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Ií-ETEJ'5fi'AARDIGHEDEN BË,TREFFENDE HET ONTSTAAN VAN DE VOORMALIGE
BEGK.IAFPLAATS MET BAARHUISJE EN TOEGANGSPOORT GELEGEN OP DE HOEK

VREDENSEWEG - SINGELWEG

\\-e schrijven het jaar 1827, als het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland door
hnn besluit no. 97, d.d. 5 september, de gemeentebesturen er van op de hoogte stelt dat.' " ... het decreet t)

t'an den 2 3 Prairial') I2' Jaar, geheel te doen herleven, te dien effecte dat van en ntet I ' Januarii I 829
.het begrat)en van lijken in kerken, fuipellen, bedeplaatsen, helzij publieke hetzij aan gestichten o.f
particulieren toebehoorende zoowel in die Provincien, alwaar het zoo even gemelde besluit van 22
DecentberlSl3, no. 5, is uitgevoerd, als in zulks zonder eenige uitzondering..." enwat verder: "...le
rekenen van hetzelfde tijdstip, in de sleden, dorpen en vlekken van eene bevolking van meer dan duizend
r10001 zielen bettatlen,het begraven op kerkhoven of begraafplaatsen, in de bebouv,de kam der gemeenten
gelegen, ïe doen ophouden, en bijgevolg te bet,elen, dat aldaar, voor het gemelde tijdstip, door de
plaatselijke Besturen zullen worden aangelegd eene of meer begraafpl{tatsen,... "
Zo- ferme stadhuistaal , waarbij het overmatig gebruik van komma's opvalt en natuurlijk de enorm lange
tussenzin. Overigens is er in het taalgebruik niet zo gekveel veranderd en evenmin in de snelheid
\yaarrnee de ambtelijke molens malen. Vergelijk de jaren 1 813 en 1821 , 14 jaar waarin er dus in de
meeste gemeenten weinig tot niets tot stand is gebracht, reden waarom de Provinciale overheid een
hernieuwd beroep op de gemeenten doet om " ...het decreeÍ te doen herleven".
Het decreet vervolgt met richtlijnen betreffende grootte, inrichting en plaats van de begraafplaatsen. Zo
moet de afstand " ... tenminste 35 * 40 ellen afgelegen van de bebouwde kom der genteenten, en van eene.
uilgestrehheid vijfmaal grooter dan de oppervlahe, welke noodzakelijk berekend wordl, tot het begraven
der afgestorvenen in het tijdverloop van een doorlopend.iaar. " Hieruit mag de kleinschaligheid blijken
waarin rnen twee eeuwen geleden dacht, want een 'el' is maar 69 cm lang en bij 40 maal komen we op
nog geen 28 hele meters. Zoals later zal blijken wordt met een 'el' een meter bedoeld, maar dan nog . . .

Nadat in het verhaal nog een uitzondering op de voorschriften wordt gemaakt vooÍ " ... steden, dorpen en
vlekken van eene bevolking niet hooger dan 1000 zielen...", wordt vervolgd met: ". ..Verzoekende zijne
Excelentie ( minister^v. Binnenl. Zaken) dat tot de uinoering van dien door Gedeputeerde Staten de
noodige dispositien'genomen de uitslag íe zijner tijd aan Zijne Excelentie moge worden kenbaar
gemaakt. Waarop gedelibereerd a)zijnde 

, goedgevonden is:
'f e Den inhoud van voornoemde Koniklijke dispositien te brengen ter kennis van de respectiev ge-

meenÍe Besturen; met uitnoodiging van dezelve, om daarvan communicatie te geven aan de
kerkvoogden of andere bestuurders der kerkelijke gemeenten ten hunnent, in welker kerkgebouwen
of ke r khov en alno g b e gr av e ni s s e n w or de n b ew er kt s t e I I i gd " .

Dit schone stukje proza houdt dus in , dat de gemeentebesturen maar eens (weer) moeten gaan praten met
de kerkvoogden c.s. vanwege het feit datzij met ingang van 1'Januarlj 1829,geen inkomsten meer
kunnen verwerven uit de 'begravenissen' omdat de kerken en kerkhoven 'op slot gaan'.
Ven'olgens worden " ...de Besturen der gemeenten, welker bevolking meer dan duizend zielen bedraagt,
uit te noodigen " ...om na te gaan hoe en waar één of meer begraafplaatsen zullen worden 'íngerigt' en
dar ". . . desu,ege eene behoorlijke raming dient te worden gemaakt en opgezonden. "
Ook moet q'orden nagegaan, " ...in hoeverre er eenige termen kunnen bestaan, om de eigenaren van
grq\en in de kerken (...) eenigzins te gemoet te komen in Ítetgeen zij ten deze verliezen..."
\aruurlijk dient er ook een Reglement te worden opgemaakt en in te zenden; " ...bij herwelk dan onder
anderen zullen bepaald moeten worden... " 

n

! t decreei. wrordeníng, meestal van de overheid.

2 1 Prairial. l|'eídemaand in de kalender van de Franse Revolutie, periode van 20 mei tot 18juni.

3 1 disposiÍien- beschikking, vordering van beÍaling.

4 ) gedelibereerd, delibereren is beraadslagen, oterleggen



1,. De retributien t) , Welke voor het opnemen en digtmaken van het graf zullen betaald

moelen v,orden.

:. Die voor het sluiten en ontsluiten der begraafplaats'

En ook nog een belangrijke:
tr Door wien heÍ opzigtin toezigt over de begraafplaats zal worden uitgeoefend,

en wie de opkomsten yan dezelve zal invorderen en genielen.

Hier zijn maar enkele punten van het-reglement weergegeven, maar wees er van overtuigd dat het een

hecht doortimmerd geheel is geworden.

Tenslotte worden:' í... du D i itr i ct s -C ommi s s ar i s s en 2 ) uiÍ ge no o di gd,

onderhorige Besturen volletlig gevolg aan -deze 
resolutie' grgurnn

heí Provincíale Blad worden geïnsereerd 5)

Accordeert mel voorgeschreven register... "

Bovenstaande 'decreet' was een uitvloeisei van

het besluit van " ...den 3" Navember 1825, no' 6

nopens het begraven van liiken in de kerken en

op kerkhoven... "
In dit besluit is een lijvig rapport opgenomen van

22 december 1 813 over bovenbedoelde materie,
" ... aangeboden door Den Raad van Genees -
en Scheikundigen, ingevolge dispositie van Zijne

Excellentie den Minister van Binnenlandse

Zal<en, van den 1" Augustus 1825, zamengesteld

uit de Heeren:
M.J. MAQUELYN, Med.Doctor en Hoogleeraar
te Leijden,en dan volgen nog een elftal namen

van Hoog-E del-Zeer -Geleerde Heeren,

verbonden aan de universiteiten van o.a.

Groningen, Utrecht, Leuven, Luik, Franeker,

Antweften, Brusseíen Luxemburg 6)

De reden van het benoemen van deze 'Raad' was

ook niet niks want: "..Ingevolge den wil van

onzen, vaderlijkvoor het heil des volks zorgen'

den, Koning, ftVillem I- dws) op eene zeer ver'
eerende wijze zamengesteld zijnde, om over

eene zaakvan het hoogste aanbelangvoor, en

den uitgestrelaten invloed op het leven en het

geluk der ingezetenen dezer landen te beraad-

slagen, hebbenwii @e Tlsnins- dws)

om tae íe zien, dat door dezelve

worde... Extract') deres zal hiertoe

De Griffier der Staten,

M.J. Vitringa.
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te werk gaan. " Einde citaat;gemeend daarbij met de nxeesten ernst en gemoedelijkheid te moeten

daar wordt een eenvoudige burger toch wel even stil van'

t 1 retributien. belasíingheffingen voor door de overheid bewezen diensten

2 ) Disrricrs Commissarissen -regionale vertegenwoordiger 
",an 

de Commissaris van de Koningin

3 t re solut ie - be sluiï v' aarin een vergadering haar mening formuleert

1 r €xtrdCÍ - een korte samewalting , uittreksel lan o.a. een fficieel sluk, noíulen, besluiten enz'

:t -zemsereerd insereren is invoegen / inlassen in in een geschreven stuk

ó, íssemburg - her Groothertogdonyormdeyan l8t5 tot 1831 een Persotlele Unie met Nederland d i

ntee oJ meer autonome slaten onder één staatthoofd. Dit is de reden dot ook een

hoo2;leraor lan de Luxemburgse universiteit tot de Ra^d behoorde.Bel§ë wrn&

desrijds de Zuidetijke Nederlanden ( onder Koning llillem I )



Het Rapport- dat in hoofdzaak ten doel had aan te tonen dat het begraven buiten de bebouwde kom een
absolute 'must' was, beroepÍ zich verschillende keren op voorbeelden uit het verre verleden.
Zo rtorden de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen ten tonele gevoerd, maar ook:,, De
onbeschaafde natien leveren ons zelfs menigvuïdige voorbeelden op, dat zij hunne lijken buiten hunne
kralen en horden begraven ". 8n... 'ons' medelid van de Raad, de Weledele Heer Van Stipriaan *
Luiscius- Medisch Doctor en Lector te Delft, dus ook niet de eerste de beste, geeft een uitgebreide
scheikundige verhandeling over " de menschelijke tijken ", waarvan wij de leier de 'zeer àalistische
details' maar zullen onthouden. Behalve deze waarneming. " .,. zelís leverÍ ook de groote oude kerk te
Delft meermalen bev,iizen op van eene zeer hinderlijke, uit de graven oprijzende, inzuiverheid der lucht,
v'aardoor kerkgangers worden aangedoan". Deze zeer onfrisse ervaring van bovengenoemde heer
r.r'ordt verre overtroffen door de waameming van een ander lid van de 'Raad' De beroemde en
Godsdienstige Breslauer geneesheer, B.L.Tralles, die zagmetzijn eigen beroemde ogen dat: "...twee
rrouwen in eene kerk, eene preek gehoord hebbende, digt bij een reeds met zerk bedekt grafgezeten
zijnde geweesl, waarin de vorige dag eene... " Enfin ze werden beide ziek en...stierven de-vólgende dag.
Een betere reden voor realisatie van een begraafplaats is toch niet te geven.
Het 'Rapport' veruolgt met een reeks van aanbevelingen betreffende aanleg en inrichting van een
'moderne dodenakker'. in de volgende hoofdgroepen:

a. Opzigtelijk')de ligging der kerkhoven,
b. Opzigteltjk de inrigting der kerkhoven,
c. Opzigtelijk het begraven zelf.

ad' a " ...tenminste op een ofsíand van 40 nederlandsche ellen van de bebouwde kom... ",
" '..rp een min of meer verheven terrein...en oan een vrije windspeling blootgesteld, en daarom
niet nabii groote gebouwen, bosschen enz... zoo dat de nadeelige dampen, zioveel doenlijk is,
van de bewoonde plaatsen afwaaien" .

ad. b. " ... dat dezelve met muren van I8 ó I9 palmen 2) hoogïe zullen moeten omgeven worden,
waarin luchtgaten gemaakt zijn, die met traliewerk gesloten v,orden... "
".-. een dodenhuis zoude behooren opgerigt te worden, ten einde gelegenheid aan ïe
bieden, om in noodige gevallen zich te vergewissen omtrent den síeltiggen dood... "

ad. c. " ...daar waor mogelijk en nodig is drie a vier ltjken boven elfuiar...
" ...dat de bovenste kist ten minste zes a zeven palmen beneden de oppervlahe der oarde... "" Dat er gemetselde graJkelders zullen worden toegelaten en...',
Enz. enz. enz.

We zien dat alles met de nodige kennis van zaken is beschreven, alleen de functie van het .dodenhuis,,
daar hebben wg, anno 2009, wel een heel klein beetje moeite mee, ...
'De Heeren van de Raad besluiten met: " En deze soorl yan inrigting aan de nsdere overweging van
Uwe Excelentie aanbevelende, hopen wii aan onze pligt en opgedra§en laat voldaon te hebben.""'s Grovenhage, 26 Awgustus 1825".
En dan volgen de namen van de twaalf Heren van de Raad.

In september 1827 kregen de gemeenten van Gedeputeerde Staten te horen dat; " ... vanaf 1 januari
1829, het begraven op de daarvoor ingerigte begraafplaatsen dient te geschieden. " De g.*ó.nt.n
hadden dus 15 maand de tijd om één en ander te realiseren. V/I g* nu na, o.a. aan de hand van
raadsverslagen, hoe dat proces in Winterswijk is verlopen.
Dat men van mening was, dat het gemeentebestuur destijds te weinig vaart achter de realisatie van de
begraafplaats zette, blijkt wel uit de raadsvergadering van 26 februai 1827, waain door de president
burgemeester H. Willink Abr.zn., "...ter tafel gebracht en gelezen een adres s)getelcend dao) eenige (63)
inv'ooners dezer gemeente daarbij hun verlangen te kBnnen gevende dat buitei het dorp eene belloortike
begraafplaaÍs moge worden aangelegd. "

I ) opzigteluk : beteffende.

2) palmen, één palm - ,o. i0 ,*- (manwn)handbreedte.

3) adres = verzoelcschrift, verklaring, meestal aan ofrcièle instantiej.



En even r-erder in het verslag:
...het is tog u,el boven allelegenspraak daÍ het begraven van lijken in ktrken en binnen de plaatsen

roor het velziin der levendenórrr-'t algemeen maar vooral bij besmettelijke ziehen zeer nadelig is."

En yenolg enst " ...en is het ook onÍegenspreketijk, dat de gewone begraafplaats rond de kerk der

Henormde Gemeente alhienoo, ,eàrrt eenige jaaren zoo aanmerkeliikvermeerde en nog steeds ver-

meerderende bevolking veel le klein is. "

De bevolking groeit uölg.n. deze adressanten kennelijk (te) snel en daardoor is de nood hoog en het

beleid niet voorfvarend !.ro.g. Hoewel, tie eerlijkheid gebiedt te zeggendat er nog heel wat hindernissen

re nemen zijry dat*ug Èli.iL"n-uit volgende verzuchting van de burgemeester: " -.-Ik wenschte also aan

deze vergadering eenlooistel te kunnen doen, waardo-or aan het vàrzoek der relattestrantent) voldaan en

rcn algemene nufie schikkingen beraamd konde worden dat de lijken buiten het dorp begrattenwierden...

\{aar, en dan komt de aap uit de mouw: " ...Ik zie echter groÍe zwarigheden om zonder door de Hoge

Autoriteiten gerugsteuni te zijn, moge en het maken van één of meerdere begraofplaatsen buiten het dorp

en heÍ verbieden van begravin in kerken ofop kerkhoven binnen hel dorp dat men dan zoude te knmpen

hebben met àueepzuchtl bijsetoof, gehegtheid en een menigte andere vooroordelen en tegenwerkingen. "

J4 vecht maar eens tegen die'grote zwirigheden', mede in overweging nemende dat het plaatselijk al

vanaf de 9'eeuw; begin van de kerstening vandeze streken; gewoonte was om de doden te begraven

in de kerk en later er-omheen, op het kerkhof. Om dit gebruik ineens te verbieden, daar is veel moed en

nog veel meer overedingskracht voor nodig
Dit blijkt ook uit het volgende citaat; " En iaar het adres,'t welke ook een poinct 2) onzer deliberaten

uitmaàla, slegts door drie-en-zestig personen getekend is en men de algemene denlo,viize er niet door leert

kennen."De gemeente V/interswi;t< naa in deie jaren ,1825-'30, ca. 6900 ingezetenen,zodat er nog veel

inwoners overbleven om er andere ideeën op na te houden dan de 63 genoemde 'inwoondets'.

Om iedereen voldoende van de ernst van de zaakte overtuigen , meldde de voorzitter nog de volgende

historische feiten, o.a. dit: " zoo bijvoorbeeld had in den Jare 1696 (l) te Amsterdam eene hevige be-

weging plaats, over den door de R.egering geformeerd plan, om over een kerkhof te gewagen... "

Dat moet wat geweest zrjn, die lastige Amsterdammers, toen al. Maar om de gemoederen weer wat te

kalmeren deelde onze burgervader vervolgens mee dat: " ...men heeft zedert eenige iaren in het naburige

Munsterland over het algemeen en ook nog in eenige plaatsen van dit Riik en van deze Provincie

begraafplaatsen buiten àe srcden en dorpen gemaah, zonder dat zull<s voor zoo ver bekend eenige

rc§rnsiàna ontmoet heeft." Dus, het kon ook anders, maar Duitsers zijn Duitsers en heel wat

góugrg.trouwer dan de bewoners aan deze kant van de streep. En dat realiseerde de 'President'zich maar

;t"góà, dat moge blijken uit deze van twijfel overlopende frase; " ...doch zoude dit hier wel het geval

weien? Indien ik de dinkwijze van de inwoonders dezer Gemeente wel kenne, vermeene ik dit met veel

grond in twijfel te moge trekken."
Ïa, wrj zi3n àitilA al een recalcitrant volkje geweest.Wellicht mede daardoor blijkt uit de aangehaalde

voorbeelden dat Winterswijk nou niet bepaald voorop liep in deze materie, maar ons dorp bestond ook

pas sinds 1811 als een zelfstandige gemeente, dus men had nog weinig ervaring.
-Ondanks 

alles vond men wel dat er iets moest gebeuren dus zei de President; "...heb gemeend als mijn

gevoelen aan Ued. Achtbaren moeten voordragen " En dan stelt hij het volgende voor:

l'. Hrt adres in advys 
3) te houden.

l. Een afschrift van het adres met een begeleidende missive a) ter verlcriiging van steun, te sturen noar

het Pr ovinciaal Gouvernement.

3'. rJed. Achtbare voor stellen om bij publicatie ter algemene kennis binnen deze gemeente te brengen,

den inhoud van het onderhavige adres met uitnodiging doÍ;

a. Een ieder, de welke vermeend tegen het maken von begraafplaatsen buiten het dorp, gewigtige

bedenkingen Íe hebben, dezelve schriftelijk aan het Plaatseliik Bestuur te kennen geven.

b. Om aon het Plaatselijk Bestuur voorstelíen en inligtingen te suppediterens) over het daarstellen

I) rekv'estranten : indieners van een verzoekschrifi.

2) poinct: oude Fronse schriifwiize van 'point, : punt,onderwerp.

3) advys : in dit geval'kennisgeving'.
4) missive : brieí oficieel schrijven.
5) suppedíteren = bijlage biivoegen.



ron begraoíplaatsen buiten ltet dorp; om daarvan bij een eventueele daarstelling der zelve ge-
brttik te kunnen ntaken.

Het onder 3a. genoemde is a.h.w. een uitnodiging voor een 'schriftelijke hoorzitting,.
Ook rverd de mening gevraagd over: " ...de plaaís of plaatsen, waar iet geschilute een nieuwe
hegraa-fplaaÍs o-f rneerdere begraafplaatsen zoude v,orden gemaakt. " EÀver de .inrigtin g, ,,...me1 in,r
ooghouding der noodzakelijken bezuinigingen (!) maar teffens het welvoeglijke. "
Tenslone n'erd het advies gevraagd betreffende: " ... Een plan van schikkin§ voor de parïiculiere
Eigendommen ran begraafplaatsen in de Hèrvormde Kerk of op het Kerkhàf indien er zoodanigen zijn
mogten. En t erder zoodanige voorstellen als men nutÍig mogte oordelen. "
Dus de Ued. Achtbar"t '; konden nu hun huiswerk mukeo Aan het eind van de vergadering wordt be-
sloten om toch maaÍ een commissie te benoemen om het'adres van de 63 inwoonders' te beituderen om

' ...Íen eersle bij eene volgende vergadering deswegens rapport uit re brengen, tot welke Commissie
benoemd zijn de Heeren [4/. Paschen Gz., J.te Lintum Gz., en den.fungerenhe Secretaris,
G.H.Dunnewold."

Gere,cumeerd 2) 
en goedgekeurd in onze vergadering

op heden den 26" Februari 1827.

In de vergadering van 19 maart 1827 moet dus worden gerapporteerd wat de commissieleden hebben uit-
gedokterd. V/e verplaatsen ons daartoe naar de raadzaal. (toen gevestigd op de hoek Markt-Wooldstraat,
'je situatie op pagina22) De Weledele Heer W. Paschen kucht gewictrtig schraapt zijn keel en begint :
Geachte Medeleden,
Het behaagde Ulieden, in onze vergadering van den 3ff January, tenfine tl ,an rapport in onze handen
te stellen, een door drie-en-zestig ingezetenen dezer GemeenÍe aan het Pla:aíselijk Bestuur gerigt adres,
daarbii om geallegereerde o) redenen verzoeke-nde, dat buiíen her dorp Winrerswijk eene írgràoíptoot,
moge worden aangelegd, met het pree-advies 51 ,on den Heere Presiàen onzer vergaderinglrn iug
uitgebragt. Wii hebben dan deze belangrijke zaak meí de meesíe aandacht ot erwogen ,n ry, het meÍ de
Requestranten volkomen eens,'t welk ook vertrouwen dat ieder líever zal, dat de tegenwooídigu
begraafplaats, op verre van na niet geevenredigd u; ,on de bevolking dezer Gemeente.
Deze passage dient er mede toe om u,lezer, een indruk te geven r* d. tijdgeest en het taalgebruik dat
gekenmerkt wordt door breedsprakigheid, met veel woordèn en uitdrukkingen die niet of nÀwelijks nog
in onze huidige woordenboeken voorkomen. In elk geval wordt uit de laatsie alinea duidelijk dat àe
gemeente 'ongeëvenredigd' uit haar jasje is gegroeid en een begraafplaats elders in de gemeente is zeer
noodzakelijk. Maar dat wisten we al en ook dat het veel moeilijktredln op zou Ieveren ioals blijkt uit het
vervolg van Paschen: " Des ongeachl zien wii de Zwarigheden, die n, guiugun zijn in het daarsiellen eens
andere Begraafploats en die om te groter voorkomen naarmate men dà in{ezete,nen tot het begraven
hunnen ltjken op een nieuw aon re leggen kerkhoízoude wiilen noodrd eenen maatregel die wii ren
sterksten zouden ontraden, ia al was er zelfs mogelíjkheid om aoàitoe ae notlige qutori.gZtie,l Uiit,
bekomen, of te kunnen bev,erken dat zulla van hogerhand bevolen werde." _ W".". zo'n lange ziry maar er
blijkt wel uit dat Paschen wel een begraafplaats wil, maar niet om de *.ruà daartoe te verplichten zelfs
niet met de hulp van 'hogerhand'.Anderzijds hebben "..de requestranten zoo veel grgrondu re6enen
bijeengebragt, dat de oanleg als aller heilzaamst en noodzakelijk wordt orrgn*rrkt,...,, Wu*door .,...
het Uv'e Commissie voorkontt, daÍ den Raad van dit gunstig oogenblik duursíe verplicht is gebruik te
maken om aan den wensch van de requestranlen en het meàr virlichte qedeelre van Winteríwijks
ingezeïenen vermits men..." En dan volgen er wat breed uitgemeten mitr.n ., *aren. Het aantalvan .het
meer verlichte gedeelte' wordt kennelijk niet erg hoog ingeschat want even verder:

I t de raadsleden.
2 i geresumeerd: kort samengevat.
3 l tenrtne = ten laatste.
1 1 geallegereerde ofgeallegeerde = aanhalenvon tekslen.
5 1 pree-aà,ies, nu pre-advies : advies voorafter voorlichting.
6 1 geevenredigd : bedoeld u,ordt; niet meer in verhouding toi de groei van
7) autorisatie = mochtiging, vergunning.



De PresídenÍ'vervolgt met.' " Den Raad in bedenking gevende, om zo uit hoofde der geschihheid van
den grond als ,-an der zelver ligging dezen kamp ofwat ongeveer één bunder van dezàlve onder approba-
tie tan Hun Edelgroot Achtbare, de Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie oan te kopen".'
\Íet eenparige stemmen wordt het voorstel aangenomen en word eï: " ...Burgemeesler en Assesoren 1)

gemagïigd het vereischte contract des wegens te poraíeren." Opmerkelijk is, dat wordt besloten dat het
planzal worden verzonden met "... Íusschenkomsl van Den Heer Districts- Commissaris van Bredevoord
... " Deze commissaris zal voor de gemeenfe wel een goed woordje moeten doen bij de .Heeren van de
Provincie'. Het plan datis 'daargesteld', is nader beschreven onder artikel 2,waawanhierna de
belangrijkste punten volgen.
" Bij voorkcur zal hiertoe genomen worden den zogenaamden Poelhuiskamp (maar dat wisten we al)
als zijnde een Hoogterrein, oost ten Noorden van het dorp gesitueerd. "
Hieruit blijkt wel hoe bescheiden de omvang van V/interswijk destijds was. Van belang was ook:" .'.Zijnde mede als de meest geschikte plaats voorgekomen, uit hoofde door deszetfs ligging uit alle
buurtschappen de lijken longs gaande wegen derwaarts te kunnen vervoerd worden. "
Voor berekening van de benodigde terrein oppervlakte is het nodig te weten hoeveel ingezetenen de
gemeente heeft en hoeveel van die ingezetenen er per jaar het tijdelijke met het eeuwige gaÍm verwis-
selen. Dit blijk tussen de 160 en 180 personen te liggen en dat is niet gering op een inwonertal in 1829-
'30 van 6912 zielen: het percentage is ca.2.5 Yo . Ter vergelijking: Brj het inwonertal van 29300 anno
2005,2006 en 2007,ligt het percentage op ca.lYo lll
Maar dan volgt de oppervlakte-berekening .' "... indien voor ieder graf eene terrein van 3 à 4 vierkante
ellen (= ca. 1,4 à 1,9 m2 ) verleend wordt jaarlijks nagenoeg 7 noiain 2) gevorderd zouden worden zoo
dat een terrein van Een Bunder voldoende zijn zal om; niet minder als een lijk in één graf begraven
wordende; geen graf eerder te^openen als naverloop van l5 à 20 jaaren..."
Men denkÍ dus 500 tot 666 rrf per jaar nodig te hebben en de oppervlakte van het terrein moet dan tot
ongeveer 1845-50 toereikend zijn bd één lijk per groeve. Er zuilen ongetwijfeld meer lijken in één groeve
begraven zijn en waarschijnlijk is 160 - 180 sterfgevallen per jaar aan de ruime kant geweest want àeze
begraafolaats heeft tot november 1908 dienst gedaan en in dezelfde tijd is het 'kerkhof aan de
Waliënsestraat geopend. Ook van invloed was het feit dat R.K. kerkbestuur in 1885 van het
gemeentebestuur, na langdurig geharrewar, vergunning kreeg tot het stichten van een eigen
begraafplaats. Hieruit mag worden afgeleid dat het Katholieke volksdeel een 'eigen gedàelte tot hun
beschikking had. In 1888 werd de begraafulaats uitgebreid met " ...een strook biteniende tuingrond... "
welke voor de soÍtma van f. 210.- kon worden aangekocht van de heer C.W.C.Beukenhorst. Vólgens een
rapport van de Commissie Heemkunde, wordt hierin schamper opgemerkt, dat de gemeente dat lÉver
deed dan het gedeelte op de begraafolaats, dat het R.K. kerkbestuur in bezit had, te kopen.
Artikel 3 van de verhandeling beschrij ft : " ...de inrigting dezer begraafptaats... " waarbij uitdrukkelijk
wordt gesteld dat " ...het op de meest doelmatge en teffens minst kostbàre wijze moet kuinen plaats
hebben. " En zohoort het ook!
En verder puntsgewijze:
a.- Door het terrein zoo veel nodig geliik /e... (onleesbaar, waarschijnlijk wordt 'egaliseren'bedoeld)..
paden er door te maken.
b.- Door rondom mel eene levendige Hegge te omzetten en in of langs dezelve van binnen te doen
beplanten met boomen het zí j Linden, Ypen, Essen of Populirr'rn *àa, eenige Treurwillegen of
Treurberken tusschen geplaatst zouden kunnen worden.
c.- om in het front der begraafplaats een inrijhek te plaatsen (zie ook pagina l3)
d.- Om binnen de begraofplaats (...) een huisje te plaatsen tot berging van draagbaren en doodgravers
gereedschappen.
e-- Om des nodig gevorderde wordende de Íe poïen hegge op de minst kastbaarste wijze te omheinen
met dennensparren 31 trn einde dezelve in di eerste jiön ioor beschadiging te behoeder. Toen ook al !!

*

l1 Assessoren : letterlijk bsziíters i.c wethouders

2; Roede : opp.maaÍ l4mtr2 (er gaan700 roeden op )ha)

3) dennenspanen: ronde palenyan ca.2 mtr lang.



Zo. aan de hand van deze opsomming kunnen we ons een kleine voorstelling maken hoe de 'Heeren' zich

de begraafolaats hadden voorgesteld maar wel op de 'minst kostbare wijze'.
Daarnaast moest één en ander natuurlijk vergezeld gaan van een kostenraming hoewel in het raadsverslag

rrordt gemeld dat: "...de kostenvoorlàpig als approximatief t) kunnen geraamdworden. " Men houdt dus

een slag om de arm want begroten was en is moeilijk en er wordt heel gemakkelijk iets vergeten'

\iettemin. er is driftig gecijferd blijkens onderstaande kostenopstelling.

a.- .4ankoop van het terrein den Poelhuiskamp, í I I00.- àí 1200.-, stelle... . .. .í I200.-

b.- Getijtonaken der grond. .' . '... .f 100.'

c.- Tor plantenvon ene hegge 1000 poten àf L- per 100. ... ...^1....-....í 100.-

tt.- Hei ptanten en in ordeí"hrengen der hegge mel de nodige stokken en riggels. í 100.-

e.- Aankoop van planten en bomen in of binnen de hegge. . . . . í 100.'

.f.- Voor het omheinen der hegge teneinde dezelve voor beschadiging te beschutten.........í 100.-

g.- Het houl tot het maken van een inrijpoort í 100.-

h.- De bornpmaterialen en arbeidsloon tot een huisje tot berging der gereedschappen

í200.- à íi1o -... ir,;;.rï 
...... f 300.-

í 2200.

Men sluit meevallers dus ook niet uit , daar men twee keer een schatting maakt met f.100.- verschil

Overigens de eerste wijziging kan nu al worden gemeld, want het hout van de inrijpoorl wordt vervangen

door een smeediizeren, dubbel hekwerk, afgehangen aan twee gemetselde poeren.
"... Men berekend al zoo de gehele

ko,;ten met nagenoeg een Somma van
twee duizend guldens te zullen kunnen
besrrijden."
Zo te zien een begroting die wel eens
gemaakt zou kunnen zijn op de achter-
kant van een sigarendoos. B.T.W-.
winst- en andere opslag percentages
moesten nog worden uitgevonden. Wel
dienden, zo'n180jaar geleden de kos-
ten gedekt te zijn door de gemeentelijke
middelen. Voorgesteld werd om dit als
volgt te regelen: " ...het is het plaaÍse-
lijke Bestuur het meest geschikste
voorkomen dat de kosten gevonden

v,orden. In de eerste plaats door de

daarvoor op de Staat van Begroting
voor den dienst desjaars lB28 voor-
gedragen de Somma van f I 000.- En voorts door op de Staten van Begroting voor één of meerdere
jaaren het mankerende voor te dragen."
Kortom, in de tijd gespreide betaling. Goed geregeld, maar er moest nog meer worden geregeld blijkens
de volgende zin: "De kerkelijke Gemeenten geener hand opkomst der begrafenissen genoten hebbende

Kornt zulks ook hier geen aanmerking. " Wie het snapt mag de vinger opsteken, maar er kan uit
u'orden'geproefd'dat: de kerken financieel nergens op hoeven te rekenen. Nog zo'n prachtige ambtelijke
frase " Geene bijzondere administratie buiten heí plaatselijke Bestuur over het begraven van lijken, zo in
de kerk als op het kerkhof is daar hetzelve ontworpen een reglemení het sub. 28 hierbij wordt overlegd. "
Dus. r'oorlaan regelt de gemeente op gebied van begraven het allemaal zelf wel en de kerkbesturen
u'orden dus bedankt.

*

I 1 approximatieí = bij benadering, ongeveer
21 riggels : latten die de stokken verbinden



Bi-ilage A van de notulen geeft een (voorlopige) koopovereenkomst weer tussen de gemeente en NoëI
Sebastiaan Bengevoord, koopman in Winterswijk, die op 28 december 1828 werd g..lot.r. De laatste zin
nag u niet worden onthouden, al was het alleen maar vanwege de lengte, Hij luidtàls volgt:"' Eersre contractanl (Bengevoord dus) erkend door ondertekening dizes te verkopen ooí r*ud, (foutje)
tonïractant dat gedeelte van een perceel Bouwland, den Poelhuiskamp genaamd,-gelegen in het dorp
lí'inrersu'ijk als hem alnog in eigendom behoort, of zodanig gedeelte iaí hetzelvràlt lopr^ zullen
goedvinden na bekaming der na te melden approbatie Íe accepteren voor wij er met geene andere
huitengewone last of hypotheek bezwoard als alleen een algemeen voetpatl íong, de llestzijde
en zulks voor een Somma van negenhonderttugrig Guldens vrij getd hei Bundeíe en bovenàien vijf en
dertig Guldens per Bunder... " (laatste woorden zijn onleesbaar). Het bedoel de'algemen, uout pàdis een
gedeelte van het huidige Weeninkpad.
Overigens, de definitieve koopakte verlijdt pas op 28 juli 1g30.
Nu de (voorlopige) koopakte is bezegeld, kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor de
uitvoering van de werkzaamheden, maar daamaast voor het regelen van erkele bijkomende zaken zoals
het uit laten gaan van een oproeping voor: "...alle eigenaren van graven in de keik der Hervormde
Gemeente, althans dewelke op den aan te leggen begraafptaats biiten het dorp, weder een eigen graf
kosteloos verlangen en deswegens schrifieliik aanvraag meí overleggíng hunier bewijzen vaí ef{endom
in le leveren ter Secretarie der Gemeente vààr 20 November eerstkimeide (l B2B). "
De toevoeging 'buiten het dorp 'is waarschijnlijk om misverstanden te voorkomen over de plaats.
Aangezien deze oproeping op 25 okÍober is gedateerd, zetten de 'bestuurderen' behoorlijk vaart achter de
zaak, temeer daar bovendien op dezelfde datum ook de aanbesteding is aangekondigd, íir, ,,...trn Raad-
huize binnen Winterswijk op Dingsdag den 1§ November I 828 om10 ,rri dus voórmiddags, publiek
den minsí aannemende aan te besíeden: Het gelijkmaken van dat gedeelte der zoogenaomdó
Poelhuislramp gelegen bij het dorp Winterswijk als tot een begraifplaats worden àangetegd .

Zullende het bestek alsmede de conditiën van de aanbestedin§ S ààgen vààr den dagleríesrcding voor
een ieder ter Secretarie der Gemeente ter lezing liggen.,,
Het was dus niet zo dat de aannemers, zoals nu gebruikelijk, bestek en tekening kon krijgen/kopen om
dan 'thuis' rustig te begroten. Maar ja, kopieerapparaten bestonden toen niet dus hier *orht món, onder
het toeziend oog van de secretaris wat aantekeningen maken (achterkant sigarendoos?) om daarmee het
inschrijvingsbedrag te berekenen.
op de eerder genoemde 

9p19ep 
aan de grafeigenaren in de kerk, die in aanmerking wensten te komen

voor een kosteloos graf hebben zich elf personen/families aangemeld. En dat waren niet de minsten
onder de V/interswijkse ingezetenen maar figuren als:
G. Roozen op 'scholtehuis' - graf gelegen - onder de banken van Roerdink,

B.G. Dericlís ...... - ;, ,, - fn heÍ noorder afdak,
Ttotaris J.B.Roelvink ... ... ... - ,, ,, - Regt voor den predikstoel,
Fam. Yan Dunnewold ...... - ,: ,, - Onder de Jonkers_ of Kreilkast,
Enzovoort .

Het moet zeer eervol zijn om onder de 'K"eilkosl'begraven te liggen, maar waar dat plekje zich in de
kerk bevindt/bevond, wij weten het niet.
Zoals gezegd de aanbesteding was op 18 november 1828 en wat er precies wordt aanbesteed staat in de
nu Yolgende"Conditiën en Voorwaarden, u)oarna Burgemeester en Assessoren der Gemeenre
H'intersu'rik voornemens zijn, om in het hijzijn van dei Gemeente -Ontvanger, onder Approbtotie t)
ran hun Hun Edel Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Sraten der Privíncte Geldirland (wat een
ontzag) op heden den achttienden November ochtienhonderd-acht-en-tv,intig des voormiddagi ten tien
uren ten Raadhuize binnen lïrinterswiik, publiek aan de minst aannemende aanbesteeder het"getijk makpn
;an dat gedeelte der zoogenaamde Poelhuiskamp enz. " Na deze bloemrijke introductie volgàn óe"Condiriën'':
\-o l. .l{aat
De maat Yiaarvon hier gesproken wordt is de bij Koninklijk Besluit van den 29 Maarï IgIT vastgesteltle
llíederlandsche El. *

1 ) Approbatie : Goedkeuring door enig hoger gezag



ln het gnjze verleden, hanteerde men (lengte)maten die waren afgeleid van het menselijk lichaam zoals:

Duim - de breedte van een (mannen)duim : ca.2.5 cm.

Palm - de breedte van een (mannen)handpalm: ca. l0 cm'
l-oet - lengte van een voet = i2 duim = ca. 30 cm.

Et - afgeleid van elleboog, ca armlengte = 69 cm

De moeilijkheid van deze maten was dat er verschillende lengtes aan gekoppeld waren, zo was er naast

.A.msterdamse duim,voet, el ook de Rijnlandse equivalent en daamaast nog de minder gangbare regionale

maatvoeringen. Voorbeeld: een Amsterdamse el : 68.8 cm, een Haagse el = 69.4 cm. en een Twentse

58,7cm. Het was dus een zootje in matenland. Hoewel het metrieke stelsel al in 1817 werd ingesteld en

in 1820 wettelijk verplicht werd, hanteerde de gemeente nog het oude systeem. Niettemin het was geen

overbodige luxe om de te gebruiken maatvoering goed vast te leggen zodat daarover geen misverstanden

konden ontstaan.
Volgt nu conditie na. 2.Beschriiving des Werl<s.

Dat gedeelte der Poelhuiskamp hetv,elk tot een begraafplaaïs zal worden aangelegd, zal naar de ziide

der llitlink-weide,Wijdsteeg en Willint<síeeg (zie situatie) in een regte lijn moelenworden gebragt.(.'.)

Voorts zal het geheele terrein zodanig gelijk moeten worden gemaakt, dat het midden, mel een egaal

verloop, vijf palmen hoger zij als de kant naar de Willink-weide en de Vredensche Steeg en drie palmen

(en) vijf duimen hooger als de kant naar de llijdsteeg en het land van Kossink
Een nogal omslachtige manier van hoogle bepaling. Nu zouden de (bestaande en nieuwe) hoogtematen

simpelweg op de situatietekening wörden aangegeven. Een tweede opmerkelijk gegeven is 'drie palmen

vijf duimen' . Want als een duim 2.5 centimeter is, dan zou het voor de hand liggen om te spreken van

vier palmen en één duim, Maar waarschijnlijk werd hier met duim centimeter bedoeld zoals oude

vaklieden dat aanvankelijk bleven zeggen.
Vervolgens: (...) Rondom zal van de appertlahe een breedte van een el en een diepte van viif palmen meÍ

de bovenste of vette aarde alleen moeten worden getuld. Waarschijnlijk wordt hier de constructie van een

kantopsluiting beschreven. Het artiket eindigt met: Eindeliik zullen door de Aanbestederen nodig
geoordeeldwordende paden, op aanwijzing er moeten worden doorgemaakt.
No.3. Tiid van Werken.

Na verlcregen goedkeuring zal(...) den aannemer verpligt zijn om alsdan dadelijk met het werk te

beginnen, onafgebroken voort le yaren en te zorgen dat binnen zes weken daarna voltooyd is. ' En dan de

boeteclausule voor overschrijding van de tijdslimiet; "Zullende voor ieder(e ?) dag tot nawerken nodig
een Gulden van zijn aannemingspenningen worden gekart - waarvon echter uitgezonderï zijn de dagen

waarop door Hemelweder of andere wettige verhinderingen, ter beoordeling van Aanbestederen
verhinderd zijn te werken en welke dagen alzo tot nqwerken zullen worden toegestaan. "
Yoor 'Hentelweder ' gebruikt men nu de term 'onwerkbaar weer' en wat die' andere weltige verhinde-
ringen'dan wel mogen zijn? Waarschijnlijk (christelijke) feestdagen. Voor de tijdsaanduiding ' binnen
zes welcen'staat nu in de bestekken 'dertig werkbare werkdagen', uitgaande van een werkweek van vijf
dagen. Opmerkelijk is ook dat de 'Aanbestederen' wel en de oaannemer' niet met een hooftlletter werd
geschreven
No.4. Verpligting van den aannemer.
Hierbij wordt gesteld dat de aannemer voortdurend op het werk aanwezig dient te zi1n, maar als hij toch
even weg moet, dan mag hij zich laten vervangen door: " ... een deskundig en ter goeder naam enfaam
bekend persoon die de vereischten bezit om het opzicht over het werk te houden. "
No. 5. Vergeten kleinisheden.
Dit is een soort post 'onvoorzien'waarvoor de aannemer niet of niet volledig wordt uitbetaald Deze regel

luidt: " Indien in dit bestek iets mogt vergeten zijn (...) hetgeen tot dit werk behoort, zal den

aannemer verpligt zijn zull<s op de eerste aanzegging te maken alsof het woordeliik in het bestek stond

uitgedrukt, mits de Som van drie Guldens niel te boven 6;Gen... "
Die drie keiharde Hollandse guldentjes zouden, anno 2009, wel eens een waarde kunnen hebben van

zo'n 100 à 125 Euro !!!
ltto. 6. Duister of Striídigheden
Een prachtige term voor een kapstokregel want de 'Aanbestederen' maken dan in een 'Strijdig'geval zelf
wel uit hoe een 'Duisterheid' moet worden geïnterpreteerd.
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)-o. 7. De v'ijze van Aanbesteding.
De:e aanbesreding zal geschieden bij inzate en a/bieding ín Nederlandsche Guldens, zullende echter niet
minder als meÍ vi1'f Guldens mogen afgeboden worden.
Bii dit svsteem van aanbesteding werd door de 'Aanbestederen' een zeker bedrag genoemd en de
rerzamelde aannemers konden dan telkens afbieden met minimaal vijf gulden.
Tegenrvoordig gaat een aanbesteding o.a bij inschrijving en kan openbaar, onderhands en op uitnodiging
plaats vinden. De inschrijver met het laagste bedrag mag het werk dan (meestal) maken als zijn
banli-sarantie enz. in orde word bevonden.
-\-o.8. Kosten
De aanbestedingskosten hoeft de aannemer alleen maar voor te schieten blijkens de mededeling: "...
:odat de aannemer zijn aannentingspenningen zonder eenige Korting zullen worden uitbetaali."
\{eestal werd de aanbesteding in een cafe gehouden en de kosten hieraan verbonden, vallen
u aarschijnlijk onder de' aanbestedingskosten'
no. 9. Tijd van betaling
De betaling is simpel geregeld, want de aannemer hrjgt zijn zuuwerdiende geld dan pas ". ..als het werk
zal zijn voltooyd en door of vanwege her plaatselijk Bestuur is goedgekeurd. "
Over termijnen van uitbetaling, zoals nu gebruikelijk, wordt niet gesproken dus de aannemer krijgt zijn
geld kennelijk in één keer uitbetaald.
ltto.I0. Borstogt
Dit artikel is te mooi om niet integraal w€er te geven:" Den aannemer zal zich bij ondertekeníng dezes
voor de prompte nakoming verbinden en verplicht zijn te stellen twee inlandschi borgen ten geioegen
t'an de Aonbestederen, welke benevens den aannemer elk een vooral in íeder, in het iiizondií ats 

-
principalen aannemer bij ondertekening dezer zullen beloven aan dir bestek en conditiën te voldoen,
daartoe verbindende hunne personen en goederen als rechtens."
De Aanbestederen dekten zich financieel dus prima in, vooral door de twee 'inlandsche borgen,. Het
mochten o.a.geen Duitsers ziln en ze waÍen wel,- bij in gebreke blijven van de aannemer,- financieel
aansprakelijk.
" Dit olles geregeld en bekend zijnde ", wordt overgegaan tot de aanbesteding.
lngezet wordt door ene". .. Jan Hendrik von de Berg, daghuw,der te Winterwijk, voor een bedrag van f.
í.400- ". Jan Hendrik is een stroman, door de gemeente ingehuurd, of hij wil snel rijk worden, *àt d"
enige in de notulen vermelde aJbieder is Berend Konings, eveneens da[huurder, uóo, de somma van
slechts i 15 Pietermannen. Aangenomen mag worden dat de concurrentie wel behoorlijk groot is geweest.
Ook is het mogelijk dat de gemeentelijke calculator zijn dag niet heeft gehad, want het
aanbestedingsbedrag is dus maar ca. 29Yo van de inzet van Jan Hendrik. De 'borgen' die Konings heeft
meegebracht, de gebroeders Hendrik en Jan Berend Boeijink, ook al daghuurders, worden in orde
bevonden zodat de stukken getekend konden worden, ware het niet dat. ..
" ...Berend Konings en Jan Berend Boeiiink hebben verklaarÍ niele kunnen schrijven en in deze alzo
alleen door Jan Hendrik.Boetiink getekend. " De intellectueel ! Maar een aannemer die niet kan schrijven,
en waarschijnlijk evenmin kan lezen...Andere tijden andere nornen. 'Waarschijnlijk 

was hij wel goed in
het werken met spade, schop en bats. Hoe dan ook; hierna noteert de secretaris heivolgenAó bestuit:
"Àldus gedoan en aanbesteed ten dog, maand, jaar en plaats voormeld door de Heeren Hendrik Wltink
Abrahamszoon, Burgemeester, Wiltem Paschen Gerritzoon en Gerhard Hendrik Smits, Assessoren in
biizijn van Gerhard Hoffman, Gemeente-Ontvanger en in tegenwoordigheid van Mr. Jan Berend Roelvink
Bernardzoon, Secretaris, alle des Gemeente Winterswijks ei aldaqr woonachtig, v,elke dit proces
I'erbaal no yoorlezing hebben getekend ." (zie volgende pagina )
In de marge van bedoeld stuk staat nog vermeld dat: "Gerigistreerd te llinterswijk, den vierden
December achtienhonderd acht en tv,inlig. " Daama volgen nog de kosten van de aanbesteding, die
bedragen de enorme somma van " Zamen Eenen Gulden vijftig cents en half," Dus f.l,50.1/2

tL-



Zoals vermeld diende het werk binnen zes weken
"Hemelweder en andere Werfige verhinderingen
uitgezonderd" geklaard te worden en was hei
noodzakelijk om op korte termijn uit te zien naar
een representatieve toegangspoort.
Of de gemeente het te kostbaar vond om hier ter
plaatse een hekwerk te laten maken is niet bekend,
maar wel weten we dat al op i3 november l g2g

" Burgemeester en Assessoren,, een aanbieding
ontvingen 'helemaal uit het verre Haarlem,
betreffende een tweedehands toegangshek. Hierin
wordt vermeld dat " ...de dikte der regels 45 en de
breedte 65 streept),de sporten 25 iló stueep het
ijzer Solie^de en onbeschadigd, er zijn geen
pilasters 21 hii, dezelven ziii gemeielà gew"est
doch de bovenstroppen zijn er wel bij (in da, s
mooi meegenomen). De prijs isf. 210._, hier in

Haarlem aan boord te leveren: alle andere kosten
von transport , bv. naar Amsterdam (?) of elders zijn
voor rekening van den Kooper. Ingesloten een klein
scheÍsje. " (zie volgende pagina)
Het vervoer was destijds, vooral over langere i

afstanden en in niet waterrijke gebieden Àet I

eenvoudig, in aanmerking genomen dat de auto nog
moest worden uitgevonden.
De eerste stoomautomobiel door Cugnot dateert van
1870, terwijl de eerste spoorlijn nog moest worden
Aangelegd (1839 Amsterdam - Haarlem).
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Proces Verbaal

De brief vervolgt met een oeroud verkoperssmoesje dat de gemeente er gauw bij moest zijn want: ,,Ik 
hebreeds meer oanvragen gehad,en knn mii dus niet verbinden het hek op ontvangst van (Jw E.A (EdelAcht-bare) antwoord nog onverkocht zar ztin, mag ik uw E.A. ecltT. rrrrirkl,, *,ri,'iraim uw E.A. er opreflecte-erde zoo spoedig mogeliik te willeníeantwoorden. " zo, zo du', una"r. taal dan de de taal die inde raadsnotulen wordt gebezigd, recht uit het Hollandse zakenhart en moderner. vervolgens streng met:"Het spreeld vanzelve dat de koop hier( in Haarlem dus)ges loten wordt en ik het hek niet op beziens 3)

verzenden ksn' echter had ik het tiefst dat uw E.A. de geíQenheid had om het hier door iemand te latenopnemen."
Dat opnemen laat "(l-w E-A."zich geen twee keer zeggen door"(Jw D.w.o) Dienaar, D. Berkhout,, ,wantop 18 november reeds ontving de fa. Haartman en zóónteHaarlem, .", u.rro.k; ##rr"ïnrr."r*-ren en op de 26" vandezelfde maand ontving Burgemeesr"i wilint het volgende briefie :Lï/el Edel (?) Heer,
door van huis íe ziin hehhen wii [Iwe Geëerde (2) 13 dezer niet vroeger kunnen beantwoorden,heÍbedoelde Hek hebben wii door een deskundige-tloen opnemen en ziin in persoon tegenwoordig geweest;herzelve is zeer geschila.uoor een begraaípliatt, it ràí irtirsr" i;;;, i'r;"ir"ríroro* zien er goed uir,\'laren o1 ziin losse stukken en kuníe' n:iet weder gebrïrh u,ordàn, de Smid kende(: kon) de nuaarÍeniet Calculeren (: vaststellen, maar waary an?) maàr het ktn heel goed ,nrrorlrd *orden aangaande dequalittetiid (?) moere'we berigÍe',hetzelve nog veele jarui à" dieien maar is nieí nieuw ... ,,

sÍreep : millimeter,
een pilaster is eigentiik een platte uitmetseling ter_versteviging van een muur. Hier wordt kennelijk een gemeÍselde,en in doorsnede vierkante zuil bedoetd , vaaí gepreisturd, íríom de hekken *ordei a7gpffirn ,iode ii:eren stroppen.

3t niet op beziens - niet op zicht,
1t D.ll' = Dienst lfilhge (Dienaor). oude beleefdheidsterm5t geslagen izer : smeedijzer door hameren ontstaan,6) Pylaren: is pilaster (zie noot 2)



Eniin er ontbreekt nog een roset, het slot moet nog worden gerepa-
reerd en ''de gehele masso moet geschrapl en geschilderdworden.',
\Íaar ja- dat heb je met tweedehands spul. Dit schone prozavervolgt
rnet de bemoedigende woorden: "...dat 14)al ons aangaat het bevall
aru :eer goed, doch moet volgens die deskundige voorf. 170,_ à

"f. i -5.- gekocht v,orde'. "
En dit is toch een leuke meevaller .in deze dure tijd, van f. 40.-
tzieblz.l2). Het slot van de brief luidt: ,.... in de hoop von aan
L--8. inÍentie voldaan te hebben noen'ten wij ons na vriendelijke
gïoeÍe' met achting

u:;'i;:"i::;.'
R. Haartman en Zoon

wat die intentie betreft, daar hebben de tJ.E. dienaaren behoorlijk
aan voldaan en... zij kunnen tenminste schrijven, al is het nog
lang geen A.B.N.
onze toenmalige burgervader laat er andermaal geen gras over
groeien en machtigt R. Haartman, al of niet met zoon, tot aankoop
van de (dubbele) poort en verzoekt hem tevens voor verzending
zorgte dragen. Blijkens het antwoord van Haartman was hier op
13 december al aan voldaan ; " ...dat wij heí lJzer Hek en toebehorenvuruirirn ; ...aer wU neï uzer tTeK en toebehoren Igekogthebbenvoorf,]70,-enhetzelvehedenperZwoIschebeurÍman,)opW
andere Gelegendheijd was er ïegenswoordig niet (verder zonder punt of kàmm a) in de hoop Ó.tr. een en
onder nq genoegen zult ontvangen en minzame groeten hebben iii au eer ons met achtingi, ,rr*rn...,
enz' enz. Maar tensloÍte zagde ingangspartij (foto 1960) er zo uit. En toen was de tand dÀ tijds al driftig

in de weer geweest.
Overigens is niet vermeld wie het
metselwerk van de pilasters voor zijn
rekening heeft genomen en evemin
wordt vermeld wie het'schrap- en
schilderwerk verricht heeft . S/el is
er nog een kostenoverzicht van no-
vember 1830 waarin de volgende be-
dragen zijn genoteerd:

vragt f. 29,-
herstelling (slot, enz) f. 32,-
pilasters - deksteenen f. 36.-

- steenen f. 42,-
- metselen f. 27,-
- ijzerwe{< ! 22,-

Totaat

De ingangspartij kostte ca. drie keer zoveel als het grondwerk Daar waar het hekwerk, op basis van
boYenskand schetsje en een briefie van de fa. Haartman 'onbeziens' werd aangekocht, werd voor het
eenvoudige grondwerk een officiële aanbesteding gehouden met getuigen 

", Àorg.n. Opmerkelijk!

*
I ) beurrman : binnenschipper die regelmatig diensten onderhoud tussen twee of meer steden of dorpen .

: &. fJ.pnogsy*o^t*
h

Het schetsje dat de gemeent'e kreeg
toegestuurd
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Hoe dan ook, alles is in redelijke skat door beurtschippers en het laatste stuk vanaf Zutphen met een

vrachtrijder in Winterswijk aangekomen. Hierbij blijft wel de vraag ; als het hekwerk door een

plaatselijke smid zou zijn gemaakt zou het dan veel duurder zijn uitgevallen ???
'lrtau, 

fr.i grondwerk kan worden uitgevoerd en de ingangspattij kan worden gebouwd, dan rest nog het

baarhuisje. Het nevenstaande gebouwtje moet uiteraard
(weer) worden aanbesteed en wel " ...tot de minst aanne-

mende willen aanbesteden. Het maken van een gebouw toí

bergplaats bij de Begraafplaots nabii het dorp, dat daar is

uitgebaah ) ". Ook deze aanbesteding werd, zoals destijds

te doen gebruikelijk gehouden onder'de toeziende ogen'

van de burgemeester en wethouders, de gemeente

ontvanger, want de 'pennilgmeester' moest er natuurlijk
ook bij zijn enhet geheel onder "approbaïie van hun

Edelgroot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten der

Provincie Gelderland. "
De besteding werd gehouden op 30 april 1830. Maar voor

het zover is, nemen we eerst het "Bestek en Conditiën"
artikelsgewijs onder de loep.
Artikel 1. Maat en Peil.
l.De maat waarna dit werk moet worden gemaakt en

opgeleverd is de Nederlandsche El en heÍ peil of de

bovenlrant der Jloer is de kop van een paal staande in het

midden achter heÍ gebouw gemerh P.

De Nederlandse el was en is 69.4 cm. Maar, bij het con-

troleren van de afmetingen is gebleken dat met de opge-

geven maten niet 'el ' maaÍ 'meter 'werd bedoeld !

L
Inhoud.
Dit gebouw zal binnenwerks breed zijn 8.18 Et. De zijgevel 4.25 El, in de Midden diep 4.48 El. De bui-

muren hoog boven het peil 4.20 El. Ook wordt hier weer meter bedoeld.

Onder lid 3:
Leverancie en verwerkinq van het timmerwerk en agnbehoren.

Alle materialen zullen zijn van de beste in hun soort en het IJzerwerk en de Spijkers dienen 'taag'2) te

zun.
Leverantie en bewerking van het Metselen.

Het navolgende liegt er ook niet om want: " De steenen zullen ziin buiten en boven de grond , beste

vlakke klinkers, donker en egaal yan couleur van de beste fabriek in de Gemeente naar verkiezing von

Besteeders.De pannen, beste blauwe (Jtrechtse. Waarschijnlijk worden hier de (oud) hollandse pannen

bedoeld.De dokken van hard roggenstro ter vereischren dikte en lengte. Dokken ziin ca.25 cm lange en

dubbel gevouwen strobosjes, die onder de pannen worden aangebracht om het dak wind- en waterdicht te

maken.
De Metzelspecie zal bestsan ui twee delen Kalk en drie delen Zand, die agt dagen voor het verwerken in't
Zond ter rotting zal worden gezet...en oltijd egaal, slap en taaij worden verwerkt.

Het blussen van kalk geschiedt in eerste instantie nooit volle dig, zodat een ongewenste volume
vermeerdering (uitzetting) in het werk mogelijk is. Door nu de kalkspecie nog een tfd in de rot rc zeften,

het nablussen, is het wel geschikt voor verwerking.

uitgeboakt : in het terreín uitgezet, afgebakend bijv. met piketten (paalties)

toig : in het 'Winterswieks is' toag wezzen'goed op dreef zijn tolgens En§es en Deunk, dus het zal wel sterk,

bachtig betekenen.
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Onder artikel 'Metzelwerken' is de volgende cryptisch e zintelezen : "De steenen doornat gemaah en
v'inddroog. De muren zullen met uit- en ínwendig volle voegen te loodregl in goetl lcruisverband buiten
lager u'orden gemetzeld. De zijvleugels der voorgevel zullei gevoegd ,n-grrnódrn worden als het ge-
meentehuis en de drie andere zijden goed platte voegen daaraan einn rdig.',
Het gebouwtje is nu rondom gepleisterd en het voegwerk is niet meer te bàwonderen daarom wordt
verwezen naar onderstaande schetsen. Overigens het gemeentehuis, waar naar wordt verwezen. stond
ongeveer op de hoek van de huidige v/hemeflat. (zie situatie op pag.22)
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Ten aanzien van het voegwerk (Fig.3) kan nog worden opgemerkt dat een geknipte voeg duurder was en
nog is dan een platvolle die op de mindertelangrijke zijgwels werd toegeiast. óot opÀerkelijk is de
term dat " buiten lager worden gemetzeld". Ia, spouwmu.en waren nog niet tot deze streken
doorgedrongen. Doorslaande muren t.g.v. hemelwater moest worden voorkomen. Daarom werd
afivaterend gemetseld' Ook cordonlijsten, vooruitspringende lijsten/richels, hielpen het water van de
gevel af te voeren. Of het allemaal niet geholpen heeft; een feii is dat alle *ur.r, later zijnaangepleisterd.
Onder het artikel 'pleisterwerk' komt het volgende lid voor:

" Tot het pleisteren van het Middenfront dat balcsteen moet
verbeelden zal den Aannemer de compositie die in de katk
moet worden gemengd door Bestederen worden ter hand
gesteld en daarmede zol hij het, na te geven order, bewerken. "
Aanvankelijk is het 'middenfront,, op de schets als .risaliet,
afflgegeven, uitgevoerd in een pseudo natuursteenblokkken
verdeling in pleisterwerk. Dit werd gedaan omdat 'echt'
nafuursteen, vooral bij een eenvoudig gebouwtje, te duur was.
Meestal werden deze partijen geverfcl e, somj geaderd.
Bekeuring.
In dit artikel wordt de aannemer te kennen gegeven dat

voort t) van heÍ werkverwijderen en àdrr" aan het bestek
voldoende in hun plaats leveren, bij nalatigheid vandien zullen
dezelve voor ziinà rekening *orldei gekacit, zutteiie hte*- d, koopprijs alle de verdere daarop lopende
kosten van zijn bedongen aannemersgeld worden gekort.
Ja ja- die aannemers, hou ze in de gaten.

Artikel2.
Metzelwerken en Aonbehoren.
" De ontgrovingen derfondaments Sletnen zal de aannemer tot op de vaste zand en ter vereischter
breedte doen verrigíen... " en wat verder; " ... met gelijke lagen van twee palm door zuiver zand tol na
te melden hoogte vullen, goed vastsÍampen en met water doin vollopen".'
Dus aalvulien in lagen van maximaal 20 cmen aanplempen (met water) waardoor de aanwlling beter
verdicht en vaster wordt.

V(f,e.Gw,€t C
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Fondamenten en Muren.
'-4cht palm onder het peil zal den oannemer de fondamenten

onder de buiten Muren, 2% steen breed, I laag in zand en twee
in kolk moeÍen opwerken daarop j lagen von tutee en dan
5 lagen t,an I % Steen opmeÍzelen en voorts een Steen dik
rot haor volle hoogte." (Zie nevenstaande schets)

Er zal wel niet veel tekenwerk aan te pas zijn gekomen vandaar
bovenstaande omschrijving terwijl nevenstaand detail in een
oogopslag laat zien wat de bedoeling is; bovendien is het han-
diger voor arbeiders die de kunst van het lezen niet beheersen.
Het 'peil' is bovenkant vloer van waaruit de hoogtematen
werden en nog steeds worden gemeten. De aanlegdiepte is ca..
60 cm voor buitenmuren en dat wordt geacht vorstvrij te zijn,
daarom hoefde " ... het fondament onder de binnen Muur
4 palm onder het Peil... " aangelegd te worden en de aanlegbreedte is ook minder, nt. I % sreen (ca.32
cm).Het artikel vervolgt met: " De coziinen zullen op haar tijd en plaats gesïeld met zol en waterlagen en
S*eksche bogen worden voorzien. " ïlat met 'zol 'wordÍ bedoeld ís niet iuidetijk maar voor de
'waterlaag' en 'strekse boog' wordt verwezen naar.fig.7. De 'waterlaag' is in onbruik geraakr , de
strekse boog wordt in de traditionele bouw nog wel toegepast. "Metzelwerk" besluit *it d" volgende nietalledaagsewoorden:',DezijdgewangenderfroníespicinH
zullen % Steens dik gemetzeld worden "Eerst .fronte spicin,;
dit is een verhaspeling van het franse woord frontispice,.
hetgeen' driehoekige gevelbekroning' betekent, in Nederland
meer bekend onder de naam 'timpaan' (zie fig.5)

" Onder het voordeur kozijn zal hij (de aannem er) twee
Bentheimer steenen neuten stellen en met lood vast gieten
l3 à 18 duim, lang 3 palm. " De neuten werden vervaardigd
van(natuur)steen in dit geval Bentheimer steen, een grof-
korrelige, gelige zandsteen. Neuten worden onder de deur-
stijlen aangebracht om het kozijn te vrijwaren van optrek-
kend vocht. De neuten worden met de stijlen verbonden
met twee ijzeren doken, die in de gaten komen en worden
verbonden d.m.v. vloeibaar lood. (Zie fig.5 en g). De kozijn-
maten '13 à 18 duim zullen wel weer vertaald moeten worden
in 13 x 18 cm. Het artikel besluit met een ingewikkeld verhaal
ovet " ...een bal<stenen plint onder her voorfront. " waarschijnlijk
u'ordt een plint bedoeld zoals dat in fig. 5. is aangegeven in
zgn.schoonmetselwerk. Het bestek vervolgd met :

Dak lood en zink

Het zink in de kielen zal 45 duim (!) breed zijn en de kan-
ten tt: duim na buiten omgezoomd worden te zamen lang
ont de 4.60 El. Met'kielen'worden ,killen,of .kilgoten,

bedoeld. Een kilgoot vormt de aansluiting op de snijlijn
van t*'ee schuine, elkaar ontmoetende dakvlakk en, zie fig
5 r-oor de ligging.Verder komt er nog lood over het
frontispice voor de aansluiting van pannen aan het
metseln'erk enz. Tenslolle: " Het zink zal wegen de
vierkante El, 5 Ned. en het lood 23.

Fig 6
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Nog altijd wordt de dikte van lood en zink aangegeven in een gewicht per m2, nu in kg. en vroeger in
ponden, dus Ned . zal waarschijnlijk ook wel pond betekenen, zo weegt lood no.l2 (vËel gebruilt; f Z tr,
per m2 , dikte is I mm. Iets dergelijks geldt ook voor zinkplaten.
Het bestek gaat opgewekt door met:
Floeren.
" Her gebouw zal met beste vlakken metzelstenen op zijn plat in kalk worden be/loerd. En buiten voor het
middengedeelte een halfronde Stoep van klinkers op ziii kant ín zantl en daar omheen een rollaag von op
hun eind staande Sïeenen. " Deze keer is de,tekst van een ontroerende eenvoud. De stoep is met d"e laatste
opknapbeurt vervangen door een andere, kompleet met ingebouwde lampen.
Opgemerkt kan nog worden dat het toepassen van hoofclleiters niet altijd eenduidig is.
Aanhosen.
Dit artikel geeft weinig nieuws. Het bestek vervolgt met:

Timmerwerken en aanbehoren,
Begonnenwordtmetdeingangspartij:"vaneikenribbenl3àlSduimenhetmiddenkatfl3à14duim,
zql de aqnnemer een koziin verga,ren en stellen, zorgdragende daÍ de twee lcrommers roi hrt halfronde
bovengedeelte, behoortijk naai de bogt zijn grgroeíd.', Zie

@ D.ËupËozru ilEr a.,/Ba*tïEup

G las kozi i nen e n Aanbe horen.
Hierbij is vermeldenswaard dat deze vervaardigd moeten worden van ". ..eiken Ribben l0 à l6 duim, en
deze ramen zullen zonder tegenwigl opschuiveÀde zrjn en 'hun' met een ijzeren pen vostzetten.,, opmer-
kelijk: schuiframen zonder contragewiclrt zodat als het rÍurm opgeschoven moei worden het geheel op
spierkracht aankomt , dus een goedkope(re) uitvoering zonaer staafgewicht, katrol, koord en-minder
§'erk' Maar' '. waar hebben die ramen dan wel gezeten ? Het gebor*tj" vertoont slecht twee kieine stalen
vensters in de linker zijgevel. Misschien in de achtergevel ter plaatr. r* de (latere) aanbouw, of zijn de
plannen gewijzigd ? (Revisie) tekeningen zijn niet *"", urr*.zigzodatdit niet meer te achterhalen is,
Binnendeur.
"Van eiken ribben I0 a 13 duim zal hii een binnendeur maken en sÍellen, hoog in de dog 2.10 Et en breed
in de dag 9 palm... " Hierbij valt op dat de hoogtemaat 2.10 el hoog is, gelijklan ca.i.40m, een beetje
laag voor een deur, dus hier zullen ook wel weei meters bedoeld ziin vo-o. ;dagmaat, zie fig.i0

fïg.10. ook hier wordt met duim weer centimeier bedoerd, dus de
de 'ribben', kozijnhout, zijn zwaar 13 x28 cm.Voor de
'krommer' (zie hiernaast) wordt de aannemer beleefd verzocht
een kromme (eiken) boomstam te gebruiken. Dit is sterker omdat
dan de houtdraad min of meer met de kromming meeloopt. Als
men bedenkt dat vrijwel alles nog 'met de hand, bewerkt moest
worden vereiste zo'n gebogen kozijndeel (in twee gedeelten) een
gede-gen vakmanschap. Vervolgensi "De twee opgeklampte
deuren en heï beschot boven het Middenkatf en dakkoztii (?)
zullenworden gemaah van droog 23 streeps eikenhoui.,,Vy'aaÍ
het dakkozijn heeft gezeten, wij weten het niet, maar in elk geval
werd het zeer degelijk betimmerd met eiken planken 23 'streeps,: millimeter dik. De twee opgeklampte deuren in de zijvleugis
zijn van mindere allure dan de hoofddeur, en zo hoort Let ook.
De 'ellenlange' (in stijl) verhandeling over afmetingen,
materialen en constructies wordt u bespaard, daarom vervolgen
we met.' "...de klampen zullen in vierknnte ruiten met Íaaije
duikers sterk worden gespij kerd. "
De term 'vierkante ruiten' is nogal cryptisch, maar de vakman
van toen zal de manier van spijkeren wel begrepen hebben, hoe-
w'el je moet natuurlijk wel kunnen lezen. Met 'iaaije duikers'
worden smeedijzeren nagels zonder kop bedoeld die geheel in het
hout worden gedreven.
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" (h'er dit gebouut zal hii onder de plaat egaal verdeeld en WaÍerpas I0 stuks l0 à l3 duim eiken
behoorlijk beschaafd en mel 2 duims schuine kanten onderlangs dezelve leggen... Over deze ribben
bezolderen meï 27 streeps dennen planken met vasÍe veer en groef geptoeff...digt gedreven en met 3
duims nagels vastspijkeren. Deze zorder wordt van boven niei be;cí;aíd.:. "
Alleen bij de '3 duims nagels'(7.5 cm) wordt inderdaad duim bedoeld en brj hout wordt zoals

Ribben en Zolder.
Hieronder staat het volgende te lezen :

gebruikelijk cm. bedoeld . Met ,plaat, wordt de f--*- 
-muurplaat bedoeld. Hieronder liggen de ribben, dus

de balklaag .( zie fig.11) De ribben moeten ,behoor-

Iijk beschaafd' zrjn, waarmee'geschaafd, wordt bedoeld
en voorzien worden van afschuiningen. Dit wordt een
'schone balklaag 'genoemd want er wordt geen plafond
aangebracht. Ook de 'dennen planken, zijn alleen aan
de onderkant'beschaafd' .

I{sLen Aanbehoren.
Dit artikel begint met een opmerkelijke zin als; ,, De
kap zal worden gemaakt van Kromme eiken Spooren
volgens de 'teikening' hiertoe 4 Spooren en 2
Haanebalkjes, 2 spanten in elkanderen werken !,'
Enfin, er volgt nog een lang verhaal over hoe een en
ander in elkaar gezet moet worden maar dat is zonder de
gemelde 'teikening 'niet helemaal te volgen dus de

--
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lezer moet het maar stellen met de figuren 11 en 12. Overigens wordt niet vermeld hoe krom die
'Kromme eiken Spooren' dan wel moeten zijn maar weiliàht staat dat op de ,teikening,. De dakvoet di

'Hol opschalken' is in Íig 11 en 12 weergegeven, dusI _,_ Y' vvr éwëw Y vll, \l

i - --;ff,: het dak aan de voet ter wille van een leuker aanzien
I -----7!F\ I q h rrr nn+illo- \/^^- l^ (^-l^--l^l---L - r" .'a.h.w. optillen Voor de ,onderdaksche lijst, zie fig.ll

Eikenhout is bij de ontwerper wel de favoriete houtsoort
want.' "...dan eindelijk het gehele Dak egaal verdeeld
vlak en recht mit 2% à S Duims eiken latten bespijkeren
van boven toí bovenkant op 26 duim afstond ,,Dus 

de
panlatten, zwaar 2% x 5 cm. komen 26 cm.h.o.h.uit
elkaar te liggen. Dakbeschot werd in die tijd, alleen bij
de voorname bouwwerken aangebracht en niet hier. Hét
ronde raampje in de topgevel wordt opmerkelijk genoeg

l0 duims eiken een Ront raamtie maken tot 4 glasruitjes, zijn middeilijn 50 duims.,,Of het bestekgeri'ijzigd is of dat het met restauratie is gewijzigd màar het houten raampje is vervangen door een ijzerenvenster.
oYerigens, het gebruik van hoofdletters was blijkbaar aflrankelijk van de stemming van de auteur en ookhet o'erige taalgebruik is nogar twijfelachtig. Hoe dan ook we gaan verder met:

Glas en Verfwerken.
Ook hier zijn weer fraaie zimente noteren:
l" ' lid" De raamÍjes in de weugels voor heí voorfront en heí ronde in de frontíspici zal hij rwee ktergron^'erv'en en don meÍ ordinair halfwit brussels glos beglozer. De'froniispice;of .timpian, is zo alsgezegd het driehoekige gedeelte van het vooruit.pring"na *iddengedeette lolrisaliet,). En dan de term'ordinair halfw'it brussels glas' staat voor goedkoàp, i mm. dik gtÀ aat bij àe productie veel lucht meeheeft gekregen en daardoor mat en ondoorzichtig is geworden .

wL' Lutt ,r6r<n w§rrruur §ri14r ual 0p oe -rclKenlng" De dakvoet dlent
als volgt te worden afgetimmerd: "Wederzijds het míddenfront en verders Íegen de ztl'à en aclttergevels
zal hii een onderdal<sche lijst maken volgens het bíjzijndà profiet no.l en nei aat bt over de tiist"hot
opschalken. " ,Frnl n^o^L q1Lon) i. :- fi^ 1 1 ^.^ 1n --.^^--- ^ -, I

Wí/4/,
i././' 7 r/...-

HlJARpÍ-A 4r
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Ook lid 2 is aardig: "Alle hout, ijzer, gehouwen Steen en de muren(...) zal den aannemer grondvery)en,
dan de scheuren, naden, spijkergaten en verdere onffinheden digt en getijk volstoppen, iorts eens een
keer goed egaal gedekt overgronden en opverwen. De Couleuris zullen zijn als dei aan het huis van
Gerhard Ebbink. "

En zou alles; hout, ijzer, natuursteen en pleisterwerk met dezelfde verf behandeld moeten worden? Voor
de Couieuris, de kleuren, moest de schilder zijn licht opsteken bij Gerhard Ebbink. Misverstanden over de
kleuren waren daardoor uitgesloten.
In lid 3 komen de gezagsverhoudingen weet tot uitdrukking want: "...de tijd van Verwen zal door Heeren
aonbestederen worden bepaald, waoraan ziclt den oannemer moet onder*-erpen, want het Metzelwerk
eïc. ... zal uitgesteld worden totdaÍ Heeren bestederen overtuigd zijn dat de Muren behoorlijk droog
zijrt. " Klare taal evenals de slotzin van dit artikel: " Voor dat Verfwerk zal den aannemer van zijn
bedongen aannemingsgelden Zes gulden wrtrden ingehouden die hem zullen u,orclen uitbetaald zoo dra
dat werk ten genoegen von Heeren Aanhestederen is vercigï. "
De schilder kan er dus geen potje van maken want dat kost hem geld. Dit gedeelte wordt besloten met:

Opzicht §1.
De gebruikelijke (financiële) indekking van de directie. "Dit werk zal onder toezichr en directie van
aanbesïederen of namens hun worden bewerkt en volÍooid, urens onders den aqnnemer en werklieden
zullen uit voeren, over alle duisterheden reserveren zich aanbestederen de uitlegging aan zich zelven en
dezelve zal in allen opzichte door den aannemer aangenomen als ware zulks tn dit bistek tetterlijk
uiÍgedrukt."
Het komt er dus op neer, dat wanneer er onduidelijkheden en of hiaten in het bestek voorkomen
'duisterheden', dat in die gevallen de directie wel zal uitmaken hoe het moet worden uitgelegd-
Tot nu toe hebben we ons beziggehouden met het technische gedeelte van het "Bestek en Conditiën von
het maken von een gebouw tut bergplaats bij de Begraofplaats... " We gaan nu verder met het gedeelte
waarin allerlei administratieve zaken worden geregeld zoals:

Tijd van oplevering( en aanvang) - § 2.
Zoodra den Aannemer Kennis lcrigt van de Approbaten der aanneming hetgeen Hem door Aanbeste-
deren schriftelijk zal worden gedaan, zal híj verplicht zijn dit geborru àaaeiitr aan te vatïen en meí lJver
den Arbeid voortzetten. Zoo dat hii vier maanden na dien dag het geheele w-erk compleet afgemaah en
opgeleverd heeft, na welke oplevering dit gebouw nog twee moande btil'ft voor zijn Rekenií§ tn
onderhoud, zullende hij verplicht zijn de defecten indien Íijd daaraan komende te herstellei. "
De onderhoudstermijn is dus twee maanden en de klus moet in vier maanden ge-
klaard zijn zoniet dan " ...zol hij wegens elken dag om no te werken verbeuren
eene sommo vqn drie Guldens aan den aannemingsprijs te korten. "
En dat voor een aannemingsbedrag (naar later zal blijken) van nog geen fl. 700,-,
is dat. anno i 830 een vrij forse stok achter de deur. Gelukkig vooihèm, de
aaruremer dus:"... omstandigheden buiren ziin schuld.. " worden niet meegere-
kend. Deze omstandigheden worden tegenwoordig 'onwerkbaar weer, genoemd,
dat wordt veroorzaakt door vorst, regen eÍrz.

Yergeten kleinigheden en duisterheden: § 3.
Deze zgn. kapstokregel luidt als volgt.' " Indien in het bestek iets mogt vergeten
zijn (...) hetgeen tot voorgeschreven werk behoorde en daar aan noàtg geóordeeld
werde, zal den aqnnemer verplicht zijn zoodanig een werk op de eersre aanzegging
te maken alsof het voor zijn rekening tot de Som van tw,intig guldens. Zullende-de
Som deeze te boven gaande aan den aonnemer vergoed worden. ',

Provincie stempel

Waarschijnlijk zou nu in het bestek staan, dat de aÍulnemer 'een verrekenbare stelpost 'dient op te nemen
groot €. 20.- ( exclusief). In beide gevallen worden er de kosten van 'Vergeten kleinigheden',-Írtt
'onvoorziene werken' geheten, mee bestreden.
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ÍAijze van betaling: § 4.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe de aanbesteder -de gemeente Winterswijk- de aannemer zal uitbetalen .
Welnu, dit zal " ...geschieden in twee termiinrn ,n *àl de eerste ten bedràge van drie vierde gedeelte va,
de aannemingspriis bij complete oplevering vqn het werk; en de ty,eede rcïmfin of het resterinde vierde
gedeelte zal betaalbaar zijn na afloop des tijds van onderhoud volgens §2 voí art. 5 en in beide gevallen
?o!?t bij opneming zal bevonden ziin dat den eannemer ten vollei roi dtt besÍek en zijn verplig"ting zal
hebben voldaon. "
Dus de eerste betaling, grootT5Yo van de aanneemsom, blj de 'eerste oplevering' wanneer het werk
voltooid is en de tweede betaling, 25 o 

, na de onderhoudsperiode van twee maand. De aannemer moet
dus minimaal vier maanden wachten op de eerste termijn en als het slecht weer is geweest nog langer. Na
minimaal zes maanden heeft hij het roil.dig. bedrag binnen. Renteverlies dus, maar daar zal in de
kostenraming wel een bedrag voor zijn opgenomen.
Verpligting vun den aannemer: § S.
In deze patagraaf staan enkele eisen beschreven zoals: "De aannemer zal verplicht zijn om zel-fs bij het
v'erk_tegenwoordig te zijn ... ", maar mag zich ook laten vertegenwoordigen d,oor, " ...rrn deskundig ter
goeder naam bekend persoon die de vereischten bezit om de inderscheiien orders die hem betrekkelijk
he.l werk zullen gegeven worden, uitvoeren." De onderstreping is van de bestekschrijver en geeft aan dat
hij zellaanwezig dient te zijn , tenzij eru.
Die 'vereischten'; moet bedoeld persoon, naast verstand hebben van het werk, ook kunnen lezen ?
Ook mag de de aannemer " ...heí werk niet geheel of gedeeltetijk aan anderen overdoen.',
Eveneens ten strengste verboden is, dat hrj : "... hei ietreten met duizend Steenen aon Arbeiders
aanbesteeden. " Dus hij mag het werk niet aan onderaannemers en zgn.'duizendpotters, overdoen , doet
hij dat toch dan.' " ...zol hij vervallen in eene boete van tien Guldensíetkens ten voordele van
de Gemeente.
Uit eerbied voor het stijk der aarde wordt guldens wel steeds met een hoofdletter geschreven.
Kwaliteit von den aannemer en borgen: § 6.
Deze paragraaf begint ook weer op "het gèuruiteti.lke regenten toontje, want: .,...De 

aannemer zal
moeten ziin een deskundig en ter goeder naom bekend persoon ten genoegen van de Heeren
Aanbestederen. Bovendien wordt hij ook nog verplichi , "... tot meerdere waarborgen voor de nakoming
der Conditient)_te stellen twet gnnàngrrme lulgndsghg borgen ten genoegen als voren,welke borgen
benevens den aannemer elk een...(onleesbaa;*rord) irdeiin het {iizoncíer als principalen aannemersbij ondertekening dezes zullen beloven aan dit bestek en Conditiën íe voldoen, daartoe verbindende hunnepersonen en goederen naar Regten. "
Met 'borgen' worden personen bedoeld, die zich voor de aannemer wanneer deze zrlnverplichtingen niet
\a1nak9men, aansprakelijk stelien, zowel financieel als wat de voortgang van het werk .nakoming 

vande conditien' betreft. De aannemers waren destijds vaak kleine baasjÀ à slecht georga,iseerde
bedrij{es'De borgenzrjn waarschijnlijk collega Íurmemers. Met deze regeling, die uiteraard op slechteen'aringen met deze baasjes berust, dekken dè 'Heeren Aanbestede r"n, íirhJítstekend in.
De borgen moesten dus (ook) nog 'inlandsch' zijn, men wilde dus, ook in 1830, liever geen vreemden(Oosterburen?) over de vloer.
Geëmployeerden von den aannemer: § 7.
Retreffende de 'geëmployeerden', de werknemers, behouden de heren zich het recht voor om deze naarhuis te sturen als ze " . . .zich niet goed mogten gedragen... " of , en dat is minstens net zobelangrijk, .,. 

. .geene genoegzame Kennis van heÍ werk hebben. ,,

Het eerste gedeelte van deze paragraaf slaat niel zozeet op het nafluiten van leuke meisjes dan wel op hetdrankmisbruik. De bouwvakkers waÍen in die tijd notoire ir*"*.rr. De blauwe maandag was zeer berucht
en dan werd er niet of nauwelijks gewerkt, maar zoveel temeer gedronken.
Executie van het bestek: § B.
Bij de 'executie', de uitvoering van het werk, mocht de aannemer geen veranderingen in het bestek
aanbrengen' Dit lijkt een vanzeifsprekendheid, maar 'den aannemer' wilde nog wel eens een persoonlijke
uitleg geven aan een bepaald artikel, vooral als het voor hem financieel aantreikelijke aspecten had. Nietsnieuws onder de zon, zouje zo zeggen.
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Maar hoe ging het in 1830 in z,n werk ?
" De besteeding zal geschieden bii inzathe- ery qfbod, A/bod zultende niet minder als met Vijf Gulrtensafgeboden mogen worden en zal hii die a, trrtttu ooíbirding doet, genieten eene premie van AchtGuldens' vervolgens zal het ïlerk op een --- miinende som yorlen ípgehangen en opgehoogd todar hijmiin zegt, welke dan aannemer zal ztjn; geene mtjning geschiedende-bïnede"n het door den laatsten biedergedaan bod, zal deze verplicht zijn --- gestand te" doei;.

Helaas zijnin dit tekstgedeelte enkele woorden weggevallen / onleesb aar, maaruit het verhaal wordt welduidelijk dat op de 'inzathe',iru:et,kan worden afg-eÉoden met minimaal vijf gulden en de laatsteaanbieder krjgt een'bonus' van acht guldens. M; dan zijn we er nog niei ríant komt er een soortopmijning waar wij het fijne niet van inapp"n maar: " na ioorlezing ian di wetk bestek en conditiën zrjnopgehangen de werkpn en hetzelv, omtriirren en ingezer op de Somma van Zevenhonderd en twintigGuldens door Zwier voortman' Timmerman, wonende in winterswijk, woarop geen aJbieding is gedaan.vervolgens op de som van zeshonderd G"ld:ry is hetzelve gemtin ioor Zwrei ioorrman rooí*rià op deSommavan Zeshonderd Viif en Negentis Guldens.', 
c

Het gedoe van deze tweevoudig" *u".t.ài.rg h."ft dus als resultaat dat de heer Zwier (vrolijkevoornaam) Voortman de klus mag klaren voor, niet voor fl. 720.- maarvoor 695.- pietermannen.
En onze Zwiet : "...steld tot borgen Gradus Nijenhuis, Koopman, wonende op wessels in Ratum enGerriÍ Jan ten Hulzen, Metzelaar, wonende in ïïrinteriwijk,-die zulks accepteien en na voorlezing met denAannemer hebben getekend. "
Deze 'borgen' mogen komen opdraven als Zwier het financieel boven de pet gaat. Hierover werden geenmededeling gedaan.
ook valt nog te lezen dat: "...de onkosten dezer aanbesteding ren laste van de aannemers en aangeslagenop Tien cents per Gulden (10 %o) von den aannemingsprijs, iewelke door hem zoodro het werk zal zijngegund in handen van den Gemeente ontvanger ,rí*oitrn voldaan worden.,,
ook in dit geval draait de aannemer voor de ànkosten van de aanbesteding op. waarschijnlijk heeft deaannemer deze'bijzondere' kosten in ziininschrijvingsbedrag opgenomen , zodatde opdrachtgever viaeen omweg toch zelf betaalt.

Tenslotte wordt de akte afgerond met:
"Aldus gedaan en aanbesteed ten Raadhuize binnen
llintgrswtjk op heden de dertigsten April Àchtien
ho nde r d - de r ï i g, do or H e ndr i k LTi I I inír A hr ahams _

zoon en Gerhard Hendrik Smits, de eerste Burge_
meesïer en de ïv,eede Assessor der Gemeente
lïtlnt e r sw ij k, ge a s s i s t e e r d v an de s z e lfs s e cr e tar i s
Mr. Jan Berend Roelvink ---? en in het btjzijn
van Gerhard Hofman,Gemeente Ontvanger, ollen
le WinÍerswijk woonachtig,welke dit proces verbaal
na voorlezíng hebben getekend.',

Naar we mogen affnemen zal september / oktober
1830 het baarhuisje of zoals het in dit bestek heet :
"Een gebouw tot berglilaats bij de Begraafulaats
nabij het dorp, "wel afgebouwd z4n, zódat-àe eerste

I ) conditiën : voorwaarden

lYijze van aanbesteding: § g.

I3::1": *f.":tlÏ1_I?1I zg:Dsaannemer maakt aan de hand van bestek en tekening(en) eenI Lv^vrurró\vtt) 99tt

lï::'1lq,vult op het inschrijving-sformulier o.a. naam, bedrag en bankgarantie in, levert dat formulier in
_ ___-r . rvr v.e, ucgur, uel"u(.ë srr ualllÍ'garantlg ln,

:tj:*gf-l * u* de aanbesteding ,.openbaar, ondeihands of op uitöarging. o1Op het uur'lJ, wordenvI/ rrwt uur \J, wLrI

fï* TjJ::":,li,Y:.hil1ers l*:rq gemaalt en de inschrijver met ietïaagste bedrag mag dan hetkarwei maken, als hij ook aan de gestelde eisen voldoet .
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'gasten' kunnen worden ontvangen. Overigens, van een al of niet plechtige opening en datum is niets
bekend, evenmin van de eerste begrafenis. ln dit verband is wel vermeldenswaardig een citaat uit een
rapport van de 'Heemkunde Commissie' betreffende 'Begraafolaatsen en begrafenisgebruiken'

dat in 1943 aan het gemeentebestuur werd aangeboden. Hierin wordt gezegd dat: "...men zo min mogelijk
de groote trom heeft v,illen roeren en is oogluikend het begraten op de oude plek ( in en om de kerk )
nog enkele jaren doorgegaan. "
Dit wordt nog bevestigd door een mededeling van de heer Grimmelt, die nog van zijn oom had gehoord
" ...dat nog in I83I een lijk was begraven í.p.v. waar íhans ( omstreeks 1940) de achtermuur van hel

perceel 'TwenÍsche Bank' opgetrokken is." (zie pijl op situatie - fig. l3)
Een aardig stu§e geschiedenis, temeer daar genoemde bank in de zestiger jaren van de vorige eeuw
het veld moest ruimen voor uitbreiding van de Markt.
Al tijdens de aanleg van de begraafplaats ontving de
gemeente "...een aanschrijving van den Districls-
Commissaris \1...dat de nieuwe begraafplaats a.fzon-
derlijke gedeelten voor elk kerkgenootschap, dat zullrs
wenschte behoorde te worden afgescheiden. "
"De Menistrnzl steldrn daar geen prijs op en de Joden
hadden reeds lang een eigen begraafplaats buiten de
bebotwde kom. De Roomschen daorentègen verlang-
den met het oog op hun kerkelijke ritus wèl van hun
recht gebruik ïe maken, hoezeer de Raad ook liever
gezien had, dat het door elkander begraven, als van
ouds hier gebruil<zlijk, bestendigd ware gebleyen. "
De wens van de gemeenteraad van 'het door elkander
begraven' is toch wat opmerkelijk, daar het R.K. volks-
deel sinds ca. 1800 weer een eigen kerkfie) bezaÍ, dat
gevestigd was aan de Misterstraat ter plaatse van het
kledingmagazijn van 'De Zon'. (Achter het pand is nog
nog een gedeelte van een muur te zíen.De huidige R.K.
kerkdateertvan 1879.)
Hoe het ook zij, in 1884 was er weer sprake van " ...een
ernstig ruimte tekarL " Enkele jaren daarvoor was er al een plan geweest tot het stichten van een 'nieuwe'
begraafplaats ook mede voor de 'Roomschen' maar, "...dat plan was weer op de achtergrond geraah
ook doordat inmiddels de Rooms Katholieken waren gaan ijvereru voor een eigen begraafulaats. "
Eveneens in 1884 had de toenmalige pastoor Maas het gemeentebestuur verzocht, het bij hen in gebruik
zijnde gedeelte, tegen een "matigen prijs "aan het R.K. kerkbestuur te verkopen. De gemeenteraad
weigerde dit verzoek, maaÍ machtigde B&V/ wel met het kerkbestuur te onderhandelen om elders een
eigen begraafplaats te stichten. Daardoor zou de gemeente tevens de beschikking krijgen over het R.K.
gedeelte van de begraafplaats.
De gemeenteraad ging hierop akkoord met de lokatie 'Den Ooldenhuis', de plaats van de huidige
begraafolaats aan de- Leliestraat..Een gevraagde subsidie hiervoor werd geweigerd omdat het voordeel
van het verkrijgen van dat gedeelte van de begraafplaats dat voor het R.K. volksdeel was bestemd, niet
opging omdat, zoals in de raadsvergadering werd gesteld; " ...dat yele Protestanten benyoar zouden
hebben op'dat' gedeelte begraven te worden. " 'Wat kunnen geloven toch een verbroederende uitwerking
hebben of: 'verzuiling van de wieg tot het gr:af ' .

Door al dat geharrewar duurde het nog tot juni 1885 aleer het R.K. kerkbestuur vergunning kreeg voor het
stichten van een 'eigen' dodenakker.
'De Algemene Begraafplaats' op de Poelhuiskamp werd in 1888 uitgebreid met " ... een strook belenden-
de tuíngrond..."dat voor de somma van fl. 210.- van de heer G.W.C. Beukenhorst kon worden aange-
kocht. Het rapport van de Heemkunde Commissie merkt hierover een tikkeltje schamper op: "Dit deed
men blijkbaar liever dan het gedeelte der Rooms Katholieken te kopen, dat nog altijd grootendeels was
blíjven liggen. "
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Tot 1908 werden nog nieuwe graven gedolven en daama, tot 1938, alleen nog in (eigen) familiegraven.
En toen was alles vol ook het R.K. gedeelte. Hoewel, er is daama nog wel een enkeling bijgezet.

I ) Distlict Commissaris is de voorloper van de huidige Commissaris van de Koningin.
2) Menisten - Doopsgezinden, Protestants Kerkgenootschap genoemd naar de Friese predikant Menno Simons, I 496- I 561 .

Volledigheidshalve; de nieuwe algemene begraafplaats aan de Waliënsestraat (op 'Den Sambarg') werd
op 16 trovember 1908 geopend.
in I980-'81'onderging de oude begraafplaats nogal wat wijzigingen als gevolg van verleggen en verbre-
den van de Singelweg en het wijzigen van de 'T' kruising met de Vredensestraat. 'Ien behoeve van die
werkzaamheden moesten nogal wat graven worden geruimd. Ook verdween de smeedijzeren toegangs-
poort met de poeren. (zie ook pag.13)

Tevens werd in deze periode het baarhuisje
gerenoveerd met behulp van jeugdige werklozen.
Intern onderging het gebouwtje een kleine
verbouwing en kreeg het de bestemming van
schaftlokaal / berging t.b.v. werknemers van de
gemeentelijke plantsoenendienst .

In de beginjaren van 2000 werd de Singelweg
tweebanig en werd de aansluiting met de.Vreden-
sestraat opnieuw gewijzigd zodat de begraaf-plaats
weer een kleine wijziging moest ondergaan. Het
terrein kreeg daarna de bestemming van 'openbaar
groen'.
In 2007 kwam het baarhuisje vrij en kreeg het een
uitgebreide opknapbeurt mede door leden van de
vereniging Monumenten Belangen. Daar-
na werd het de vaste vergademrimte voor deze
vereniging in ruil voor het deels onderhouden van de
begraafplaats. Ook mensen van het dagcentrum De
Helmhorst -'Zozl.jn' verlenen daarvoor hun diensten.
Tenslotte, een klein gedeelte van de situatiekaart waarop men destijds de namen van de overledene(n)
met uiteraard, een nummer aantekende.
Verscheidene namen zijn nog leesbaar. Ook
de aanduiding"Middenpad naar het lijken-
hu í sj e ."Rechtsonder staat in een y ak" t e Kl e in "
Dat stuk zal dan wel niet aan de onderstaande maten
hebben voldaan, want die zijnzoals aangegeven
nl.: breed I el + 2 palm+ 5 duim :
69 + 20 + 12.5 cm. : 101,5 cm en de lengte
2 el + 5 palm : 138 + 50 cm : 1.88 cm , maar ook hier
zal meÍ'el' rl,el weer meter bedoeld zijn zodat de
breedte en lengte resp. ca. 1.33 en 250 cm zijn.

Tot zover de aangepaste beschrijving zoals deze eerder
is gepubliceerd als artikelenreeks in de Info's no. 3 ím
13 (maart 1990 t/m febr.1995), het toenmalig club-
orgaan van de vereniging Monumentenbelangen
Winterswijk.
Hierna volgt een aanvulling met later verkregen gege-
vens, ten eerste over de toegangspo ort, zie pag. 12 e.v.
De ijzeren dubbele toegangspoort was, zoals gemeld,
aanwezig, maar hij moet natuurlijk wel ergens aan
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afgehangen kunnen worden en daarom was het noodzakelijk

oÀ t*". po eren,'pielaars',te laten metselen en de bijbehorende

werkzaamheden te laten verrichten.

En dat is voorjaar 1829 al gebeurd blijkens de nevenstaande

rekening die een zekere Harmen Gijsbers, metselaar aan 'den

heer burgemeester der gemeente winterswTft'(alles zonder

hoofdletters) stuurt. De nota over de maanden juli, augustus en

september is goed gespecificeerd met posten als: " ."ik 
-en 

de

kneg en een opperman f 6.- en 0 sens " ' en dé opmerkelijke

laatste post is: "ten 24 ik I schoft" voor slechts 19 sens

Enfin , het metselwerk van de poeren vergde dus welgeteld een

bedrag van f. 28,59 maat daat kwam de "Nota van Verschot

door W.Paschen" nog bij.
Met dit bedrag werden de volgende posten bestreden : " "'twee
D e kstukken v an B e nthe imer St e en .. .fr anc o Ens che de'f' 2 i, 5 0 "'

"Voor 't af en weder opladen benevens het daartoe benodigd

Stroo.... j 2.50"en"... Brie$ost...". ....í 65"
"...aan Vorrmon Plad...? betalen.....f l0.- "Samen Zesendertig

'N,.1 3 d,er Segrooting,

Bescbeitlea b$ deze Ordon4antie
' oYer te leggen.ry
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Helaas zijn gedeelten van deze' Nota van 28 Mei 18i0 "onleesbaar.

De dekstukÈen, die van Bentheim via Enschede per wachtrijder werden aangevoerd, dienden als

dekstenen ter bekroning van de zuilen, ( zie foto op pag. 13) het 'Stroo' was nodig bij het afladen om

beschadigingen te ,ooío*..r. Op 16 'jl.rnij' 1 830 werd de schuld , 'het Verschot' met wethouder Paschen

vereffend .

Maar nog zijn we er niet want er kwam uiteraard ook nog 'smitswerk'aan te pas en weer moest de

gemeente ontvangeï, heer G. Hoffman, in de kas duiken om 'Smit'G.J. Swikkelaar f. 22.20 uitbetalen

íoor zijn aandeeiaan de poort. Over het 'schrap- en Schilderwerk' is niets bekend, maar wellicht is dit
werk door de gemeenteschilder

rylt trÉ,di:,lry#Y D sr* cr o*o,,0*. 
irïHtË:i:l3,:ïd3.*ï,

ÀÀRD*-, *#.ffik'ffi ;ffi,tiil:ffir"iïï.3ï;u""'*
blijken. Wat opvalt is 1'de grote

vlek, echt origineel, en

2" dat Winterswijk destij ds

onderdeel was van het district
Bredevoort.
3" De kosten werden keurig bij-

, gehouden maar rekenen, aftrek-
, ken met niune, was niet hun

sterke kant, zie het linker ko-
, lommetje. Hieruit blijkt tevens dat

het totale krediet f. 2200 was.

Tenslotte, de bedragen komen
goed overeen met de afgeronde
cijfers op pagina 13.
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Hiermee wordt het ontstaan en de wederwaardigheden van, wat in de volksmond heet, .de oude
begraafolaats' afgesloten. Enkele zakenzijn niet boven water gekomen zoals wanneer en waarom zijn de
aanbouwsels ontstaan maar, bovenal is niet achterhaald wie dÀtijds de architect is geweest van het
baarhuisje en wie het bestek geschreven heeft. Misschien wordt dit later nog eens ontdekt.

Resumerend is behandeld:
De voorgeschiedenis met gedeelten uit officiële stukken
De besluitvorming aan de hand van raadsverslagen.
De grondverwerving van de Poelhuiskamp en de
kostenraming.
Bestek en aanbesteding van het grondwerk.
Aankoop en bijzonderheden van het hekwerk.
Begroting van de ingangspartij .

Bestek en tekeningen van de bouw van het baarhuisje.
Aanbesteding van het baarhuisje.

Herschreven en aangewld ,

oktober 2009
Willem Sluiskes.

Met dank aan:

Peter Meerdink
Henk Nijman.

Bep Godthelp
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