WETENSWAARDIGHEDEN (21)
Bij de meeste Achterhoekse havezathen - of zo men wil kastelen - stond een
boerderij, die door de naam al aangaf dat daar de bouwman van het huis,
d.w.z. de boer die de gronden bij het huis bewerkte, woonde.
Zo behoorde de afgebeelde boerderij bij De Voorst en deze heet nog steeds
'Voorsterbouwhof'. Zij ligt aan de Kapperallee, beter gezegd aan de zandweg
die parallel tussen Voorsterallee en Berkel loopt.
Ter plaatse van het sluizencomplex lag de 'Dammerbouwhof' of 'Dammerboer', de bouwhof van Den Dam.
Achter het hotel 'het Jachthuis' ligt in het Veldesebos de boerderij 'Boerenvelde', ook 'Velder-Bouwhof' genaamd, die derhalve bij Het Velde te Warnsveld hoorde.
In Almen vinden we langs de Ehzerallee de 'Ezerman', die - u raadt het
al - behoord heeft tot De Ehze.

Bijlage bij artikel Middeleeuwse schoenen uit Zutphen (Oud-Zutphen, 6-1987, 44-48):
inventarisatie van leervondsten
Vondst
Ba-l

Beschrijving/leersoort/schoenmaat
Lage rechterschoen, hovenleerfragment, sluiting onbekend (veters ? gesp ?),
rundleer. maar 33 à 35. met stukie tussenrand
Hoge linkerschoen, beschadigd bóvenleer, geiteleer, maat 24 à 28
Hoge rechterschoen, schachtfragment, kalfs-/rundleer
~ o g schoen,
e
beschadigd schachtaanzetstuk, kalfsleer
Hoge linkerschoen, bovenleerfragment, kalfsleer
Rechterschoen, bovenleerfragment, rundleer
Rechterschoen, bovenleerfragment, rundleer
Hoge linkerschoen, bovenleer, rundleer, maat 32 à 34
Hoge linkerschoen, bovenleerfragment, kalfs-/rundleer (door slechte conservering sporen van eventuele vetergatenversterking niet te zien)
Vermoedelijk lage linkerschoen, bovenleerfragment, kalfsleer, met een duidelijke afdruk van een veterriempje langs de boord.
Bovenleerfragment, type niet herkenbaar, kalfsleer
Linkerzool, maat 42/43
Voorgedeelte van tweedelinge spitse rechterzool, maat 32 a 34
Hielgedeelte van tweedelige zool
Rest: 12 bovenleerfragmenten, type niet herkenbaar, waarvan 1 kalfs-, 4
rund- en 2 geiteleer
Rest: 2 hielversterkingen, waarvan 1 kalfs- en 1 geiteleer
Rest: 2 zoolfragmenten en 2 stukjes tussenrand
Rest: lap leer, ongebruikt, circa 20 bij 23 cm. groot rundleer
Hoge schoen, schachtaanzetstuk met knoopsgaten, rundleer
Halfhoge linkerschoen, bovenleer, kalfsleer, maat 40 a 44
Halfhoge rechterschoen, bovenleerfragment, rundleer
Hoge linkerschoen, beschadigd bovenleer, rundleer, maat 39 a 43
Linkerzool, maat 40
Rechterzool, maat 40
Rest: 4 bovenleerfragmenten, type niet herkenbaar, waarvan 2 rund- en 1
kalfsleer
Rest: 1 zijtussenstuk en 1 hielversterking, beide rundleer
Rest: 4 zoolfragmenten en 1 stukje tussenrand
Fragment van messchede, rundleer
Fragemtn van riem, rundleer, met resten en gaatjes van koperen siernagels
Halfhoge rechterschoen, beschadigd bovenleer met twee gespriempjes (gespen
destijds voor hergebruik verwijderd), rundleer, kleine maat
Halfhoge linkerschoen, bovenleerfragment, kalfsleer
Bekleding van baby-schoentje met sierstiksel, geiteleer
als Lhs-5, tweede deel van schoenenpaar
Spitse rechterzool, maat 36 a 38
Spitse rechterzoolfragment, maat 29 à 32

