kinderen, die overigens wel in 
het begraafboek genoemd worden, geen dienst in 
de kerk werd gehouden. Was dat wel het geval, dan 
werd er niet gecollecteerd, er is dan althans geen 
collecte-opbrengst genoemd. De opbrengst van een 
collecte tijdens begrafenisdiensten is misschien ook 
wel gebruikt voor andere doelen zoals misintenties 
voor het zielenheil van de overledene. Protestanten 
werden uiteraard vanuit de oude Calixtus begraven 
en niet genoemd in de katholieke administratie. Ik 
schat dat ongeveer de helft van het totale aantal ka
tholieke overledenen in het kerspel Groenlo tussen 
1795 en 1814 ook in deze administratie vermeld 
staan. 

9i Pil-

is /^i'f" 

I f..i-

// 
- a 
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Uit dit lijstje van inkomsten blijkt dat er ook vaste 
rente inkomsten ('intrest') waren. 

De vermelding van al die uitvaarten maakt het mo
gelijk een lijst te maken van mensen die tussen 1794 
en 1814 zijn overleden. Die lijst is weliswaar onvol
ledig, daar er nogal wat jaren aan de administratie 
ontbreken. Er zijn toch in die 20 jaar nog een kleine 
300 namen van overledenen te vinden, hoofdza-

" Het is mogelijk dat men in Groenlo tegelijk ook de begrafenisrituelen heeft veranderd. Waarschijnlijk werden mensen voordien vaak 's avonds 
in het donker begraven, zonder uitvaartmis en zonder collectes. 

" DTB no 797, R.A. Arnhem 
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kelijk van gewone parochianen, maar ook van een 
groot aantal armen. Aangezien er jaren ontbreken 
in deze administratie, schat ik dat er gemiddeld een 
maal per week een katholieke begrafenis was in het 
kerspel van St.-Calixtus. Zoals gezegd, staan veel 
namen eveneens vermeld in de begraafboeken van 
de koster, maar veel personen worden in dit boek 
met andere (bij)namen genoemd en soms is er aan
vullende informatie over relaties, nagelaten kinderen 
en woonplaats. Kortom, ook deze administratie kan 
een extra bron voor genealogen zijn, te meer daar 
er juist over arme voorouders vaak toch al heel wei
nig in de archieven te vinden is. Op de site van de 
Oudheidkundige Vereniging Groenlo is deze lijst 
ook geplaatst. Verderop in dit artikel (deel 5.0) is 
een alfabetische lijst met de genoemde overledenen 
opgenomen. 

Behalve de opbrengsten van collecten waren er ook 
inkomsten uit giften en legaten van meestal met 
name genoemde personen. Sommigen wilden onbe

kend blijven en schonken geld via de pastoor of de 
kapelaan. Een bijzondere schenking staat genoemd 
op 20/8 1791: Heeft zijn hoogheijdt de prins van Ora-
nien Naesou de Roomse kerke besien en in 't sakien voor 
den armen gegeven een gouwe rijder 14 gulden een du-
cate 5 1/4 gulden sammen f 17.5.0. Hieruit blijkt dat 
prins Willem V een bezoek aan onze streek heeft 
gebracht. Ook Groenlo heeft hij aangedaan en nota 
bene de katholieke schuilkerk bezichtigd. Dat duidt 
erop, dat het met die onderdrukking van de katho
lieken nog wel meeviel. Een paar dagen daarvoor 
was de prins trouwens in Borculo ingehuldigd als 
Heer van Borculo. Nog geen vijfjaar later vluchtte 
hij smadelijk naar Engeland en mochten de katho
lieken als gevolg van de Bataafse Vrijheid hun gods
dienst weer openlijk belijden. Ik vermoed dat er toen 
voor de katholieken in Groenlo en omgeving niet 
zo erg veel veranderde, hoogstens, dat ze meer eisen 
durfden te stellen. Wel kregen katholieken toen de 
kans om weer meer bestuurlijke taken te vervullen. 
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In deze post wordt op 20 augustus 1791 de gift 
van Stadhouder Prins Willem V verantwoord. Het 
totale bedrag was 19 gulden en 5 stuiver. 

** V.1.7 
Voorkant gouden dukaat [1771] met een toenmalige waarde van iets meer dan 5 gulden. De munt is 22 mm in 
doorsnee en weegt 3.49 gram. 
Achterkant gouden dukaat. 
Voorkant gouden rijder [1763] met een toenmalige waarde van 14 gulden. De munt is 27 mm in doorsnee en 
weegt 9,93 gram 
Achterkant gouden rijder 
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3.2. Uitgaven: vaste wekelijkse 
uitkeringen aan armen 
Een aantal armen kreeg elke week een soort vaste 
uitkering van een paar stuivers. Deze praktijk lijkt 
op een soort vaste bijstand. Ook in andere plaatsen 
gebeurde dat wel. Aanvankelijk - in 1771- was de 
uitkering 3 stuivers per week. Jaren lang bleef dat 
bedrag onveranderd. Veel later - in 1805 - werd het 
6 of 7 stuivers en in sommige gevallen ook meer. 
De provisor maakte meestal een lijst van namen 
van uitkeringsgerechtigden en schreef daarachter 
een totaalbedrag van de uitkering gedurende het 
aantal weken van die periode. De volgorde van de 
namen op opeenvolgende lijsten wordt gedurende 
een vrij lange periode nauwelijks gewijzigd. Soms 
valt er een naam tussenuit door overlijden of ver
minderde armoe. Nieuwe namen komen onderaan 
de lijst te staan. Aanvankelijk werd er nog onder
scheid gemaakt tussen armen uit de stad GroUe, de 
buurschappen Avest, Beltrum, Lintvelde, het Sche-

ivekelijkse betalingen door DJ. Velders. 

'"RAU 17 NO281 
" V Smit, Het gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose 

pendom en Zwolle. Lievelde komt zeer incidenteel 
voor, waarschijnlijk omdat twee derde deel van Lie
velde in Lichtenvoorde kerkte. Het is ook mogelijk, 
dat in het Grolse deel van Lievelde verhoudings
gewijs weinig armen waren; de periodieke commu
nicantencollectes voor de nieuwe kerk in GroUe ^̂  
brachten althans in Lievelde gemiddeld het meest 
per communicant op. 

De provisor bezat waarschijnlijk ook een lijst waarop 
hij d.m.v. 'turven' (tel-streepjes) noteerde, hoe vaak 
en aan wie iets was uitbetaald. Deze tellijsten zijn 
waarschijnlijk na de afrekeningen weggegooid, maar 
een paar zijn bij toeval bewaard bij de eindafreke
ning van 1805 en 1806, respectievelijk beginnend 
op 4 november en 17 maart. Dat had waarschijnlijk 
te maken met het overlijden van de dienstdoende 
provisor Velders. Provisor J.H. Batenburg heeft deze 
lijsten waarschijnlijk bewaard, omdat hij de admi
nistratie van de op 18/10 1806 overleden Velders 
had overgenomen. Het eerste deel van die lijst moet 
gemaakt zijn door Velders. Batenburg deed ze waar
schijnlijk als verantwoording bij zijn afrekening. 
Tellijsten van andere jaren zijn dus niet bewaard. 
Aangezien het tellijsten van Velders zijn, vermoed 
ik dat de armen die een vaste uitkering kregen, het 
geld in ontvangst moesten komen nemen ten huize 
van de provisor zelf Misschien ook dat er op vaste 
tijden in de kerk werd betaald. Volgens V. Smit wer
den voedseluitdelingen van het Grolse Gasthuis in 
de oude Calixtus gedaan '̂'. Het is niet zeker, of de 
katholieke armmeesters ook hun kerk daarvoor ge
bruikten, omdat die kerk buiten de stad lag. 

De totaallijst met vaste wekelijkse uitkeringen be
gint meestal ongeveer met de volgende bewoordin
gen: Rekeninge uitgave neemt zijn aenvank den 21 
Desember 1772 uit de boerschappen de weekenlieste uit 
Zwolle. Een paar jaar later worden in de weeklijst de 
buur-schappen niet meer apart vermeld, maar wordt 
er één lijst gemaakt. 

De Wekelijksche lieste of de wekenlieste was dus een 
belangrijke vorm van steun. In 1773 kregen 21 men
sen elk 3 of 4 stuiver per week. Sommigen kregen 
dat bedrag maar een deel van het jaar. Kennelijk 
hadden ze het dan niet meer nodig. Vanaf 1814 
werden er geen namen meer, maar alleen totaalbe
dragen genoemd. Daar de uitgaven over drie jaar 
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D(? tellijst (of turflijst) vanaf 17 maart 1806 van 
de wekelijkse betalingen door DJ. Velders. ^ 
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De weeklijst vanaf 29 sept 1782. Hier staan de 
armen uit Zwolle, Beltrum en de stad Grolle nog op 

\ aparte lijsten. d p 

f783.12.0. bedroegen, moet er in dat jaar 1814 on
geveer f261.4.0 betaald zijn. De uitkeringen waren 
toen inmiddels verhoogd tot gemiddeld 10 stuivers. 
Waarschijnlijk kregen toen ongeveer 15 mensen 
deze betaling. Hoe de selectie voor deze ondersteu
ning geschiedde en welke criteria daarbij werden 
gehanteerd, valt niet uit de rekeningen af te leiden. 

Het geld voor de weeklijst en andere betalingen 
kwam vermoedelijk grotendeels uit de opbrengst 
van de zondagse armencollectes en uit collectes tij
dens begrafenisdiensten. 

3.3. Uitgaven: extra en incidentele 
uitgaven aan armen 
In de eindafrekeningen van de provisor zit ook tel
kens een lijst met bedragen die ongeveer als volgt 
begint: 1772 den 21 Desember deese onderstaende pen
ningen extera uitgeven. 
Deze extra betalingen werden veelal gedaan voor 
concrete goederen of diensten. Soms werd dat doel 
er bij genoemd: voor rogge, wegens ziekte, voor reis
geld, enz. De provisor betaalde deze bedragen als 

de pastoor daarvoor opdracht gegeven had, want er 
staat soms: Volgens briefen of Volgens ordonantie van 
de heer pastoor en op 15/11778 staat er bijv.: Uijt order 
van de heer pastoor aen een bedekten (armen) betaldf 
1.10.0. 

Arme wezen waren er uiteraard ook. Die werden uit
besteed bij bepaalde gezinnen. De verzorgers kregen 
daarvoor kostgeld uitgekeerd. Waarschijnlijk werden 
er hoofdzakelijk kinderen uit grote, arme gezinnen 
of wezen bij anderen ondergebracht. Er staat dan 
bijv. geboekt: 1790 13/2 An Berend Frakkink wegens 
het kind van Jan Leemkamp f 1.10.0. Ook hierboven 
in het lijstje van de Ruitersvrouw en Griete in de 
Huitinkhutte worden bedragen voor haar kinderen 
(later wezen) wegens kostgeld vermeld. 

Verder waren er leveranties in natura aan de armen. 
De betalingen daarvoor werden rechtstreeks gedaan 
aan de leveranciers van die goederen en diensten, 
zoals timmerlieden (voor doodkisten), drankhande
laren (vooral voor drank tijdens het 'dodengelof' '**), 
hospita's, kostgevers, grondeigenaren (pachten), 
winkeliers, kleermakers, een bakker en artsen. Deze 

* Het dodengelof ts een bijeenkomst met koffe en broodje'^ na een begrafenis in een horecagelegenheid Vroeger was dat een veel uitgebreidere 
maaltijd aan huis ook met alcoholische dranken. 
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manier van armenhulp kwam veel voor. Het was 
eigenlijk een gewone, veel voorkomende praktijk, 
want vermoedelijk gaven de provisoren en de pas
toor in een aantal gevallen geen cash geld aan de 
arme zelf, waarschijnlijk uit angst voor verkwisting. 

Voor geleverde goederen en diensten dienden de 
kleermakers, winkeliers en artsen gespecificeerde 
rekeningen in. De kooplieden/winkeliers J.H. Ba-
tenborg en D.J. Velders, die vaak ook armenprovisor 
waren, dienden nota's in over een langere periode. 
Zoals al gezegd, wordt in het R.A. Utrecht inv. R17 
onder nr. 295 een aantal van hun declaraties in de 
vorm van lijsten met data, namen, producten en kos
ten, bewaard. De namen die daarin staan, zijn ook 
te vinden op de site van de Oudheidkundige Ver
eniging Groenlo. De gespecificeerde declaraties van 
Derk Jan Velders en van J.H. Batenburg daarin zijn 
in deze lijsten cursief gedrukt en voor de duidelijk
heid wordt in de getypte lijst de afkorting 'DJV of 
'JHB' voor de omschrijving gezet, wat aangeeft dat 
de bedoelde post uit die kwitanties komt respectie
velijk van Velders en Batenburg. In deel 7.4. van dit 
artikel wordt daar meer over gezegd. 

3.4. Uitgaven: kwartaaluitkeringen 
aan armen 
Sommige armen kregen eens per kwartaal een ex
tra uitkering. Waarschijnlijk was die bedoeld als een 
soort extraatje per seizoen. Of deze betaling iets met 
de Quatertemperdagen " te maken heeft, heb ik niet 
uitgezocht, maar het is heel wel mogelijk. Net als bij 
de wekelijkse betalingen heeft de provisor meestal 
een lijst, de vierdeljaerslieste, waaraan de nieuwe na
men onderaan worden toegevoegd. Vaak, vooral na 
1804 wordt er geen lijst meer gegeven, maar een to
taalbedrag zonder namen. Ook deze lijst met uitga
ven begint meestal ongeveer als volgt: Rekenge van 
uitgave van dcfierdenjaersliste. 

Deze lijst was dus een andere, een extra manier 
van ondersteuning aan bepaalde armen. Dat waren 
vaak ook anderen dan degenen die op de weeklijst 
stonden. Het is een uitkering van een bedrag per 
drie maand aan een steeds kleiner wordend aantal 
mensen. Dezelfde mensen kregen vaak gedurende 
een aantal jaren achtereen eenmaal per kwartaal een 
uitkering. Zo kregen in 1772 twintig personen per 

kwartaal 6 stuivers. Totaal was dat f24.0.0. In 1804, 
dus bijna dertig jaar later, bedroeg het totaalbedrag f 
4.16.0. De uitkering was toen nog steeds 6 stuivers. 
Er stonden in dat jaar slechts vier mensen op de 
lijst. In 1814 was het totaalbedrag weer veel hoger: 
f 14.8.0. Het aantal mensen wordt in dat jaar niet 
genoemd, maar afgaande op het totaalbedrag moet 
dat 12 geweest zijn. De administratie was toen dus 
veel minder gedetailleerd. 

Waarschijnlijk kwam een deel van het geld dat voor 
uitbetaling op de kwartaallij st nodig was, aanvanke
lijk uit de zgn. vierdeljaerscollecte, een collecte die in 
schotels werd gehouden aan de kerkdeur. In 1774 
bracht die collecte over het hele jaar f 195.0.0. op. 
Vanaf toen liep de opbrengst eigenlijk voortdurend 
terug tot f 106.0.0. in 1785. Daarna liep ze weer op 
tot f 150.0.0. in 1788 om weer terug te lopen tot 
f50.0.0. in 1811. In 1813 was de opbrengst weer 
wat hoger: f68.16.0. Dat het aantal mensen op deze 
lijst steeds kleiner werd, heeft niets te maken met de 
lagere opbrengst van de collecte, want de opbrengst 
van f68.16.0. in 1813 bijvoorbeeld is veel meer dan 
het uitgekeerde bedrag van f 14.8.0. in datzelfde 
jaar. Kennelijk werd de opbrengst van de kwartaal
collecte toen ook gebruikt voor andere uitgaven aan 
de armen van Groenlo. 

Voor de collectanten tijdens de zondagse diensten 
is door de kerkmeesters in februari 1807 een regle
ment opgesteld ^°. Het is een concept, dus soms slor
dig geschreven. Punten en komma's zijn niet correct 
geplaatst. De kerkmeesters waren tevens de collec
tanten voor de armenkas, waarschijnlijk omdat zij 
ook tekenen moesten bij de afrekeningen. Berend 
Roerdink en G.J. Bouwhuis hebben hier (nog?) niet 
als kerkmeesters ondertekend. Zij waren dat wel 
in de herfstmaand van 1809. Waarschijnlijk waren 
zij ook lid van het kerkkoor, wat blijkt uit punt 3 
van onderstaand geciteerd schrijven. De naam van 
alle kerkmeesters staat onder het conceptreglement, 
maar in hetzelfde handschrift. Dat wijst op een 
kladversie. De eigenhandige ondertekening zou pas 
bij het originele stuk gebeuren. Inhoudelijk zal dat 
niet veel van dit stuk afwijken, vermoed ik. 

Uit het reglement blijkt ook dat er zondags min
stens twee H. Missen waren - wat mij weinig lijkt 
voor zo'n grote en uitgestrekte parochie - en dat het 

Kerkelijke boetedagen aan het begin van ieder jaargetijde. Men vastte dan ook. 
R.A. U. 17. No 293 concept voor een regelement voor de armencollecte in de parochie Groenlo. 



kerkkoor op een hangzolder zat. Het valt op dat er 
in dat reglement wel veel gezegd wordt over de zon
dagsdiensten, maar niet over de kwartaalscollecte 
aan de kerkdeur en ook (nog) niet over de collec
tes tijdens begrafenismissen. Ik citeer dit schrijven 
hieronder, omdat het een aardig inkijkje geeft in het 
kerkelijk leven van die tijd. Opmerkelijk is hetgeen 
onder punt 5 vermeld wordt, nl. dat de pastoor uit
genodigd moet worden voor het potverteren van de 
boetes. Dat betekent waarschijnlijk dat de pastoor, 
als hij dat nuttig achtte, het potverteren alsnog zou 
kunnen verbieden. 

Op heden dato onderschreven is door de Roomsche kerk
meesters der Catholijkegemeente te Groenlo beraamden 
vastgesteld het volgende reglement wegens de armencol
lecte in de kerke van voornoemde gemeente 
1. De collecten zal in toekomst geschieden door de 

kerkmeesters Dit zal steeds geschieden door 3 hun
ner volgens eene nader te bepalen ordre; 

2. Die ordre, vastgesteld zijnde, zal ieder een maand 
moeten blijven fungeren. Zullende met den begin 
van den maand Maart de drie Eersten dien het 
gratis alleen uit liefde Gods moeten aanvaarden, 
den 1 van de maand april door drie volgende afge
lost worden en zo voort, eiken maand 

3. Terwijl de kerkmeesters Berend Roerdink en Gerrit 
Jan Bouwhuis aanneemen en beloven het collectee
ren op den hangzolder provisioneel en ten minste 
een jaar lang alleen te doen; zo zullen dit eerste 
jaar, en voor zoo lange die beiden Kerkmeesters dien 
last alleen zullen gelieven te dragen, van de overige 
Kerkmeesters steeds twee onder de kerke de collecte 
moeten doen gelijk artikel drie bepaald is 

4. Ieder Kerkmeester die en Tour is zal of in perzoon 
de collecte moeten doen, of iemant die bekwaam 
daartoe is in zijn plaats moeten stellen. Zo hij wet
tig belet mogt zijn, en ook geene bekwame perzoon 
hadt in zijne plaats te stellen Zal hij hiervan aan 
(een) van de andere kerkmeesters kennis geven die 
dan naar zijn best vermogen zal zorgen dat hij 
voor die voor den beletten de collecte doe, of dat de
zelve door een van de andere collectanten gedaan 
worde. De eerstvolgende in de ordre zal voor den 
wettigen beletden moeten opkomen, als hem vroeg
tijdig genoeg kennis daarvan gegeven is 

5. Bij mankement van hetgeen in voorgaand artikel 
vermeld is, zal ieder voor elke keer verbeuren eene 
boete van 2 stuivers. Die boeten zal ontvangen de 

oudste kerkmeester M Klumper zullende dezelve 
door de gezamenlijke Kerkmeesters op een bepalden 
dag verteerd worden. En zal hiervan elke keer aan 
de Heer Pastoor kennis gegeven worden, die dan als 
hij het mocht goedvinden daarbij present kan zijn. 

6. De en Tour zijnde collectant zal beginnen a. In 
den eersten dienst onder het offertorium. b. in den 
laaten dienst als de priester van de outaar aftreed, 
ende preek zal beginnen. In den eersten dienst bij 
het Handewasschen van de Priester, en in den laa
ten dienst onder lesen van het Evangelie de aan 
tour zijnde collectant of de in zijn plaats gestelde 
niet opkomende, dan ieder present zijnde mede col
lectant het voor hem opvatten en den mankeeren-
den, als hij naar eerlijk gedaan onderzoekschuldig 
zal bevonden worden; als vervallen in de bepaalde 
boete aanspreken 

7. Dit reglement is alleen voor den collecten in den 
vroegen en laaten dienst op de Son- en gebodenen 
heilige dagen, belovende egter de kerkmeesters uit 
deze stad, en die minder dan een halfuur van de 
kerke woonen, dat zij ieder Op zijn tour, zo veel 
zij kunnen willen zorge dragen, voor de collecten 
op de afgezette feestdagen, voor de tut dus verre 
gebruikelijke collecten tut dat hier omtrent volgens 
algemeene goed keuring eene andere ... ling getrof
fen worden, alsmeede dat deze collecten voor de ver
der afgelegen Kerkmeesters, door anderen worden 
waargenomen, willende zich malkanderen hierin 
de hulpzame hand bieden. 

8. Eindelijk (ten slotte) zullen de aan beurt zijnde 
collectanten na alle ... dag geschied zijn de gecol
lecteerde penningen bezorgen aan de Provisor of 
ontvanger der armen penningen, often minste aan 
het huis van den Heer Pastoor of aan den Koster. 

Tot stipte nakoming van Het voorschreven, en tot voor
koming van alle wanordres en ^̂  cafusie hebben Kerk
meesters van voornoemde gemeente dit Eigenhandig 
ondertekent 

Actum Groenlo denfebr. 1807. 

Klumper, Jansen, Schoemaker, Struij, Reijnders, Har-
perink, Maarse, Heusels, Scharmaath, Droebers, Tuin-
te, Buurseman, Nijenhuis, Hommelink, Avink. 

Er waren 18 kerkmeesters, zes voor de stad GroUe 
en twee uit ieder buurschap ^̂ . 

" Cafusie is waarschijnlijk een verschrijving voor 'Confusie', waarmee 'verwarring'bedoeld %al zijn. 
'^RA.U.n.No275 
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Zij traden zoals gezegd ook op als armmeester en 
soms als provisor. In 1809 waren kerkmeester 
voor de stad: M. Klumper,J.D.Jansen,J.H. Struij, A. 
Reijnders, D. Harperink, J. Tellegen; 
voor Lindvelde: Sonderman (Albert Papen), J.H. 
Nijenhuis; 
voor Beltrum: H. Hofman op Buursen, B. Roerdink; 
voor Avest: G.J. Bouwhuis, G.Tuinte; 
voor het Schependom en voor Zwolle: ..Te Maarse, 
G Heusels; 
voor Lievelde: J.H. Klein Avink, .. Harmelink op 
Hommelink; 
voor Efsele:.. Droebers,.. te Hanseier op Schermate. 
Later zie je weinig andere namen, maar wel andere 
voorletters. Dat betekent, dat vaak de zoons hun va
der opvolgden. 

4.1. De verantiüoording van 
de afrekeningen 
De ondertekening diende als verantwoording en 
was zeer formeel, waarschijnlijk omdat de rekening 
gecontroleerd werd door het armbestuur en sinds 
1787 door de kerkenraad (dat heet tegenwoordig 
parochieraad), bovendien moest de pastoor er ver
antwoording mee afleggen aan de wereldlijke over
heid. Dat laatste is zeer waarschijnlijk vanwege 
het plakkaat uit 1771 met bepalingen omtrent de 
verzorging van 'roomsgesinde' armen. De pastoor 
moest soms ook opgave doen van de bezittingen van 
de armenkas aan de overheid. Op de laatste blad
zijde van een afrekening staat daarom meestal onge
veer de volgende formule: Op dato onderschreven heb
ben de Rooms Catholijke Pastor heer L.A. Aleman en 
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De handtekeningen onder deze afrekening 
(28/10/1793) laten zien dat de schrijvers niet 
allemaal geoefend waren. Bernd Koldeweij tekent 
'met anhoudinge derpenne'd.w.z. dat een ander 
voor hem de naam schrijft. 

de provisoren van de Rooms Catholijke Gemeente deese 
voorstaande rekeningen geexamineert en den ontfangst 
tegens de uijtgave gebalanseert zijnde, is bevonden dat 
de provisor Derk Jan Velders meer ontfangen heeft als 
uijtgeven sesenvijftig gulden en 12 stuvers welke pen
ningen onder gemelde provisor Derk Jan Velders sijn 
berustende aldus is deese rekeninge gesloten Groenlo den 
15mrtl773. 

Hieronder volgt een lijst van begin- en afsluitdata 
van de bewaard gebleven afrekeningen. De vetge
drukte naam is de afsluitende provisor. De duur van 
de periode wordt daarachter genoemd Tussen haak
jes staan de ondertekenaars letterlijk geciteerd. De 
eerste begindatum is bij benadering gegeven. Een 
aantal perioden ontbreken, maar dan kan wel de 
provisor voor de volgende periode genoemd worden. 

17(72 21/3)- 1772 21/6 
1772 21/6 - 1772 21/9 

1772 21/9 - 1772 21/12 
1772 21/12 - 1773 15/3 
1773 21/12 - 1774 12/6 

f lis 27/12 - 1776 16/6 

1776 16/6 - 1777 25/1 

1777 25/1 - 1777 3/8 

1777 3/8 - 1778 24/2 

J .H. Heusels (zeer waarschijnlijk) misschien 3 maand 
H.J. Kuiper 3 maand (L.A. Aleman ,J.H. Heusels probesoor, Hendrik Gielink, 
per order Willem Buitinck Provisoer, per order Derk te Morse Provisoer) 
H.J. Kuiper 3 maand (L.A. Aleman, Harmanus Westerman, Gerrit Revehorst) 
D.J.Velders bijna 3 maand (L.A. Aleman, H.J.Kuiper, Jan Henderick Antijnck) 
Matheus Klumper een halfjaar (L.A.Aleman, H.G.Kuiper, Geerrit 
Rooverinck, Garrijt huijrne, Ijan te Hansel, Gaarit Boenink, Garrijt Voshaer). 
Nieuwe provisor wordt Rotgerus Batenborg. (bijna een halfjaar, maar zijn 
afrekening is niet meer aanwezig) 
Schoemaker senior een halfjaar (L.A. Aleman Hijndrijcus Stortelaar, Beerent 
Nijvelt, Hendrijck IJ an Ottenck,Jan Hedrijck Blanckenborgh) 
Jacob Frank 8 maand (L.A. Aleman, Hijndrijcus Stortelaar, Jan Schuirinck, 
Jan Berent Schoemaker, Berent Ansto{ot}) 
A. Liefferink dik 6 maand (L.A. Aleman, Jacobus Frank, Jan Schuirinck, 
Derck Lieffeka (ofHejfekes), Garrijdt Wijggerijnk) 
Garrit Wijgerinck bijna een halfjaar (L.A. Aleman, Derk Jansen, Engbert 
Walderbos, Berent Heijtinck) 
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1778 24/2  1778 29/9 

1778 29/9  1779 8/6 

1780 25/1  1780 29/9 

1782 3/3  1782 29/9 

1782 29/9  1783 24/6 

1783 24/6  1784 16/5 

I 1784 16/5  1785 24/2 

beginl787  1788 24/2 

Jan Derk Jansen bijna 7 maand (L.A. Aleman, Alb Hakkenbroek, H. Harperink, 
Garridt Wiggerink, Berent Heijtinck, R.R. Ruuderscackmck{}) 
Albert Hackenbroeck 9 maand (de ondertekenaars achterop) (L.A. Aleman, 
H. Harperink, J.D. Jansen als getuige, Garridt Wijggerinck). De nieuwe provisor 
was H. Harperink 7 maand 
Jan Hendrik Struij 8 maand (L.A. Aleman, Arldus Clumper, H Harperink, Ijan 
Snijders, Ijan Frank) Nieuwe provisor is Arnoldus Klumper (een deel van 1 V2 
jaar). 
Jan Schoemaker bijna 7 maand (L. A. Aleman, Jakobus Stuttelaar, Arldus 
Klumper, Garrit Panneman, Ijan Hendrik Bulte) 
Jacobus Stötteler 9 maand (L.A. Aleman, Jans Schoemaker, Jan Abbenck, 
Engelbattes Kleijnarvel) 
Siel Frank bijna een jaar (L.A. Aleman, Jan Gebbinck, Derk Jan Stottellaar, 
Garrit Gosens) 
Henricus Divelaar 9 maand (L.A. Aleman, Gar tij an Settenbrijk, Derk Jan 
Stottulaar, Ziel Frank, Hendrinck Ijan Reirinck) De nieuwe provisor is Derk 
Storteler bijna 10 maand 
Jan Hendrik Struij zoon van Antoni Struij (L.A. Aleman, Jan Hindr Strij, 
Hendrijkus Divelaar) 

Hierna werd de organisatie anders: de kerkmeesters 
namen de verantwoordelijkheid van de armenprovi

soren over. Dat staat als volgt vermeld: 
Vermits d kerkmeesters der RoomsCatholijke gemeente 
den ontfangst en uytgave voor en an d Armen als pro

visoren hebben overgenomen, soo ist, dat op dato onder 
geschreven d RoomsCatholijke pastor en provisor en 
deese bijliggende rekeninge geexamineert hebbende en 

den ontfangst tegens d uijtgave gebalanzeert zijnde be

vonden is, dat de provisor Jan Hendrik Struij soon van 
Antoni Struij meer ontfangen heejft als uijtgegeven 71 
gulden ses stuivers en ses deute, welcke summa an den 
kerckmeester en provisor Jan Hendrik Struij continu

erende en zijnde dus deese rekeninge gesloten. Groenlo 
den 24februarii 1788. 

ï 1788 24/2  1789 3/5 Jan Hindrick Struy bijna 14 maand (L.A. Aleman, Jan H. Batenborg, Gerijt Ija ten 
Hansel, Engbert Walderbosch, Jan Meekes) 

1789 3/5  1790 16/5 Jan Batenborg 13 maand (L.A. Aleman, Gerritjan Bouhus,Jan Willem Stotelaaer, 
Jacobus Stotelaar) 

1790 16/5  1791 15/5 Jan Batenborg een jaar (L.A. Aleman, Derk Jan Velders, Jan Berent Martens, Jan 
Hin. Boevinck) 

1791 15/5  1792 29/5 Derk Jan Velders een jaar (L.A. Aleman, Jan Berent Weenink, Jan Pasker, Jan Be

rend Schurink) 
1792 29/5  1793 28/10 Derk Jan Velders 17 maanden (L.A. Aleman, B. Wickman, H Ter Bogt, Berend 

Koldeweij met anhouding derpenne, Jan Derk Rensenck, Hermannus Tunte) 
1793 28/10  1796 28/10 Derk Jan Velders Dit was de langste periode van een provisor in een rekening: 

driejaar! (L.A. Aleman, Nicolaas Immerman, J.H. ter Bogt, B. Koldeweij, J Snijders) 
De volgende provisor is ook weer D J . Velders) 

1802 28/10  1803 11/11 Derk Jan Velders ruim eenjaar (L.A. Aleman, Derk Wolterinck met anhoudinge der 
Penne, Garrijt Tunte, Wanneerus Voshaer) 

1803 28/10  1804 30/11 Derk Jan Velders 13 maanden (L.A. Aleman, W. Voshaar, Derck Wolterinck met an

houdinge aan de penne) 
1805 28/10  1806 27/10 Derk Jan Velders eenjaar (ondertekening op die datum is onzeker) De afreke

ning is incompleet. Op 5/8/1806 is het werk overgenomen door J.H.Batenborg. 
D.J. Velders werd begraven op 18/10/1806. Het lijkt dus dat hij al begin augustus 
ziek is geworden. Lijsten met extra uitgaven zijn er niet. De weeklijst en de vier

deljaarslijst (van Velders) wel. Daarop staan ook de turven van de uitbetalingen. 
Kennelijk zijn dat de lijsten die bij de uitbetaling aan de armen werden gebruikt. 
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1807 1/11  1808 21/12 J.H. Batenborg 13 maanden (W. Borchert, Adam Rijnders, Wanneerus te Voshaer, 
dit is het merk van Derk Woltering met aanhouden dr pen getrokken. J. H. Batenborg 
specificeert niet meer elke zondagse collecte. Hij geeft totaalbedragen per maand. 

1811 6/11  1814 25/11 J.H. Batenborg 3 jaar en 1 maand (W. Borchert, J.A. Wallerbos). 

1822 1/12  1827 30/11. Dit is de laatste afrekening in het archief De inhoud daarvan is niet verwerkt in 
deze stukken. 

De periode tussen 1814 en 1822 ontbreekt geheel. 
Misschien was de administratie verslapt, omdat er 
na het verdwijnen van de Fransen een nieuw en 
vrijer regime kwam. Op 19 maart 1824 ging de pa

rochie officieel over van het bisdom Munster naar 
het bisdom Utrecht. Wellicht dat deze overgang al 
in 1822 te voorzien was, zodat men i.v.m. een nieuw 
kerkelijk regime maar weer begon met een serieuze 
administratie. Het is uiteraard ook mogelijk, dat het 
ontbrekende gedeelte, van 1814 tot 1822, gewoon 
zoek geraakt is. 

Of de ondertekenaars van voor 1784 echt armbe

stuursleden waren, is de vraag. De overheid ging 

§ Deze ondertekening vermeldt dat op 24 februari 
1788 de nieuw benoemde kerkmeesters tekenen voor 

I de afrekening. 

6. 
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er blijkens de plakkaten vanuit dat de pastoor de 
verantwoordelijke, sturende kracht was binnen de 
armenzorg. Pas in 1784 kwam er een min of meer 
officiële instantie: de kerkenraad die op initiatief van 
pastoor Aleman is geformeerd. Omdat die pastoor 
in juni 1784 serieus begon te ijveren voor de bouw 
van een nieuwe kerk in de stad, stelde hij, misschien 
met het oog op zijn gevorderde leeftijd, het kerk

meesterschap in. Die kerkenraad moest eerst en 
vooral voor de financiën voor de nieuwbouw van de 
kerk zorgen. Waarschijnlijk was de bouw in 1787 
wel klaar, zodat de kerkenraad tijd kreeg voor de 
controle van de armenkas, maar de ondertekenaars 
waren geen leden van de kerkenraad. Misschien 
kwam er toen langzamerhand een echt armbestuur 
vanuit de kerkenraad en werd dit niet expliciet in 
deze rekeningen vermeld. 

4.1. Wie lüerd erprovisor? 
Misschien was provisor niet zo'n geliefde functie, 
aangezien de lengte van de periode in de afrekenin

gen nogal verschilt: er zijn, zoals gezegd, rekeningen 
over meer dan een halfjaar, maar ook over een veel 
langere tijd. Dus als iemand langer dan eenjaar pro

visor wilde blijven, was men daar waarschijnlijk heel 
blij mee. Een provisor moest uiteraard voldoende 
kunnen lezen en schrijven en dat kon lang niet ie

dereen in die tijd. Vaak was een winkelier provisor. 
Deze mensen konden ook schrijven, zeker de grote

re winkeliers, die moesten immers een administratie 
kunnen bijhouden. De boeren in de kerkenraad of 
armbestuur konden m.i. slechter met de pen over

weg, getuige hun veel houteriger handtekeningen, 
huismerken en zelfs kruisjes onder de afrekeningen. 

De winkeliers hadden echter, omdat ze leveranties 
verrichtten, ook een zakelijk belang bij deze ar

menzorg. Daardoor kunnen zij zich dus ook mo

reel verplicht gevoeld hebben het provisorschap te 
bekleden. Misschien oefenden de pastoor en kerk

meesters zelfs wel druk uit op deze winkeliers. 
Het is echter ook mogelijk, dat winkeliers juist graag 
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provisor wilden zijn, omdat ze dan ook konden leve
ren aan armen, terwijl het armbestuur de betalingen 
garandeerde. D J . Velders ^̂  is meermalen provisor 
geweest, in totaal zo'n 10 jaar, maar ook J.H. Ba-
tenborg en J.H. Struij hebben deze functie vaker 
bekleed. Zoals gezegd, was er in 1725 ook een H.J. 
Velders gasthuismeester van het Gasthuis ^'^. Hij 
maakte de rekeningen op en vervulde die functie 
gedurende zes jaar. Als hij een voorzaat was van D.J. 
Velders, kan hij ook winkelier geweest zijn. 

Van D.J. Velders en J.H. Batenburg liggen nog de
claraties in het R.A. Utrecht onder inventaris num
mer 17, no 295. Velders declareerde van 1792 tot 
1806. Dat is precies de periode waarin hij onafge
broken provisor was. Hij is begraven op 18/10 1806 
en daarna nam J.H. Batenborg de leveranties kenne
lijk over, want hij declareerde van 1807 tot 1827. Als 
de winkel van Velders met zijn dood ook opgeheven 
werd, dan is het logisch dat er geen leveranties door 
die winkel geschiedden. Als de erven het bedrijf 
voort zetten, is het vreemd dat er geen leveranties 
meer werden gedaan. Dat zou erop kunnen duiden, 
dat Batenburg maar al te graag provisor is geworden 
om nl. zelf de leveranties te kunnen doen. Baten
burg en Velders declareerden kleermakerswerk en 
kleding. Het lijkt er dus op dat zij manufacturiers 
waren. Declaraties van andere leveranciers zijn er 
niet, althans niet in dit archief bewaard. Declara
ties van andere leveranciers worden in de posten 
genoemd. Het gaat dan ook wel vaak om kleren 
of kleermakersloon, maar vooral om doodskisten, 
schoeisel, medische zorg en levensmiddelen. 

5.0. Overledenen 
Een interessant aspect van deze armenadministra
tie is het feit dat er vaak opbrengsten van de col
lectes tijdens begrafenisdiensten zijn vastgelegd en 
dat de overledene er vaak bij vermeld wordt, soms 
met bijzonderheden. Dat biedt dan extra informatie 
omtrent overledenen, begraafdatum en soms de om
standigheden vlak voor het overlijden zoals ziekte. 
Ook de collecteopbrengst kan interessant zijn als 
indicatie voor de belangstelling. Voor genealogen is 
dit een extra bron. 
Hier volgt een alfabetische lijst van die overledenen, 
let wel op, want sommige namen met een C schrijft 

met een K en omgekeerd, evenzo is dat het geval met 
de S en de Z. De datum achter de namen is in de 
meeste gevallen de dag van de begrafenis. Soms is de 
datum de dag waarop de doodskist o.i.d. wordt af
gerekend. De overlijdensdatum ligt dan (misschien 
vlak) daarvoor. De precieze omschrijving van de 
posten kan men op de site van de Oudheidkundige 
Vereniging Groenlo opzoeken onder de genoemde 
naam en datum. 

De oudste datum is 1774 15/1 en de laatste 1814 
20/11. De administratie gaat nog door na 1814, 
maar de overledenen van na 1814 zijn in deze lijst 
niet meer opgenomen, omdat na de Franse tijd een 
betrouwbare en complete administratie van overlij
den bestaat. De hier gegeven lijst -het betreft hier 
ongeveer 400 namen- is niet compleet, omdat in 
de administratie bepaalde stukken, soms hele jaren, 
ontbreken en soms stonden er geen namen bij de 
omschrijvingen. 

De familienamen zijn bij elkaar gezet. De namen 
met een * zijn maar één keer in de administratie ge
noemd: het betreft dan meestal geen geregistreerde 
armen. De andere personen komen vaker voor en de 
meesten van hen zijn waarschijnlijk arm. De afkor
ting 'gen.' betekent 'genaamd'. 

Abbink, *Geertien 1806 16/1 
Abb ink, Ijenneken 1777 23/11 
Aleman, Juffer Anna Elisabit 1795 2/5 
Altink, *Garritien 1803 10/2 
Anon., arme vrouw, bij Cranneborg 1803 24/11 
Anon., de jongen aan Klein Zeggelink 179118/12 
Anon., de wandelaar uit Lievelde 1796 30/3 
Antink, *Jan 1806 22/1 
Arink, de dogter van Jan 1814 20/11 
Arink, *Jan Henderick 1796 12/9 
Asgers, Berent 1803 25/5 
Assink,*Liesebit 180416/4 
Avink, *Anna groot 1796 2 7/1 
Bakis, Garritijn kijnt 1782 3/11 
Barge, *Elsken ten 1806 16/5 
Basten, wed. van (*M. E. Staring) 1803 3/6 
Beekeman, *Albert 1806 24/3 
Beeken, *Henderse 1803 9/5 
Bernink (genamt) *Janna te Bome 1806 11/2 
Groot Bernink, *Geteruij 1803 3/8 

^' De Velders en Batenburg uit deze administratie waren overigens ook raadsleden, zodat zij, indien deze rekeningen als verantwoording naar 
de stadsraad gestuurd werden, hun eigen verantwoording misschien mee moesten beoordelen 

" V Smit, Het Gasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose reeks no 3, issn 0924 3127, blz 25 
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Klein Beernink, * Chris tin a 
Besselink, den ouden 
Blankenborg, *Jan Henderick 
Blankenborg, *HenderickJan 
Blinke, *Harmine te 
Bogt, *Antonij ter 
Bogt, Berent kleine 
Bocht, de vrou van B. kleine 
Bocht, *Jan d 
Bogt, *Jan ter 
Bocht, *Maria 
Bommers, *Geertien 
Bome, *Janna te, genamt Bernink 
Bommers, *Hendericus 
Bonnenkamp, *Albert 
Bonnekamp, *GarritJ. 
Bonnekamp, *Willemina 
Borgijink, Altien 
Bos, *Maria van den 
Bracke, *Fenette te 
Bracke,Jan Henderick aen de 
Brevink, *Garrit Jan 
Bruin, de schoonvader van Pouwel 
Buckers, Berent 
Buitink, *Gerrit 
Buitink, *Jan Derk 
Buijtink, *Willem 
Bulte, *Berent te 
Bulte, *Christoffer te 
Bulte, *Fenne te 
Bulte, *Jan te, uit Beltrum. 
Bulte, *Janna te 
Bulte, *Maria te 
Buierseweide, *Garrit 
Casterop, *Antonij van 
Caster op, *Harmanus van 
Casterop, *Henderick Jan van 
Castrop, *Hermine Aleida van 
Casterop, * Janna van 
Castrop, *Maria van 
Casterop, *Willem van 
Decke, *Henderick 
Derksen, *Geerteruij 
Deventer, *Antonij van 
Deventer, *Dinna van 
Deventer, Peter van 
Dievelaer (gen.) *Maria Jansen 
Doeven, *Geertien, genamt Mensink 
Elferink, *Albert 
Elverink, Garritjan 
Emaus, Harmen 
Emaus,Jan Willem 
Emaus, Jan Willem 

180427/2 
179013/5 
1803 21/6 
1806 12/3 
1803 16/5 
1806 4/7 
178019/8 
1780 8/6 
1804 23/3 
180525/11 
179611/5 
1803 7/5 
1806 11/2 
1803 10/6 
1803 12/9 
1803 19/3 
1806 7/2 
1803 2/9 
1806 27/1 
180413/6 
179530/5 
1795 7/1 
179619/2 
179418/11 
1806 10/6 
1802 4/11 
1803 31/1 
180421/7 
18052/12 
1803 7/5 
1802 2/11 
1804 25/2 
17952/6 
180526/11 
1806 12/2 
1806 22/3 
1806 13/3 
1806 28/8 
1806 8/3 
1803 31/1 
1806 8/2 
1796 6/5 
1796 27/6 
180317/1 
179530/6 
177721/10 
1806 7/7 
1796 20/2 
1796 3/2 
177415/1 
1796 8/6 
1796 7/3 
1796 24/4 

Everdink, *Engbert 
Faas, Adam 
Floerin, *Cunera, gen. Ostendarp 
Olde Fraking, *Dinne 
Frank, *Altien 
Geautoriseerde, de 
Gebbink * Janna Hendr. Heerenbarg 
Groote Gebbink, *Janna 
Geelink, Garrit 
Gelink, Hendrik 
Geelink, *Altien 
Geelink, Harmine 
Geelink, *Henderick 
Geesijnk, Garrit 
Geverdink, *Benne 
Geverink, *Gerada Berendina 
Goldewick, * Maria, wed.Immerman, 
Gosens, *Jan Henderick 
Govers, Hinderina 
Groote Gunnewick, *Arnoldus 
Grote Gunnewick, *Berent 
Groote Gunnewick, *Janna 
Groote Gunnewick, *Jan Henderick 
Hackenbroek, Anna Berendina 
Haneveldt, *Harmine 
Hanseier (gen.) *Maria Reverhorst 
Harperink, *Henderich 
Hartman, Gosen 
Hassink, *vrouw 
Hassink, *Janna Geteruij 
Heerdink, *Jan Henderick 
Helmers, *Fenne 
Helmig,Juffr.*J. C,gen. Reinders 
Heerenbarg, Janna H. gen. Gebbink 
Hilbrants, *wed. Christina 
Hilderinck gen. Weninck, *Aleida 
Hobbe, *Jannes 
Hofsteede, *Henderica te 
Hofsteede, *Reinder te 
Hoogen, *Altien 
Hooijaers, *Cornelis op de Wielaker, 
Hooijaers, *Garret 
Hoorst, *Engele 
Hoorst, *Harmen 
Horck, *Willemken 
Hujfekes, *Derk 
Huijskes, Albert 
Huijskes, * Janna 
Huitink, *Harmanus 
Huitink, *Harmen 
Huitink, Jan Henderick 
Hulsink, *Berendina 
Hulsink, *Garrit Jan 

1796 9/1 
177415/1 
1806 10/5 
180416/5 
180317/11 
1794 24/9 
1806 8/2 
1806 30/1 
1803 14/4 
179513/8 
179516/10 
179617/3 
179513/8 
177822/2 
1804 6/8 
180519/12 
1804 9/7 
1802 3/11 
1796 20/2 
180217/11 
1803 7/6 
1802 3/11 
1803 9/5 
1795 6/11 
1796 24/9 
1806 13/1 
1802 23/12 
179512/6 
1796 21/3 
1802 3/11 
1804 21/2 
180528/11 
18044/10 
1806 8/2 
179613/3 
1803 28/3 
180425/4 
1803 16/7 
1796 22/2 
1796 4/7 
180617/4 
180527/12 
180427/9 
18042/8 
180414/1 
179613/2 
1803 27/2 
1806 30/7 
18044/5 
1796 27/9 
180521/12 
1804 28/3 
180617/3 



Hulsink, *Jan Henr. 
Huierne, *Derk te 
Ickkenk, Barber 
Ijkinck Henderik Ijan sin kint 
Ilbarg, *Jan Henderik 
Immerman wed. *Maria Goldewick 
Jansen, *Maria, gen. Dievelaer, 
Caerman,... 
Kaarman, het kint van W. 
Caermans, *Christina 
Kaermans, *GerritJan 
Caerman, Harmanus 
Kerker, *Martias 
Knuppel, Jan Henderik 
Knuppel, de zoon van 
Koelink, *Garrit 
Koldewee, *Jan Henderick 
Coldewee, *Jan Henderick 
Cunegers, *Fenne 
Cunegers, *Janna 
Coninck, *Lisabit 
Koijers, *Jenneken 
Coeijers, *Jenneken 
Kormelink, *Arnoldus 
bij de Cranneborg, arme vrouw 
Creil, *Anna Maria 
Crokenstoel, *Chrisiaen 
Crokenstoel, *Jan Henderik 
Kuipers, *vrouw 
Kuiper, Juffer *Anna Maria 
Kuiper, *Fransueska M. Stutelers 
Laerbarg, *Gerarde Henderica 
Lankveld, Bene 
Leemkamp, het kint van 
Leferink, *Anna Maria, gen. Schaiks 
Lemeler, *Jan Henderick 
Lemelers, *Janna 
Lenderink, *Aaltien 
Lenderink, Benne 
Logemis, *Anna Teodora 
Lochemes (Leugemorsf), *JacopJan 
Olde Lieftink, *Garrit 
Martens, *Geertien 
Marvelde, *Liesebit 
Meengaals, Altien 
Meijijer, *Jan Berent 
Menkehorst, *Antonij 
Menkhorst, Diene 
Menkehorst, Otto 
Mentink, *Carneeles 
Mensink, *Garrit Jan 
Mensink (gen.) *Geertien Doeven 
Mensink, *Janna, gen. Tigelavont 

180317/6 
1803 25/4 
177611/1 
177815/1 
180519/11 
1804 9/7 
1806 7/7 
1803 13/3 
179030/5 
1803 1/6 
1796 22/10 
1802 31/10 
1796 20/2 
179426/9 
1796 22/2 
1796 29/4 
17953/8 
1803 19/10 
1803 30/11 
1802 22/12 
1803 11/7 
1803 12/10 
18043/10 
1806 15/9 
1803 24/11 
1803 21/11 
1803 9/11 
1806 12/2 
17951/6 
1804 7/6 
180413/9 
1803 7/6 
179014/3 
179020/6 
1806 3/3 
1802 2/12 
1803 20/10 
179615/10 
17953/2 
1804 9/2 
1803 21/3 
1803 6/8 
180525/11 
1806 28/4 
1796 3/9 
1796 24/4 
180524/12 
1812 2/5 
1802 31/10 
1804 4/1 
180523/11 
1796 20/2 
1806 2/6 

Morse, *Engele te 
Mulders, *Augustienus 
Mulders (gen.) *Henderica Voors 
Mulders, *Maria 
Naijers, Bernadus 
Nieuwenhuijs, *Jacobus 
Klein Nieuwenhuijs, *Garrit 
Nienboome, *Harmine 
Nijenboome, *Henderick 
Nijhof, *Geertien 
Nijkamp, *Berendina 
Nijkamp, *Jan Derk 
Noorts, *Gerarde 
Oordick, Catrina 
Ostendarp (gen.) *Cunera Floerin 
Ostendarp, *Enne 
Ostendarp, *Jan Berent 
Ostendarp, Jan B. 
Osterholt, *Derk 
Osterholt, *GarritJan 
Osterholt (vrouw), *Grade Reierinck 
Olden, Gradus ten 
Ouden, *Maria Catrina den 
Pellen, Janna 
Peppelenbos, *Jannes 
Pierick, *Vrouw 
Pierick, *Derk 
Pol, * Janna, geestelijke dochter 
Polk, *Willemina ten 
Reinders, Altien 
Reinders (gen.)Jufr.*Janna CHelmig 
Reierinck, *Grade, gen. Osterholt 
Rensink, *vrouw 
Rensink, *DerkJan 
Rensink, *Jan Derk 
Rensink, *Jan Henderick 
Reverhorst, Janna 
Reverhorst, *Maria, gen. Hanseier 
Riekenbarg, *Janna 
Rickenbarg, *Tunnes 
Roebers, *Catharina 
Roebers, (*) Garrit Willem 
Roebers, Cunne 
Roosenbarg, *Fenne 
Roumaete, Garrit 
Roumaet, Garrit Jan 
Roumate, * Janna 
Ruijters, vrou 
Ruiters, de zoon van 
Sandbarg, *Berent 
Sandael, *Frans 
Sandhl, *Henderina (wed.) 
Scheenk, Bernardus 

1803 13/1 
180629/7 
1806 8/4 
1806 4/2 
1803 21/1 
1806 25/2 
180410/8 
179528/12 
180426/9 
179615/4 
180431/1 
1804 3/3 
1803 7/11 
1793 2/12 
1806 10/5 
1803 25/5 
180419/3 
180520/11 
179619/8 
1796 2/3 
18044/9 
1812 29/6 
1803 11/8 
1806 28/1 
180428/3 
18041/2 
1806 5/5 
1803 29/11 
1806 8/7 
1796 22/2 
1804 4/10 
1804 4/9 
1796 20/1 
1796 6/2 
1803 3/2 
179523/11 
1806 10/1 
1806 13/1 
1804 7/5 
179527/7 
1806 18/10 
1796 6/6 
1803 26/9 
180429/10 
1803 30/8 
179610/3 
18043/2 
177822/2 
17807/6 
179529/12 
1803 4/10 
1803 28/12 
180828/1 
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Schenk, *Garrit Jan 180623/6 
1 Scholten, Hem. W. (zijn) vrouwe 179418/11 
1 Schoemakers, *Catrina, Wijgerink 1804 24/10 

Schoemakers, *Maria 
Schoevers, het kint van Fielep 
Schavers, Nette 
Schute, *Garrit, uit Belterem, 

j Schutten * Maria 
Seggelink, de jonge aen Klein S. 
Smits, *Catrina 
Snieders,Jan 
Snieders, Janna 
Spillemans, *Janna 

1806 27/2 
179413/1 
17891/9 
180421/7 
1795 7/1 
179118/12 
180415/3 
1806 8/4 
1796 9/1 
1804 9/4 

1 Sprokelk(amp), *de oude vrouw aan 1796 13/6 
1 Staring, wed Van Basten, *M. E. 1803 3/6 

Startman, G.J. 
Startman, Garritjan 

' Steegeman, Jacobus 
t Sterenborg, *Jan 

Sticken, *Gerarde 

1802 31/10 
1804 4/6 
1796 30/3 
1795 4/11 
180411/5 

1 Stutelers, *Fransueska M. Kuiper 180413/9 
Stoverdink, *Christina 
Struijs, *vrouw 
Struij, *Anna Berendina 
Struij, weduwe Jacoba 
Struij, *Jacobus Joannes 
Struij, *Janna Geteruij 
Tanck, *Maria 
Tigelavont, * Janna 

180412/5 
1796 21/3 
1806 9/4 
1805 9/12 
180411/6 
1806 2/4 
179617/5 
1796 27/2 

1 Tigelavont (gen.) *Janna Mensink 1806 2/6 
Tops, *vrouw 
Trellekes, Frans 
Tricherink, Euva 
Tuinte, *Henderick Klein 
Valkenborg, *Engbert, Groote 
Veehojfop Coerboom, Henderick 
Veel, *Harmanus te 
Veele,Jan te 
Velders, Derkjan Coenraad 

1795 9/5 
177728/9 
1796 20/4 
1796 30/3 
179611/7 
1802 31/10 
1806 23/7 
179614/4 
1806 18/10 

11 Veltkamp, *Hinderse uit Belterem 179519/11 
Veltkamp, *Maria 
Veltman, *Willem 

1 Versteege, *HarmanusJoanes 
\ Voerde, *Hendericus ten 

Voors, *Henderica, gen. Mulders 
Vrugte, *Hermanus te 
Weelink, *Derk, uit Lintvelde 
Weninck, *Aleida Hilderinck get 
Westerman, *Harmanus 

\ 

1804 7/6 
1803 25/5 
1803 9/8 
1806 22/5 
1806 8/4 
180419/10 
1802 2/11 

i. 1803 28/3 
180410/4 

Wevers, *Joost 1803 30/12 
Wichmans, *Bernadus 1796 11/8 
Wijgerink, *Catrina Schoemakers 180424/10 
Wijgerink, *Maria 1806 19/2 
Wielaker, *Cornelis Hooijaers op d 180617/4 
Wielacker,*Jan 1804 5/4 
Winkelman, * Albert 1805 2/12 
Wissink, *Jan Berent 1796 4/6 
Wolberink, *Catharina 1808 22/12 
Segelink, * Albert 1806 29/4 
Segelink, *Grade 1806 17/6 
Zevers (patr linnem. Gilde) 1796 22/10 
Zieverdink, *Harmina 1803 6/10 
Zwiers, *Altien 1804 2/5 
Zweers, *Janna 1803 17/5 

5.1 Een begrafenis 
Pastoor L. Aleman, een geboren Lichtenvoordenaar 
is 60 jaar pastoor van Groenlo geweest ^̂ . Hij heeft 
onmiskenbaar een stempel op het katholicisme in 
Groenlo gedrukt. Hij had veel conflicten over zijn 
bevoegdheden in Lievelde, Lichtenvoorde, Zwolle 
en ook met de paters van Het Zwilbroek. Hij ging 
het conflict niet uit de weg. Aangezien Groenlo on
der het bisdom Munster viel en er in de Nederlan
den nog nauwelijks sprake was van een bisschop
pelijke indeling, zal hij redelijk autocratisch te werk 
hebben kunnen gaan. Zijn betrokkenheid bij de ar
menzorg is echter altijd groot geweest. 

Pastoor Alemans zuster woonde waarschijnlijk bij 
hem in Groenlo. De familie Aleman kwam oor
spronkelijk uit Lichtenvoorde, wat ook blijkt uit het 
feit dat hij een neef heeft die (Herman) Sterenborg 
heet. Dat is een bekende Lichtenvoordse naam. In
teressant in dit kader is de rekening ^^ die hij op
maakte na het overlijden van zijn zuster. Die geeft 
een aardig beeld van de kosten van een begrafenis. 
De katholieke (schuil)kerk had geen klok, daarom 
werden alle doden overluid door de koster van de 
oude kerk. Gezien de 'sangers' moet de begrafenis 
van juffrouw Aleman deftig geweest zijn. Ook de 
prijs voor de kist was hoog, 6 gulden. Een armenkist 
kostte heel wat minder, 2 gulden en 10 stuiver! De 
heer Klumper, die in de rekening genoemd wordt. 
was geen armenprovisor, maar kerkmeester voor de 
stad GroUe in 1795 en het bedrag van 1000 gulden 

Il ^̂  zie V. Smit, 'Hetgasthuis te Groenlo door de eeuwen heen, Groenlose hstorische reeks nr 3, issn 0924.3127, blz. 33 e.v. 
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Lijst met inkomsten uit 1795. Op 2 mei staat de 
uitvaart van de zuster van pastoor Aleman, de eerste 
uitvaart waarbij ook voor de armen gecollecteerd werd. De 
tweede is op 9 mei van Vrouw Tops. 

was waarschijnlijk uitgeleend aan de armenkas of 
aan de kerk. 
De begrafenis van de zuster van pastoor Aleman 
was zeker bijzonder, want vanaf die datum laat de 
pastoor consequent tijdens begrafenissen voor de 
armen collecteren. Voordien kwam het benodigde 
geld van deurcollectes, incidentele vrijwillige giften, 
wat rentes en pachten. Vanaf 29/4/1795 kwamen er 
dus extra inkomsten van uitvaartdiensten. Aleman 
gebruikte kennelijk ook zijn eigen familie om ver

anderingen in de parochie door te voeren. 

■ l/ry^'t^ ^A^^fcuixin^ _ ' / 

— ^t*^<l<^tu? 

s Begraafrekening van Johanna Elisabeth Aleman begraven op 29/4/1795. 

1. voor het waken en nodigen tot den dienst en begraffnis an vrouw Roelojfsen 
2. an d,dragers en voorgangers van het lijk 
3. voor d,missen te lesen en op dodenboek tot Ligtenvoorde 
4. voor 6 . kaarsen 
5. an d, Heer Capellaan voor missen lesen 
6. wegens verschenen hoofftgelt 

, 7. voor krakelingen 
\ 8. voor kojjjij en suiker an vrinden en gebaren 
\ 9. voor fusel 

10. voor het dooden laken 
[11. voor schroeven an de kist 
\ 12. voor het luiden 
\ 13. voor d,sangers 

14. voor d, dooden kiste 
15. voor het luide bier 
16. an ij der meid een gulden, welke onse suster op meij an haar plag te geven. 
17. onse suster s(aliger). had 4 kaarsen bestelt 2 voor het beeld van d,Moeder Goddes 

en 2 voor s. Josephs, beeld 
18. voor swart lint en nageltjes an d,kist 
19. voor sepe om het swarte linnen te wassen 

; 20. voor suster s. verschoten an d,armen en an den armenprovisor Velders over gegeven 
1 d,summa van 25gulden 
^^Kb summa 

Ontvangst 1795 
1. het geit in het koffer en cabinet van suster saliger gevonden bedraagt 
2. van Dina Doppen ontfangen d,rente 
3. op 14juni van Herman Sterenborg d,rente van 200gulden ontv. 

' 4. van armenprovisor Klumper ontfangen djijjfrente van den 29 sept tot den 29 maart 
5. den 12 dec. Ontf. de rente van 1000 gulden sijnde Ontvangst 1796 
6. op den 22. meij van neejf Sterenborg ontfangen djente van 200 gulden 
7. nog ontfangen mijn broer Bernard sijn anpart an d, 3 jaar en betaalde interesse van 

fr. Helmich bedraagende sijn part d,andere hebben haar part ontfangen 
^ ^ K summa 

fl 
3. 

13. 
3. 
1. 
2. 
2. 

1. 
2. 
3. 
2. 
14 
1. 
6. 
2. 
2. 

1. 
12. 
5 

25. 00.0 
74.11.6 

fl.st.d. 
3.16. 1 
1.15. 

6. 
10.10 

30. 
6. 
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79. 8. 5 

st 

16 
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15 
14 
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8 
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ï 
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6.Ö. Taaien dialect 
Voor degene die gemteresseerd is in taal en dialect 
kan dit soort archiefstukken een mooie bron van 
woorden en zinsconstructies zijn. Het is moeilijk 
historische bronnen te vinden voor de gewone om

gangstaal, het dialect, aangezien schrijvers in hun 
teksten meestal de standaardtaal (proberen te) bezi

gen. Er bestaan nauwelijks oude geschriften waarin 
het dialect zuiver is overgeleverd. In het verleden 
werden hoogstens losse woorden of zinnen uit het 
dialect als citaat in de standaardtaal genoemd. Bo

vendien maakt het feit dat de spelling voor de Fran

se Tijd niet gestandaardiseerd was, het vinden van 
dialect in die bronnen nog ingewikkelder. 

Je kunt de omgangstaal vinden in geschreven docu

menten van niet al te geleerde dialectsprekers, die 
iets administreerden of brieven of dagboeken schre

ven. In dit soort documenten straalt als het ware het 
onderliggende dialect vaak door de geschreven stan

daardtaal heen. In de 18e en 19eeeuwse armenad

ministratie van de r.k. parochie Groenlo vond ik 
ook vele woorden die ik niet begrepen zou hebben, 
als ik geen dialect kende. Dat bracht mij op het idee 
om naar het onderliggende dialect in die stukken 
te zoeken en te beschrijven. Het vinden van dialect 
bleek niet zo moeilijk, maar beperkt zich tot weinig 
woorden en een paar zinsconstructies. Hele zinnen 
zijn er niet. Hier onder komen een paar voorbeel

den. Misschien kan dat anderen die met dit soort 
documenten te maken krijgen op een idee brengen. 

6.1. Spellingen taalgebruik 
De Grolse armenadministratie werd vanaf 1771 bij

gehouden door eenvoudige winkeliers of anderen, 
die in elk geval wel konden schrijven. Waarschijnlijk 

■ up dit titelblad van 12 juni 1774 staat 
GRONDELOO. Een voorbeeld van een verkeerde 
poging een woord in het dialect (in dit geval Gr olie) 
te 'verhollandsen. 

spraken zij thuis en met hun klanten vooral dialect 
en af en toe, met de pastoor misschien, Nederlands 
op dialectbasis. Pastoor L.A. Aleman, geboortig van 
Lichtenvoorde, heeft vast en zeker het dialect ver

staan. De provisoren probeerden hun administratie 
zo goed en zo kwaad als het ging in het Nederlands 
te schrijven, want die was bestemd voor de pastoor 
en de stedelijke overheid. De taal waarin de reke

ningen gesteld zijn, is dus het Nederlands, beter ge

zegd het Hollands van de 18e eeuw. 

De spelling was vóór de Franse Tijd nog niet echt 
gestandaardiseerd en de eenvoudige heren die pro

visor waren, hadden vaak ook zichtbaar moeite met 
het hanteren van de pen. Zuiver dialect is in die 
oude papieren dus nauwelijks te vinden. Daar het 
evenwel gaat om taalgebruik van gewone mensen, 
moet je het wel 'tussen de regels' zoeken, want elke 
schrijver probeerde immers juist goed 'Hollands' te 
schrijven. Dat is uiteraard niet altijd vlekkeloos ge

lukt, bovendien waren zij zeer inconsequent in hun 
spelling. Zelfs binnen één en dezelfde afrekening 
gebruikten ze soms een verschillende spelling voor 
dezelfde woorden. 

Behalve dat er spellingproblemen op te lossen wa

ren, had men ook problemen met het omzetten van 
het dialect naar het Nederlands. 'Doek' is in dia

lect 'dook'. Winkelier Velders, één van de proviso

ren, schrijft meestal doek, een enkele keer doek. Ook 
plaatsaanduidingen als 'broek' en 'braak' (dialect: 
'brook' en 'braok') zijn vaak niet eenduidig opgelost. 
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Geregeld zijn woorden gewoon in de dialectvorm 
opgeschreven zoals lopt (loopt) en wont (woont). 
Ook worden woorden als verhennekleên, oppassn, 
kluun, beest, elangt, enz. zonder meer vernederlandst 
tot verheenkleeden, oppassen, kluin, beest en gelank 
(betekenis respectievelijk: afleggen, verzorgen, turf, 
koe en gegeven). Enige kennis van het dialect is dus 
beslist nodig om deze rekeningen te begrijpen. 

Er zijn daarnaast onmiskenbaar Duitse (of Mün-
sterlandse) invloeden in de taal van sommige pro-
visoren. Het Munsterland ligt immers dichtbij! De 
invloed van het Frans in de Franse Tijd blijkt ech
ter nauwelijks in de taal van deze archiefstukken. 
Slechts drie Franse woorden heb ik gevonden: as
signaat, sou en monsieur 27 

Niet alleen woorden maar vooral ook sommige 
zinsstructuren, uitdrukkingen en uitspraak van het 
dialect blijken duidelijk uit het Nederlands van de 
afrekeningen in deze archiefstukken. Het is niet 
simpel voorbeelden hiervan op te sporen: de lezer
onderzoeker moet minstens kennis hebben van de 
huidige uitspraak van het bedoelde woord of zins
constructie in het dialect om ze te zien. Bovendien 
moet er bepaald worden in hoeverre er echt een af
wijking is t.o.v. de 'officiële' Hollandse schrijfwijze. 
Dat laatste is moeilijk, omdat er nauwelijks spelling
regels waren. 

In het taalgebruik van de provisoren, maar ook in 
brieven van de pastoor zelf heb ik wel voorbeelden 
gevonden van onvervalst dialect uit het eind van de 
18e eeuw en de Franse tijd. Soms blijkt dan dat ons 
dialect echt veranderd is. Hieronder bespreek ik een 
paar voorbeelden. 

Het oude Grols is op het vlak van de vervoeging 
van werkwoorden in sommige opzichten wel anders 
dan het dialect van de omgeving. Ik denk o.a. aan de 
opvallendste constructie 'doe bus of dow bus' *̂* voor 
de 2e persoon enkelvoud: jij bent. Dat lijkt me een 
Duitse invloed, misschien door de 1000-jarige ge
schiedenis van Groenlo als parochie van het bisdom 
Munster. Helaas voor de GroUenaren heb ik geen 
voorbeelden van dit typisch Grolse dialect gevon
den. De formulering van de posten wordt geciteerd, 
maar de bedragen erachter worden weggelaten. De 
citaten zijn gecursiveerd. 

Het is natuurlijk een feit, dat de overeenkomsten 
met de dialecten van de omgeving groter zijn dan de 
verschillen. Misschien dat de echte Grolse woorden 
en zinsconstructies door de schrijvers toch te afwij
kend van het HoUands werden beschouwd, zodat ze 
die vertaalden. 

Hieronder geef ik een viertal voorbeelden van wat 
ik over het dialect gevonden heb: benoeming van 
personen, een vorm van bezitsaanduiding, het vol
tooid deelwoord en de samenstelling van een werk
woordsvorm met een zelfstandig naamwoord. Tot 
slot geeft ik nog een aantal losse woorden, waar de 
schrijvers moeite mee hadden. 

6.2. Persoonsbenoeming 
Je hoort nu nog wel eens dat de voornaam van per
sonen achter de familienaam wordt gezet: Ikink-
Frans, Beslink-Hendrik, Beslink-Tone. Kennelijk 
gebeurde dat toen ook al. Ik heb geen voorbeelden 
gevonden van deze constructie met een echte voor
naam. Ik vermoed, dat men het niet Hollands ge
noeg vond, zodat men het vermeed. M.i. blijkt dat 
uit een 'slip of the pen'in een post van 1778 30/11: 
Een paar dompen aan Ikink kindt. 

6.3. Bezitsaanduiding 
In het Nederlands zeggen we: 'Mijn fïets is gesto
len'. In het dialect kan dat ook, maar dat kent ook 
een constructie die heel anders is opgezet: 'Defletse 
is mi-j afestolne' 'De fiets is mij gestolen'. Ik citeer 
hier een paar voorbeelden. 
In een post van 9/11 1803 staat: Aen Berent Emaus 
aen Cunnenhuijs die een coe gestorven (is). Dit bete
kent: Aan Berent Emaus bij Cunnenhuys, wiens koe 
gestorven is. Het woord is of was ontbreekt duide
lijk in de post. Dat kan aan de ongeoefendheid van 
de schrijver liggen. 
Dezelfde constructie, maar dan wel mét werkwoord, 
wordt gebruikt op 2/3 1774: An Lodewik Schavers 
die de vrou in de kraam was. Vertaald is dat: Aan Lo-
dewijk Schovers, wiens vrouw in het kraambed lag. 
In 1796 op 28/4 staat: yf̂ w de vrouwe van Jan Berent 
Startman die selefs ende dochter krank is. Vertaald: 
Aan de vrouw van Jan Berent Startman, die zelf en 
wier dochter ziek is. 

' Assignaat: Papieren geld, gedekt door geconfiskeerde kerkelijke goederen uitgegeven rond 1790; Sou: stuiver; Monsieur: de heer. 
* 'n Spierken zuver Grols, H. Temminghof, Stichting Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting, Doetinchem, 1994, resp blz. 28 en 30. 
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Een klein halfjaar later werd de familie Startman 
weer getroffen door ziekte. Op 18/9 in 1796 staat: 
Aen de vrouw van Garrit Jan Startman die de man 
lang krank is geweest. Vertaald: Aan de vrouw van 
Garrit Jan Startman, wier man lang ziek is geweest. 

In de armenadministratie komt deze constructie 
vaker voor. Kennelijk was die in die tijd nog heel 
gewoon. Dat deze constructie ettelijke malen voor
komt, betekent, dat de dialectsprekende schrijver 
bijna geen kans zag er gangbaar Nederlands van te 
maken. In het Hollands van die tijd kwam die con
structie bij mijn weten nauwelijks voor. Misschien 
is het typisch Achterhoeks om ook zo het bezit van 
een zaak aan te geven. Zo hoor je het nu ook nog 
wel. 

6.4. Voltooid deelwoord 
Het voltooid deelwoord wordt in het Nederlands 
gemaakt door ge- voor de stam van een werkwoord 
te zetten en een -t, een -d of -en erachter: (heeft) 
gelopen, (heeft) geblaft, (is) geverfd. In het dialect 
zetten we een e- voor de stam en een -t of -ene er
achter: (hef) elopene, (hef) eblökt, (is) evarfd. 

Het is mogelijk dat voor ons dialect het voorvoegen 
van de e- eind 18e eeuw nog iets nieuws is. De e-
als dialectvorm van ge-, kan zich in het dialect wel 
o.i.v. het ABN uitgebreid hebben naar meer werk
woorden. Voordien kwam er, denk ik, gewoon geen 
e- voor net zoals nu nog wel bestaat in Groninger 
dialecten. 

Een voorbeeld is het werkwoord 'broekng (gebrui
ken). Daarvan komt het volt. deelw. (maar dat is dan 
wel heel ouderwets) nog wel zonder e- voor: 'Dat is 
neet good broekt'. 'Dat zult ze wal maakt hebbm'. 'Dee 
schone bunt nog neet repareerd' enz. 

In de armenadministratie heb ik nergens een volt. 
deelw. met die dialect e- ervoor (in plaats van de 
ABN ge-) gevonden. Het Hollandse ge- is dan dus 
al aardig ingeburgerd. Een enkele keer vinden we 
nog een volt. deelw. zonder ge-. Op 10/9 1796 staat 
er: Aen de custer Holman voor t kenen van t dooden-
laken so bruikt is over de kiste van Altien Meenga, in 
1767 op 9/6: Voor Natijen Voors een paar schoene lapt. 
in 1772 op 21/12: Extera uitgeven voor een kint van 
Jan Vos is bestad bij Tuenes de Veltpape en op 24/4 
1782: Door Goerman haald bij Batenborg. Voor taal
onderzoekers zitten er dus wel degelijk gegevens in 
die iets zeggen over de veranderingen in ons dialect. 

6.5. Samenstelling van iverkivoord 
en zelfstandig naamwoord 
In het Nederlands kunnen we nieuwe woorden ma
ken door een werkwoordsvorm en een zelfstandig 
naamwoord aan elkaar te plakken: brei+pen = brei
pen, vreet+zak = vreetzak. 
In het ABN is die werkwoordsvorm meestal de Ie 
pers ev (de ik-vorm van het werkwoord), de stam. 
Het lijkt erop dat wij dat in ons dialect net zo doen. 
Er wordt wel een -e- tussen gezet: make/loon, Lude/ 
bier en reise/geld, blase/bak. Die -e- is echter niet ex
tra, want in het dialect komt er meestal ook een -e 
achter de stam bij de ik-vorm van een werkwoord: ik 
lope, ikfietse, ik kieke, ik make, ik, reize. Bij de vraag
vorm verdwijnt de -e: loop ik, fiets ik, kiek ik. 

Het gaat hier om de stam van werkwoorden die be
staan uit een enkele lettergreep. Dus werkwoorden 
zoals timmer-en doen dit niet. Dan krijg je 'timmer/ 
leu en niet timmere/leu. Ook in het huidige dialect 
zijn voorbeelden te vinden van deze samenstellingen. 
Ik noem er een paar uit de woordenboeken van het 
Lichtenvoords en Eibergs: 'drille/mölle, vrette/buul, 

foeke/pot, hange/lippe, praote/buul, raoze/joren, spólle/ 
grei'. Uit het Grolse woordenboek komt: 'mie:ge/pot, 
naöle/peter, schotje/konte, snorre/bot, stekke/baeze'. 

6.6. Losse woorden 
An, aan, vz: 1774 7/6 Een spint Hen an 

Westerman betalt voor Garrit an de 
Brake 

Ander (op n) bij iemand anders: 1804 27/10 
Aen d cleermaker Henderik Vinke 
voor een lakens buisien en rock voor 
d dochter van d capraake die op een 
ander woent 

Bees koe: 1776 4/6 Jannes te Hof
stede krijgt 3 gulden on 'een beest 
te coopen'. Op 25/6 krijgt hij weer 
35 St. Er staat dan 'beest de coe'. De 
schrijver was er zich waarschijnlijk 
wel van bewust, dat 'beest' in het 
Hollands niet alleen koe betekent, 
maar ook dier of beest 

BegrafFenisse begrafenis: 1778 26/9 Nog voor 
een halve tonne bier en voor luede-
bier van de begraffenisse van Garrit 
Gessenk 

Bi-jwèèzn aanwezigheid: 1776 10/10 ontf: 
Die quaede dueiten met dat sielver-
geld verkogt met bij wesen van An-
tonij Liefferink voor 2 gul 5 stu 
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Bloazebak 

Boekweite 

bouwen 

Gemood 

Gries 

Grolle 

Hanse 

Heer 

Hen 

Huus 

Ieders 

blaasbalg (?) 1779 13/4 Aan Klup
pel voor den Blasebak. Is het een 
grote reparatie van de blaasbalg? 
Kn(l)uppel was immers smid! 
Boekweit: 1795 2%IS Aan Jannes te 
Hofsteede tot boekweite 
ploegen: 1789 18/5 Nog onvangen 
van de heer pastoor 4 gulden van een 
stukjen armenland zo voor Berend 
Asgert geboud word 
eerlijke overtuiging: 1796 6/7 Aen 
de stads chursijn(s) terwijl sij op 
haar gemoed seggen wegens der veel-
heidt der sieken tien gulden. Op het 
gemoed werken betekent het ge
weten aanspreken. Op het gemoed 
hebben betekent op het hart heb
ben. Hier zal dat wel betekenen 
Eerlijk 
grijs (ie i.p.v ij komt vaak voor): 
1776 1/7 Aan Johanna Huiskes in 
Eejfsele voor gelefde 14 elle gris spit-
doek en 4 elle witjiessendoek 
Ned. Groenlo: 1783 24/6 Stad 
Grolle 10 weeWijst 34 x 3 st. In 
het hele dikke pak van papie
ren komt slechts één keer de 
naam Grol (zonder -e) voor. In 
alle andere vermeldingen wordt 
Groenlo Grolle of Groenlo en een
maal Grondeloo (ondertekening 
16/6/1776) genoemd. Grol is een 
'Hollandse'vorm. Als je het dialect 
serieus neemt, moetje de stad dus 
geen Grol, maar Grolle noemen! 
handschoen, want: 1774 4/3 An 
Tuenes Koijers voor makeloon van 
een kammesol en paar hansen voor 
de jonge van Libe op den Koer boom 
vandaan: 1804 28/2 Ontvangen 
van de heer Pastoor vijfentwintig 
gulden heercoemende van de cloppe 
Altien Borgink (ook "heen coemen-
de" in de post van E Bronkhorst 
1796 21/20) 
naar toe, weg: 1806 13/2 DJV: Per 
D Wolf cleermaker voor den Olden 
die hen vaeren is geweest 
huis: 1774 7/2 An Jsa.Velders hues 
huer voor een half jaer betalt voor 
Doores Laket 
ieder: 1793 6/10 DJV: Voorde we-
deuw Reinders en Benne Lenderink 

inveurn 

Kinder 

Kinderdook 

Kleden 

Kleer 

Klompe 

Kloppe 

Kluun 

Krank 

Koare 

Koster 

voor ijders een heemt 4 V2 elle witte 
smaldoek 11 st 
binnen brengen (oogst), inrij
den: 1792 22/7 Aan Jannes te Hof
steede om sijn kluin in te vaeren. 
Moest hij paard en wagen huren? 
kinderen: 1805 19/4 DJV: Per 
cloppe Engele voor twee einder van 
Pouwel d Bruin vier hemde 
luier: 1794 12/1 DJV: De vrouwe 
op t Uijtslag tot een kinderdeken of 
luiere IV2 elle best roode baeij 19 st 
kleren: 1803 15/4 Aen Anderies 
Besselink twee gulden om de cleden 
uijt de lombert te halen. Dit lijkt 
o.i.v. het Nederlands bedacht te 
zijn, want eigenlijk is het meer
voud van Kleed, Kleder, kleer of 
klere. 
Kleren: 1793 18/3 Aan Kloppe 
Nolle om haar kleer uit de lombert te 
lossen. 1792 lS/12 AanAntonijvan 
Deventer van 't macken van cleere 
van Benne Lenderink 
klompen: 1794 12/8 Henderick 
Hoogemans voor de kinderen van 
de Hofsteede voor cousen clompe. 
Klomp had als meervoud geen 
klompm, maar klompe. Tegen
woordig zegt iedereen klompm. 
soort begijntje: 1793 18/3 Aan 
Kloppe Nolle om haar kleer uit de 
lombert te lossen. 1805 19/4 DJV: 
Per cloppe Engele voor twee einder 
van Pouwel d Bruin vier hemde 
soort turf: 1792 22/7 Aan Jannes te 
Hofsteede om sijn kluin in te vaeren. 
Kluun betekent turf (of misschien 
bier) 
ziek: 1790 10/5 An Garrijt Finke 
wegens Engele Kleijne Bogt die 
eniege weeken an sijn huijs krank 
geweest is. Het woord krankheid 
komt ook voor. Als het over ziekte 
gaat, wordt altijd krank gebruikt. 
Het woord siek en siekte komen 
beide slechts een keer voor 
kar: 1789 14/3 Een koare torfvoor 
Bene Lenderink 
koster: 1796 10/9 Aen de custer 
Holman voor t leenen van t dooden-
laken so bruikt is over de kiste van 
Altien Meenga. 



Langng elank (aan)geven: 1778 25/2 An de vrou
we van lan horet gelank 

Luudebier begrafenisbier: 1778 26/9 Nog 
voor een halve tonne hier en voor 
luedebier van de begraffenisse van 
Garrit Gessenk 

Maagd meid (Duits?) 1782 30/11 An de 
magt an Buijtijnck betald 1803 
18/7 Aen dew. Gebbink voor medi-
cien te halen 16 stuis 

Mèèkn meisje: 1791 11/10 DJV: Voor 't 
meiken van H.J. Scholten 2 Vi elle 
betse roede baaij 16 stuis, 11794 
13/1 DJV: Voor het mecken van H. 
J. Scholten 3 elle bruine sersij 1803 
8/1ID cleermaker J. Wijgerink voor 
de wed. Van Lodewick Schovers ende 
V meeken van Jenneken Steegeman 

Jders een jack gemakt. 1805 9/5 
DJV: Per D Wolf cleermaker voor 
t maeken van dew. Santbarg 2 1/4 
elle sersij tot jack ofbuijs. 

Me(i)steren (een) dokters behandeling (ge
ven): 1792 1/6 Aen dr. G.J.Jansen 
betalt wegens mesteren van Benne 
van Gosen Hartman 

Mesterloon doktersloon: 1778 21/11 Aanjim-
merman voor t mesterloon 

Noa naar: 1774 22/4 Voor de dogter van 
Jan Frank voor reisegelt na hollant 

Neugn uitnodigen: 1796 6/9 Aen Derk te 
Creil wegens nugen en t afslaan in 
den boedel van Aaltien Meenga 

Old oud: 1778 22/5 An Gankvort en 
Garrit Jansen voor mesterion van 
de olde Velkamse voer meisterloen en 
verschot van medesien 

Oppassen verzorgen tijdens ziekte, helpen: 
1796 12/1 De vrouw van Jan Wil
lem Emaus voor het oppasen bij 
Rensink. 1802 \MVI Aen Henderi-
cus Gosen voor de opasinge aen Ber-
nadus Schenk 

Reize keer, maal: 1772 IS lil Aen Jan Be-
rent van Castrop betaelt voor twee 
reisen broot backen twintigh schepel. 
Twee keer brood bakken dus 

Roopm roepen: 1796 23/2 Aan den oproo-
per L. Van Dijk 

Skere schaar: 1778 24/3 Voor een snieder-
schere voor de rutters ionge betalt 

Skoo schoen: 1782 12/10 Voor de ijonge 
an de Scholt 1 par schoe gelapt 1791 

Snieder 

Stuver 

Tonne 

Truggestand 

Verhennekleen 

Vrouwe 

Wekke 

Wonn 

22/11 Aen Henderick Harperink 
voor een paar schoen 1782 12/4 Voor 
schoene van Laket 
kleermaker: 1776 20/1 Aan Pou-
wel (de Bruin?) voor sniderlon 
stuiver: 1776 12/11 Aan doctor 
Knikken voor geleverde medesien 
voor Wilmken Huilst 16 stuever 
ton, vat: 1778 26/9 Nog voor een 
halve tonne bier 
achterstand: 1789 1/5 Aan Droe-
bers voor 5/4 jaars kostgeld hierbij 
l/4jaars trugstand 
afleggen: 1795 3/2 Aan Garrit Jan 
Roumaet tot het verheenkleeden van 
Benne Lenderink. 
echtgenote: 1804 9/1 Aen Jan Be-
rent Huierneman cleermaker voor 't 
makeloen van drie jacken 17 stuis 
een voor d vrouwe van Anderies 
Besselink en een voor d vrouwe van 
Henderik Kleine Buitink in Grolle 
week: 1780 29/9 Bourschap Swolle. 
Nog een dubbelde weeke 
wonen: 1773 22/12 An Buerseman 
voor de jonge die bij Elverink wont 

7.0. Hoe zijn de posten in te zien? 
De boekhouding is niet overgetypt, maar elke post 
is apart onder de naam van de betrokken persoon 
gezet (ook de gegevens van de winkeliers Velders en 
Batenburg). Als er twee namen in een post staan, 
komt die post ook onder beide namen te staan. De 
posten zijn bij elke persoon in chronologische volg
orde gezet (zie De Ruitersvrouw hierboven in deel 
2.1) Daardoor kan men dus ook namen opzoeken, 
hetgeen voor genealogen handig is. Bij het bepalen 
van de volgorde wordt uitgegaan van de moderne 
standaardspelling. Dat betekent dat de namen soms 
geïnterpreteerd moesten worden. 

7.1. Enige algemene 
(naamloze) posten 
Hieronder volgen schuingedrukt een aantal posten 
zonder namen. Enkele bedragen hiervan heb ik wel 
kunnen verwerken in de lijst van uitgaven. Achter 
de posten staat hieronder tussen haakjes (vet) hoe ik 
die in de verzamellijst (veelal kwartaalslij sten) heb 
genoteerd. Als er niets achter staat, dan is de post 
daar niet opgenomen en dus ook niet in te zien op 
de site van de vereniging. 
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1777 3/8 Hier komt nog bij een week, maakt 
f2.9.0. Dit staat op de kwartaalslijst. Ik 
heb dit aan de hand van het berekende 
bedrag per week per persoon verdeeld 
over de namen die op de kwartaalslijst 
staan en genoteerd als (+ een week...) 

1778 29/12 Voor de vierendeeljaarslijst f 6.6.0. Hier 
staan geen namen bij. Ik ga ervan uit 
dat het om dezelfde namen gaat als de 
lijst van 29/9 1778. Dat waren 18 per-
so-nen Uitgaande van die 18 is er dan 
7 stuiver op dat kwartaal uitbetaald. Bij 
de namen zet ik: (1778 29/12 vierdel-
jaarlijst(no..)f0.7.0.) 

1779 25/6 Nog aan de vierendeel]aars lijste f 6.6.0. 
Waarschijnlijk 3 stuiver per persoon. 
Er is twee maal betaald in maart en in 
juni. Dat betekent dan ± 21 personen 
Bij de namen zet ik: (1779 ../6 ? vier-
deljaarlijst (no x) (2 x 3st) f 0.6.0.) 

1780 29/9 vierdeljaarlijst (2 x 6st pp) 21/2 & ../6 
f 0.12.0. 18 personen. Dit is in de lijst 
hieronder uitgesplitst op de datum bij 
de mensen die drie maanden daarvoor 
ook al een uitkering had gekregen. Dit 
wordt als volgt genoteerd: (1780 29/9 ? 
vierdeljaarlijst (2 x 6st pp) 21/2 & ../6 
fO.12.0.) 

1782 29/9 De uitgave van de wekelike liste be
gonnen 1782 den 4 maart 9 man in de 
week 3 St. (het gaat hier om 30 weken) 
f 40.10. Die 9 personen zijn hier als 
volgt genoteerd: (1782 29/9 ? weeklijst 
(30x3st) f4.10.0.) 

1782 29/9 Volgen de vierendeljaars liste f 10.4.0. (is 
± 10 personen) Ik heb dit niet uitge
splitst naar de personen Het aantal is 
te onzeker. 

1788 24/2 In deze afrekening zijn er ook posten 
zonder datum. Het betreft de uitgaven 
(inkomsten niet bekend!) gedaan door 
de provisor Jan Hendrik Struy, zoon 
van Antoni Struy. De notatie is: (*1788 
24/2 ) . 

1793 e.v. In de jaren na 1793 zijn de vier kwar-
taalslijsten als een bedrag per jaar ge
boekt (de bedragen zijn wel in vier 
keer uitbetaald) . De afsluitdatum van 
de afrekening wordt dus genoemd, 
bijv.(1794 22/9). De betaaldata waren 
(1793 27/12), (1794 16/6 ) en (1794 
22/9). 

7.2. Posten die niet in de alfabetische 
lijsten zijn veriverkt 
De volgende posten zijn niet in de alfabetische lijs
ten verwerkt, daar ze niet op armen betrekking heb
ben of omdat er geen namen bij staan. Aangezien 
het uitgaven zijn, hebben ze wel met de armenadmi
nistratie te maken. Deze posten zijn niet te vinden 
op de site van de vereniging, maar staat alleen hier 
vermeld. 

1779 25/6 

1788 25/2 
1788 8/3 
1788 19/12 

1789 5/1 
1789 15/1 
1789 1/5 
1789 1/4 

1789 1/5 

1789 1/5 

1789 3/5 

1790 16/5 

1790 16/5 

1791 13/5 
1791 13/5 
1795 17/6 

Nog betalt 35 weeken de weekelijke lijst 
ad twee guldens per weekef 70.0.0. (dus 
± 12 personen). Deze uitgave is niet 
verwerkt in de lijst hieronder, omdat 
totaal niet duidelijk is om wie het gaat. 
Aan het Ejser van den armbuil fO. 6.0. 
Aan 2 klingelbuelen fO. 6.0. 
Overbetaald op de armenliest in twee 
weeken f 4.16.0. Nog twee weeken over
betaald f 4.16.0. 
Voor de weekliste overbetaald f 2.8.0. 
Op de weekliest overbetaald f 2.8.0. 
Aan de verdeljaars liste f 16.4.0. 
Op de wekelijke liste betaald voor 16 per-
soonen f 186.0.0. 
Nog voor 5 persoonen die laater zijn aan 
gekoomen f. 30.11.0. 
In de sak aan duiten f 43.0.0. Waar
schijnlijk zijn die uit collectes opge
spaard, want op 3/5 1789 worden deze 
duiten overgedragen aan de volgende 
provisor, J.H.Batenborg. Maar of er 
goed geteld was?? Zie post hieronder: 
Van den afgaanden armproviesoor Struy 
ontvangen an duyten f42.5.0. 
Op de weekelijksche lieste betaald 

p08.18.0. Dit is niet uitgesplitst. Het 
was ongeveer 54 weken. Per persoon 
waarschijnlijk 3 st per week 
Op de vier deljaarslieste betaald f 12.12.0. 
Ook dit is niet uitgesplitst. Per kwar
taal was dat een totale betaling van f 
3.3.0. 
Op de wekelijkse lieste betaaldf338.2.0. 
Op de vierdelijaarslieste betaald f 12.0.0. 
Woensdag zijnde allegemene vrugdendag 
in ons plats, (een raadselachtige post die 
wijst op een gebeurtenis, die iets met 
de komst (bezetting?) van de Fransen 
te maken zou kunnen hebben, maar 
misschien is op die datum de oude ma
gistraat afgezet) 
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1808 30/10 Van primo nov. 1807 tot ultimo octobr 
1808 op de weekelijksche armenlijste uit

betaald N. 3 f 392.12.4. Op de IMjaars 
lijstef 4.16.0. 

1814 20/11 Op de weekelijksche lijst betaald 
f 783.12.0. Op de vierendeel jaarslijste 
f 14.8.0. 

7.3. De namen in de afrekeningen 
De ondersteunde armen, maar ook een aantal min

der behoeftigen worden in de afrekeningen en in de 
verantwoording aan de raad van de stad bijna altijd 
met de naam vermeld. Een enkele keer staat er aan 
een bedekten armen o.i.d. Onmondige kinderen zijn 
in de afrekeningen vaak naamloos. 

Aangezien nog niet iedereen in die tijd een officiële 
achternaam had, werd de naam van arme, maar ook 
van rijkere mensen die een onkostenvergoeding kre

gen vaak aangevuld met de woonplek, als een soort 
adres: De wandelaer aan de Liefels es, Ketterink aan 
de beeke, Willem aan de Molle, Reinder Panneman aan 
de Bracke, Berend Tiggelavont aan d Steege in Efsele, 
Garrit Pipers bij de Voshaar, de vrouwe van Velkamp 
aan de Wall. Ik vermoed dat het hierbij veelal ging 
om hutbewoners of keuterboeren. Arme stadsbewo

ners woonden waarschijnlijk bij anderen in. Vooral 
de aanduiding dan de Brake' in Zwolle komt veel 
voor en met diverse voornamen. Soms komt deze 
naam ook voor met 'op'. Misschien dat de hut toen 
was uitgegroeid tot een soort keuterij met een eigen 
naam. 

Ook komen aanduidingen met een erfnaam voor. 
Kennelijk waren daar dan armen op kamers of in de 
kost en kregen boer of boerin een soort kostgeld of 
een andere vergoeding. Het lijkt me niet waarschijn

lijk dat op de grond van dat erf een soort hut stond, 
want het gaat steeds over een persoon, of een paar 
kinderen: de arme vrouwe aan den Craneborg, de soon 
van Santberg aen Bannink, H. Blenke aen de Bumte, de 
jonge van W.Aen de Molle woent aen Hemsink, de kin

der aen de Hofsteede, Schreurs soon aen t Marvelde, de 
Vrouwe aen Nierkes, de jonge aen Seggelink, G. Kuiper 
aen de Huierne inAvest, Tonnis Stevens aen Markveld, 
de jonge aen Menkehorst, Pijbers meid aan Bumteman, 
de jonge van Loman an Wientjes, (....) aen Paepen in 
Belterem. Als de eigenaar of bezitter bedoeld wordt, 
wordt meestal 'op' gebruikt: Arinks suster op Nierkes. 

7.4. Declaraties van de winkeliers 
Velders en Batenburg 
Zoals reeds gezegd liggen van Velders en Batenburg 
ook nog declaraties bij het Grolse armbestuur in het 
R.A. Utrecht (R17, no 295). Alle posten hiervan 
zijn verwerkt in de lijsten van de individuele armen. 
Velders declareerde van 1792 tot 1806. Hij is be

graven op 18/10 1806. Deze declaraties van Velders 
zijn in de alfabetische lijsten op de site van de Oud

heidkundige Vereniging Groenlo verwerkt. Om ze 
te onderscheiden van de gewone administratie is er 
voor deze posten DJV (initialen van Dirkjan Veld

ers) geplaatst. 
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op 3 januari 1796 diende D.J. Velders een 
declaratie in voor geleverde (textiel)waren. Als de 
rekening op 28 april 1776 betaald wordt, schrijft 
hij er een soort bedankje onder: 

^^. te danke voldaen, Uw. E. Dinnaer D.J. Velders'—, 

Op 18/6/1806 nam J.H. Batenborg de leveranties 
over, want hij declareerde van 1807 tot 1827. De de

claraties van Batenburg zijn ook in de alfabetische 
lijsten verwerkt tot 1 juli 1813. Bij die posten staat 
JHB (initialen van J. H. Batenburg). 



7.5. Verklaring van pastoor Borchert 
aan de maire in 1807 en 1811 
Uit 1807 en 1811 zijn twee stukken bewaard geble
ven die duiden op (extra?) controle door de over
heid. In het R.A.U. inv. 17 no 291 en 292 bevinden 
zich brieven van de pastoor aan respectievelijk de 
stedelijke overheid en de maire. No 291 is gedateerd 
11 juli 1807. No 292 is gericht aan de maire en ge
dateerd 8 mei 1811. De namen uit deze archiefstuk
ken zijn hierna ook opgenomen onder de naam van 
de persoon die het betreft en chronologisch ver
werkt tussen de andere posten. Ze zijn hier kenbaar 
gemaakt door de datering in de gebruikte spelling 
van de datering 11 july en 8 mey. Bovendien heb 
ik de opmerking (verklaring Borchert) toegevoegd. 
Het betreft brieven waarin de pastoor Borchert na
mens de katholieke parochie aan de stedelijke over
heid informatie verstrekt omtrent het aantal en de 
leeftijd van bedeelde armen. 

7.6. Ordening in de alfabetische 
lijsten 
Onder welke naam moet je individuen zoeken? 
Sommige (familie)namen komen vaak voor met 
verschillende voornamen of kwalificaties. Gelijke 
familienamen (ook als ze afwijkend gespeld zijn) 
staan dus bij elkaar. 
De volgorde is: 
• Eerst de 'blote' familienamen: de namen zonder 

een voornaam (Arink); 
• daarna de namen met een topografische toevoe

ging (Abbink in Beltrum); 
dan de namen met een persoonlijke kwalificatie 
(Besselink, de oude); 
vervolgens de namen met voornamen (Abbink, 
Jan); 

• daarna de echtgenote of weduwe (Abbink, Jan, 
de vrouw van); 

• vervolgens de dochter; (de dochter van de we
duwe Gebbink) 
dan kind (vermoedelijk vaak een dochtertje); 
(Het kint van Garrit Koiers) 
daarna de zoons, 

• daarna het erf 

Teksten tussen haakjes zijn interpretaties. I.p.v. de 
maand staat vaak in de originele tekst 'dito' of'dieto'. 
Dit wordt niet geciteerd. De maand is telkens door 
een nummer aangegeven. 

7.7. Verkorte lijst van namen of 
benoemingen voorkomende in de 
armenadministratie 
(Let op: namen met een S kunnen ook onder de Z staan. 
Namen met V onder de F) 
Elke naam op deze lijst komt voor in de rekeningen. 
Onder sommige (familie)namen vind je een hele
boel personen. Onder Abbing bijv. wel twaalf en bij 
elke persoon kan weer een groot aantal betalingen 
vermeld staan (zoals hierboven bij de Ruitersvrouw 
(deel 2.1). 

het erve Aarnink, Abbink, Aleman, Altink, An-
tink, Arink, Askers, Assink, klein Avink, B. . . . , 
Baks, Bannink, Barbers, Batenburg, Beernink, Bek-
kenute, Berents, Besselink, Beukers, Beusink, Bij-
vank. Blankenborg, Blenke, Bleumink, Boenink, te 
Bogt, Borghijink, van den Bos, Bosman, Braakman, 
te Brake, Breekman, Brevink, Brinke, ten Broeke, 
Bronkhorst, de Bruin, Kleine Buitink, te Bulte, 
Bumpteman, Van Buren, Bruggeweerd, Buurseman, 
van Castrop, Colder, Condelaar, te Creil, Derks(?), 
Derksen, van Deventer, van Dijk, Doolhof, Doppen, 
Droebers, Eekes, Egberts, Eggink, Elferink, Els-
hof, Emaus, Kloppe, Eskes, Faas, Frakkink, Frank, 
Fransen, FreUe, Gankvoort, Garstenveld, Geb
bink, Gelink, Gesink, Gielen, Giesbers, Goebers, 
Goorman, Gosens, Govers, Groesen Groeskamp, 
Hafkes, Hakkenbroek, Hammer, Haneveld, Han-
selman, Harbers, Harperink, Hartman, Haskers, 
Havekes, Heerdink, Heidenrijk, Hemink, Hem-
sink, Hendriksen, Heusels, Heuvekes, Hobbers, 
Hoeben, Hoegeman, Hofman, Hofstede, Hogelugt, 
Hogeman, Hogen, Holman, Homan, Hommelink, 
Hooihaar, Hork, Hubers, Huiskes, Huitink, Huls, 
Hulst, Hulzink, uit de Hutte, te Huurne, Huurne-
man, Idink, Ikink, Ilberg, Immerman, Jansen, Kam-
perman, Karreman, Kempers, Ketterink, Kip, Klas, 
Kloppe, Klumper, Kluppel, Knikkink, Knip, Knip
per, Knuppel, Koelink, Koenderink, De koerboom, 
Kolder, Konings, Koninger, Kooiers, Koppele, Kor
poraal, de Koster, Kraaivanger, Kranenborg, Kroe-
kenstoel, Krombruggen, Kronen, Krupek, Kuiper, 
Kupper, Laket, Lankveld, Leemkamp, Leferink, 
Lemeler, Lenderink, Lerink, Levie, Libe, Liesbroek, 
Linnenmakersgilde, Loeke, Loman, Loret, Maarze, 
Maersebrake, Markveld, Marveld, Meier, Meister, 
Memmekeshorst, Mendels, Menkhorst, Mensink, 
Mentink, Meurse, Minnega, Molders, te Molder, 
Molen, aan de. Molenkamp, Morder, te Morse, Na-
berink, Naes, Najers, Nales, klein Narkveld, Nierkes, 
Nieuwenhuis, Nijkamp, Nijland, Nolle, Noorts, ten 



Olden, Oordiek, Oostendorp, Oproeper, van Oran
je, den Otter, Otters, Ottershutte, Ottink, Over-
beek, Paiers, Pakkebier, Panneman, Papen, Pardijs, 
Passesier, Pastoorsmeid, Penterman, Peppelenbos, 
Piepers, Pillen, Poele, Poelman, Porskamp, Pot, Pöt-
terman. Prins, Pruikopmaakster, Rademaker, Reu
kers, Reinders, Renes, Rensink, Rentink, Ribbers, 
Rijkenberg, Roebers, Roerdink, Rosenberg, Rou-
maat. Ruiter, van Ruurlo, Sandberg, Schenk, Scher-
mate, Scheurlink, Schoemaker, Scholten, Schotman, 
Schovers, Schreurs, Schutten, Selig, Sieverink, Sigo, 
Smid, Smidsgilde, Snijders, Soldatenweduwe, Sol-
datenjongen, Spethof, Spilman, Sprenkeler, Sprok-

kelkamp, Sprokkelkamp, Starink, Startman, Steen
kamp, Stege Berend, Stegeman, Stegers, Stevens, 
Stikken, Stottelaar, Struij, Tam, Telgen, Ticheloven, 
Tooien, Tops, TreUekes, Uitslag, Vaarwerk, Valken
borg, Veehof, Velders, Veldkamp, Veldpape, Vinke, 
Visser, Vogt, Vonk, ten Voorde, Voors, Vos, Voshaar, 
Voshutte, Vrakkink, Vrijdag, Vruchte, Wandelaar, 
Weerbeek, Weide, Westerman, Wevers, Wieche-
rink, Wiechers, Wiegman, Wielakker, Wientjes, 
Wilderink, klein, Winterink, Wissink, Wolberink, 
Wolf, Wolterink, Wolters, Wopereis, de Zeemberei-
der, Zeggelink, groot Zevert, Zieverdink, Zondaal, 
Zonderman, Zweers. 

8.0. Wat is er te vinden op de site van de Oudheidkundige Vereniging 
Groenlof 

1. Alle voorkomende namen alfabetisch (17 pag.) bijlage 1 
2. Over het Zutphens Plakkaat 1771 bijlage 2 
3. Chronologische lijst van provisoren (3 pagina's) bijlage 3 
4. Alfabetische lijst van de ondertekenaars van de rekeningen (3 pag.) bijlage 4 
5. Alfabetische lijst van namen met specifiek beroep (5 pagina's) bijlage 5 
6. Sterfgevallen alfabetisch en chronologisch (14 pagina's) bijlage 6 
7. Armenlijst van pastoor Borchert voor het gemeentebestuur 1807 bijlage 7 
8. Armenlijst van pastoor Borchert voor het gemeentebestuur 1811 bijlage 8 
9. Alfabetische lijst armen Borchert 1807 & 1811 (van bijlage 7 en 8) bijlage 9 
10. Declaraties van winkelier J H Batenburg (JHB) bijlage 10 
11. Klopjes in de administratie (artikel) bijlage 11 
12. Tellijst van uitbetalingen door Velders bijlage 12 

Alle posten op naam (alfabetisch, totaal 158 pag.) (bijlage 14 t/m 25): 12 bijlagen 
13. namenlijst A . bijlage 13A 
14. 14. - namenlijst B bijlage 13B 
15. 15. - namenlijst C D E bijlage 13CDE 
16. 16. - namenlijst F G bijlage 13FG 
17. 17. - namenlijst H bijlage 13H 
18. 18. - namenlijst I J K bijlage 131JK 
19. 19. - namenlijst L M bijlage 13LM 
20. 20. - namenlijst N O bijlage 13NO 
21. 21. - namenlijst P R bijlage 13PR 
22. 22. - namenlijst S bijlage 13S 
23. 23. - namenlijst T U V bijlage 13TUV 
24. 24. - namenlijst W IJ Z bijlage 13WIJZ 
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