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Deze zomer wordt Wenum Wiesel in het 
zonnetje gezet in de elfde editie van Atlas 
van Apeldoorn en daarmee neemt Wenum 
Wiesel het stokje over van Kerschoten. 
Als wethouder cultuurhistorie lees ik 
graag de verhalen over hoe het er vroeger 
hier aan toeging en hiermee is weer een 
nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van 
Apeldoorn te lezen.

De Dorpsraad WWNNA heeft alles uit 
de kast gehaald om aandacht op het 
dorp (de twee dorpen moet ik misschien 
zeggen) te vestigen. Fotoarchieven zijn 
opengetrokken, interviews afgenomen, 
rondleidingen en open dagen staan 
gepland. Door het bomvolle programma 
lijkt vervelen bijna onmogelijk deze 
zomer in Wenum Wiesel. Zo kunt u op 
14 en 15 mei de Nationale Molendagen 

bezoeken en staan er diverse wandel- en 
fietstochten gepland. U kunt hierbij genieten 
van het fraaie buitengebied van Wenum 
Wiesel. Dus trek de wandelschoenen aan, pak 
uw fiets en verken deze mooie omgeving!

Ik ben trots op alle vrijwilligers die zich 
inzetten om de festiviteiten tot een succes 
te maken. Dank aan iedereen die heeft 

meegewerkt en een eigen specifiek verhaal 
over het dorp heeft willen vertellen. Ik kijk 
nu al uit naar het vervolg in de serie ‘Wijk 
in Beeld’, waarin de geschiedenis van het 
alledaagse leven van de inwoners van Wenum 
Wiesel is vastgelegd.

Nathan Stukker, 

wethouder gemeente Apeldoorn
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Gedicht Wenum Wiesel
Stopplaats waar het stoppen van de trein is gestopt,

nu regeert de dienstregeling van het verlangen over het spoor 
van de sporen.

Tweeling gescheiden door de Zwolseweg.
Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te mijden:

links de boerderijdaken, de velden, 
rechts de kroegen, de put.

Naambord als een gedicht,
in een taal die zwijgt

als je hem probeert te vertalen.

Weg die dwarsligt voor de oversteek,
onlosmakelijke verbondenheid

in een eenvoudig verbindingsstreepje.

Hanz Mirck, 

stadsdichter van Apeldoorn
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Atlas van Apeldoorn 2016: Wenum Wiesel
(1 april t/m 8 oktober 2016)

Elk jaar zet CODA in samenwerking met 
partners van het Erfgoedplatform, bewoners 
en andere betrokkenen één wijk of dorp in 
de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. 
In de elfde editie is dat het tweelingdorp 
Wenum Wiesel. Mede dankzij de actieve 
werkgroep van de Dorpsraad Wenum Wiesel 
en de goede samenwerking met de partners 
van het Erfgoedplatform kwam al vlot een 
uitgebreid activiteitenprogramma tot stand. 
Alle activiteiten zoals lezingen, wandel- en 
fietsroutes en festiviteiten zijn opgenomen in 
een programmaboekje dat vanaf de start van 
de ‘Atlas’ is verspreid. Wij nodigen iedereen 
van harte uit hieraan deel te nemen.

De aftrap van deze elfde editie vond plaats op 
vrijdag 1 april tijdens het Historisch Café in 
CODA Café.

Vanaf dat moment was ook het paviljoen 
over Wenum Wiesel op de eerste verdieping 
van CODA Centrale Bibliotheek klaar. 
Hier kunt u aan de hand van foto’s een 
goede indruk krijgen van onder andere het 
fraaie akkerlandschap, de bedrijvigheid, 
Oranjefeesten, de Wenumse Watermolen 
en andere bijzondere monumenten. Ook 
zijn hier foto’s aan toegevoegd die door 
particulieren ingezonden zijn en deze zijn, 
samen met de interviews met twee bijzondere 
bewoners van Wenum en Wiesel, te zien en te 
beluisteren in dit paviljoen.

Vanaf mei is er van alles te ontdekken, te 
doen en te beleven in Wenum Wiesel. CODA 
dankt iedereen die aan dit programma zijn of 
haar bijdrage heeft geleverd!

www.coda-apeldoorn.nl/atlas
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Het aanzien van Wenum Wiesel Toen en Nu

Navelstreng
Begin jaren ’20 van de vorige eeuw waren de 
gebieden Wenum en Wiesel – eigenlijk nog 
net zoals nu – twee aparte buurtschappen 
met de Zwolseweg als gemeenschappelijke 
‘navelstreng’. Deze weg maakte toen deel 
uit van de doorgaande verbinding Arnhem 
- Zwolle en ging, zoals toen algemeen 
gebruikelijk was, dwars door Apeldoorn 
heen. Zo maakte bijvoorbeeld de huidige 
Koninginnelaan hier ook deel van uit en heette 
toen dan ook Zwolseweg ... . Op dit moment 

praten we over een 
dubbele buurtschap.

Begrip buurtschap
Wat is een buurtschap 
eigenlijk? Volgens 
Wikipedia is een 
buurtschap ‘een kleine 
bewoonde plaats, vaak 
ook met een eigen naam, 
zonder een officieel 
middelpunt zoals een 
kerk of marktplein’. Dat 
klopt; zowel Wenum 
als Wiesel kennen 
geen echte kern en 
hebben dat ook nooit 
gehad. Bebouwing is 
verspreid over het gehele 
gebied, soms in kleine 
concentraties en langs de 
zogenaamde ‘linten’.

Eerste ontginningen
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de eerste 
echte ontwikkelingen aan Wenumse zijde 
plaatsvonden. Hier woonden de ‘echte boeren’ 
en waren de meeste landbouwgronden. 
Verder speelde ook de aanwezigheid 
van beken een rol die een aantal molens 
aandreven. De Wenumse Watermolen is 
daarvan een goed voorbeeld. Het beekdal 
van de Wenumse beek rond De Wildkampen 
en omstreken is het oudste gedeelte van het 
gebied en was al in de 14e eeuw bewoond.

Bebouwing toen
De bebouwing van beide gebieden was schaars 
en zeer verspreid. Wiesel kenmerkte zich door 
vele kleine boerderijen (keuterijen) waarop 
min of meer voor eigen gebruik geproduceerd 
kon worden, maar echt niet meer ... .

Rond de boerderijen lagen kleine akkers 
en weilanden, kampen of enken genoemd, 
die vaak omgeven waren door houtwallen. 
De namen Wieselsekampweg en Wieselse 
Enkweg herinneren daar nog aan. Grote 
vijand was het stuifzand: de Zandhegge 
herinnert nog aan de bittere strijd die de 
boeren hiertegen moesten voeren.

In Wenum was de kwaliteit van de bodem 
iets beter (lees: vruchtbaarder). Het is in feite 
een overgangsgebied van de Veluwe naar de 
IJsselvallei, dat vochtiger is dan Wiesel. De 
boerderijen hier hadden een groter formaat, 
en de bijbehorende akkers en weilanden 
waren forser. Kenmerkend was ook de 
vestiging van (kleine) bedrijven en zelfs een 
stationsemplacement.

In de jaren ’30 van de vorige eeuw kwam 
er meer bebouwing van ’burgerwoningen’. 
De lintbebouwing langs de Wieselseweg, 
Papegaaiweg, Oude Zwolseweg en Zwolseweg 
zijn hiervan goede voorbeelden. Daarnaast 
verschenen met name in Wiesel op diverse 
plekken voorname landhuizen.

De kentering
Wenum Wiesel was tot de jaren ’70 - eind 
jaren ’80 van de vorige eeuw nog een gebied 
waar eigenlijk maar weinig gebeurde op 
het gebied van bouwen. De eerste ‘nieuwe’ 
woningen werden gebouwd op de plek van 
de voormalige Prinses Beatrixschool aan de 
Papegaaiweg/Oude Zwolseweg, maar daarna 
bleef het lange tijd stil op dit gebied. Wiesel 
werd ‘beschermd dorpsgezicht’, waarbij 
ingezet werd op behoud en herstel van 
(cultuur)historische waarden.

Door het stoppen van boeren in Wenum 
en de vergrijzing in Wiesel kwamen veel 
percelen te koop. Intussen waren Wenum 
én Wiesel enorm in populariteit gestegen bij 
woningzoekenden, en dan met name bij hen 
die ruimte zochten voor hun paard(en) of  
hun ambities op het gebied van tuinieren  
of gewoon voor ‘de rust’ ... . 
Vanaf dat moment tot heden zijn er grote 
veranderingen ontstaan in het gebruik van de 
percelen, de architectuur en bouwvolumes die 
verschenen op plekken waar gesloopt werd.
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Ommekeer
Bijzonder kenmerkend is het feit dat er bij nieuwbouw in Wenum 
Wiesel de laatste jaren een bepaalde ommekeer heeft plaatsgevonden. 
Waar vroeger kleine woningen op grote percelen stonden, staan nu 
grote woningen op kleine percelen. Dit leidt tot een volstrekt ander 
straatbeeld en staat feitelijk haaks op het oorspronkelijk (landschaps)- 
beeld van beide gebieden.

Beeldkwaliteit
Architecten spreken over ‘beeldkwaliteit’ om de esthetische waarde 
van een gebouw tot uitdrukking te brengen. Maar ook hier is sprake 
van een zekere mate van subjectiviteit. Want wat is mooi en wat niet? 
Bijzonder jammer is wel dat bij vele nieuwe woningen in Wenum 
en Wiesel door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de vroegere 
Welstandscommissie) blijkbaar vergeten is welke kwaliteiten, sfeer en 
beeld Wenum en Wiesel vroeger hadden, en dat hier mijn insziens 
onvoldoende op ingespeeld is. Maar, oordeelt u zelf!

John Buitenhuis

Over de geschiedenis van Wenum Wiessel

Aan geschiedenis gaat altijd een gebeuren 
vooraf. Dat geldt ook voor straatnamen. 
Om niet te verdwalen is er een gebeuren/
aanduiding geweest om wegen een naam te 
geven. Sinds 1851 is het wettelijk verplicht 
dat elke straat in Nederland een naam heeft. 
De behoefte hiertoe kwam als eerste in de 
dichtbevolkte steden. Op het platteland was 
dat minder noodzakelijk, men kende de 
omgeving en bewoning. In 1924 zijn door de 
gemeenteraad nagenoeg alle straatnamen 
in Wenum Wiesel vastgesteld. Deze 
werden door latere, nieuwe Nederlandse, 
spellingregels vervangen door die welke 
nu op de borden staan. Voordien gebruikte 
namen waren waarschijnlijk dezelfde als de 
huidige. In Wenum en Wiesel waren rond 
1840 slechts circa 80 woningen! Nu ruim  
het tienvoudige aantal.

Ons woongebied is aan de oostflank van 
het Veluwemassief en bestond uit heide-
landschap, graslanden en beken, met de 
Grift als waterafvoer naar het noorden. Wij 
creëerden daarin onze eigen leefomgeving. 
Begrippen als hoog, laag, droog, nat, enk,  

kamp, weide, bos/loo komen dus voor  
in de straatnaamgeving. Bovendien 
opvallende bouwwerken als een molen,  
kerk, uitspanning, logement en boerderij  
en natuurlijk ook ‘de weg naar’. Al die 
elementen komen wij tegen.

Korte uitleg van enige begrippen
Enk, kamp en weide hebben overeenkomsten. 
Deze zijn door de mens vormgegeven. Een enk 
is een door heideplaggen en mest vruchtbaar 
gemaakt stuk land om landbouwgewassen 
te verbouwen. Daardoor liggen zij hoger in 
de omgeving. Kijk bijvoorbeeld vanaf het 
Baronnenlijnfietspad richting windmolen van 
Vorderman. Een kamp is een stuk land met 
rondom gesloten begroeiing die uitbreken of 
insluipen van vee voorkomt, en kan zowel een 
weide als enk zijn.
Loo is een bos, maar ook een open ruimte in 
het bos. De schrijfwijze van loo komen wij, 
in een vereenvoudigde vorm, tegen in onder 
andere Wiesel , Greutel en Gortel.
Nu worden vele straatnamen al duidelijk, 
Wieselsekampweg, Wenumsedwarsweg, 
Laagakkerweg, Hoge Brink, enz.
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Niet elke straatnaam is direct te 
plaatsen, waarvan enige voorbeelden
Bentweideweg, het voorvoegsel bent. Bent 
of buntgras groeit op heidevlakten, het is zo 
stug dat schapen het niet eens vreten. Het 
is wel bruikbaar om bezems van te maken. 
Ook Greutelseweg (meerdere naamvarianten 
mogelijk) heeft met gras of wilde gerst van 
doen, in het dialect is het gres. Fantaserend 
kan het ook de weg naar Greutel zijn, maar 
dat dorp bestaat niet. Wel de weg naar Wiesel, 
Wenum, Elburg en Zwolle.
Straatnamen naar aanleiding van bijzondere 
objecten, zoals eerder genoemd, zijn 
wegwijzers. Zoals Nieuwe Molenweg, Koper-
molenweg maar ook Houtentorenweg. De 
houten toren die in Wiesel stond behoorde 
bij Paleis Het Loo en was een markeringspunt 
voor gasten die uit Amsterdam per boot via 
Harderwijk of Elburg over de Veluwse hei 
naar Het Loo reisden. Fundamentdelen zijn 
eens door iemand vastgesteld, maar niet 
vastgelegd in documenten, jammer. Even de 
klemtoon verleggen voor de werkelijkheid 
van nu: ‘Hout-en-toren-weg’.
Een wel heel bijzondere naam in dit rijtje 
is de Astaweg. De naamgever is de N.V. 
draadtrekkerij- en draadnagelfabriek ASTA. 
De firma ging in 1925 failliet! Zo’n industrie 
in een agrarisch gebied was niet gebruikelijk 
in die jaren, en er waren meer!
Wegen waren karrensporen, men ging per 
voet, paard, soms met wagen of diligence, 
en uitspanningen/herbergen waren een 
bittere noodzaak om uit te rusten; ook 
de paarden werden uitgespannen om te 
drinken, te eten en te rusten. Vaak waren 

die rustplaatsen ‘een uur gaans’ uit elkaar 
gelegen langs verbindingswegen en kanalen. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘de Nachtegaal’ aan 
de Anklaarseweg en ‘de Papegaai’ (niet de 
huidige boerenhoeve maar de eerdere hoeve 
die tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal 
stond), evenals herberg ‘de Ram’.
Het boerderijtje ‘de Fluit’ heeft zijn naam 
achtergelaten in Fluitersweg, zo ook de 
fruitkwekerij ‘Aurora’ aan de Plantageweg.

Er zijn ook straatnamen gewijzigd. De 
Vaassenscheweg is omgezet in Zwolscheweg 
(1924), de Keuterijweg (genoemd naar 
het toenmalige boerderijtje ‘de Keuter’) in 
Wieselsekampweg (1925) en Eikenhorstweg 
(naar een tussentijdse naam van 
landgoed Rotterdamse Kopermolen) in 
Kopermolenweg (1948).
Oude veldnamen komen ook voor: 
Groenenvelt en Klein Cannenburgh.

Tot slot is het opmerkelijk dat in de naam-
geving van onze wegen de grondgesteldheid 
in wegnamen is terug te vinden. Slechte 
gronden: Bentweideweg, Greutelseweg,  
De Haere.
Betere gronden: Groeneveltweg, Plantageweg 
en de ‘enk- en kampwegen’.

Nico Heiner

Bronnen
• Dr. D. Otten: Veldnamen en oude boerderij-

namen in de gemeente Apeldoorn
• J.D. Zoete e.a.: Straatgewijs
• Archieven CODA en Koninklijke Bibliotheek

Landelijk wonen op historische grond

Hoge, stokoude bomen langs een zandweg, 
weilanden met een enkel paard en wat 
schapen, een bomenrij in de verte. We 
dachten dat we er al voorbijgereden waren, 
toen we opeens de vervallen boerderij 
zagen waar we naar op zoek waren: 
Klein Cannenburgh 24. Scheef hangende 
staldeuren, een gebroken raampje met 
spinnenwebben en een vuil, gehaakt 
gordijntje erachter. We liepen om het huis 
heen naar de voorzijde, die uitkijkt over de 
weilanden, en zagen de optrekramen met 
vitrage en dode insecten op de vensterbank.

Het was het voorjaar van 2013 en juist toen 
we daar stonden, brak de zon door de wolken 
en bescheen de twee uitgegroeide leilindes en 
de leikastanje naast het huis. Die prachtige 
aanblik vergeten we nooit meer: we waren 
verkocht. Maar het huis gelukkig nog niet. 
De boerderij stond pas net te koop en wij 
werden op slag verliefd op deze fantastische 
plek, de rust en het weidse uitzicht.

We reden er nog een paar keer langs, ook ’s 
avonds laat en vonden het er zo heerlijk donker. 
Behalve die keer dat de volle maan scheen, 
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maar daardoor konden we juist dat konijn 
zo mooi zien, dat ons in het witte licht en de 
optrekkende mist recht leek aan te kijken.

In november van datzelfde jaar was de koop 
gesloten en was deze droomplek van ons. 
Dat we toen nog een anderhalf jaar plannen 
maken, verbouwen en verhuizen voor de boeg 
hadden, maakte niet uit. We gingen ervoor.
De huidige boerderij werd in 1821 gebouwd, 
in wiens opdracht is niet bekend. Het huis 
is vermoedelijk ooit in het bezit geweest 
van kasteel De Cannenburgh in Vaassen. 
Dat zou ook de straatnaam verklaren. Zeker 
is dat Johannes de Jongh , eigenaar van de 
Rotterdamse Kopermolen , tussen 1830 en 
1858 onder andere Klein Cannenburgh tot 
zijn bezittingen kon rekenen.
Vroeger keek je vanuit de boerderij naar de 
noordkant uit op een heideveld en naast de 
woning waren brede stroken begroeid met 
dennenbomen. Voor en naast de boerderij 
was een stukje bouwland en verderop 

weiland met stroken hakhout. Later zijn de 
dennenbossen ook gecultiveerd naar wei-en 
bouwland.
De familie Van Werven verhuisde in 1888 van 
Vaassen naar Wenum. In de hypotheekakte 
stond: “De bouwplaats Klein Cannenburgh 
aan de grindweg onder Apeldoorn.” Bij 
een latere verkoop wordt ook de ‘levende 
have’ beschreven in de akte van transport: 
“Twee koeien, twee kalveren, een geit, 
kippen en hanen.” Het was dus een echte 
keuterboerderij.

De tijd verstreek, maar behalve dat er 
in 1937 een wagenloods werd gebouwd, 
veranderde er niet veel. Tot 1955 was er geen 
elektriciteit, gas, water of riolering. Wel waren 
er twee handpompen, één op de deel voor 
het vee en één buiten voor het drinkwater. 
Gekookt werd er op petroleumstellen en de 
kolenkachels zorgden voor de warmte in huis. 
De zaterdagse wasbeurt vond plaats in een 
teiltje! En de zogenaamde ‘poepdoos’ werd 
zelfs nog gebruikt tot het eind van de vorige 
eeuw. Eind jaren 1980 kwam er aansluiting  
op de riolering.
Op een zeker moment in de geschiedenis 
vertrok de toenmalige eigenaar – nog steeds 
een Van Werven – naar de Zwolseweg om 
koster te worden in de Pniëlkerk. De zusters 
Lijda en Marie van Werven bleven in de 
boerderij wonen, waar toen geen vee meer 
gehouden werd, en zijn daar tot (bijna) aan 
hun overlijden toe gebleven.
Op 13 mei 1968 kwam het huis op de 
Rijksmonumentenlijst te staan. Veel werd 
er niet aan veranderd tot aan 2013: het huis 
had bij wijze van spreken zo in het Arnhemse 
Openluchtmuseum kunnen staan. Wij 
hebben tijdens de restauratie geprobeerd 
de waardevolle elementen te behouden en 
de stijl van de boerderij en de omgeving te 
waarborgen. Tegelijkertijd hebben we er 
een woning van gemaakt die voldoet aan de 
eisen van deze tijd. Daarmee is zeker iets 
verloren gegaan van het karakteristieke en 
sfeervolle huisje van vroeger, daarvan zijn we 
ons bewust. Maar we hopen dat we ook iets 
hebben behouden van het oude monument.

We zullen de boerderij, het erf en de 
prachtige omgeving koesteren zolang we hier 
mogen wonen. En we zijn trots en dankbaar 
dat wij een stukje aan de geschiedenis van 
Klein Cannenburgh mogen toevoegen.

Jos en Berna Tiel Groenestege

Landelijk wonen oud (foto boven) en nieuw (foto onder)
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Verhalen over en uit het Koninklijk Park

De Koninklijke Boerderij
Het moet 1935 zijn geweest, toen mijn ouders 
vanuit Eerbeek naar Apeldoorn verhuisden. 
Mijn vader was door Koningin Wilhelmina 
benoemd als haar bedrijfsleider op ‘De 
Koninklijke Boerderij.’
Vroeger was het de gewoonte om bij een 
landgoed of paleis een boerderij, een 
tuinderij, een bloemisterij en dergelijke te 
hebben. Zo hoorde de Koninklijke Boerderij 
bij Paleis Het Loo en was voor die tijd 
een groot bedrijf met een 50 ha. grond, 
een 30-tal melkkoeien, paarden voor het 
landbouwwerk, varkens en kleinvee, een 
traditioneel gemengd bedrijf.
Van de grond lag 20 ha. in en bij het park, 
onder andere voor het paleis, de Hertenkamp, 
De Dries en een 30 ha. in het Wenumseveld.
De boerderij bestond uit een complex van 
gebouwen. In 1929 was de koestal van de 
boerderij afgebrand. Er is toen in opdracht 
van Koningin Wilhelmina een moderne 
melkveestal voor 30 melkkoeien gebouwd, 

met veel licht 
en ruimte voor 
mens en dier, 
voorzien van 
een hooi-
hijsinstallatie, 
aan de 
voorzijde 
een geheel 
betegelde 
melkkamer, 
spoelkamer, 
kelder en een 
knechten-
kamer met 

een raam naar de stal, zodat je ook ‘s nachts 
vanuit je bed in de stal kon kijken. In deze 
melkkamer werd speciaal voor Hare Majesteit 
melk, boter, karnemelk en room gemaakt. 
Ik kan me herinneren dat er een aantal 
koeien alleen maar door bepaalde melkers 
(de melkers werden meerdere malen per jaar 
door een dokter gekeurd) werd gemolken. 
Deze melkkamer was heilige grond. Als kind 
was het ten strengste verboden je daar op 
te houden. Iedere dag werden de producten 
per transportfiets naar het paleis of naar het 
Loostation gebracht. In dit laatste geval was 
H.M. dan in Den Haag of op Soestdijk. Er 
werd ook melk gevent op Het Loo en aan 
particulieren.

Omstreeks 1953 is er een wet aangenomen 
die het verbood om de zogenaamde ‘rauwe’ 
melk te verkopen aan particulieren en dit was 
het einde van de melkleveranties aan H.M.  
In het vervolg ging alle melk naar Mariën-
daal, de melkfabriek aan de Deventerstraat, 
op de hoek met de Trekweg.

Moderne tijden braken aan en deden het 
Koninklijk Huis besluiten om aan mijn vader 
de boerderij te verpachten. En dit had weer 
tot gevolg dat schrijver dezes op het idee 
kwam om boer te worden op de Koninklijke 
Boerderij, later in 1960.

G.J. Wensink: Koninklijke boer, 
muzikant en organisator
Het leuke was dat boer Wensink en Koningin 
Wilhelmina wederzijds respect hadden 
voor elkaar. Hoe dat zat zal ik u proberen te 
vertellen aan de hand van enkele anekdotes.

Boer Wensink was op velerlei gebied 
een voorloper, zo ook agrarisch. In het 
begin van de 20-er jaren had hij de Rijks-
landbouwwinterschool gevolgd en het 
geleerde op een aantal bedrijven toegepast 
en de resultaten, onder andere gebruik 
van kunstmest en melkcontrole bij 
rundvee, waren daarbij opgevallen. Uit 200 
sollicitanten was hij de uitverkorene om Hare 
Majesteit te dienen als boer.
Tevens was boer Wensink een goede 
trombonist, dankzij het muziekmaken tijdens 
zijn diensttijd in de Eerste Wereldoorlog. 
Op Paleis Het Loo was het Harmonie-orkest 
Prins Hendrik; boer Wensink was niet alleen 
eerste trombonist, maar ook nog langer dan 
25 jaar voorzitter.
Op een bepaald moment, het zal in 1936 
geweest zijn, liep H.M. op de boerderij en trof 
natuurlijk mijn vader. Koningin Wilhelmina 
en mijn vader stonden gezellig te praten, 
ja, inderdaad over koetjes en kalfjes.Toen 
vertelde Koningin Wilhelmina mijn vader dat 
ze besloten had om een muziekvereniging op 
te richten voor de dorpjes Niersen en Gortel.
En ze vond dat mijn vader deze aspirant- 
muzikanten maar moest gaan opleiden, om 
er een fanfare korps van te maken. Mijn 
vader schrok van dit plan en hij reageerde 
onmiddellijk met “majesteit, daor moj mien 
helemaol niet veur hebben” (mijn vader sprak 
altijd dialect met de Koningin).

Boerderij Wensink in het Koninklijk Park
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“Doar moj iemand veur zuuken, die doar 
veur e leert hef ”, waarop onze vorstin tegen 
boer Wensink zei: “Ik heb dit zo besloten en 
zo gebeurt het”, waarop mijn vader zei: “Ja 
majesteit.
En zo kon mijn vader iedere week op de fiets 
naar Niersen. Daar stond een barak naast het 
zusterhuis en hier vonden deze sessies plaats.
De muziekvereniging heette ‘Wilhelmina 
Niersen/Gortel’ en speelde na de oorlog op de 
kerstfeesten van Paleis Het Loo en zelfs toen 
voor de radio.
Als zoiets gebeurde en het wat beter moest 
klinken had mijn vader de beste muzikanten 
van ‘Prins Hendrik’ aan de achterzijde er 
tussengezet, waarvan Koningin Wilhelmina 
niet op de hoogte was. De Koningin was er 
zeer trots op; dit hoorden wij weer van haar 
kamerdienaar als die op oudejaarsavond 
samen met mijn vader een liter jenever 
opdronk en dan wel eens wat loslippig werd.
Mijn vader stuurde ook ieder jaar met kerst-
mis een geslachte kalkoen naar het paleis. 
Deze traditie is door schrijver dezes en tot op 
heden door mijn zoon instandgehouden.

Je was eraan gewend als je op weg naar 
de Koningsschool in het park Koningin 
Wilhelmina zag aankomen op haar omafiets. 
Je stapte af, ging aan de kant staan, maakte 
een knik met je hoofd en zei afhankelijk van 
het moment van de dag “goedemorgen/-
middag of -avond”, waarop Koningin 
Wilhelmina steevast zei “mogge”.

Paard op hol
Bij ons op de boerderij stonden de boerderij-
en de parkpaarden in dezelfde stal, de 
zogenaamde ‘Nieuwe Stal’. Iedere werkdag 
verzamelde het bospersoneel zich om 
zeven uur bij de paardenstal. Dan was daar 
boswachter Marchal (ja, de vader van dominee 
G.W. Marchal) die de werkopdrachten gaf aan 
zijn mensen. Het is bij die stal waar zich ooit 
een tafereeltje afspeelde tussen boer Wensink 
en Koningin Wilhelmina.

Boer Wensink had de gewoonte tegen een 
ieder te zeggen wat hij ervan vond (tegen-
woordig heet dit een eigen mening) en bij een 
‘ieder’ hoorde ook Koningin Wilhelmina.
Om het verhaal te snappen moet ik even 
vertellen dat mijn oudste broer getrouwd 
was en kinderen had, inmiddels op 
Soestdijk werkte bij Juliana en Bernard, als 
bosbouwkundige, iets waarvan Wilhelmina 
natuurlijk op de hoogte was.

Er was één van de belsen (een sterk paarden-
ras, kwam veel in Zeeland voor, zeer geschikt 
voor bomen slepen) op hol geslagen. De 
sleepkar total loss, de koetsier niet gewond 
en de bels kwam later weer rustig naar huis 
lopen. Maar er was grote paniek geweest en 
hiervan had ook Wilhelmina gehoord.

Dus een paar dagen later, zo rond 12.00 uur 
komt Wilhelmina op de fiets (als er niets 
stond om de fiets tegenaan te zetten, liet ze de 
fiets vallen) naar de paardenstal. Mijn vader 
had er op dat moment niets te zoeken, ik ook 
niet, maar was erbij. Wilhelmina stond het 
paard toe te spreken.
Het volgende herinner ik me nog. “Arm 
paardje, jij moet ook zo hard werken en ik 
begrijp goed dat je er tussenuit bent gegaan”. 
Waarop mijn vader zei: “Majesteit, dit peerd 
hef nog nooit enen donder edaon, hi is er van 
luiegeit tussen uut egaon.”
Majesteit was even overdonderd, want 
normaal sprak je de koningin nooit tegen. 
Ze zei toen: “Wensink, ik heb meer verstand 
van paarden dan jij.” “Kan wel wel weezen 
majestiet, maar deneen hef nog nooit ewarkt.”
Mijn vader was een impulsief mens, zijn 
reactie was kwaad worden en weglopen en 
de paardenstaldeur dichtgooien. Majesteit 
loopt naar de deur doet deze open en roept 
mijn vader na: “Wensink, hoe gaat het met je 
kleinkinderen in Soestdijk?” Reactie van mijn 
vader: “Goed majesteit”.

Onze conclusie was dat Wilhelmina het 
prachtig vond om boer Wensink gewoon uit 
te dagen, omdat ze wist dat hij zeker geen  
ja-knikker was.

Graan weghalen onder de ogen 
van Koningin Wilhelmina
Het zal augustus 1949/50 geweest zijn, in 
ieder geval een natte zomer en het gemaaide 
graan stond aan garsten voor het paleis (waar 
nu de prachtige symmetrische tuinen zijn), 
toen Wilhelmina het idee kreeg om dit mooie 
tafereel eens te gaan schilderen.
Wensink, haar boer, had andere plannen 
namelijk het graan binnen te halen. Er 
werden wagens en trekkers geregeld en alles 
ging richting Paleis Het Loo, met de boer 
(inmiddels op een brommer) voorop en daar 
zat Hare Majesteit te schilderen.
Wensink liep naar haar toe en Wilhelmina 
zag de bui al hangen. “Wensink, je wilt zeker 
het graan voor mijn neus weghalen, maar dat 
gaat niet door hoor, ik wil het schilderen.” 
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Wensink werd kwaad en zei tegen Hare 
Majesteit: “Er kump reegen en de boel geet 
mien verrotten, het is noe goed weer en er 
kump morgen weer reegen.” Hij liep weg en 
zei tegen zijn mensen: “Jongens naar huus 
toe, laot et maar verrotten.”
Ze reden terug naar de boerderij en de boer 
was echt kwaad op Wilhelmina.
Toen ze thuis kwamen was er een telefoontje 
geweest van het paleis; Wensink moest het 
graan toch maar weghalen. Wilhelmina was 
gestopt met schilderen, want ze had kennelijk 
naar haar boer geluisterd.
Het schilderij is wel voltooid, want het is te 
bezichtigen (eigen werk van Wilhelmina).

Op de Koninklijke boerderij, inmiddels 
gepacht door Wensink, werd inmiddels 
rationeel geboerd en mijn vader had met een 
aantal boeren een K.I.-vereniging opgericht. 
K.I. staat voor ‘Kunstmatige Inseminatie’ 
bij rundvee. Er was hieraan grote behoefte, 
omdat de koeien niet meer drachtig waren 
te krijgen als gevolg van dekinfecties. Door 
toepassing van K.I. was dit probleem op te 
lossen. Er werden in Friesland dekstieren 
gekocht en deze werden op de boerderij 
gestald. Wensink was voorzitter en het werk-
gebied breidde zich snel uit tot de gehele 
Oost- en Noord-Veluwe. Een ruimte in onze 
woning werd ingericht als laboratorium 
en verzamelplaats van de inseminatoren. 

De eerste mensen waren D. Weijers en 
Van Schaik, ook dierenarts Lourens was er 
regelmatig. Op een zeker moment in 1957 
waren er 16 stieren en wel 10 inseminatoren. 
Toen het uit de hand liep heeft Wensink een 
stuk grond van Wilhelmina gekocht aan de 
Wenumsedwarsweg en daar het K.I.-station 
gebouwd. De grote stieren liepen regelmatig 
buiten in de weilanden en velen zullen het 
nog zo voor zich zien.
De inseminatoren reden in het begin op 
motoren en kwamen daarmee het Koninklijk 
Park in. Totdat er één Wilhelmina zag fietsen 
op de grote weg en er niet langs durfde. Dit 
hinderde Wilhelmina dusdanig dat er vanaf 
dat moment een verbod voor motoren in het 
park kwam. Tot de Koninklijke Stallen en 
daar de motor parkeren en dan per fiets naar 
de boerderij was de oplossing.

Herinneringen aan de oorlogstijd
Paleis Het Loo was in de oorlogstijd een soort 
ziekenhuis, althans er stonden rode kruizen 
op het dak geschilderd. De boerderij moest 
melk leveren aan de bezetter, maar deze werd 
aangelengd met water. Dit werd ontdekt en 
Wensink werd tegen de muur gezet, mijn 
vader praatte zich eruit door te vertellen dat 
hij het ook niet wist, omdat hij alleen maar 
bedrijfsleider was.
Ik herinner me nog een keuken vol met 
jongens uit Amsterdam die bij Teuge uit de 
trein waren gesprongen en in het park onder 
de rook van het paleis zich min of meer veilig 
waanden. Mijn moeder stond in een grote 
ketel soep te koken en maakte het lekker vet.
De jongens hadden al lange tijd geen goede 
maaltijd meer gehad en moesten maar eens 
lekker eten. De nacht erop sliepen ze in een 
schuilplaats op de hooizolder en toen begon 
voor hen de ellende pas goed. De soep deed 
zijn werk en ze zaten de halve nacht met de 
broek op de enkels.
Achter de boerderij ligt de schietbaan en 
daar waren de Hollandse SS’ers aan het 
oefenen. Ook waren er een aantal die eens 
op de boerderij gingen snuffelen en dit liep 
fout. Boven de varkensschuur vonden ze 
tien radio’s, een mooie auto kwam achter de 
strobalen vandaan, in een kelder een 20-tal 
nieuwe fietsen. Mijn vader riep tegen zo’n 
hogere SS’er dat hij er niets van snapte waar 
dat vandaan kwam. Deze man vertelde mijn 
vader dat hij dat om 17.00 uur zeker wel zou 
weten. Waarop mijn vader het maar verstandig 
vond in de bossen te verdwijnen. Mijn moeder 
had zich, gezien de vele kleren die ze aan had 

Boer Wensink tussen zijn schapen
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gedaan, voorbereid op arrestatie. Eén en ander 
gaf nogal wat commotie tussen Rauter (de 
beheerder van het geheel) en de baas van de 
Hollandse SS. Die konden het niet met elkaar 
vinden en zo liep het gelukkig met een sisser 
af, onder andere door bemiddeling van Jo 
Vogel, de hofjager.

Bij een razzia werden ze altijd van tevoren 
ingelicht en ging mijn broer Willem, toen 
rond 20 jaar oud, met een 15-tal mensen 
altijd het bos in en verstopten ze zich vaak 
tussen de jonge aanplant. Mijn moeder stond 
dan ‘s avonds pannekoeken te bakken voor 
als ze tegen het donker weer in huis waren.
In de laatste oorlogsdagen stonden rond de 
boerderij kanonnen opgesteld en werd er bij 
regelmaat richting Deventer geschoten. Die 
kanonnen waren verborgen achter houten 
palen en zandwallen. Na de oorlog hoorden 
wij dat het bij de bevrijders bekend was, maar 
dat ze het bezit van Wilhelmina niet wilden 
vernietigen.
Op zaterdag 14 april 1945 werden uit alle 
kanonnen de laatste kogels afgevuurd en 
binnen een half uur waren alle Duitsers met 
materiaal, alles getrokken door paarden, weg. 
Een Duitse officier vertelde mijn vader dat de 
bevrijders erg gemeen waren en soms, als zij 
al weg waren, alles platschoten. Achteraf is 
het geluk met ons geweest.

Voor mij als jochie van acht jaar was het een 
gezellige tijd. Er was een groot gezin bij ons 
in huis opgenomen. De familie Albers van 
de Spoorstaat uit Arnhem. ‘s Avonds zaten 
we met z’n allen in de kamer vaderlandse 
liederen te zingen en soms lekkere dingen te 
eten, die de melkbrengers naar het paleis daar 
stiekem hadden meegenomen.
Ook herinner ik me dat mijn vader veel fietste 
met grote fietstassen met vlees. Er werden 
regelmatig koeien geslacht en verdeeld onder 
mensen die weinig te eten hadden.

In 1960 heb ik de boerderij overgenomen en 
deze is later verplaatst naar Wenum, omdat 
‘Het Oude Loo’ en het paleis een andere 
bestemming kregen, paste een modern 
bedrijf niet meer in het Paleispark.
Op de zogenaamde ‘Wenumhoeve’ werden 
toen meer dan100 koeien gemolken, met 
nog een 100 stuks jongvee. Na de klap van de 
MKZ-crisis, waarbij 200 gezonde fokkoeien 
moesten worden geruimd (enkelen hadden 
meer dan 100.000 kg melk geproduceerd), 
hebben mijn zoon Gertjan en zijn vrouw 
Hanneke er een zorgboerderij van gemaakt.

Zo zie je na al die jaren sommige 
gebeurtenissen nog zo voor je.

Gerrit Wensink

De Grote Veldmaat (2008)

De boerderij van mijn opa

Aan de Veldmaterweg in Wenum op nummer 
10 en 12 heeft mijn opa Mor van den Bos 
samen met z’n vrouw Jansje Veeneman 
jarenlang zijn boerderij gerund. Opa had 
een gemengd boerenbedrijf met koeien, 
varkens, kippen en een paard en bezat 
ongeveer negen hectare landbouwgrond 
rondom het huis, in het Wenumse Veld en 
op de Wenumse Enk. De boerderij werd 
later voortgezet door mijn oom en tante Co 
en Antje van de Brandt en omstreeks 1972 
verkocht aan de familie Bultman die er nog 
steeds woont. Mijn tante Reina van den Bos, 
mocht er tot 1995 blijven wonen.

Het begin
Omstreeks 1900 is mijn overgrootvader 
Aalbert van den Bos op boerderij De Grote 
Veldmaat in Wenum komen wonen. De straat 

had toen nog geen naam, de boerderij had 
nummer J41. De boerderij was toen nog vrij 
nieuw en nog niet eens helemaal afgebouwd. 
Aalbert huurde de boerderij, zoon Mor kocht 
de boerderij voor 7.150 gulden van de heer 
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C. Eikendal toen hij 
in 1912 met mijn 
opoe Jansje trouwde. 
Mor en Jansje 
startten met de 
volgende bezittingen: 
boerderij met 
bijgebouwen en 
inboedel, één 
paard, vijf koeien, 
twee pinken, 
drie kalveren, 

negen varkens, 200 kippen en een totale 
grondoppervlakte van negen hectare.

Ik herinner me nog heel precies hoe de 
boerderij vroeger was. We kwamen bijna 
altijd binnen via de deel. Daar was de 
paardenstal en een kleine stal voor pinken 
en kalveren. Daar was ook de pomp waar 
het water werd opgepompt voor mens en 
dier. Het water had een ijzerachtige smaak 
vanwege het ijzeroer dat er in de grond zat. 
Dan was er de plee. Dat was een langgerekt 
hok met aan het eind een plank met een 
ronde deksel erop. Als je op de plee zat 
en je liet je behoefte vallen, dan klaterde 
dat uitbundig, want het viel direct in de 
gierkelder eronder. WC-papier zoals nu was 
er niet, je moest je kont afvegen met papier 
van in stukken gescheurde tijdschriften. 
Vanuit de deel was er ook nog een slaap-
kamer. Aan de andere kant van de deel 
stonden de koeien.

Vanaf de deel ging je naar de geute (keuken) 
met een ingang naar de kelder waar de 

inmaakpotten en de weckpotten 
stonden. Vanuit de geute ging je 
naar de kamer. In de kamer had je 
een deur naar het opkamertje en 
aan de andere kant de deur naar 
de achterkamer. In de kamer was 
ook de grote schouw met blauwe 
borden erop. Verder stond in 
beide kamers een kabinetkast met 
linnen- en serviesgoed. In beide 
kamers waren bedsteden. Aan 
de zolder hingen de worsten en 
stukken spek.

Naast het woonhuis met deel stond 
de schuur. Vanuit de geute stak je 
een bestraat stukje over en kwam 
je in het bakhuis. Daar stond een 
fornuispot, waaronder een vuur 
kon worden gestookt. Dat werd 

gebruikt om de was te koken en werd ook 
gebruikt met het slachten van het varken 
in het najaar. In het bakhuis hing altijd een 
rokerige lucht. Je kon dan doorlopen naar de 
rest van de schuur. Daar waren de hokken 
van de varkens. het was daar erg stoffig en het 
wemelde van de ratten.

Aalbert van den Bos en kinderen (ca. 1910)

Dan had je buiten de ‘loze’ (de loods), daarin 
stonden de gereedschappen waarmee opa 
werkte: de wagen met de houten wielen, 
de mestkar, de ploeg, het paardentuig enz. 
Tegenover huis en schuur stond de hooiberg, 
met ernaast het rijshout en hout voor het 
fornuis en het vuur in het bakhuis. Ook stond 
er een grote slijpsteen met een slinger. Op 
het erf stond en staat nog steeds een grote 
kastanjeboom, daarnaast was een kippenhok. 
Achter het kippenhok was een plek waar 
men afval verbrandde. Aan de andere kant 
van het huis (de voorkant) had je ‘de Hof ’, 
oftewel de groentetuin waar opa van alles 
voor het gezin verbouwde Ook stonden er 
vruchtbomen. Dat was ook de kant waar zich 
de beek bevond, maar eerst stonden er nog 
een paar kippenhokken en daarachter een 
bleekveldje voor de was. Je kon de beek in via 
een vlonder. Je kon altijd aan het beekwater 
zien of de watermolen van Van Bree maalde. 
Als dat het geval was dan stroomde de 
beek heel snel en was het water wat troebel. 
Maalde men niet dan stroomde het rustig en 
zag je de visjes zwemmen. Het was een mooie 
schone beek, vol met waterplanten. Een paar 
honderd meter verder werd de beek over De 
Grift geleid en stroomde dan het kanaal in.

Zowel opa als opoe heb ik goed gekend, maar 
ik bewaar de meeste herinneringen aan opa, 
een niet al te grote man die altijd kaarsrecht 
liep. Hij droeg altijd een manchesterbroek, 
kiel of vest en een platte zwarte pet op z’n 
hoofd. ’s Zomers als het warm was droeg hij 

Achterkant boerderij

Reina in klompenhok
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een strohoedje. Hij had altijd klompen aan, 
zelfs als hij in de kamer zat. Behalve als hij 
naar de kerk ging, dan droeg hij schoenen, 
een zwart pak en wit overhemd. Het was 
een man die een groot natuurlijk gezag 
uitstraalde. Hij had weinig woorden nodig 
om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Hij 
praatte ook niet gemakkelijk, als hij wat zei 
dan kneep hij eerst z’n ogen dicht. Volgens 
mij dacht hij veel na over de dingen, wist 
altijd precies waar de preek van de vorige 
zondag over gegaan was en volgde ook de 
politiek op de voet. Ik denk met veel respect 
terug aan mijn grootvader. Met hart en ziel 
heeft opa zich z’n hele leven ingezet voor z’n 
gezin en z’n boerderij. De (gereformeerde) 
kerk nam in zijn leven ook een heel 
belangrijke plaats in.

In de beginjaren had opa een boerenknecht, 
Hendrik Beumer, later hielpen hem z’n 
acht dochters, vooral Reina die hem heeft 
geholpen totdat opa in het begin van de 
jaren vijftig van de vorige eeuw stopte met 
de boerderij en die overdeed aan ’n dochter 
Antje en haar man Co van den Brandt.

Opa en opoe gunden zich nooit tijd voor 
ontspanning. Voor opa was het wekelijkse 
bezoek op maandagmorgen aan de 
Apeldoornse markt de ontspanning van de 
week. Hij ging er heen met paard en wagen. 
Op de terugweg ging hij dan steevast langs  
bij bakker Loman aan de Vlijtseweg om voor 
de hele week brood te halen.

Heel zelden gingen opa en opoe een paar 
dagen uit. Mijn 
tante Marie vertelde 
hierover onlangs 
een leuke anekdote. 
Ze hadden zich ooit 
laten overhalen om 
een paar dagen te 
komen logeren bij 
een zus en zwager 
in Amersfoort. Opa 
was gewend om 
’s morgens altijd 
vroeg op te staan 
om te melken en 
dat deed hij toen 
gewoontegetrouw 
ook. En zo kon het 
gebeuren dat hij al 
om zes uur in de 
morgen aanbelde bij 

een neef en z’n vrouw. Die lagen natuurlijk 
nog in bed toen er werd aangebeld. De neef 
werd wakker van het bellen en keek uit het 
raam. Hij zei tegen z’n vrouw: “We moeten 
uit bed, want ome Mor staat voor de deur”. Ze 
hebben ome Mor binnengehaald en een kopje 
thee voor hem gemaakt.

Mijn vader Goossen, opa en een familielid

Eens in de maand op zaterdagavond knipte 
mijn vader het haar van opa. Opa nam dan 
plaats op een keukenstoel op de deel en m’n 
vader knipte hem helemaal kaal met zo’n 
ouderwetse handknipper. We zagen opa op 
zaterdagavond ook vaak op z’n keukenstoel 
zitten met z’n voeten in een bak water. Ik denk 
dat het z’n enige wasbeurt in de week was 
naast het dagelijkse wassen onder de pomp.

Ook kwamen we er vaak op zondagmiddag. 
Dan werd er altijd een wandeling gemaakt 
op het erf en over de landerijen. En dan 
natuurlijk de verjaardagen van opa en opoe. 
De broers en zussen van opa en opoe zaten 
dan te debatteren in de kamer en wij als 
kinderen vermaakten ons buiten of op de 
deel. Onze tantes zorgden dan voor snoep en 
drinken: borstplaat, chocolaatjes en ranja.

En dan de vakanties: in de lente als de 
koeien weer naar buiten gingen werd de 
deel schoongemaakt, de muren werden wit 
en zwart gekalkt, er werden gordijnen neer 
gehangen als afscheiding, een paar oude 
bedden geplaatst en ziedaar: de logeerruimte 
waar we sliepen. De afspraak was dat we 
halve dagen meehielpen op de boerderij en 
de andere helft van de dag mochten we dan 
spelen. Dat deden we dan vooral in de beek 
achter het huis en daar waar de beek in het 
kanaal uitkwam. We aten er ondertussen goed 
van, vooral omdat we bijna de hele dag buiten 
waren. Vooral de echte roomboter vond ik 
fantastisch, want dat kregen we thuis nooit.Reina en Johanna (1942)
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Opoe naast de boerderij Veldmaterweg

Ik heb ook meegeholpen met bijvoorbeeld 
het maaien van de rogge en de haver. Dat 
ging toen nog met de hand. Een aantal 
mannen, waaronder buurman Derk Jansen 
en mijn vader, maaiden de rogge met zicht 
en pikhaak, legden dat in bossen neer en wij 
bonden dan een band rogge om de bossen. 
We werden regelmatig voorzien van koffie 
en thee die door één van de tantes werd 
gebracht. Als het erg warm was kregen we 
bier: een halve literfles Grolsch per persoon. 
Na zo’n fles lag het werktempo wel een stuk 
lager, want we waren niets gewend.

Als de rogge of haver droog was hielpen 
we mee ‘garven schiet’n’. De bossen werden 
dan in de berg gegooid. Ook met het hooien 
hielpen we mee. Het mooiste was om bovenop 
een vracht hooi mee terug te rijden naar huis.

Opa deed alles nog ouderwets, met hand-
kracht en hulp van z’n paard, een mooie 
kastanjebruine vos met witte manen. Hij 
werkte altijd door in een rustig en gestaag 
tempo, ploegen met een houten ploeg met 
een groot en een klein wiel, ‘mestvaar’n’ met 
een kar en verder had hij een wagen met hoge 
hekken aan de zijkant die eraf gingen als er 
hout werd gehaald uit het bos. De zitplaats 
van de wagen was tevens een kist met 
gereedschap. De wielen waren van hout met 
ijzeren banden, regelmatig werden de lagers 
gesmeerd met wagensmeer.

Rond de boerderij scharrelden altijd kippen 
rond en verder zorgen de honden Azor en 
Tommy voor de veiligheid.

Opa ging elke zondagmorgen naar de 
Noorderkerk op de fiets. Z’n fiets had geen 
bagagedrager, omdat opa vanaf de achterkant 
van de fiets opstapte. Daarvoor zat er een 
steuntje op de achteras gemonteerd waar hij 

z’n voet opzette om dan vervolgens met een 
grote zwaai op het zadel te belanden. Opoe 
heeft nooit leren fietsen. Als die in vroeger 
tijden naar de kerk wilde dan ging ze lopend 
naar de kerk aan de Piet Joubertstraat, 
een wandeling van bijna een uur. Mijn 
overgrootvader Aalbert ging heel vroeger wel 
met de trein naar de kerk. Hij stapte dan op 
de trein bij station Wenum om bij station  
Het Loo weer uit te stappen.

Toen opa ongeveer 75 jaar oud was deed 
hij de boerderij over aan z’n dochter en 
schoonzoon. Daarvoor werd de boerderij 
enigszins verbouwd. De deur tussen keuken 
en kamer werd dichtgetimmerd, de bedsteden 
 werden verwijderd, er werd een hokje met 
kookgelegenheid aangetimmerd en zo 
hadden opa en opoe een eigen ingang met 
een woonkamer, slaapkamer en piepklein 
keukentje.

Mor van den Bos en zus Mina Holtrigter- 
van den Bos (1965)

De gezondheid van opoe werd geleidelijk 
minder, ze kreeg veel last van aangezichts-
pijnen waarvoor ze veel gebruik maakte 
van een speciale rode lamp. Opa bleef tot 
het laatst werken in de tuin en deed allerlei 
andere klusjes. Opoe overleed in 1962, opa in 
1966. Mor en Jansje liggen allebei begraven 
op de begraafplaats aan de Soerenseweg te 
Apeldoorn in hetzelfde graf waar ook opa 
Aalbert ligt. 
Nadat de familie Bultman het huis heeft 
gekocht mocht mijn tante Reina er blijven 
wonen tot 1995. De omstandigheden waren 
primitief, ze kookte op petroleumstellen en 
de plee was buiten. Maar dat deerde haar niet. 
Het heeft wel een artikel opgeleverd in het 
boek ‘Veluws Portret’.

Jan Grefhorst
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Bijzondere monumentale objecten

Het waardevolle, karakteristieke beeld 
van het landschap van het bestemmings-
plangebied Wenum Wiesel wordt bepaald 
door de volgende ruimtelijk-cultuurhistorische 
lagen: het oude agrarische landschap van 
enken, kampen, houtwallen en boerderijen 
(middeleeuwen tot 19e eeuw); het proto-
industriële systeem van sprengenbeken, 
watermolens en wasserijen; de jonge 
heideontginningen met verspreid liggende 
boerderijen (19e en eerste helft van de 20e 
eeuw); de landgoederen met de bijbehorende 
landhuizen; en de oude infrastructuur.

Zowel Wenum als Wiesel vormden in het 
verleden afzonderlijke marken. Dit waren 
de organisatieverbanden die ontstaan waren 
vanuit de noodzaak om de omringende 
woeste gronden en heidevelden voor de 
boerenbedrijven niet verloren te laten gaan. 
Via de marken kon het gebruik van de 
gronden aan strikte regels worden gebonden. 
Beide voormalige marken behoren tot de 
dorpen en buurtschappen die in de vroege 
Middeleeuwen en later zijn ontstaan op 
de oostelijke flanken van het Veluwse 
stuwwalgebied en de lager gelegen gronden 
van de IJsselvallei. Hier ontwikkelde zich 
een uitgekiend landbouwsysteem waarbij 
onder andere gebruik gemaakt werd van de 
natte broeklanden (ten oosten van Wenum) 
als hooi- en weidelanden, en de heidevelden 
rond Wiesel voor de schapenteelt. Rond 
Wiesel, dat voor het eerst in 1337 vermeld 
wordt in de schriftelijke bronnen, is het oude 
enkenlandschap zeer goed bewaard gebleven. 
De woeste gronden van het Wieselsche Veld 
kwamen in de late 19e eeuw in bezit van 
de Kroondomeinen en werden opnieuw 
bebost. Evenals Wiesel heeft ook Wenum nog 
steeds een agrarisch karakter met verspreid 
liggende bebouwing. Voor de ontwikkeling 
van Wenum was vooral de Wenumsche 
Beek van belang. Deze was onmisbaar voor 
de waterhuishouding van het gebied maar 
ook voor de industriële ontwikkeling. De 
beek voedde verschillende watermolens, 
aanvankelijk in gebruik als papiermolen maar 
in de 19e eeuw omgevormd tot wasserij. Op 
de plek van de huidige Wenumsche Water-
molen stond al in 1313 een molen. Andere 
bekende molens waren de zogenaamde 
Pannekoeksmolens die tot 1835 onder de 
naam Rotterdamse Kopermolen fungeerden.

Toegangspoort, Rotterdamse 
Kopermolen (gemeentemonument)

De poort aan de Zwolseweg bevindt zich 
aan de westzijde van de weg en vormde 
oorspronkelijk de toegangspoort tot het 
landgoed De Rotterdamse Kopermolen. 
De naamgeving hiervan verwijst naar de 
Rotterdamse koopman Daniël de Jongh die 
in 1753 eigenaar werd van dit landgoed en 
de zogenaamde Pannekoeksmolens (deze 
uit 1627 daterende papiermolens waren 
genoemd naar hun eigenaar: Reynder 
Pannekoeck). Daniël de Jongh liet de 
molens ombouwen tot kopermolens. Tot 
1835 functioneerden ze onder de naam 
Rotterdamse Kopermolens. De betreffende 
toegangspoort bestaat uit zandstenen posten 
en smeedijzeren hekken. Het object dateert 
mogelijk nog uit de tweede helft van de 18de 
eeuw en is uitgevoerd in een sobere Lodewijk 
XIV-stijl. De toegangspoort bezit binnen de 
gemeente Apeldoorn zeldzaamheidswaarde.

Lees meer op: 
www.geheugenvanapeldoorn.nl/#/
bijzondere-plaatsen/wenum-wiesel/
rotterdamse-kopermolen/

Wieselseweg 102, Villa Dennenkamp 
(rijksmonument)
Deze kleine rijksmonumentale villa, gelegen 
in het bosrijke gebied van de Wieselseweg 
met als oorspronkelijk naam ‘Dennenkamp’ 
is in 1933-1934 gebouwd in de stijl van 
het Functionalisme, naar ontwerp van de 
Haarlemse architect Jan Piet Kloos (1905). 
Het pand is het enige gebouw binnen 
de gemeente Apeldoorn dat is gebouwd 
volgens de principes van deze stijl en het 
eerste zelfstandig uitgevoerde villa-ontwerp 
van Kloos, die een omvangrijk oeuvre zou 
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nalaten. De architect 
begon zijn carrière 
als ontwerper en 
opzichter voor J. 
Duiker bij de bouw 
van ‘Zonnestraal’ te 
Hilversum (1927). 
Na tussen 1928 
en 1932 te hebben 
gewerkt voor W.M. 
Dudok vestigde 
hij zich in 1932 als 
zelfstandig architect 
te Haarlem.

Greutelseweg 45, ’t Hommelnest 
(gemeentemonument)
Vanaf het begin van de 20e eeuw maakte 
Wiesel een ontwikkeling door als 
vestigingsplaats voor welgestelden, een 
tendens die voortduurt tot op de huidige dag. 
Er ontstonden enige landgoederen zoals De 
Ploeg (1911) en De Zandhegge. In de loop 
van de eeuw werden diverse boerderijtjes 
verbouwd tot een luxe woning. Ook werden 
enige geheel nieuwe kleine landhuizen 
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld Greutelseweg 
45. Deze ontwikkeling liep parallel met de 
afnemende agrarische betekenis van het 
gebied. De verschillende wasserijen verloren 
eveneens hun functie en werden verbouwd 
ten behoeve van een andere bestemming.
Het kleine landhuis aan de Greutelseweg 
45 werd omstreeks 1915-1920 gebouwd. 
Het pand werd ontworpen onder invloed 
van de vormentaal van de cottagestijl, een 
belangrijke architectuurstroming binnen de 
landhuis in de eerste helft van de 20e eeuw. 
Typerend is de op de traditionele landelijke 
bouwkunst aansluitende hoofd- en kapvorm 
(afgewolfd zadeldak) en de rietdekking. Ook 
de met veelruits ramen gevulde vensters 
sluiten aan bij de rustieke kenmerken van 

de cottagestijl. Het 
exterieur van de 
woning onderging 
geen ingrijpende 
wijzigingen 
waardoor het 
oorspronkelijke 
karakter op een gave 
wijze behouden 
bleef.

Greutelseweg 61, Villa De Ploeg 
(gemeentemonument)
Het ruime landhuis De Ploeg aan de 
Greutelseweg 61 te Wiesel bevindt zich 
binnen een uitgestrekt terrein met erf en 
siertuin en heeft verschillende bijgebouwen. 
De Ploeg werd gebouwd in 1911 in opdracht 
van de heer Dobbelmann, grootvader van de 
huidige bewoner. De eerste steen werd op  
5 april van dat jaar gelegd door Trude en 
Mies Dobbelmann.

De naamgeving De Ploeg verwijst naar 
de boerderij die hier eerder gestaan had. 
Op het bijbehorende terrein werd door de 
familie Dobbelmann veehouderij toegepast. 
Op het terrein bevinden zich dan ook nog 
verschillende stalgebouwen. Het gebouw 
heeft invloeden van zowel de chaletstijl 
(korbelen en dakkapellen) als de Jugendstil 
(glas-in-lood). Binnen het interieur zijn op 
Engelse wijze de verschillende vertrekken 
gesitueerd rondom een centrale hal. Dit 
principe is terug te voeren op ontwikkelingen 
binnen de Engelse landhuizenbouw en was 
vooral in de eerste helft van de 20e eeuw zeer 
populair binnen de Nederlandse bouwkunst. 
Doordat ook bijgebouwen in de zin van een 
authentieke schuur met paardenstallen en 
een aansluitende schuur alsmede een klein 
tuinhuisje bewaard gebleven zijn vormt het 
landhuis tezamen met deze onderdelen een 
van belang zijnd totaalensemble.

Villa Dennenkamp

‘t Hommelnest
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De aanwezigheid van monumentaal 
geboomte zoals de kastanje links van 
het pand en de beukenrij rechts daarvan 
onderstreept deze betekenis.

Greutelseweg 62 (gemeentemonument)

Veluws daglonersboerderijtje, waarschijnlijk 
daterend uit het midden van de 19e eeuw. 
De oorspronkelijke erfaanleg is nog 
herkenbaar. Het boerderijtje is van het 
hallehuistype. Tot eind jaren tachtig woonde 
hier Jansje ten Hoove. Het huisje was tot 
die tijd nog helemaal origineel met in het 
voorhuis de woonkamer en bedsteden en 
in het achtergedeelte een geitenstal. Na 
het overlijden van mevrouw Ten Hoove 
is het huis verkocht en in 1991 grondig 
gerestaureerd en gemoderniseerd waarbij 
zoveel mogelijk rekening is gehouden met de 
oorspronkelijke indeling met behoud van de 
bedsteden in de voorkamer.

Groeneveltweg 2, Boerderij Groenevelt 
(gemeentemonument)
De hallehuisboerderij aan de Groeneveltweg 2  
werd in 1908 gebouwd voor J. ten Sijthoff. 

De door Sijthoff gelegde eerste steen bevindt 
zich in de voorgevel. Opdrachtgever tot de 
bouw was de Heidemaatschappij, die in het 
toenmalige Wenumsche Veld, waar zich 
in de 19e eeuw uitgestrekte heidevelden 
bevonden, ontginnings-werkzaamheden 
uitvoerde. Het pand werd ontworpen door 
de bekende Apeldoornse architect J.A. Wijn 
die in Apeldoorn een groot aantal woon- en 
winkelpanden bouwde in Jugendstil. De 
Jugendstil is ook zichtbaar bij de boerderij 
aan de Groeneveltweg. Dit blijkt vooral uit de 
tegeltableaus binnen de voorgevel. De tableaus 
met de bouwjaaraanduiding hebben florale 
siermotieven. Voorts accentueerde Wijn 
in zijn boerderij-ontwerp een traditioneel 
plattelandskarakter, hetgeen te zien is via het 
afgewolfde zadeldak. De veelruits roeden 
verdeling binnen bovenlichten alsmede de 
contrastwerking van (later witgeschilderde) 
grijze kalkzandstenen gevels met uitgespaarde, 
in rode baksteen gemetselde speklagen zijn 
typerend voor ontwikkelingen die binnen de 
vroeg 20e-eeuwse bouwkunst gezien kunnen 
worden. Het pand heeft in de loop van de 
tijd enige wijzigingen ondergaan. Zo zijn 
de meeste vensterluiken verdwenen. Aan de 
rechterzijde van het pand werd omstreeks 
1975 een éénlaags uitbouw gerealiseerd met 
een lessenaarsdak. Tegen de linkerzijgevel 
werd een houten aanbouw geplaatst en vond 
ten behoeve van een nieuwe ingang een 
geveldoorbraak plaats. De getoogde deeldeur 
binnen de achtergevel werd voorzien van een 
nieuwe dubbele schuifdeur met een schuifbalk 
die voor de ingang tegen de gevel geplaatst 
werd. De hoofdingang binnen de voorgevel 
werd voorzien van een nieuwe deur. Ondanks 
de wijzigingen is het karakter van het pand 
vrij gaaf bewaard gebleven.

Yvonne de Vries

Bronnen:
- Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering 

van de karakteristieke bebouwing in Wenum 
en Wiesel Apeldoorn, onderzoek in opdracht 
van de gemeente Apeldoorn 2001

- Monumentenbeschrijvingen gemeente 
Apeldoorn door het Monumenten Advies 
Bureau uit Nijmegen

Zie ook www.geheugenvanapeldoorn.nl 
gemeentelijke- en rijksmonumententeksten, 
gemaakt door Willem Ormel aan de hand  
van de monumentenbeschrijvingen.

Boerderij Groenevelt
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Een Duitse jager in een Wenums weiland

Zondag 30 januari 1944: de geallieerden 
voeren met 777 bommenwerpers en 635 
jachtvliegtuigen een bombardementsmissie 
uit op diverse industriële doelen in 
Braunschweig-Hannover. Onderweg worden 
ze aangevallen door jagers van de Luftwaffe, 
waardoor boven Apeldoorn de zondagsrust 
ruw wordt verstoord.

Wim van Houtum uit Ugchelen, negentien 
jaar bij het uitbreken van de oorlog, schrijft 
hierover in zijn dagboek het volgende: “Het 
hoogtepunt is om 13.30 uur. Gedurende 
tien minuten woeden hevige luchtgevechten 
zoals wij nog niet hebben meegemaakt. Naast 
het mitrailleur- en kanonvuur hoort men 
het huilen van de jagers. Op één moment 
weerklinken talrijke ontploffingen. Het 
kan niet anders zijn dan een neergeschoten 
vliegtuig dat in stukken te pletter valt. Het 
gieren dat met dit lawaai samen gaat doet 
onze mening nog versterken ... . Tegelijk 
wordt er luchtalarm gegeven. Het gejank van 
de jagers is nog niet voorbij. Enige Duitse 
toestellen komen voortdurend beneden de 
wolken om later vanuit een andere richting  
te kunnen aanvallen. Later horen wij dat er 
twee jagers zijn neergeschoten.”

Eén van de jagers stort neer in Wenum-
Wiesel. Na de crash bergen de Duitsers enkele 
grotere wrakdelen van de Messerschmitt. 

De rest, inclusief de stoffelijke resten van 
de piloot, wordt achtergelaten en door 
de toenmalige eigenaar begraven in zijn 
tuin. Zesenzestig jaar na de crash, in april 
2010, wordt de Sectie Archeologie van de 
gemeente Apeldoorn bij de berging van 
dit vliegtuig betrokken. In twee weken tijd 
wordt het vliegtuigwrak naar boven gehaald. 
De stoffelijke resten van de piloot worden 
inderdaad aangetroffen en zorgvuldig 
geborgen. Uiteindelijk wordt de piloot op de 
Duitse begraafplaats in IJsselstein begraven. 
Het vliegtuig zelf is in een niet in al te beste 
staat; veel elementen zijn al ver doorgeroest, 
maar nog wel goed herkenbaar. Zo is het 
motorblok aangetroffen, de propellorbladen, 
boordwapens- en munitie en het landings-
gestel met zelfs nog de rubberen band om  
het wiel.
 
Bijzonder zijn twee vondsten die een uniek 
verhaal kunnen vertellen. Zo zijn op één 
van de vliegtuigonderdelen rode verfresten 
ontdekt. Deze verf werd aangebracht op 
toestellen die boven de woestijn vlogen. Dit 
betekent dat dit vliegtuig, of onderdelen 
daarvan, eerder ingezet is geweest bij 
vluchten over de Sahara. Ook het fragment 
van een landkaart, vastgekoekt op een 
onderdeel net buiten de cockpit, geeft het 
vliegtuigwrak een persoonlijk verhaal mee: 
naast navigatiemiddelen werd er ook gewoon 
op een kaart gekeken. Door de vondst van 
dergelijke bijzondere objecten groeide het 
besef dat archeologen een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren aan het bergingsteam. 
Toen aan het eind van 2010 een tweede 
berging in Apeldoorn op stapel stond, de 
berging van ‘The Little Guy’, werden de 
archeologen dan ook opnieuw uitgenodigd.

Voor meer informatie over vliegtuigbergingen 
in Apeldoorn kunt u kijken op:
http//:www.geheugenvanapeldoorn.nl/files/
apeldoorn/17_-_vliegtuigbergingen.pdf

Robert de Hoop
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Prehistorisch grafveld Wieselseweg

Bij de kruising van de Wieselseweg met de 
Greutelseweg liggen twee gerestaureerde 
grafheuvels. Ze liggen links en rechts van 
het woonhuis en zijn voorzien van een 
mooi infopaneel. In de hele late prehistorie 
van Late Steentijd tot zelfs in de Romeinse 
tijd zijn grafheuvels opgeworpen. In de 
heuvels konden zowel graven als crematies 
met bijgiften liggen en ook dierengraven 
of alleen maar aardewerk. Deze twee 
heuvels zijn niet archeologisch onderzocht, 
maar in één zijn wel scherven van 
klokbekeraardewerk gevonden die dateren 
uit circa 2500-2000 voor Christus.

Verderop in het Kroondomein hebben in 
2007 t/m 2009 belangrijke opgravingen van 
meerdere grafheuvels en hun omgeving 
plaatsgevonden. De Universiteit Leiden, 
het Rijksmuseum van Oudheden, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
de gemeente Apeldoorn werken samen in 
dit grafheuvelproject genaamd Ancestral 
Mounds (zie www.grafheuvels.nl). Er wordt 
niet alleen naar de grafheuvels zelf gekeken, 
maar ook naar de archeologische sporen 
eromheen en hun ligging in het landschap. 
Van drie nieuw ontdekte grafheuvels aan 
de Wieselseweg is een kwart opgegraven en 

daarnaast is veel onderzoek rond deze en 
andere grafheuvels in de directe omgeving 
gedaan. Twee van de grafheuvels zijn in de 
Midden Bronstijd opgeworpen en daarna zijn 
steeds met korte tussenpozen bijzonder veel 
crematiegraven bijgezet. In totaal zijn in twee 
kwarten 18 crematiegraven gevonden van 
volwassenen – vooral vrouwen – en kinderen! 
In langgerekte kuilen lagen groepjes van 
botresten bij elkaar en delen van de verkoolde 
brandstapels zijn met de dode meebegraven. 
Dit wijst op speciale grafgebruiken, die nog 
nader onderzocht worden.

Onder en naast de andere grafheuvel werd 
een rij van oudere kuilen gevonden. Daarin 
bevonden zich bijzondere voorwerpen: 
gebroken stenen, waarschijnlijk door 
verhitting gespleten en een barnstenen 
hanger. Ook werd ontdekt dat de 
archeologische resten en sporen buiten de 
grafheuvels zeer ondiep in de bodem zitten 
en daardoor erg kwetsbaar waren voor de 
vroegere bosontginning met bijvoorbeeld de 
stoomploeg, maar dat nu ook nog zijn voor 
graafwerkzaamheden.

Janneke Zuyderwyk, archeoloog
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Windmotoren in Wenum – wat, wanneer en waar

Historie en achtergrond van twee opmerkelijke objecten in het Wenumse landschap

Zoals u zult weten zijn we vanuit de 
dorpsraad al enige tijd bezig met het 
onderzoeken van de mogelijkheid om de 
twee, in Wenum aanwezige, windmotoren 
in oude glorie te herstellen. Steeds vaker 
bereikt ons daarbij de vraag, meestal 
gesteld door jongere bewoners, waar die 
windmotoren voor dienden en waar ze 
vandaan komen. Daarom dit artikel over de 
beknopte geschiedenis van de windmotor, 
zijn oorsprong en wanneer ze voor het eerst 
in Nederland verschenen.

De sprong
Daartoe moeten we een grote sprong maken, 
niet alleen in de tijd, maar ook in afstand. 
We gaan daarvoor terug naar het midden 
van de 19e eeuw, naar circa1850 om precies 
te zijn, en komen terecht in het midden van 
de Verenigde Staten van Amerika. Dit is het 
land van de grote steppen, het land van de 
bizon, de indianen en de tijd van de grote 
trek van het oosten naar het ‘wilde’ westen. 
Het was de tijd van de grote karavanen met 
kolonisten op weg naar de westkust van 
Amerika. Daar, achter de Rocky Mountains, 
lag immers het vruchtbare Californië. Het 
was een tocht van duizenden kilometers met 
huifkarren, vol ontberingen, woeste rivieren, 

droge woestijnen, 
hoge bergen en ... 
indianen. Velen 
stierven onderweg 
en sommigen 
bleven hangen in 
het prairiegebied 
halverwege; het 
noorden van Texas, 
Oklahoma, Kansas 
en Nebraska. Dit 
waren gebieden 
met grasland in 
overvloed, zodat 
veeteelt en landbouw 
mogelijk was en waar 
de wind vrij spel 
had (tornado alley). 
De aanwezigheid 
van water was 
echter essentieel 
om te kunnen 
overleven, maar 

niet elke farm lag aan een beek of rivier of 
in de nabijheid van een bron. Afhankelijk 
van de bodemgesteldheid was er soms 
wel grondwater, maar dat moest dan wel 
opgepompt worden.
Hoewel er wel stoommachines bestonden, 
konden de arme boeren die meestal niet 
betalen. Bovendien moesten die machines 
bediend en gestookt worden en waren ze, 
zeker in die tijd nog niet erg betrouwbaar. 
Ook de spoorwegmaatschappijen, die 
voor hun stoomlocomotieven op de pas 
aangelegde lange oost-westlijnen veel water 
nodig hadden, hadden een grote behoefte  
aan vulpunten langs de route.

De oplossing
De oplossing voor dit alles werd mede 
gevonden door David Halladay, een 
werktuigbouwkundige uit de staat Vermont, 
die in 1854 de windmotor uitvindt waaruit 
de huidige exemplaren zijn afgeleid. Samen 
met John Burnham, ook uit Vermont, 
ontwikkelt Halladay een windmolen die, 
naast het aandrijven van een plunjerpomp, 
zichzelf automatisch op de wind richt en 
zijn eigen snelheid regelt zonder menselijke 
tussenkomst. Hij krijgt daar patent op 
en de Halladay Wind Mill Company 
wordt opgericht in Connecticut, alwaar 
de productie van verschillende typen een 
aanvang neemt.

De windmotor van Halladay regelt zichzelf. 
Een windvaan zorgt ervoor dat de wieken (de 
rotor) altijd op de meest gunstige hoek op de 
wind gericht blijven. Als de wind toeneemt 
en de wieken sneller gaan draaien, zorgt een 
ingenieus mechaniek ervoor dat de wieken 
om hun as draaien, waardoor het nuttig 
oppervlak afneemt en de molen langzamer 
gaat draaien. Neemt de wind af, dan 
draaien de wieken weer terug en neemt het 
oppervlak toe, waarna de molen weer sneller 
zal draaien. Op die manier zal de molen 
bij elke windkracht constant een maximaal 
rendement leveren. Door de windvaan 
handmatig om te zetten kon de molen in en 
uit bedrijf worden gezet. Dit soort molens, 
vaak op torens tot wel 25 meter hoog, konden 
het grondwater van wel 40 meter diep 
oppompen en dit water werd dan meestal 
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opgeslagen in een grote watertank (reservoir) 
naast de molen. Dit zijn de windmolens en 
watertanks die we kennen van de western-
films en de treinstationnetjes midden in 
de zinderende hete prairie, de piepende 
windmotor en langs waaiend tumble-weed.

Nederland
Hoe komen die windmotoren vervolgens 
in Nederland terecht? Natuurlijk waren 
windmolens in Europa en met name in 
Nederland al veel eerder bekend. Het droog-
pompen van polders (Leeghwater), het 
malen van graan, het persen van olie en het 
hameren van koper, waren onder andere 
werkzaamheden die al in de middeleeuwen 
werden toegepast.

In Nederland kennen we verschillende 
soorten van windmolens, qua functie en 
grootte. Naast de voordelen (waar onder 
gratis windenergie) kent de Hollandse 
Windmolen ook een aantal nadelen. Zo is 
de Hollandse windmolen relatief duur om 
te bouwen, kan hij niet draaien bij te veel 
of te weinig wind, moet handmatig door 
een molenaar worden bijgesteld, vraagt 
hij regelmatig onderhoud en is behoorlijk 
brandgevaarlijk. Veel molens waren in het 
bezit van de adel, grootgrondbezitters en 
stads- of polderbesturen.

Boeren waren verplicht hun graan bij de 
molen van de leenheer te laten malen, 
waarvoor maalrechten moesten worden 
betaald. Ook voor het op peil houden 
van de waterstand was er sprake van een 
jaarlijkse heffing die de ingelanden moesten 
opbrengen. Al met al zorgde dit ervoor dat 
veel (noodzakelijk zuinige) boeren toe waren 
aan een meer betaalbaar alternatief.

Friesland
Omstreeks de eeuwwisseling zijn het de 
gebroeders Bakker uit IJlst in Friesland 
die, getipt door een neef die Amerika 
had bezocht, een windmotor uit Amerika 
lieten overkomen. De Bakkers hebben een 
machinefabriek en zijn op zoek naar de 
goedkoopste manier om een aantal kleine 
machines in hun werkplaats aan te drijven. 
In 1902 wordt de Amerikaanse windmotor 
bovenop de werkplaats gezet. Het blijkt 
prima te functioneren, maar daar blijft het 
niet bij. De gebroeders laten nog een paar 
windmotoren overkomen en slaan aan het 
experimenteren (“it gaet oan”).

Uiteindelijk komen ze op de markt met een 
eigen model windmotor, merk Record, die 
is uitgerust met een centrifugaalpomp. Later 
volgen ook uitvoeringen met een vijzel. Ze 
hebben de constructie sterker gemaakt, zodat 
deze beter bestand is tegen het Nederlandse 
klimaat.

De Record-windmotor, die in verschillende 
maten leverbaar is, wordt een groot succes. Hij 
is niet alleen relatief goedkoop (circa ƒ 1.500), 
maar hij draait zonder noemenswaardig 
toezicht en onderhoud 24 uur per dag. Af 
en toe een kannetje olie om de tandwielen 
te smeren, daar blijft het bij. Daarmee is de 
windmotor bereikbaar voor vele boeren, die 
nu hun weilanden droog kunnen houden of 
kunnen bevloeien. Ook veel grotere wind-
motoren worden geïmporteerd, met name het 
type Hercules Metallicus van de Vereinigte 
Windturbine Werke AG uit Dresden, die 
door R.S. Stokvis en Zonen Ltd uit Rotterdam 
wordt geleverd. Deze windmotoren hebben 
een wiekenrad tot wel 15 meter diameter, een 
grotere capaciteit en een navenant hogere prijs, 
zodat ze vrijwel alleen door waterschappen 
kunnen worden aangeschaft.

Wenum
Ook de twee Record windmotoren in 
Wenum zijn door Bakker uit IJlst geleverd. 
Vermoedelijk zijn ze geplaatst tussen 1920 en 
1930. Tot op heden tasten we in het duister 
wie de eerste eigenaren waren, wanneer 
ze voor het eerst in bedrijf kwamen en tot 
hoelang ze hebben gefunctioneerd. Daarom 
hierbij een oproep aan u allen: als u, uw 
familie of kennissen over informatie en/
of foto’s beschikken, neem dan contact met 
ons op. Daarmee kunnen we de gaten in 
onze kennis vullen, wordt de geschiedenis 
compleet en voor het nageslacht bewaard.

Nico van der Horst 

werkgroep Windmotoren Wenum/ 

Dorpsraad Wenum Wiesel

Bronnen:
- Stichting Windmotoren Friesland, 

Documentatiecentrum 2009
- Afstudeerscriptie Mark Ravesloot 2009, 

Wageningen Universiteit
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Geschiedenis Kostverloren/Hommelbrink

Het doet mij goed dat Wenum en Wiesel 
nog redelijk hetzelfde zijn gebleven in de 
loop der jaren. Er is hier en daar wel wat 
bijgebouwd en oude huisjes zijn her en 
der vervangen door grote villa’s, maar dat 
valt erg mee vergeleken met wijken als 
Kerschoten, Zevenhuizen en De Maten.

Dat geldt echter niet voor de omgeving 
Kostverloren en de vroegere Hommelbrink. 
Toen we in 1979 op Kostverloren 19 kwamen 
wonen stonden er nog maar een paar 
huizen en keken we vanuit de achtertuin 
uit op de weilanden met in de verte de Van 
Haeftenkazerne. Riolering lag er nog niet, het 
woonwagenkampje was nog weiland en de 
fietsinrit van de Jacobus Fruytierschool heette 
toen nog Hommelbrink. Omstreeks 1992 
veranderde echter alles en woonden we ineens 
middenin een drukkere woonwijk. Inmiddels 
zijn we verhuisd naar de wijk Zevenhuizen, 
maar omdat ik een paar hele mooie foto’s in 
handen kreeg van ons oude buurtje besloot ik 
er een artikel over te schrijven.

Rond 1840 stond er op de plek wat nu 
Kostverloren 15, 17 en 19 is een boerderij 
die bewoond werd door Wijn Jansen en z’n 
familie. Die familie is hier blijven wonen 
totdat kort voor de oorlog de boerderij 
is afgebroken waarna in 1941/1942 de 
hierboven genoemde huizen zijn gebouwd.

In het midden van de 19e eeuw stond er een 
kerkje op de plek wat nu Anklaarseweg 29 
is. Boer Wijn Jansen was ouderling in deze 
kerk waarvan sommige kerkgangers zondags 
behoorlijke afstanden moesten afleggen 
om in de kerk te komen. Jansen had een 
grote schuur waarin uitgespannen kon 
worden en had een groot voorhuis waar 
men de zondagmiddag doorbracht en waar 
gezamenlijk het middagmaal werd gebruikt. 
Een van de verafwonenden die bij de familie 
Jansen overbleven was de voorzanger in de 
kerk, Frans van Otterloo. Frans kwam op 
zondag vanaf Hoog Soeren en verscheen 
ter kerke op klompen en een hoge hoed op. 
Hij was een eenvoudige bosarbeider en z’n 
gebruikte hoge hoed had hij gekregen van de 
familie Veeneman.

Deze hoge hoed heeft Van Otterloo eens 
parten gepeeld. Toen men op een keer 
het middagmaal bij Jansen had genuttigd 
en Jansen een dankgebed uitsprak, viel 
van Otterloo, die voorovergebogen bij het 
haardvuur zat, met de hoed in de hand in 
slaap. De hoed gleed hem uit de handen en 
kwam terecht op de grote herdershond die 
ook bij het haardvuur lag, met het gevolg dat 
de kop van de hond verdween in de hoed van 
Van Otterloo. De hond ging geweldig te keer, 
maakte allerlei rare sprongen om van de hoed 
bevrijd te worden met als gevolg dat alles op 
de tafel vernield werd, stoelen ondersteboven 
gingen en verschillende gasten een goed 
heenkomen zochten. Of Van Otterloo de 
hoed nog heeft kunnen gebruiken, vermeldt 
de geschiedenis niet.

Naast de boerderij van de familie Jansen 
stond de boerderij van Arend Lambert 
Grooten en zijn familie met de naam Den 
Hommelenbrink. Van deze familie is mij niets 
bekend, maar wel van de familie die er later 
woonde, de familie van Evert Jan Veldhoen. 
Hun boerderij stond achter het huidige 
woonhuis Kostverloren 23. Er is een prachtige 
foto bewaard gebleven van de boerderij en 
het gezin Veldhoen. Mijn inschatting is dat 
de foto van rond 1907 moet zijn. Het is niet 
helemaal duidelijk wie op de foto staan, 
maar het gaat om Evert Jan Veldhoen met 
z’n vrouw Johanna Hendrika Kers en de 
kinderen Bartus, Hermina Hendrika, Leenard 
en Hugo.

Familie Veldhoen, Kostverloren 23 (ca. 1907)

Nadat de andere familieleden zijn overleden 
blijft Mina (Hermina Hendrika) er wonen 
met haar man Johan Nijland. 
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Op een bepaald moment wordt een nieuw huis 
gebouwd aan de voorkant van de boerderij en 
wordt de oude boerenhoeve afgebroken. In 
de loop der tijd wordt veel omliggende grond 
aan de gemeente verkocht en in 1974 verkoopt 
Johan Nijland het woonhuis met een stuk 
grond aan Teunis Karman.

Op de hoek Kostverloren/Hommelbrink 
stond vroeger een heel oud boerderijtje (zie 
foto) dat al voorkwam op een kaart van 1807. 
Nu is het adres Kostverloren 20a, toen was 
het Hommelbrink 1. Dit boerderijtje was ooit 
eigendom van ene Jan Peppelenbos, is daarna 

een tijd eigendom 
van de mark van 
Apeldoorn en 
wordt dan bewoond 
door Hendrik 
Beekman en z’n 
gezin, vervolgens 
door Johannes 
Kramer, dan door 
Gerrit Langen. 
In 1955 komt de 
familie Mensink er 
wonen. Doordat 

rond 1992 het bouwverbod vervalt heeft 
Berend Mensink de kans om grond langs 
de Kostverloren te verkopen als bouwgrond 
en kan dan ook voor hemzelf en z’n vrouw 
Toos een nieuw huis laten bouwen. Erg 
begrijpelijk, maar wel een beetje jammer. 
Gelukkig zijn er nog mooie foto’s van het 
boerderijtje.

Met de bouw van de Jacobus Fruytierschool 
vervalt de Hommelbrink als weg. Vroeger liep 
de Hommelbrink door tot de Hogekampweg 
(die toen wat anders liep dan nu) en stond 
daar op nr. 11 de ‘Molen van Gardenbroek’, 
een gecombineerde wind- en watermolen.  
Nu ligt daar Casa Bonita.
Ooit stonden er meerdere huizen aan 
de Hommelbrink, maar toen we aan 
Kostverloren kwamen wonen stond er op 
Hommelbrink 3 nog een huis. Die had 
kunnen blijven staan, maar dan had het nu 
gestaan op plek van de fietsenstalling van de 
Jacobus Fruytierschool.

Verderop links aan de Kostverloren, waar 
nu de twee dubbele huizen staan met de 
nummers 29, 31. 33 en 35 stond vroeger 
een klein oud, door klimop overwoekerd 
boerderijtje met de naam ‘De Kalverij’.

De Kalverij, nu Kostverloren 29-35

In het begin van de vorige eeuw werd dat 
door de toenmalige eigenaar Warnder 
Scherling afgebroken en werden er de twee 
dubbele huizen gebouwd en een woonhuis 
met kwekerij met huisnummer 27 dat dicht 
tegen de toenmalige spoorlijn stond met een 
oprit vanaf Kostverloren. In 1963 werd het 
huis afgebroken in verband met een geplande 
losplaats van de spoorlijn (die er nooit is 
gekomen).
De naam Kostverloren komt van een 
veldnaam Kostverloren die wordt genoemd 
in een document uit 1611 van de Meenkamer 
in Putten. Op dit stuk grond werd in 1753 
een boerderijtje ingeschreven als ’t Erfje 
Costverloren. Dit boerderijtje stond direct 
naast de Koningsbeek op het terrein dat nu 
het overloopgebied van de beek is. Het moet 
ook ergens aan het begin van de vorige eeuw 
afgebroken zijn.

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
waren Kostverloren en Hommelbrink nog 
zandweggetjes. Op de hoek Kostverloren/
Hommelbrink stond toen een gaslantaarn die 
elke dag door een man met een lange stok 
werd aangestoken.

In 1958 was Kostverloren nog een zandpad ...

Hommelbrink 1



24 Nieuwsbrief nr. 16Special

Veel veranderingen kwamen er toen, die 
van het landweggetje Kostverloren een 
echte straat hebben gemaakt. Jammer, 
maar het had nog heel anders kunnen zijn. 
De gemeente Apeldoorn heeft ooit rond 
Kostverloren veel grond opgekocht en ik heb 
een wegenplan gezien met heel veel nieuwe 
straten in de omgeving Kostverloren met 
een groot treinstation op de plek waar nu 
de Termaaden loopt, het zou Treinstation 
Het Loo gaan heten. Men had toen plannen 
om het personenvervoer met de trein naar 
Zwolle uit te breiden. Op dezelfde kaart is 
een verbreding van de Wieselseweg te zien. 

Dat had natuurlijk te maken met de plannen 
van destijds om door Wiesel een snelweg aan 
te leggen, de A50 dus op een andere plek. 
Het had dus allemaal veel beroerder kunnen 
uitpakken.

Jan Grefhorst

Met dank aan: Herma Angel-Jacobs, Lineke 
de Ruiter-Scherling, Roos Blom, Ineke en 
Evert Veldhoen, Ineke Beekhuis-Mensink en 
Astrid van Loenen-Mensink en het boek van 
B. Mooibroek over de geschiedenis van de 
Gereformeerde kerk in Apeldoorn.

De geheime kerk in Wiesel

In mei 2004 is de PKN (Protestanse Kerken 
Nederland) ontstaan door samengaan van 
Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde 
Kerk en Evangelisch Lutherse Kerk. 
Voor deze datum waren het zelfstandige 
kerken. In Wenum Wiesel waren de meeste 
bewoners lid van de Nederlands Hervormde 
Kerk en had men er ook een eigen kerk. 
Er was geen Gereformeerde Kerk in 
Wenum Wiesel, maar ooit was daar wel de 
oprichting van de Gereformeerde Kerk van 
Apeldoorn. Vervolgens kwam er een kerkje 
aan de Anklaarseweg.

In de 19e eeuw was een groeiend aantal 
leden het niet eens met de leer van de 
Nederlands Hervormde Kerk en wilde zich 
ervan afscheiden. Deze beweging begon in 
1834 in het Friese Ulrum en breidde zich snel 

Anklaarseweg 29 (1854) Anklaarseweg 29 (2012)

verder over Nederland uit. Ook in Apeldoorn 
ontstond een groep ontevreden gelovigen. Ze 
vergaderden een tijdlang in het woonhuis van 
Gerrit Teunis Beugel, een gelovig man met 
de bijnaam Vader Beugel die woonde op de 
plek wat nu Anklaarseweg 29 is. Maar zowel 
de kerkelijke als de burgerlijke overheden 
was dit een doorn in het oog en de koning 
bracht een verbod uit om met meer dan 
twintig personen te vergaderen. Daarmee 
werd men verjaagd uit de huiskerk op Het 
Loo en besloot men om een afgescheiden 
gemeente te vormen. Men koos hiervoor een 
plek ver weg van het dorp. Men belegde een 
bijeenkomst in de grote landbouwschuur 
van Peter Veeneman, achterin Wiesel met de 
naam Zandhegge. De boerderij met schuur 
van Peter Veeneman is er niet meer, maar 
deze stond aan de Greutelseweg naast de 
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nu nog aanwezige 
schaapskooi. Hier 
kon men ongestoord 
samenkomen zonder 
bemoeienis van 
de overheden. De 
bijeenkomst werd 
belegd op zondag 
29 november 1835 
en werd in alle stilte 
voorbereid, terwijl 
Ds. Brummelkamp 
uit Hattem werd 
uitgenodigd de 

stichtingsdienst te leiden. De ruime ‘deele’ 
van Veeneman werd daartoe zo goed als 
mogelijk in gereedheid gebracht. Het was 
tjokvol, sommigen moesten zich met een 
staanplaats ergens achter of tussen het vee 
behelpen, anderen zaten op noodbanken, 
daartoe in allerijl in elkaar gespijkerd, 
anderen zaten op voorwerpen die zich 
daarvoor konden lenen. 
Voorafgaand aan de dienst werden allen die 
met het doel eens waren uitgenodigd om de 

door Ds. Brummelkamp opgemaakte akte 
te tekenen. De burgemeester van Apeldoorn 
kwam dit echter ter ore en probeerde de 
ontwikkeling te stoppen, maar dat mocht 
niet baten. De kerk was een feit. Het 
vergaderverbod werd opgeheven en men ging 
na een kleine verbouwing weer vergaderen 
in het gebouwtje aan de Anklaarseweg. Die 
werd echter snel te klein en er volgde een 
grote verbouwing, zodat er nu plaats kwam 
voor 250 gelovigen. 
Op een pentekening van H.J.C. te Loo is 
het kerkje te zien. In 1868 raakte het kerkje 
enigszins in verval en werd besloten grond 
aan te kopen aan Het Zandpad (nu Piet 
Joubertstraat), daar werd de vorige versie 
van de nog steeds bestaande Noorderkerk 
gebouwd en het gebouw aan de Anklaarseweg 
werd verkocht aan de familie Veeneman die 
er jarenlang heeft gewoond.

Jan Grefhorst

De meeste info komt uit het boek ‘De Afscheiding 
te Apeldoorn’ van B. Mooibroek uit 1933.

Vroeger stond hier de boerderij 
van Peter Veeneman

De Hervormde kerk in Wenum Wiesel

Te voet, vaak via oude kerkpaden, gingen 
jarenlang de trouwe kerkgangers uit onze 
buurtschap naar de kerk in Apeldoorn. De 
meesten bezochten de Waterstaatskerk aan 
de Loolaan, die in 1842 was gebouwd. Toen 
deze in 1890 door een brand compleet werd 
verwoest bouwde twee jaar later de firma Chris 
Wegerif op de bestaande fundamenten een 
nieuwe kerk. Deze werd gebouwd naar ontwerp 
in neorenaissancestijl van de Rotterdamse 
architect Jan Verheul. Op 16 april 1891 legde 
de toen 10-jarige prinses Wilhelmina de eerste 
steen voor de huidige ‘Grote Kerk’ en zij kerkte 
hier tot aan haar dood.

Wenum Wiesel kreeg steeds meer inwoners 
en er was dringend behoefte aan een eigen 
kerkgebouw. Nadat de grond beschikbaar 
werd gesteld, werd de bouw van de 
Hervormde Kerk gerealiseerd en was de 
Pniëlkerk, gelegen aan de Wieselsekampweg 
vlakbij de kruising Wieselse Enkweg, in 
1908 een feit. Heel vroeger was de kerk 
een stuk kleiner en ruim voor de Tweede 
Wereldoorlog werd het gebouw voor de helft 

vergroot doordat het kerkbezoek op zondag 
snel uitbreidde. Niet alleen de kerkdiensten 
en de zondagsschool werden er gehouden, 
ook was dit oude Pniëlkerkje het centrum 
van het bloeiende Wieselse verenigingsleven. 
Toneelvoorstellingen werden er gegeven, de 
‘knapenvereniging’ voor jongens tot ongeveer 
14 jaar, de ‘jongelingsvereniging’ voor de wat 
ouderen, zangvereniging ‘de Nachtegaaltjes’; 
allen hielden er hun activiteiten.

De locatie werd te klein voor alle hervormden 
uit Wenum Wiesel en er werd voor een 
nieuwe kerk gekozen met de locatie Zwolse-
weg; dat waren duidelijk andere tijden! Het 
oude kerkje werd verkocht, omgebouwd en 
ingericht als woonhuis en is als zodanig nog 
steeds in gebruik. De vroegere consistorie is 
al jarenlang de woonkamer van de familie 
Hennekes. In het koopcontract werd 
vastgelegd dat de kerk nooit dienst zou mogen 
doen als café, feestzaal of als een andere kerk. 
De hoge, gebogen ramen herinneren ons nog 
steeds aan een geestelijk verleden.
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Onderaan op deze oude foto staat vermeld: 
“Apeldoorn – Herv. Wieselse kapel”

De architecten, vader en zoon Pothoven uit 
Amersfoort, ontwierpen de nieuwe kerk in 
de zgn. ‘Bossche Schoolstijl’ en deze werd in 
de jaren 1957/1958 gebouwd. Bij de keuze 
voor Pothoven heeft het kerkbestuur zich 
waarschijnlijk mede laten leiden door hun 
actieve betrokkenheid binnen de Nederlands-
Hervormde kerk. Vader Pothoven was 
immers diaken en deze functie werkte 
vermoedelijk ook in zijn voordeel! In 1962 
bouwde de firma Leeflang uit Apeldoorn een 
orgel in de kerk, welke in 2004 verhuisde naar 
de St. Martinuskerk in Twello.

De Pniëlkerk aan de Zwolseweg had, tot 
de sluiting ervan, een verbindend karakter 
tussen onze beide buurtschappen. Er werd 
getrouwd en gerouwd, ter kerke gegaan en de 
zondagschool werd bezocht. Het kerstfeest 
van de Beatrixschool vond er plaats en 

zelfs Sinterklaas vierde er zijn verjaardag. 
Daarnaast werden er de samenkomsten van 
bijna alle verenigingen gehouden en was het 
de opstapplaats voor de ouderen in de buurt 
voor hun jaarlijkse uitje met de bus.

De Pniëlkerk

De kerk was beslist hét gemeenschapshart van 
de beide buurtschappen; men besprak er de 
dag, bejubelde en berouwde de dierbaren. De 
laatste gezangen in de hervormde Pniëlkerk 
klonken in 2000. Het kerkgebouw werd als 
zodanig in 2004 gesloten en is samen met het 
naastgelegen woonhuis verkocht. Tot op heden 
heeft de eigenaar het voormalige Godshuis 
nog onveranderd gelaten. De gelovigen kerken 
nu in de Wilhelminakerk te Beemte Broekland 
die in 1937 in gebruik werd genomen.

Peter Ansems

Bron: Apeldoornse Courant

Werken, wonen en leven in Wiesel

Aan het woord is heer Berend van 
Hartskamp, ex-bewoner van één van de 
twee boswachterswoningen bij de ingang 
van het Kroondomein. Ruim vijftig jaar 
woonden hij en zijn vrouw in dit huis. Hij 
was van Wiesel en zij kwam van Het Loo.

Eensgezind
De band van de bewoners in Wiesel was hecht. 
Het kerklokaal van de oude Pniëlkerk – er 
woonden praktisch alleen maar hervormden 
– fungeerde als buurthuis. Er werd van alles 
georganiseerd door de buurtvereniging. 
Eens per jaar kwam de toneelclub met een 
uitvoering waarvoor alles zelf gemaakt werd. 

Op een dergelijke avond puilde het lokaal 
uit. Jongens, meisjes, mannen en vrouwen, 
ieder had een aparte avond of middag. Als 
je een keer niet op de club verscheen werd 
er gezegd: “Jouw stoeltje was leeg”. Zo had je 
ook een speciale Oranjevereniging die op 31 
augustus (de verjaardag koningin Wilhelmina) 
voor het vertier zorgde. In die tijd was er ook 
niks anders, je was druk met overleven. Toen 
hij ongeveer achttien jaar oud was kwamen 
er avonden voor jongens en meisjes samen. 
Dat stuitte op verzet, het zou onzedelijk zijn 
volgens bezorgde leden. De praktijk wees uit 
dat velen toch met iemand van buiten Wiesel 
trouwden.
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Dagelijks leven
Zijn vader had een boerderij (die later 
afbrandde) aan de Huisakkers. Hier is hij 

opgegroeid in een 
gezin met acht 
kinderen. Zijn vader 
heeft altijd hard 
moeten werken 
om het gezin eten 
te kunnen geven. 
Berend heeft ook 
van kleins af aan zijn 
vader veel moeten 
helpen. Er waren 
kippen, zes koeien 
(de schuur staat er 
nog), een varken en 

akkerbouw. Hier werden haver, rogge, spurrie, 
aardappelen en voor de dieren bieten geteeld. 
Na de oorlog ‘40-’45 werd er met kunstmest 
gewerkt. Dat was nogal lastig, want als er 
teveel kunstmest gestrooid werd, groeide de 
rogge bijvoorbeeld te snel. Hierdoor klapte 
het dubbel tegen de grond, waardoor er niet 
goed geoogst kon worden. Ze hadden het thuis 
niet breed, maar er was wel altijd genoeg te 
eten en te drinken. Soms waren het bij slechte, 
vooral droge jaren, moeilijke tijden. Ook dan 
moest het gezin immers eten en drinken en 
Berend kan zich nog herinneren dat zijn vader 
geen voer meer had voor de koeien. In zijn 
wanhoop heeft deze toen maar het loof van 
de aardappelen aan de beesten gegeven. Dat 
waren momenten waarin de boeren in hoge 
nood verkeerden en die waren zenuwslopend.

Om naar school te gaan liepen ze een half 
uur van Wiesel naar Wenum. Tussen de 
middag hadden ze anderhalf uur en heen en 
weer lopen lukte net. Ze gingen over kleine 
paadjes, de kerkenpaden en het Veenweggetje. 
’s Winters bleven ze over. In Wiesel zelf was 
er een bakker en een kruidenier en verder 
kwamen de mensen bij je aan de deur, zoals de 
melkman met twee emmers aan het stuur van 
zijn fiets. Om te overleven was de moestuin in 
die tijd heel belangrijk, evenals fruitbomen. 
Maar op de arme zandgrond deden eigenlijk 
alleen de pruimenbomen het goed en het weer 
was alles bepalend voor de oogst.

Het menu werd aangevuld met koolduiven, 
zo noemden zij de houtduiven, omdat die 
altijd aan de kool pikten. Soms was er eend 
of paling. Een gezinsuitje was een wandeling 
naar de Zandhegge, daar gingen ze als jonge 
jongens ook graag naartoe. Je ging vroeg naar 

bed en stond vroeg weer op. Maar dat wilde 
je ook wel, je maakte altijd lange dagen. De 
opa van Berend bijvoorbeeld, woonde in 
Elspeet en liep iedere dag naar zijn werk in 
het Gortelse bos.

Bosarbeid
Toen Berend in de vijfde klas zat hadden ze 
in het Kroondomein een plantjongen nodig. 
Een plantjongen is iemand die de dennetjes 
vasthield die geplant moesten worden en er 
werd gevraagd of ik dat wilde doen. Eerst was 
het voor zo nu en dan een weekje en daarvoor 
moest je vrij voor vragen van school. Maar 
thuis waren ze heel blij met de extra inkomsten 
zodat hij er op zijn dertiende vast kwam te 
werken. Hij zou er tweeënveertig jaar blijven!
Op zijn vijftiende kreeg hij drie gulden per 
dag. Met ‘akkoord’ werken van zeven tot 
vijf uur kon je iets extra’s verdienen. De 
voorwaarde was dat je aan het eind van de 
dag twee are heide had omgespit, afgeplagd. 
Die heide stond tussen de jonge dennen en 
die konden daardoor minder goed groeien. 
Als de dennen eenmaal groter waren maakte 
dat niet meer uit. Het was heel zwaar werk en 
Berend deed dat werk, maar een jachtopziener 
zei eens ooit: “Als mijn Pietje dat werk zou 
moeten doen, sloeg ik hem liever dood”. De 
eerste jaren was het op de 5e, de 15e en de 25e 
van elke maand betaaldag. Het loon bedroeg 
achttien gulden bruto voor tien dagen en daar 
hield je dan iets meer dan zestien gulden aan 
over. Je kreeg het geld los in je handje en in die 
tijd waren er zes vakantiedagen per jaar.

Bijverdiensten
Zoals gezegd was de moestuin van levens-
belang en iedereen zocht naar bijverdiensten. 
In de bosbessentijd ging je deze plukken 
en verkocht die aan de opkopers die bij 
de uitgang van het bos stonden. Om de 
bosbessen te mogen plukken moest je een 
vergunning halen. De kaart was gratis, maar 
stond wel op naam. Om die te verkrijgen 
moest je er vroeg bijzijn, want anders stond er 
een lange rij bij het kantoor van Het Loo. Een 
keer heeft Berend van ’s morgens zes uur tot 
’s avonds zes uur in totaal 32 pond geplukt; 
per kilo beurde je één gulden. Er mocht 
niet met de kam worden geplukt, want dan 
beschadigde je de struikjes te veel. 
Ook waren er in die tijd veel paddenstoelen, 
vooral cantharellen, zoveel dat je ze zelfs 
gewoon kon maaien en die kon je ook weer 
verkopen! Hij kocht een keer een varken voor 
zestig gulden en bracht haar naar de beer.  
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Hierna wierp ze negen biggen, die later ook 
weer voor zestig gulden per stuk verkocht 
werden. Als je daar de kosten van het voeren 
aftrok verdiende je er wel wat aan.
Later verdiende hij tweeëndertig gulden per 
week, betaalde vijf gulden huur in de week 
en vijfentwintig cent voor het water. De 
buurvrouw verdiende met haar 200 kippen 
meer dan haar man als bosarbeider. “Het is 
thuis net een distributiekantoor” zei die man. 
“Ze staan in de rij om te leggen”.

Veranderingen
De vader van Berend van Hartskamp 
vertelde hem dat er rond 1900 nog gezinnen 
permanent in plaggen- of grondhutten 
leefden. In die gezinnen heerste vaak ziekte, 
altijd armoede en dikwijls had de vader geen 
werk. Eekschillen is het verwijderen van 
de schors van de eik. Dit gebeurde in het 
voorjaar als de sapstroom van de wortels naar 
de takken opgangkomt. Deze schors, eigenlijk 
de bast, bevat stoffen die een dierenhuid 
kunnen looien tot leer. Ook deze eekschillers 
woonden in eenzelfde hut in het bos, in kale 
aarde met een dak van heideplaggen en een 
schoorsteen in het midden. Weken achtereen 
werkten ze in armoedige omstandigheden om 
zoveel mogelijk schors van de eikenstammen 
los te kloppen.

Ouders en kinderen werkten zes dagen per week, 
van vier uur ’s morgens tot negen uur ‘s avonds.

Ook wist zijn vader hem te vertellen dat rond 
1900 een herder met een kudde schapen 
dagelijks naar de heidevelden liep en ’s avonds 
de schapen weer bij de eigenaar afleverde. 
Hij weet zich nog te herinneren dat in het 
zandgat bij de Huisakkers en het Veenweggetje 
voor 2.000 gulden een huis werd gebouwd. 
Een dergelijk zandgat werd door de hele 
buurt gebruikt om zand voor eigen gerief 
(bijvoorbeeld voor het kippenhok) te halen.

Arbeiders die bij de boeren werkten hadden 
’s winters geen werk en hun kinderen pikten 
bij ons wel eens aardappelen. Waar moesten 
zij van leven? Armenzorg was er nog niet. 
Er gingen ook wel mannen voor werk naar 
het westen om gras te maaien in de hoop 
daar wat te kunnen verdienen. Toen de 
woningwet kwam en strengere eisen aan 
woningen stelde verbeterde het wel. Als je 
nu naar de huizen in Wiesel kijkt, dan is het 
heel wat anders dan toen. Bijna alle oude 
boerderijtjes zijn verdwenen en er is veel 
import in onze omgeving. Vroeger kwam er 
bijna niemand langs ons huis aan het einde 
van de Wieselseweg, enkel de bosarbeiders op 
weg naar hun werk en heel soms de koningin. 
Hij heeft drie koninginnen meegemaakt en 
bij Wilhelmina werd je op tien meter afstand 
al gewaarschuwd vanwege het protocol. Bij 
Juliana ging dat al iets soepeler en Beatrix 
kwam, als er een personeelsbijeenkomst was, 
gewoon aan je tafeltje zitten.

Veranderend bosbeheer
In al die jaren dat Berend werkte, heeft hij 
nooit een eik of een beuk geplant. Het waren 
altijd dennetjes, Douglassen en Amerikaanse 
eiken. De eikels van de Amerikaanse eik 
werden geraapt, verkocht en brachten wel tien 
cent per kilo op. Ze moesten eerst gedroogd 
worden en steeds worden omgeschept. Ze 
werden gezaaid en ondergestopt en een 
poosje later moest je kijken of ze niet open 
lagen, want anders moest je ze met een stok 
weer iets de grond in duwen. Dennenzaad 
ging in sleuven op vijf meter van elkaar; eerst 
ging dat met de hand en later kwamen daar 
zaaimachines voor. Het inplanten ervan was 
veel werk. Aan kaalslag had je ook je handen 
vol, waar je nu motorzagen en machines voor 
hebt hadden zij alleen een beugelzaag als 
gereedschap en de veiligheidseisen zijn heel 
strikt geworden.
Vroeger stond houtproductie voorop en is de 
houtprijs altijd erg wisselend geweest en alle 
bosarbeiders waren in vaste dienst. Nu heeft 
iedere boswachter twee of drie mensen en 
verder wordt alles uitbesteed.
Sinds 2014 wonen de heer en mevrouw 
van Hartskamp in Zorgcentrum De Speul-
brink te Vaassen. De twee woningen aan de 
Wieselseweg aan het begin van het Kroon-
domein zijn omgebouwd tot een woning  
waar nu de nieuwe boswachter in woont.

Kees Verdonk en Yvonne Zwikker
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In de loop van de 19e eeuw werd de papier-
fabricage meer en meer gemechaniseerd 
en gooiden veel papiermakers het roer 
om. Ze bleven het water en hun molens 
echter benutten, verbouwden deze, werden 
wasbazen en zo werd onze buurtschap met 
haar ijverige inwoners een centrum van 
wasserijen.

Personeel van Wasserij Palm, gevestigd aan de 
Wieselse Enkweg

Al het water van de Dorpse beek, van de 
overloop van de vijvers van Paleis Het Loo via 
de Koningsbeek, het water van de Wieselse 
beek en Meibeek via de Wenumse beek en 
de Papagaaibeek, mondde uiteindelijk uit in 
De Grift, een waterloop die vanaf Ugchelen, 
via het centrum van Apeldoorn, langs de 
Wenumse velden stroomt tot aan de IJssel bij 
Hattem. De bovenloop ervan wordt gevoed 
door sprengenkoppen, wat zou kunnen 
suggereren dat het hier om een natuurlijke 
beek gaat. Maar ‘grift’ is nauw verwant aan 
het werkwoord ‘graven’.

De Grift is aangelegd in de middeleeuwen, 
vermoedelijk al in de 14e eeuw, en diende 
oorspronkelijk ter ontwatering van gronden 
tussen de IJssel en plaatsen als Apeldoorn, 
Wenum, Vaassen, Emst en Epe zodat deze 
gronden geschikt werden voor landbouw 
en veeteelt. Ook dreef dit water een flink 
aantal watermolens aan. Vanaf de 16e eeuw 
vond er via de Grift al wel enige scheepvaart 
plaats, maar al die watermolens en de lage 
bruggen belemmerden een vlotte doorvaart 
van de platbodems die hout, steen en graan 
vervoerden. Al in 1619 werd een plan gemaakt 
om de Grift beter bevaarbaar te maken, maar 
die plannen werden niet uitgevoerd. Ook 
in de Franse tijd, onder koning Lodewijk-
Napoleon, herleefden de plannen voor het 

Hoe belangrijk het heldere, zachte water was ...

Geen streek in Nederland is zo rijk 
geweest aan watermolens als de Veluwe. 
Er is geen gemeente te noemen waar 
zoveel papiermolens hebben gestaan als 
in Apeldoorn en omgeving. Wonderlijk, 
watermolens op de Veluwe, want 
iedereen weet dat het water er schaars 
is. Deze molens maakten gebruik van de 
zogenaamde sprengen of bronnen en nog 
steeds leeft de veronderstelling dat deze 
ergens in het landschap spontaan hun water 
laten opwellen, waardoor de beekjes en 
stroompjes zijn ontstaan. Dit is echter niet 
het geval, ook het bekencomplex in Wenum 
Wiesel is mensenwerk en er moet wel heel 
veel graafwerk zijn verricht!

Als we vandaag de dag de gegraven sprengen-
stelsels nagaan, valt het op hoe ingewikkeld 
die vaak zijn. Hoeveel moeite moet de aanleg 
van de sprengenkoppen, het opleiden van de 
sprengen en beken hebben gekost om de vele 
watertjes te hebben doen ontstaan waarvan 
de molens zo’n dankbaar gebruik hebben 
gemaakt.

Er waren korenmolens voor het malen van 
het meel, kopermolens waar de koperslagers 
hun werk verrichten, maar Apeldoorn en 
omstreken was toch hét centrum van de 
papiermakerij. Na het uitvinden van de 
boekdrukkunst in de 16e eeuw ontstond er 
een enorme vraag aan papier. In 1740 – zo 
ongeveer de top van de bloeiperiode van de 
Veluwse papierindustrie – telde men in de 
wijde omgeving 171 papier-watermolens, 
twee papier-windmolens en een vluchtmolen. 
die zowel door wind als water kon worden 
aangedreven. Het waren kleine bedrijfjes 
met vier tot vijf arbeiders, waaronder steeds 
een paar kinderen die speciaal belast waren 
met het sorteren van de lompen waar het 
papier van gemaakt werd. Honderd jaar later, 
in 1841, werd er gemiddeld twaalf uur per 
dag gewerkt. De molenaar of meesterknecht 
verdiende vijf gulden per week, een schepper 
en een koetser(perser) drie gulden en een 
legger twee gulden per week.
Een lompenscheurder moest tevreden zijn met 
zestien tot twintig gulden per jaar plus de kost 
en de kinderen gingen met vijftien of zestien 
cent per dag naar huis. In de meeste gevallen 
was aan de molen ook een boerderij verbonden 
om de inkomsten wat te kunnen vergroten.
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beter bevaarbaar maken van de Grift, maar 
verder dan een kostenberekening en wat 
opmetingen kwam het niet. Met de komst 
van koning Willem I (1772-1843), ook wel 
de kanalenkoning of de koopman-koning 
genoemd, werden deze plannen weer nieuw 
leven ingeblazen en van hem moest er worden 
geïnvesteerd in de infrastructuur: een vaarweg 
van Apeldoorn naar de IJssel bij Hattem en 
er kwam een lokale spoorlijn van Apeldoorn 
naar Vaassen met een station in Wenum. 
De eigenaren van de al eerder genoemde 
watermolens aan de Grift wilden echter niet 
meewerken, dus werd er een plan ontworpen 
voor een geheel nieuw kanaal.

Dit werd vrijwel parallel met de Grift 
gegraven, op sommige plekken nauwelijks 
een tiental meters ernaast en Hendrik Jan 
Lijsen, een beambte van Paleis Het Loo, werd 
de bouwmeester van het kanaal.
In 1825 werd in Apeldoorn, bij de ‘steenweg’ 
naar Deventer, de eerste spade in de grond 
gestoken voor het omvangrijke karwei. Schop 
en kruiwagen waren nog favoriet bij het 
graven van het 32 km lange traject van de 
dorpskern van Apeldoorn tot de uitmonding 
in de IJssel bij Hattem. 
De officiële opening vond plaats op maandag 
13 april 1829. De kosten van aanleg bedroegen 
ongeveer ƒ 300.000 en waren voor het grootste 
gedeelte gefinancierd door de koning zelf. 
De nieuwe vaarweg kreeg als naam ‘Het 
Griftkanaal’ en de Grift zelf mondde er in 
Heerde op uit.

De watervoorziening van het kanaal werd 
gevoed door de eerdergenoemde sprengen 
en beken. Meteen na de opening van het 
kanaal werden er verschillende beurtdiensten 
geopend, zowel voor personen als goederen. 
De exploitatie van het kanaal heeft nooit 
gerendeerd. De houten sluizen en bruggen 
vergden veel onderhoud en dat werd 
nauwelijks goedgemaakt door de brug- en 
sluisgelden.

In 1837 werd het beheer dan ook overgedaan 
aan Rijkswaterstaat, die in 1843 ook eigenaar 
van het kanaal werd. In de jaren veertig 
van de 19e eeuw groeide het verlangen om 
de doodlopende vaarweg van Apeldoorn 
door te trekken naar Dieren en er een 
doorgaande vaarroute van te maken. Tevens 
verwachtte men het rendement van het 
kanaal hierdoor te verbeteren. Pas in 1858 
kwamen de plannen tot uitvoering en begon 
men te graven. Ondanks alle inspanningen 
werd het echter al spoedig duidelijk, dat de 
verbeterde waterweg nooit een rendabele 
zaak zou kunnen worden. Bovendien was er 
vanaf 1876 ook nog de concurrentie van de 
spoorwegen bijgekomen, in het bijzonder 
door het lokaalspoor Dieren-Apeldoorn-
Hattem, min of meer parallel aan het kanaal. 
In 1929 werd op grootse wijze het 100-jarige 
bestaan van het kanaal gevierd.

Tot 1960 werden er, ook in Wenum, veel 
grondaankopen gedaan ten behoeve van de 
verruiming van het kanaal. Later werden 
er hernieuwde studies verricht over het 
nut hiervan. Op grond van economische 
vooruitzichten, vervoersprognoses en 
planologische gezichtspunten werd 
aanbevolen een verdere verbetering van 
het kanaal achterwege te laten en het voor 
de scheepvaart te sluiten. Dit geschiedde 
dan ook in 1972 en zo kwam er na 143 jaar 
een einde aan de scheepvaartfunctie van 
het Apeldoorns Kanaal. Alleen het gedeelte 
van de IJssel bij Hattem tot de Berghuizer 
papierfabriek in Wapenveld bleef nog tot 
1982 voor de scheepvaart geopend. 

Het kostbare water mondt inmiddels  
gewoon weer in De Grift uit ... .

Peter Ansems

Bron: De Veluwe, land van bos en hei

De Grift naast het Griftkanaal
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Kleine middenstand in Wenum Wiesel

Opvallend hoeveel ‘kleine zelfstandigen’ 
hun bestaan vonden in de detailhandel; 
het gonsde in onze buurtschap van 
bedrijvigheid! Hierbij een opsomming van 
de ondernemers in de jaren 1940 - 1950 
die hun kost verdienden als, zoals we 
ze tegenwoordig noemen, ZZP-er. Vaak 
moesten de vrouwen hard meewerken in de 
zaak om het karige loon van hun mannen 
aan te vullen. Zij stonden in de winkel 
of ze moesten, met een zwaar beladen 
fiets, de buurt in om ‘uit te venten’. Deze 
winkels speelden een belangrijke rol in 
het sociale leven en waren soms ware 
ontmoetingsplaatsen; hier hoorde je immers 
de laatste nieuwtjes en roddels ... .

Bakkerijen
H. Kleinleugenmors  
   (Zwolseweg/hoek Hoge Brink)
A. Bresser (Zwolseweg)
A. Veenendaal (Zwolseweg)
Bakkerij v.d. Berg 
   (hoek Wieselsekampweg/Zwolseweg)
A. Kragt (op de andere hoek
   Wieselsekampweg/Zwolseweg)
R. Koller (Wieselseweg)
Bakkerij Boon
   (Oude Zwolseweg/Papegaaiweg)
H. Hoekman (Oude Zwolseweg)

Kruideniers
Wed. J. Koller (Wieselseweg)
B. Dijkkamp (Wieselsekampweg)
H. van Essen (Oude Zwolseweg)
Juffrouw Boks (Oude Zwolseweg)
S. Ritsma (Zwolseweg)
Boon (Oude Zwolseweg)

Wasserijen
H.J. Elskamp (Wieselseweg)
A. ten Hoove (Wieselsekampweg) – deze
   betrokken het water uit de Wieselsebeek

F. Hafkamp (Wieselse Enkweg)
Zwerus/Palm (Wieselse Enkweg) –
   betrok het water uit de Meibeek
Nijhof (Hogekampweg/Kostverloren) –
   betrok het water uit de Koningsbeek

Slagerijen
B. Schut (Oude Zwolseweg)
A. v.d. Zee (Zwolseweg)

Kolenboeren
T. Hamer (Zwolseweg)
Fa. Buitenhuis (Wieselsekampweg)
A. Brouwer (Papegaaiweg)

Fietsenmakers
W. Hoekman (Oude Zwolseweg)
E. v.d. Brink (Zwolseweg)

Schildersbedrijven
H. Niessink (Oude Zwolseweg)
T. Niemeijer (Zwolseweg)
Van Delden (Oude Zwolseweg)
Breuer (Nieuwe Molenweg/Zwolseweg)

Schoenmakerij
Van Werven (Oude Zwolseweg)

Café/Slijterij
H. van Neck (Zwolseweg/Wieselseweg)
A. Veenendaal (Zwolseweg/Oude Zwolseweg)
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Kapsalon
Klopman (Oude Zwolseweg)

Rietdekkers
Gebroeders P. en G. Pas 
   (Wieselsekampweg en Hoekweg)

Melkboeren
L. Koller (Houtentorenweg)
Fa. Slijkhuis (Hoekweg)
Ten Kate (Oude Zwolseweg)

Petroleumhandelaren
V.d. Acker (Zwolseweg) – later voortgezet
   door Van Yperenburg en nog later
   overgenomen door V.d. Burg
Kronmöller (Oude Zwolseweg)

Het is eind jaren ‘50/begin jaren ‘60 dat 
het heel goed gaat in Nederland. De wel-
vaart neemt toe en er komt een ander 
soort bedrijven, de grootwinkelbedrijven. 
Hier werken meer mensen en er worden 
veel producten aangeboden tegen een 
goedkopere prijs. De economie in die jaren 
draait om schaalvergroting, massaproductie 
en massaconsumptie. Dit betekende voor 
onze kleine kruideniers dat ze tegen grote 
supermarkten moesten concurreren. Vaak 
betekende dit het einde van hun bedrijfje.  
In 1959 schrijft een huisvrouw een pleidooi 
voor de winkel op de hoek:

En toch ben je eenzaam
“Geef mij maar een echte kruidenier. Hij 
kent je smaak, weet ongeveer de inhoud van 
je beurs en als je ziek bent wil hij graag de 
boodschappen bij je bezorgen. Desnoods 
haalt hij bij de melkboer nog een fles melk 
voor je, zet je vuilnisbak buiten, kortom is 
een verlengstuk van je zorg voor het gezin. Bij 
de boodschappen is er een snoepje voor de 
kinderen. Er is een persoonlijk contact, dat 
ik niet graag zou missen. Op een supermarkt 
schuiven eindeloze rijen langs je heen en toch 
ben je eenzaam”.

Met dank aan: Jo Bomhoff.

Peter Ansems

De christelijke school Wenum

De school werd 
opgericht om 
‘Onderwijs en 
het uitdragen van 
de christelijke 
boodschap aan 
kinderen mogelijk 
te maken’. In 

1906, op 10 augustus, werd de heer 
Hendrikus van de Ham hoofd aan de 
school, aangesloten bij de Vereeniging voor 
Christelijk Volksonderwijs. Van hem werd 
verwacht dat hij ‘den bloei der school zoo 
krachtig mogelijk zal bevorderen en daarbij 
werkzaam zal zijn in den geest van de 
Statuten der Vereeniging’. Zijn traktement 
bedroeg ƒ 760,- per jaar.

Het geld voor de eerste school was bij elkaar 
gebracht door het uitgeven van aandelen: 
honderd aandelen van honderd gulden. 
Onderwijs aan kinderen was een zaak van 
groot belang en christelijk onderwijs al 
helemaal. De ouders moesten vaak offers 
brengen om hun kinderen goed gevoed en 
gekleed naar school te kunnen laten gaan. 
Sommige kinderen werden gebracht met 
paard en wagen, maar de meesten liepen er 
heen op hun klompjes. In de volksmond werd 
de school dan ook al gauw ‘de Klompen-
school’ genoemd. Deze klompen werden 
netjes op een rij in de gang gezet en de jas 
en pet werden aan jouw kapstoknummer 
gehangen.Was je eindelijk op school en je 
moest nodig, dan was het toiletbezoek geen 
pretje; er was geen doorspoeling, waardoor 
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deze nogal onaangenaam rook ... . Buiten was 
er de pomp waar je kon drinken uit een kroes 
aan een ketting.

De oude school had hoge gangen en hoge 
ramen. Die ramen waren expres hoog in die 
tijd, immers naar buiten kijken zou alleen 
maar afleiden. Zodra je binnen was ging 
je snel naar de bank, je deed je armen over 
elkaar, hield je mond dicht en je luisterde. In 
iedere klas was een strafbank aanwezig. Dat 
was een bank tegen de muur achter in het 
klaslokaal. Had je iets gedaan wat de meester 
niet zinde, dan moest je daar op plaatsnemen. 
Je zat daar dan op de ‘schandbank’, maar je 
mocht wel meedoen met de lessen. Tussen 
de middag was je anderhalf uur vrij, zodat er 
thuis warm gegeten kon worden. Later kwam 
er het speelkwartier. Om half twee begon de 
school weer en om half vier ging deze uit. 
Huiswerk maken hoefde nooit; de meeste 
kinderen moesten direct aan het werk zodra 
ze thuis waren. Niks kopje thee, niks koekje.

De meeste wegen waren toen nog onverhard 
en waren meer grindpaden met een soort 
fietspad ernaast, afgezet met paaltjes. Vooral 
in de winterdag bij vorst en sneeuw hadden 
de kinderen de grootste moeite om naar 
school te gaan. De sneeuw plakte steeds aan 
de houten klompen, waardoor het lastig 
lopen was. Steeds opnieuw moesten ze deze 
verwijderen om verder te kunnen. In het 
leslokaal brandde de kachel op aanmaak-
turven en cokes, wat regelmatig voor 
behoorlijke rookontwikkeling zorgde.

Het schooljaar liep in die tijd van 1 april 
tot 1 april en de dag begon altijd met gebed 
en bijbelse geschiedenis. De kinderen 
kregen vier rapporten per jaar en hierop 

werden punten vermeld voor: bijbelse 
geschiedenis, gedrag, vlijt, lezen, schrijven, 
rekenen, Nederlandse taal, aardrijkskunde, 
geschiedenis, tekenen en natuurkunde.

In 1938, ter ere van de geboorte van het 
kroonprinsesje, werd de naam van de school 
veranderd in de Prinses Beatrixschool. Er 
kwamen na verloop van jaren meer meesters 
en juffrouwen en 35 jongens en meisjes in een 
klas was heel normaal. Het aantal leerlingen 
heeft sowieso sterke wisselingen gekend. Op 
het hoogtepunt had de school er zelfs 250!

De school bestaat inmiddels al 110 jaar in 
onze buurtschap en heeft veel veranderingen 
gekend. Er werd aangebouwd, nieuw gebouwd, 
verbouwd en weer gesloopt. Op de plek waar 
vroeger de houten gebouwtjes van de kleuter-
school stonden verrees de nieuwe Prinses 
Beatrixschool. Maar ook deze werd vernieuwd 
en verbouwd. Er kwamen werkruimtes voor 
de directeur en de personeelsleden en de 
klassen werden lichter en frisser. Hoeveel 
kinderen zullen er wel niet in al die jaren 
hebben rondgelopen?

Onderwijspersoneel van de Beatrixschool

Het Beatrix-bestuur op de voorste rij; 
daarachter het personeel

De dames van het bestuur en het personeel op de voorste rij; 
op de achterste rij het bedienend personeel



34 Nieuwsbrief nr. 16Special

Opvallend veel ouders uit Wenum Wiesel 
vertellen dat ze vroeger zelf nog op de school 
hebben gezeten evenals hun ouders en soms 
ook nog hun grootouders. De school heeft 
daarom bij heel veel mensen uit ons dorp  
een speciaal plekje in hun hart.

Net als andere dorpsscholen heeft onze 
school last van de vergrijzing, waardoor het 
bestaan van de school zorgwekkend is. Er 
zijn minder kinderen en sommige ouders 
kiezen voor hun kind een school in de stad. 
PCBO Apeldoorn hecht echter veel waarde 
aan de scholen in de buitendorpen. Daarom 
is in het schooljaar 2014 /2015 onderzocht of 
ouders van de Beatrixschool openstaan voor 
De Sjofar, een basisschool met een duidelijke 
christelijke profilering. Deze school is in 
de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft 
behoefte aan een extra locatie. Ouders kiezen 
heel bewust voor De Sjofar, omdat deze 
aansluit bij hun geloofsbeleving en zijn bereid 
hiervoor te reizen. De huidige ouders van de 
Beatrixschool kunnen zich in de profilering 
van De Sjofar vinden en zullen hun kind ook 
de komende jaren in Wenum Wiesel naar 
school laten gaan.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 
zal PCBO Beatrixschool dan ook verder 
gaan als PCBO De Sjofar, locatie Beatrix. 
De verandering bestaat in eerste instantie 
hoofdzakelijk uit de nieuwe naam en het 
doorvoeren van de duidelijke christelijke 
profilering. Het dorpse karakter en 
het onderwijsconcept van de huidige 
Beatrixschool blijven behouden.

Met dank aan: Ansje Goedhart.

Peter Ansems

Bron: 1906 - PCBS Prinses Beatrixschool - 2006

Kuikenbroederij Schimmel

Kuikenbroederij annex eierhandel Schimmel 
werd in 1928 opgericht door Albert Schimmel 
en ontwikkelde zich tot een belangrijke 
broederij op de Oost-Veluwe.

Op een kaal stuk heide langs de spoorlijn, in 
de buurt van de Wenumse Watermolen aan de 
Astaweg, begon de uit Barneveld afkomstige 
Albert Schimmel in 1928 een kuikenbroederij. 
Hij bouwde er een woning met kippenhokken 
en schuren waarin een aantal broedmachines 
werden geplaatst en noemde zijn bedrijf: 
‘Hoenderpark Spoorzicht’.

In de eerste broedmachines 
konden maar een paar honderd 
eieren die allemaal dagelijks met 
de hand gedraaid moesten worden. 
De eieren werden, voordat ze in 
de broedmachine gelegd werden, 
eerst geschouwd. Eieren met een 
barstje of bijvoorbeeld met een 
bloedvlekje waren niet bruikbaar.

Broed-
machine, 
uitgevoerd  
in steen, cap. 
86.000 eieren

Na vijf of zes dagen herhaalde dit proces zich 
en werden de onvruchtbare eieren verwijderd, 
dit gebeurde ook op de 18e dag. Op dag 21 
werden de pasgeboren kuikens dan uit de 
broedmachine gehaald.
Toen na de oorlog de eerste automatische 
broedmachines werden aangeschaft was 
dit niet meer nodig. Er kwamen vijf of zes 
grote machines met ieder een capaciteit van 
18.000 eieren. Door de schaalvergroting in 
de landbouw enerzijds en de steeds meer 
toenemende vraag naar eier- en vlees-
producten anderzijds, voelden de gebroeders 
Schimmel zich genoodzaakt om in het begin 
van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
inloopbroedmachines te laten plaatsen met 
een capaciteit van 86.000 eieren elk.
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Door de aanschaf van deze automatische 
machines was het draaien en schouwen 
van de eieren niet meer nodig, maar om 
de kuikens succesvol bij de kippenboeren 
af te kunnen afleveren moesten er nog 
heel wat handelingen verricht worden. 
Dagelijks moesten er grote hoeveelheden 
broedeieren opgehaald worden bij de 
vermeerderingsbedrijven. Hij reed hiervoor 
door het hele land, maar Teun Langeberg 
haalde de eieren vooral uit Overijssel en in 
het Noord-Brabantse Oploo en Overloon. 
Uiteraard werden de eieren van de eigen 
‘scharrelkippen’ ook gebruikt voor het 
broedproces en Aalt Buitenhuis was de man 
die alle kippen verzorgde.

Als de kuikens altijd na 21 dagen uit het ei 
kropen, werden ze gesekst en bekeken. Hun 
‘kontjes’ moesten droog en schoon zijn en 
vervolgens werden ze met z’n vijftigen in 
een doos verzendklaar gemaakt. De mannen 
die bijna iedere dag de vrachtwagens vol 
ééndagskuikens vervoerden naar afnemers 
in heel Nederland, waren Frans Keurhorst, 
Henk Wassink en Gerard Veldwijk.

Direct na de oorlog werd er door de regering 
geen voer meer voor haantjes beschikbaar 
gesteld. Omdat de vraag naar legkippen 
echter sterk toenam, was het noodzakelijk 
om de haantjes en de hennetjes te gaan 
selecteren, het zogenaamde kuikens seksen. 
Om deze kunst onder de knie te krijgen is 
Ab Schimmel toen een half jaar naar school 
in Barneveld geweest, waar hij les kreeg van 
enkele Japanners die precies wisten hoe je  
dit moest doen. Na zijn opleiding waren  
Ab Schimmel, en later zijn broer Bertus met 
hun echtgenotes, bijna dagelijks bezig met het 
seksen van de ééndagskuikens. De hennetjes 
waren uiteraard voor de verkoop; de haantjes 
hadden geen waarde en werden daarom 
gedood. Een paar keer per week kwam er een 
boswachter van het Kroondomein om deze 
dode haantjes en de afgekeurde eieren op te 
halen als voer voor de wilde varkens!

Na het overlijden van hun vader gingen de 
broers Jan en Ab Schimmel in 1966 door met 
het bedrijf. Ze werden bijgestaan door soms 
wel 30 mannen (en enkele vrouwen) die over 
het algemeen uit Wenum Wiesel, Vaassen, 
Apeldoorn of Teuge kwamen. Onder leiding 
van chef Willem Kolkman wisten onder andere 
Dora Aartsen, Henk Kleiboer, Jan Boot, Peter 
en Hein Brummel en Olaf Salomons heel goed 

wat er allemaal moest gebeuren. In de vakantie werden ze geholpen door 
de kinderen uit de buurt die graag een centje wilden bijverdienen en hun 
taak was het om 50 kuikens in een doos te plaatsen en deze verzendklaar 
te maken. Ook kregen verschillende scholieren de opdracht om de 
kuikens van de lopende band te halen, te kijken of de ‘kontjes’ schoon 
waren en het slechte broedsel apart te houden.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig nam overigens de vraag naar 
vleeskuikens sterk toe. De gebroeders Schimmel gingen zich toen 
vooral toeleggen op het uitbroeden en de export van vleeskuikens. 
Zij stopten met de productie van legkippen, waarna het seksen 
van de kuikens overbodig werd. Wekelijks werden er zo´n 80.000 
ééndagskuikens in ons eigen land afgezet. Maar er gingen wel 120.000 
tot 200.000 kuikens per week naar het buitenland, vooral naar Libië 
en Jemen. ´s Maandags werd er de hele dag ingepakt, ´s avonds ging 
de vracht naar Schiphol en werd deze werd vervolgens naar Libië 
geëxporteerd. De volgende dag vloog Ab Schimmel weer terug en dit 
deed hij vaak twee keer per week.
Het exploiteren van de kuikenbroederij is altijd de hoofdzaak geweest van 
‘Hoenderpark Spoorzicht’, maar toch mag de handel in consumptie-eieren 
ook niet worden onderschat! Direct na de oorlog werd het bedrijf ook een 
depot van Koudijs Voederfabrieken. Hierdoor kon er vanuit het bedrijf 
van Schimmel, meel en aanverwante producten dagelijks aan boeren in 
het noorden van Apeldoorn, de Beemte, de Vecht en Terwolde worden 
geleverd. Bij deze boeren werden eieren opgekocht die tijdelijk in de 
eierschuur van Schimmel werden opgeslagen. Aan het eind van de week 
werden deze dan weer door een inkoopbedrijf opgehaald; een firma uit 
Oostzaan of door een handelaar uit Uddel. Later werden ze doorverkocht 
aan eierhandel Pelgrim uit Deventer. Iedere maandagochtend kwam Ab 
Schimmel samen met een aantal andere eierhandelaren op de markt bij 
elkaar om dan de prijs voor de komende week te bepalen. De prijs die 
betaald werd aan de boeren was een richtprijs, geen bindende prijs.

In 1962 fuseerde de firma Schimmel met Koudijs Voederfabrieken; ze 
bleven onder dezelfde naam doorgaan en hanteerden dezelfde werkwijze. 
Rond 2000 werd het bedrijf verkocht aan de meelfabriek De Heus uit 
Barneveld. Al snel daarna werden alle bedrijfsactiviteiten verplaatst 
en was het gedaan met de kuikenbroederij Schimmel in Wenum. 
Het is jammer, dat het voor de Wenumse geschiedenis belangrijke 
‘Hoenderpark Spoorzicht’ (dat nog op de dakpannen zichtbaar is) er nu 
zo verpauperd bijstaat. Wenum verdient echt een mooier landschap ... .

Met dank aan: Ab Schimmel.
Dick Veenhuizen
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De ‘Baronnenlijn’

Eens liep er een spoorlijntje van Apeldoorn 
naar Hattemerbroek (Zwolle) langs vriendelijke 
Veluwse dorpjes, zoals Wenum, Epe en Heerde. 
Een doodnormaal lokaal lijntje waar nimmer iets 
spectaculairs gebeurde. Het lijntje liep overigens 
bij Apeldoorn door naar Dieren.

Echter, het was een ‘Koninklijk’ lijntje. De 
eigenares, de Koninklijke Nederlandsche 
Locaal Spoorwegmaatschappij, mocht als 
enige spoorwegmaatschappij in Nederland 
het predicaat ‘Koninklijk’ voeren! Daarnaast 
had de lijn ook nog een verheven naam: ‘de 
Baronnenlijn’ Deze bijnaam kreeg de lijn 
vanwege de burgemeesters in de aanliggende 
gemeenten, die allen van adellijke afkomst 
waren. Het lijntje was er om de dorpelingen 
naar de markten in Apeldoorn en Zwolle of naar 
de Oosterspoorweg (Apeldoorn-Amsterdam) 
te brengen. Daarnaast werden de boeren en 
de kleine industrieën langs de lijn van grond-
stoffen voorzien en konden hun producten 
ermee afgevoerd worden. Later kwam daar 
nog mijnhout van de Veluwe bij. Alles echter 
kleinschalig. Zo gewoontjes was dit lijntje, dat  
er noch in de betreffende fotoarchieven, noch  
in de literatuur veel over te vinden is.

Historie
Het begon allemaal in 1875 toen een viertal 
heren, Mr. E.F.J. Weerts, burgemeester van  
Epe, E. Vas Visser uit Heerde, M. Wolf uit 
Amersfoort en H.C. van der Houven van 
Oordt uit Apeldoorn, het initiatief namen tot 
oprichting van een spoorwegmaatschappij. 
Op 30 september 1880 was het zover en werd 
 de ‘Nederlandse Locaal Spoorwegmaatschappij’ 
opgericht. In 1881 verleende Koning Willem lll  
de maatschappij het predicaat ‘Koninklijk’ en  
in 1882 begon men met de bouw. Daarbij 
werd met toestemming van de Koning gebruik- 
gemaakt van de bestaande Loolijn, de verbinding 
van het Paleis Het Loo met de Oosterspoorweg.

NS-loc 2479 op 
raccordement  
Van Bree, Wenum 
(Foto: Rein van Putten)

Rangeer-/losplaats bij de Wenumse Watermolen

Het duurde daarna nog wel even, maar op  
25 augustus 1887 kon tenslotte de opening 
van de lijn uitbundig gevierd worden. Daarbij 
verzorgde de KNLS de exploitatie niet zelf, die 
was in handen van de HSM. Het verkeer was in 
het begin nog aarzelend. Drie keer per dag reed 
er een stoomtreintje.

Vergane glorie
Het personenvervoer op de lijn Apeldoorn - 
Zwolle werd op 8 oktober 1950 opgeheven. Al 
eerder werd het stationnetje Wenum, officieel 
een ‘halte’, in 1935 afgebroken. De aftakking 
voor het goederenvervoer bleef nog tot 1972 in 
gebruik. Nog even een gesprekje aangeknoopt 
met Gerrit Goedhart, die als molenaar in die 
periode op de Wenumse watermolen werkzaam 
was. Als je met Gerrit in gesprek raakt dan 
komen de herinneringen al snel weer boven. 
Bijvoorbeeld dat er een lange loswal tussen 
de Papegaaiweg en de Astaweg heeft gelegen, 
precies op het achterterrein van de huidige 
Houthandel Van Put. Ook de spooraftakking 
met aansluiting op de graanloods van Van Bree, 
graanhandelaar en destijds tevens eigenaar van 
de Wenumse watermolen, staat hem nog helder 
voor de geest. Het gebouw staat er nog en is nu 
het onderkomen van ‘De Veluwse Schutters’. 
Behalve voor graanoverslag werd de losplaats 
ook gebruikt door de kolenboeren Brouwer 
en Buitenhuis, die de brandstof met paard en 
wagen verder vervoerden naar hun afnemers. 
Ook mijnhout uit het Kroondomein werd 
per spoor vanuit Wenum naar de Limburgse 
mijnen vervoerd. Naar verluid heeft ook de 
kuikenbroederij van Schimmel nog gebruik 
gemaakt van het spoor..

Nadat de laatste goederentrein op het traject 
Heerde - Apeldoorn in 1972 werd beëindigd 
werden de rails opgebroken. Het spoortracé is 
nog goed herkenbaar in het landschap en is nu 
voor een groot deel in gebruik als toeristisch, 
recreatief fietspad.

Met dank aan: de Veluwse Modelspoor Club  
en de heer Goedhart.

Ruud Lorwa
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Gelukkig hebben we de tegels nog ...

De tachtigjarige oorlog (1568-1648) is nog 
maar net begonnen als op 9 februari 1574 
Jan Aertsz Veeneman in Wiesel opduikt. 
Hij ‘heeft een afdragt van een Heerengoed 
becomen, genaamd Veenemansgoed (voorheen 
Heerengoedt Zaalwheer) in den Ampte van 
Apeldoorn-buurtscap Weijssel’ en gaat zich 
daar vestigen.

Het zijn heidevelden op zandgrond, dus zal 
hij genoodzaakt zijn de gronden op te hogen 
met (schapen- en koeien)mest om ze daarmee 
enigszins vruchtbaar te maken. De Enken en 
Kampen ontstaan na jaren noest werk. Ook 
zullen er houtwallen (zandheggen) moeten 
komen om verstuiving tegen te gaan en het vee 
binnen de perken te houden. Gestaag ontstaan 
er akkers nabij het huis (huisakkers).

We schrijven 1580 als Gelderland 
deel wordt van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden en 
pas in 1591 worden de Spanjolen 
uit dit gebied verdreven door de 
verovering van Zutphen, Deventer 
en Nijmegen door prins Maurits. 
Omstreeks 1685 wordt de buitenplaats 
Het Loo (thans Paleis) aangelegd en 
in de 18e eeuw volgen dan meerdere 
landgoederen, waaronder landgoed 
De Rotterdamsche Koopermolen, 
maar dit terzijde. De jaren gaan 
voorbij waarin we niets vernemen 
van de familie, maar in 1727 duiken 
ze weer op: er wordt een nieuwe 
boerderij gevestigd nabij de huidige 
Greutelseweg. Het is deze boerderij 
die we terugzien op een fraai 
tegelplateau dat wordt aangeboden 
door de leden en belangstellenden 
(?) ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum (1909-1934) van de 
Boerenleenbank in Apeldoorn, dan 
gevestigd op het Raadhuisplein in het 
pand waar nu de boekhandel  
van Nawijn en Polak te vinden is. 
Het blijft overigens een raadsel 

waarom juist deze boerderij gekozen is om te 
worden geglazuurd.

Het tegelplateau (foto 1) is na veel omzwervingen 
eindelijk terechtgekomen waar het hoort, boven 
de schouw in de keuken van Berend Veeneman, 
die tegenwoordig in de Beemte woont. Op foto 2  
zien we de twee jongste broers, Frits (rechts) en 
Berend (links) onder de genoemde schouw er 

het hunne van denken. Berend is de jongste van 
de vier broers Veeneman (Jan, Henne, Frits en 
Berend) en allen afkomstig van de boerderij die 
zich op de huidige Huisakkers 7 bevond.

Maar we keren terug naar de boerderij aan 
de Greutelseweg die op 1 december 1737, 
genaamd ‘Veenemansgoed’, in handen komt  
van Lambert Egbertsz. Het is ondertussen  
14 maart 1752 als ene Jan Cornelis, getrouwd 
met Aaltje Lamberts Veeneman, het eigendom 
overneemt.Ze boeren rustig voort en de familie 
ziet kans in de nabijheid van de boerderij meer 
land te verwerven. Dan, in 1812, duikt Lambert 
Jansz, getrouwd met Engeline Peters, op die, 
gedwongen door de Franse wetgeving van 
Napoleon, de familienaam Veeneman aanneemt. 
Vervolgens moeten we weer wachten tot 1825, 
het moment dat Lambert Veeneman zich op 
de Huisakkers 12 inschrijft. Het ligt voor de 
hand er vanuit te gaan dat een nazaat een stukje 
verderop op eigen grond in 1931 de boerderij 
Huisakkers 7 zal bouwen. Henne Veeneman zal 
er tot 2006 blijven wonen, waarna de nieuwe 
eigenaar rigoureus zal herbouwen.

Van de boerderij aan de Greutelseweg wordt 
vermoed dat deze op enig moment (na 1911?) 
in bezit kan zijn geweest van de familie 
Dobbelman, die Landhuis De Ploeg heeft 
gebouwd. Thans wordt de boerderij bewoond 
door de familie Streng.
Als we de afbeelding op het tegelplateau nauw-
keurig bekijken en vergelijken met de, huidige, 
prachtig gerestaureerde woonboerderij (foto 3),  
dan zien we naast een kleine aanpassing in de 
voorgevel dat er een aantal bijgebouwen zijn 
verdwenen. 
Gelukkig is het jaartal boven de raampartij 
bewaard gebleven. Daardoor weten we dat de 
oorspronkelijke boerderij in 1727 is gebouwd 
en vinden we aansluiting met de geschiedenis 
van de Wieselse familie Veeneman. 
Beiden bestaan tot op de dag van vandaag en 
dat is maar goed, ook aldus Berend.

Nico van der Horst 
Dorpsraad Wenum Wiesel, 

werkgroep Atlas van Apeldoorn

Bronnen
• Berend en Frits Veeneman, Cultuur-

historische Analyse Wenum Wiesel,  
gemeente Apeldoorn

• Buurtboek van Wenum
• de Wenemer Mark-Gelders Archief

Foto 1  Het tegelplateau

Foto 2  De broers Frits en Berend

Foto 3  De woonboerderij
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“Steek de vlag maar uit”

Er was in 1909 nog niet zoveel te beleven 
in de buurtschap Wenum Wiesel en het 
verenigingsleven stond op een laag pitje. De 
mensen moesten hard werken en hadden in die 
dagen niet zoveel tijd voor een verzetje. Velen 
vonden werk in de Koninklijke Houtvesterijen 
en de betrokkenheid met het Koninklijk Huis 
was dan ook groot. In het begin van dat jaar 
ging het gerucht dat Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina in blijde verwachting was en dat 
over niet al te lange tijd een nieuwe Oranjetelg 
zou worden geboren. Wat zou het worden, een 
prinsje of een prinsesje?

Er was geen Oranjevereniging, maar niettemin 
waren er in de buurt wel een aantal mannen die 
van wanten wisten als het ging om organiseren, 
iets van de grond te tillen, want er moest toch 
iets gebeuren in de buurtschap die zulke nauwe 
banden onderhield met de familie op Paleis Het 
Loo. Peter Pas – een ongeveer dertigjarige riet-
dekker – woonde aan de Wieselsekampweg 
(een zandweg, die in die tijd nog Keuterijweg 
heette) en nam het initiatief bij het oprichten 
van een erepoort ter gelegenheid van de 
aanstaande geboorte. Op de hoek Keuterijweg/
Zwolseweg, over de volle breedte van de weg, 
moest deze worden opgericht. Er werd hieraan 
wel veertien dagen getimmerd, veel mensen 
waaronder hoofdmeester Van den Ham (die 
van de ‘Klompenschool’) hielpen mee. De 
binnenkant van de poort was helemaal bekleed 
met oranjedoek en er hingen wasbollen in 
waarvan het lontje ’s avonds brandde; er was 
immers nog geen elektriciteit. Het moet in die 
tijd geweest zijn dat de Oranjevereniging werd 
opgericht; de eendrachtige samenwerking heeft 
vermoedelijk onze buurtgenoten destijds aan 
het denken gezet: eens per jaar wat vertier is 
geen slecht idee ... . Toen Prinses Juliana op  
30 april werd geboren barstte op de plek van 
de vroegere Gerfa een geweldig feest los en het 
Wenumse feest was een feit.

Er was een draai-
molen, een vervaarlijk 
apparaat dat aan de 
binnenzijde door een 
paard werd getrokken. 
Een schiettent, waar 
stoere kerels uit de 
buurt lieten zien 
hoe je een gevaarlijk 
geweer moest 
hanteren en er werd 
fruit, vis en koeken 

verkocht. Ook was er een consumptietent waar 
vrouwen en meisjes dweepten met de stoelen-
dans. De kinderen van de school deden aan 
zaklopen, een spel dat door de jaren heen 
nauwelijks aan populariteit heeft ingeboet. Het 
feest in 1909 had veel trekjes van het hedendaags 
feest aan de Papegaaiweg (of andersom).
Een paar jaar later ontving Wenum Wiesel 
Koningin Wilhelmina, gezeten in een losse 
brik, bespannen met zes paarden en zij was 
zeer te spreken over de prachtige versiering in 
onze buurtschap. Wat een volk was er toen op 
de been! In 1912 werd de Oranjevereniging 
officieel opgericht, een vereniging zonder 
poespas, geen notulen, oprichtingsaktes; 
daar dacht men niet aan. Vandaar dat er ook 
weinig originele stukken voor handen zijn. Het 
Oranjefeest werd gevierd op de verjaardag van 
Hare Majesteit de Koningin, 31 augustus.

Ook in die tijd collecteerde men al in de 
buurt voor dit feest en werd er al een optocht 
gehouden. Natuurlijk zonder trekkers, want die 
waren er niet en reclame kwam al helemaal niet 
voor. De boerenkarren werden getrokken door 
paarden en op deze wagens zaten mensen met 
een harmonica of zo.

In 1936 werd de Oranjevereniging een Oranje-
commissie, wat betekende dat er geen leden 
meer waren. Reeds ver voor de oorlog werd het 
NEMEF-terrein al ter beschikking gesteld voor 
het Oranjefeest.
Na de donkere oorlogsdagen, waarin het 
verenigingsleven helemaal plat lag, werd in 
het seizoen 1946/1947 het Oranjefeest weer 
georganiseerd. Ook werd er dat jaar direct 
alweer een optocht gehouden hoewel de 
middelen erg beperkt waren. 
In 1948 was Wilhelmina 50 jaar vorstin 
en hield zij het voor gezien. Die keer werd 
het feest gehouden op het terrein van de 
voetbalvereniging, maar vanaf 1950 wordt dit 
onafgebroken gehouden op het terrein aan de 
Papegaaiweg. De moderne ontwikkeling ging 
Wenum Wiesel niet voorbij en tussen 1950 en 
1955 verschenen de eerste tractoren voor de 
versierde wagens.
In 1959 stond de buurtschap op zijn kop, want 
voor het eerst werd er een bonte cabaretavond 
gehouden in de feesttent. Het podium bestond 
uit twee boerenwagens en ‘de Heikneuters’ traden 
op. Later kwam bijvoorbeeld ‘De Wierdense 
Revue’ en door het toetreden van jonge bestuurs-
leden werd er gestart met dansavonden nadat de 
consumptietent werd bevloerd.

De boerenkarren 
werden getrokken  
door paarden en op 
deze wagens zaten 
mensen met een 
harmonica of zo.
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In 1976 komt de jeugd met drommen naar de feesttent; ‘AVRO’S toppop’ 
kwam naar Wenum en dit trok bijna zevenhonderd bezoekers. Het feest 
ging met de tijd mee en het huidige bestuur knokt keihard om ook de 
komende jaren opgewekt het Oranjefeest te kunnen blijven vieren.

Ondanks de data van de verjaardagen van Koningin Juliana, Koningin 
Beatrix en Koning Willem-Alexander wordt het Oranje-feest in Wenum 
Wiesel rond 31 augustus, de verjaardag van wijlen Koningin Wilhelmina, 
instandgehouden.

Met dank aan: Stichting Oranje Comité Wenum Wiesel.
Peter Ansems

Bron: Jubileumboek 75 jaar Oranjefeest

Voetbalvereniging W.W.N.A.

Het is 1946. Nederland likt de wonden van de Tweede Wereldoorlog. 
Ook in Apeldoorn heeft het oorlogsgeweld diepe sporen achtergelaten 
en de saamhorigheid viert hoogtij. Overal worden, zo kort na de 
oorlogsdagen, verenigingen opgericht. In onze buurtschap komen bijna 
dagelijks jongens bij elkaar die de voetbalsport zeer hoog in het vaandel 
dragen. Als zij thuis niet hoeven te werken weten zij elkaar te vinden en 
een voetbal wordt meestal wel ergens opgedoken. Heerlijk dat trappen 
en pingelen op het vloeiveld aan de Hogekampweg. Daar kon je prima 
spelen; het was een zandwoestijn waar de grond was afgegraven om de 
wegen in de Parkenbuurt er mee aan te kunnen leggen. ’s Winters waren 
er de plassen waarop je kon schaatsen en daar ontstond in het begin van 
1946 het idee om tot de oprichting van een voetbalclub te komen. Er werd 
in ieder geval een prachtige verenigingsnaam bedacht ‘De Stormvogels’.

Een andere locatie die de jongens uit de buurt regelmatig bezochten was 
het café van Harry van Neck (nu café De Hamer) en daar werd op 17 maart 
1947 het besluit genomen om een echte voetbalclub op te richten; een club 
met een bestuur en er zou in de voetbalbond worden gespeeld.

Veel verder terug in de tijd 
werd er natuurlijk ook al 
gevoetbald in ons dorp en 
de Wieselse voetbalclub 
heette toen DVH (‘Door 
Vrienden Herenigd’), maar 
deze ging over de kop in 
1939 wegens het gebrek 
aan spelers. Zij hadden 
altijd gespeeld op een 
stukje grond – zo mooi 
tegen de bosrand gelegen 
– en dit voormalige 
DVH-terrein aan de 
Wieselsedwarsweg kwam 
beschikbaar. Dank zij 
een renteloos voorschot, 
gekregen van het bestuur 
van de buurtvereniging, 

werd dit geschikt sportterrein verkregen en de 
(inmiddels omgedoopte) voetbalclub W.W.N.A. 
kon deze grond pachten. Boer Davelaar 
gebruikte op dat stuk weiland een schuur voor 
het opbergen van zijn landbouwbenodigdheden. 
Dat schuurtje bleef bestaan en werd de eerste 
kleedaccommodatie; er werden gewoon wat 
spijkers in de wanden geslagen zodat de jassen 
konden worden opgehangen.
Kalklijnen werden op het gras aangebracht 
en het spel kon beginnen! Vol bewondering 
aanschouwden de oprichters hun arbeid en 
de sportvereniging ‘Wenum, Wiesel en Noord 
Apeldoorn’ werd bij de KNVB geregistreerd. In 
de loop der jaren ging niet alles van een leien 
dakje. Er waren bestuurswisselingen aan de 
lopende band en in 1951 was er zelfs sprake van 
een ernstige bestuurscrisis! De degradatie uit de 
KNVB in 1961 was een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis.

Kampioenschappen, degradaties, blessures, 
rode kaarten; nooit liet de club het hoofd 
hangen en hoopt op 17 maart 2017 haar 70e 
verjaardag te vieren. Wat ooit gekarakteriseerd 
werd als ‘boerenclub achter de heg’ moet 
vandaag de dag worden gezien als een 
prachtvereniging, waar generaties veel plezier 
beleven aan het voetballen. De kenmerkende 
gezelligheid is in al die jaren niet veranderd; 
sportiviteit en prestatie gaan hand in hand. 
Dat het altijd maar zo mag blijven op het 
Sportpark Wiesel!

Met dank aan: Jo Bomhoff.
Peter Ansems

Bron: Van Vloeiveld naar Wiesel 1947-1987
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Kredietcrisis . . . 
en toch drukwerk nodig?
Neem geen risico!

Drukkerij B&K Reproservice
Wij geven u 10% korting op al uw zakelijke drukwerk

en leggen deze prijzen vast t/m eind 2016.

Het bestuur 
Dorpsraad Wenum Wiesel
voorzitter Herman Dijkkamp
vice-voorzitter Fred Lindaart
secretaris Daniëlle Kronmöller
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 Nico van der Horst
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adres Wieselseweg 11 
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 info@wwnna.nl 
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bankrekeningnummer NL29 RABO 0115 7883 36
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De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar.
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Peter Ansems, Tinus van Werven, Jan Grefhorst 
en Ruud Lorwa

vormgeving en opmaak 
Hans Apon, DTP-studio Pontifix 
www.dtp-pontifix.nl
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Esther Groeneveld 0900 8844

Buitenlijn gemeente 14055
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Nawoord
Deze nieuwsbrief kwam tot stand naar een idee van de werkgroep Natuur en Landschap in het kader 
van de Atlas van Apeldoorn 2016 - Wenum Wiesel. Tijdens een brainstormavondje met een aantal (oud) 
bewoners uit Wenum Wiesel kwamen de onderwerpen voor deze ‘Special’ spontaan naar boven. Dank 
aan allen die aan deze bijzondere uitgave hebben bijgedragen. Deze ‘Special’ legt tevens een basis voor 
een allesomvattend document over de historische ontwikkelingen van ons dorp en de verhalen van 
onze bewoners. Voor dat idee kregen we de handen ook op elkaar van de deelnemers in de genoemde 
brainstorm alsmede van de Dorpsraad en Buurtvereniging.
In het voorwoord van wethouder Nathan Stukker wordt ook al een hint gegeven in die richting: “Ik kijk 
nu al uit naar het vervolg in de serie ‘Wijk in Beeld’, waarin de geschiedenis van het alledaagse leven van 
de inwoners van Wenum Wiesel is vastgelegd.” De werkgroep Atlas van Apeldoorn heeft met plezier 
bijgedragen aan de uitwerking van veel activiteiten in het Atlasjaar in Wenum Wiesel. Wij zien u dan ook 
graag terug bij één of meerdere van deze unieke activiteiten. In de recent in Wenum Wiesel huis-aan-huis 
bezorgde bewaarbrochure van CODA kunt u op uw gemak een keuze maken.

Voor de laatste info zie onze publicatieborden, berichten in de dag- en weekbladen en op de websites:
www.wwnna.nl/atlas  of  www.coda-apeldoorn.nl/atlas

Veel plezier toegewenst namens de werkgroep Atlas van Apeldoorn:

Tinus van Werven, Nico van der Horst, Ruud Lorwa, Kees VerdonkN
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