
,. ·ilr ~I te I ~I
'>;

.. .. . . . . . . . ~. .. .. •. . . . ..........................

Gorssel, april 1984

2e Jaargang, No. 2



ONS MARKENBOEK
is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging
De Elf Marken in de gemeente Gorssel.

Deze vereniging werd opgericht op 27 september 1983,
~n heeft ten doel "de beoefening van de geschiedenis
ln het algemeen en in het bijzonder die van de gemeen-
te ?orssel, waaronder mede wordt begrepen het grond-
gebled van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke
gemeente Gorssel".

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter: H.J.Jansen, Bargeweg 16, Eefde

(tel. 05750-40785)
Secretaris: N.van Wijk, Hassinklaan 29, Epse

(tel. 05759-1394)
Penningmeester: J.Bakker, Laakweg 6, Almen

(tel. 05751-620)
Leden: J.P.Dijksman, Blauwedijk 10, Almen

A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, Gorssel
W.v.d.Kamp, Lochemseweg 38, Epse
Mw.J.W.Lubberding-

Braakman, Lochemseweg 147, Harfsen
J.Nije~~uis,Zutphenseweg 164, Eefde
A.M.de Ruiter, Joppelaan 14 Gorssel
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Notuten. \!cm' de,·ledenvergaderirig· vafl"'21!2!1984. "'1
Mededelingen vanhetbèstuur ' ... .' . : .: .'. 3
.,I\inancii:never~lagleggi:ngover'1983:Vahde penning- 4
,m~est,er.:·.. .,,'. .."
I5.o.eren,geen.:werk voor -dutven e, alleen

_, i . -'." dC>prWilly'U. Heitling"",'
..H~:r;x;l~nk:ingJoan'Derk wan rder-: Cape'l-Len'.•

door J. Eef'tLng ":,.+....,..
.Joan Perk. van der Gapellen~zi.jn laatste rustplaats, 12

., :. s-Ó. dQc>r··H·, .•J:•. .Janseri.: :.. ' .",~.;.~;:.;',".','
Onze,:lVIol~ns.:de-watermcfenván de-voudeHof' ·ten·Darrrne"
, door- H.J.•.: .Janserr '; ..:.".,: .·····17

.V?derlandsliefde:: op de.'Çorsselse Hei :'>..:'"
I door- Al. Hoekatrra: ' ..' ,,;-"'.

FIet archief van· de··Gemeente.Gàrssel:'''J':' .
door J.' .EefUng' .) ." :.. ,,:,.; ".,

5

"8

;19

26
'. '/:: ',' •• 0,,'

NOTULEN"VAN DE; "LEDEr\!VËRGADERING
op,'21'febtUari 1ge4~"lndeRoeksm

.;, .

...... ',

De voorzi~ter köriIri~ïJn·. OI?~!}i,r;g~OOrct:~~nh6n~
derdt.al, aarwezagen welkomhetèn.Hrj'gaf een overZicht
van de<döor het bestuUt' verrichte 'werkzaàinhedenova,
de ul tgave van "OnsMàrkéhboek~'e,nh~:e):n 9.ewari~,lîe-
menvan voor de toekomst belangrijk~_,:,o()rwèrpen'en..werk-
tuigen. Hij wees op de gelegde contacten mètoudheid~
kundigeverenigingen uit de buurgerheèhten. pögingên.:~()z-
den ondemomenom het boek uGorsselS.Verleden" van .". de
Graaf aan tË(vullen, uit te ~reic:ièh\3f te vervq:fgen,ou;
een tweede déel te laten ver-schäjnen.' " . .

Voor de jaarvergadering, te houden op 22 mei zal
meneen spreker ui tnodigen. Gedacht wordt aan één der
heren Demoed of Trijsbur,g.
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2. Werkgroep ingeleverde voorwerpen en. werktuigen:
J.J. Dolman en B.J. Ebbekink (Eefde) en J.H. Goorrnan
(Joppe) •
3. Werkgroep archiefonderzoek:
J. Seebus en J. van Loo (Epse) ,
Mevr. Kreeftenberg, T. Verbree en het echtpaar Std~ ",
mink (Gorssel), E., A. de Jong (Harf'sen) • ,',ó~" ';.':'

Als leden van de kasccmn1ssie werden-de herëri:' Ter' ,';,.
M~ulen en Bokhorst uit Almenbenoemd, Bij de rondvraag'····.
k\-.~ een verhaal over het HuIze ter sprake : de' secre=:
tar-i s vertelde i.ets over een put uit 1778; De hee-r'Muli:~
Ier wH publicatie Win de resul taten van het ve Ldnemen-': j" _ '

onderzoek in "Ons Markenboek" ., • . . - '. .,. '
Het agendapunt: vaststelling' HuishOOdelljkl-têgle-

ment À"Wamte verval.Len. Wel zijn reeds de 'punten: r"Os-
ter van aftreding (geen 2 bestuursleden uIt het zelfde
dorp tegelijk aftredend) en vastst~lling van bepaalde;
regels bij beneem1ng van werkgroepfedenéan de orde. -ge:... .,' '.,'
weest .:De notulen van de oPri9n~ingS\Tergade'ring·, ,',afge;;.
drukt in "Ons Marenboek" wercien'onveranëièro vastgesteld.

De redactiecoomissie, bestaande uit de' heren 'A.'
Hoekstra, W.R•. Muller en N. Kuik verzoeken ook kopij van
leden te mogenontvang~n eJ;l.g~e wat kortere stukjes.
,De voorzitter -zegt toe zIjn' molenvemaal irLafleveringen
(verhaal per molen) te zul IenTnzenden; " .,"",,

Hic.J'n,a; gaatrnen over tot het vaststellen van de di-
verse werkg'~pen.,~. Hiër"\lo&" gaverizlchdiver~e:led~n QP.
1. Werkgroep ve"ldi1arnenóhderzoek: ' ".;-. ,_ .. '-'·i.:. ,
Gorssel.:, A. G .,Vç>ikêfink',>j. "Wijmä 'en C~ Roe,t.erdtnk:" ,.
Eefde.: H.J'- Jarw~i:l,W.L> illbberoing';en' P'.:S:taai., '. ." .,
Joppe: E•. deJ1äé3Janssens '. ... ,,;;"
Almen~A.G. PÈügrUm ,; ," ",,'; . :..~':~.
Harf-sen: E.A~,de Jong ."1-.'.,0 -' <'i ;"_ "<,: ,".

Ep e : N 'Wi Ik ' ..'..<'>: '., S .' ~ van ,.J.,' ",':',i', ' ',: ,.' '.' 'i- ,'_.' •

Men zal gebruik kunnen rnaken Van 'richtlijnen engege,-: ". '",i'

vens van het li1eertensinst:i'tuut ""'-Ook.kan men putten ..Û~t ;'
de ervaring van het Staringiristi tuut .' _ - ..

",' ..

... -:

Na de pauze voerde. de heer Jansen de aanwezigen.
met dia' s en een uitgebreide, .zeer interessante. ui tl eg
door de Elf Marken, langs historische.gebouwen en langs
de oude Hessenwegen met hun pleisterplaatsen. Een wel-
verdiend applaus en een dankwoord van de heer, Hoekstra
onder-st.reep te de grote waardering voor het geboäene •

MF:T>EDELTNCFN VAN '*:T RESTUUH.'.

"r':i

De agenda voor de jaarvergadering véÎ1 '''De Elf Marken"
op din?,dag 22 mei '84 in "De Roskam'" te Gorssel, aanvang
19.3~ uur? luidt als vofgt:
1. Opening. . ' .
2. Notulen vorige Ledenvergader-Ing, ;d.d. 21-2-'84.
3. J~erslag secre tar-t.s ,: '
4. .Iaarver-al ag penningmeester.
5. Verslag kascorrmt saäe enbenoemtng, van' een nieuw lid

van deze coomissie. ., " :.:
~. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de

heren J. Bakker, v . v.d, Kampen J. Nijenhuis. Namen
van 'eventuele tegeru<fuîdidaten kunnen voor de aanvang
der vergader-Ing bij je secretaris worden l.J!gedien<L

7. Rondvraag en slui til ~ van het officiële gedeelte.
8. Pauze.' ' ,
9. Lezing, ver-luchtjnet; dia's, door de heer H.B. Demoed

ui t Zutphen" met; als onderwerp "De marken in het' aI'-
gemee:,nen die van Gor-sse l en omstreken in het bijzon-
den";' .

Het bestuur deelt voorts mede, dat de in de vorige ver-
gadering vastgestelde werkgroepen met hun werkzaamheden
zijn gestart.
Het aantal ,1~den bedroeg per 1-4-'84: 171.
Het plan. is: :1n de 2e helft van augustus '84 een excursie
(per fiets) Jn een deel van onze gemeente' te houden.
De Redactie; Corrmissie verzocht bijdragen aal') de eerst-
volgende tii tgave van "Ons 1l1arkenboek"aan haar te willen
toezenden vóór 1 juli a.s.
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In het vorige nurrrnervan 1I0nsMarkenboekllhebt t:
een artikel kunnen lezen van de heer VanPetersen over
de wijze waarop Gorssel zijn gemeentewapenheeft gekre-
gen. Korte tijd nadat dit artikel uitgetypt was, ont-
vingen wij van de heer Heltling uit Harfsen het onder-
staande stuk, dat eveneens betrekking heeft op Gorssels
wapen. Tochvondenwe dat we - ondanks enige overlap-
pingen - dit moesten opnemen,omdatmet namehet koer-
huis en de functie daarvan nader belicht wordt.

De redactieccmnisste
KOERf.:N

• geen werk voor duiven alleen
Willy H. Heitling

r--O~I.!J
O·N.
C\J

. Cj...;1

De dikke VanDale, die tegenwoordig uit twee dun-
ne VanDales be8taat, geeft als betekenis van het werk-
woord "koeren": een dof rollend, ongeveer als "koer"
klinkend geluid maken, van duiven; oneig. ook van een
vrijend paar I Als we willen zoeken naar het Koerhuis
in het Gorsselse gemeentewapenkamenwemet VanDale
dus niet verder. OnsKoerhuis is ouder dan VanDale.
Wemoeten zoeken bij J. Vernam.Die kan er ons in zijn
Mlddelnederlandsch Handwoordenboekmeer van vertellen.

Coeren, zegt Verdam, is "de wacht houden, op den
ui tkijk staan'.' Een coerhuus i s een wachttoren en een
coere of coerder, ook wel coerwachter, is de mandie op
zo'n toren moet staan om de omtrek te controleren. Daar
hebben we dus ons koemuis helemaal, met de functiona-
ris er bij.

Alarm
Het Koerhuis stond aan de Deventerse kant van de

Koerhuisbeek. Het was dae~ duidelijk neergezet omdat
mende Geldersen in de gaten wilde houden. Als er ge-
vaar dreigde moest de koere een mandnaar boven hijsen.
Heel Deventer greep dan naar de wapens, of naar de em-
rner's , want de koere moest ook opletten of er ergens
brand was. In het donker had menaan die mandniet veel.
T):m hees de wakkere ambtenaar een lantaarn omhooR.

-0 I- I.!J I
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Kareivan Geïre, .de grootste lamstraal die het ooit in
Gelre voor het zeggen heeft gehad, heeft het koernui s
in 1521. ingenomen en de bezetting gedood. Berend van
Hackfort ~r di.e ieder ogenblik naar het Oversticht werd
geatuurd om.iedereen te sussen, moest ook telkens naar
Deventer om te ondernarde Ien, Ieder bleef dan op eigen
grondgebied. De Deventernaren kwamendan flan den Coert-
heem" en de Geldersen "an die Beecke" en zo schreeuw-
de men elkaar vredelievend toe.

Toen dat allemaal gebeurde, was het koerhuis al
stokoud. "Dat cuerhuus op den: mersche" wordt al genoemd
in 1367. Later- heeft men het over "den bouzaten to den
cuernues , "

Oostr-Neder-l.end.zit vol koeren:-Koerkamp, koerbergt
keurboom en zo meer; ze zitten allemaal tn dit deel van
het Land, Verdam heeft het daarom over "oostmnl.", dus
het Nederlands dat men in de middeleeuwen gebruikte in.
deze streken.

.. . Herberg -Ó,

De loopbaan van deze middeleeuwse onl~rende spio-
nage-satelliet t)ch{jnt. te hebben geduurd tot in de Tach-
tigjarige Oorlog. J. de Graaf en W. Zondervan, die in
het archief van de Graafschap (1955) een boekje hebben
opengedaan over:de gelegenheden waar men in deze streek
vroeger een hartige al.ok klaar had voor de reizigers,
vertellen dat het Koerhuis al in 1633 was gepromoveerd-
(of gedegradeerd?) tot herberg. In dat jaar dronken die
van Oor-ssel er voor twee gulden en vijf stuivers om'bij
te komenvan de venmoeienissen. Ze hadden materialen ge-
haald om de Gorsselse kerktoren te restaureren en dat
blijkt een dorstig makende bezigheid te zijn geweest.
Dit moet de reRtauratie zijn geweest waarover J. de
Graaf het heeft in "Uit Gorssels Verleden", blz. 265 e.v.
Als je daar leest wat ze allemaal' hebben opgedronken
krijg je een droge keel van de opsomming alléén. Als hel~
berg is het koerhuis een paar eeuwen blijven bestaan,
tot het in 1864 werd afg,ebroken. Toen was het koerrnri.s
al elf jaar, sinds 1853, wapen van Gorssel.

Andermans veren
Dat wapen was één van de idealen van burgemeester

J .A. de VulIer-, Uit hetvemaci1van' J .W:.van Petersen
in,het Jaarboek Achterhoek ~n Liemers 1982 blijkt, dat
hiJ een prachtige snoes had bedacht om dat krijgshaf-
tige gebouw als gemeentewapen los te peuteren. Hij _ '.
schreef aan de Koning dat Gorssèl in oude tijden Coers;;;.;--
,~,o.Z?\J hebben geheten, _omdat e~. een w~cl)t,tpren stond.
Daarom zou dat .plaatje op. historj,sphe,gronden het wapen .
moeten vormen. Maar de burg~meester jokte, of hij was.
verkeerd ingelicht:. Gprssel he~;fta11erlei. namen gehad,",
tot Gf=:slo .toe ; maar Coerslq heeft het nooit geneten.; ....
Boverxüenrieét't het g~bouwhooit in de gemeente Gorssel.
gestaan. Het was daar:grçndgebied van de gemeente.De .
venter- .H~t,)<Oerf,iui$ stqpd diis .tn Overijssel •. Gorsse! .pronkt in'ij ". .' --.' . . .. .... ... .,,'~. . - }? -.. t,} ~apen(_me~.anç1ermansveren. ,:., .r.; .

· ,,; . ,,--". . . . i' '.,-'

,t')
J. • .' •. ': ••.•• ": .

·-~."; :-.: ~.:;\ ;~.~:

~.... : . ,"'

"'1.:,'

· ... r:
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HEfIDENKINGJOANDER!{vm, DERCAPELLEN'
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In de tweede helft.vfm, d~ 14eee.uw vestigde, Ger~ach.
van de!' 'Capel1ën. afkans~1~,u.t~Bislich bij w~se,l.·il\, . ,
Duitsiand. zichînde graafschap Zutphen, weto:~1).1~68·"
schepen van de st~ Zûtph,enen:V~rWierf;h~1)~oe~:;S~~:::.:=:
vinck OnderEefdê {later Rijssel t genaamc:i,'en__,~n.~,.1851
bekend als' NederlandS(:hIYfet~mYJ',;iw~~ ~-~JJ~rt1~78
werd beleend. Zijn ~r(~o~ yeIW1e~ ,î~'7~1?~~'~t ,Dog.:
bestaaride huis de Darti, teriJijl eerC'latere Gerlach In. .
1601 t!e Boedelhofaärikoëhtv~ de familie Iseren. Het
laatstgenoemde goed werd sindsdien de hoofdzetel van de
familie. die door al deze bezittingen een belangrijke
rol in de Gorsselse gemeenschapzou spelen. Ondermeer
wem het markerichterschap in Eefde en Angerendoor le-
den van de familie bekleed.

Vooroude~

Het vermogentot onafhankelijk denken, dat bij la-
tere familieleden zo uitdrukkelijk zou blijken, werd al
duidelijk bij Hendrik van der Capellen , 40 jaar burge-
meester van de stad Zutphen, die als een der eersten tot
de Hervonnlngoverging en in 1579namenszijn stad de
Unie van Utrecht ondertekende. Zijn zoon Gerl ach, die
de Boedelhof kocht, was ook een fervent calvinist en
bracht het tot kanselier van Gelderland. Diens jongste
zoon Alexander (1592-1656) begon als ambteloos burger
met een dagboek, dat de periode 1621-1654zou behandelen.
Zijn "Gedenkschriften" kregen landelijke bekendheid en
vormennog steeds een belangrij~.e bron voor de nationale
geschiedenis. In 1624werd hij als heer van de Boedelhof
toegelaten tot de ridderschap van Zutphen, met steun van
stadhouder Maurits, na aanvankelijk heftige tege~stand
van de andere edelen, die de Boedelhof niet als haveza-
the wilden erkennen.

9

De dieperliggende oorzaak van hun bezwaren tegel,
zijn toelating was wellicht de onafl1ankeli-jkeen kri~
tische geest vanAlexander, die niet schuwdemisstanden
aan de kaal(,tè' st~llen. In zijn.geschrlften was hij kri-
tisch - aanvankeljjk fel, later gematigder - tem opzich-
te van stádholider Frederik Hendrik, die. in 1644een be-'
zoek aan de Boedekhofbracht.

'!Weegeneraties later splitste de,faml1iezich in
twee takken: kleinzoon Alexander (1688-1730),bleef op de
Boedelhof, opgevolgd door zijn zoon Frederik Robbert
Evert (over!. 1755), wiens vier zoons vcoraanstasnde
patriotten werden, vooral Robert Jasper, heer van de
Marscp (1743-1814). Stanvader van de jongste tak was de
broer van voornoemdeAlexander jr. t HansChristoffel, ,
heer van Hagenen Appeltem. Uit diens zoon Fre<ierik
Jacob Derkwerd Joan Derk geboren op 2 november1741 in'
Tiel.

!!~anDerkvan der C~llen tot. gen Pol

Dlrk::Relnier van Bassenn (1678-1751)was nauwelijkS
burgemeeater-van Arnhemgeworden, als vertegenwoordiger
van de "democratische" NieuwePlooi, toen hij in 1708
werd afgezet en verbannen naar Tiel. .Het was in zijn
huis dat- kleinzoon Joan DE:rkwerd geboren, die zijn eer-
ste levensjaren bij deze grootvader doorbracht. Hij be-
zocht sinds 1752de Latijnse school te 's-Hertogenbosch.
In de periode 1758-1763was hij juridisch student te
Utrecht, ma.arhij is nooit afgestudeerd, wat door zijn
kri tici nog steeds tegen hemwordt gebrutkt , Na zijn
studie verbleef hij als ''wandelende jonker" bij vee-
schillende familieleden tot hij in 1766 trouwdemet
HildegondaAnnaBentinck en bij zijn schoonmoederop
Wittenstein (bij Oldebroek) ging wonen. In 1770vestig-
de het echtpaar zich te Zwolle. Joan Derk deed ver-
schillende pogingen omtot een der Ridderschappen te
worden toegelaten en zo een politieke loopbaan te kun-
nen beginnen. In het Rijk van Nijmegenkon zijn fami-
lie niet aan de voorwaardenvoor toelating voldoen.
pok in het Zutphense kwartier bleken onoverkamP.11jke
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beZ\'I<;tz;en .ty .bestaan, vooral.).t~I1ge'!91g~yan;de afstarnnihg
v~:.~:~'~,J?möëderS~~er;ts de LaE1d9~!.~,;Ui:teindel1jk'luktede
t?~~~H"pg,wel.Ln pve,rijssel: ~"v:~e:l~.teeenstand:,neemt
hlJ in 17~?zj,ttingal~ heer van B~genhorst bij 'hleino
(dat .hiJvan 176~.tot ...1775 bezat)·in d~Staten· en de ,...
Riqde~ch?P. Lah~r;~in,.!?74, kocht,·,hij. h~:t.__goed. decPoV
(bij IJhorSt), naar welke have~~he hij meestalwerd>ge-
noemd. ". '.
'" . 'EV:~ruils ~zljn-;~89~ad~~A~.1,~~·~êri:;QntP~Pteh.1.:Jzich
al ~l;:a.+s een .:fèlle,;$trijder tegen.mt.sscanden, hetgeen
hem·.d99+: .~~.cgevestigde:.orde niet ·in dank werd afgenomen
en 1~f1778 :Zèlfs 1~~9de to~;;zijn,êchpt~ingalsStateJ1ió!.·.:
~.id',:Jleg~ns..ont.oelaatb~ ui t~inge:n j,n woord en:ge~
sèhri~t ~.'.Zijn .strijd tegen de drostendtensten (hand-c.en
span#:eil~~,ehvan' de-:.pÜittelanders vppr'dedI'Qst)c-bracht
hEml·-~1îàtl1tirl..ijfê~ itj'kpnflikt met de" andere leden van r•.

de Rfddersënap~"gelëitl' door de graaf Van Heiden Hane-.')::'
pesch, zelf drost in Twenthe! Toch werd de afschaffing
van de gehate dfenateneen feit. in,,1782,-:op grond van ..'.
door Joan Derk overlegdêbewijsstukken;'111STjvéroëook
~r<ie erk~np1ng.v8!l de Verenigqe .§.t.aten,:Qieeveneens.
in ..1782 zijn .~~lag .kreeg, ,. ...',:),.:' .."".li7 IA ~.•' . ';_ '.' ,., .....:";:,;;'::
" In 1780; nog steeds.gesqho~t,.:.Y~rneern:t,hij van .he.t

overlijden. vaJj.zijn vader", lJl~twi~:,9~vem.9ud1ng.niet::."·'
~,~. goedwas, 'en .~,t. hij,ziçh ..gaan. QezighQ\,lç!enmet .de.:.:
vei.Waa~:rOosQ.e;~in:i.stra.tie v~ 00+_ goed App~J.tem:.. ::i';

D~ ,SC~~ijf~"lJ:ij in 1781het -.~!1J.eme:~,p~rnflet_.~'Aan,:het
Volk van ~eöerland", w~1n hij, de"qûSs,~andeR,l.-fl'"-de·Re~·';
publ.äek sterk:' hekelt~ 'Stadl:louder,Wil},emV, ~ OOk·,:: '
dtens voorgangera, worden niet ontzien .. ~.t. lf;). ditè-ge.••.,;,
sc~f~, waaraan;,~~àh~~c:?!j,j1!-g!'2P.tste· b~k~l)àtleid~ont~
leent, 'en dat .peI11.~~,re..t?ut'5l-tie.c.yélpsSrondleggerVaD.def""'::
democ~ti:~~>t'p;N,e:derla.nc:l,he~f~:·:~e~rnçi·,~:.._~, .~); ',; ..' .. r:
.. " H~J 'rl~, 091<beY))kkePr'9.~j'g,J;!~~J.1kanste.ny:an~:ea",::"

trlottêl1, w~rQ,.hrj,e.en toenaangevende ro1.·sPeelde. ~,.",
In 1782·v~~t~~':.ffi.~,L:~ijq~renÎ;ijë·.'in'deOver:i..j~:sel~eSta~:,
ten, onde:: d~.y~ g~.;s~eden~d'~pr:ladate~:e.l~...van ·zidn.·
dcels~el11.D.gên·....,~nJ?~Ji'0H<.t:~\Hethoog~epunt.1n,z~jn Le-.
ven 'moe~,3~ijng~wees~'QP";~~·.äprill.,z83, toen tijdel}s, ee,n
f~p.stmaa,l .in dè" NiéuWe.Do~le,nte,'Airisterdam..Joan .Der-k '.,,.

'". ' ·,ï~"';·''':':'' ,'.}:),:(; ~~.J;" .. ,' . ~J:::<,".'.' .. ' .... -, .•... ~.' . ,- .....

voor Z ljn verdiensten een gouden gedenkpenning kreeg "

)
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ui tgereikt. Slechts kort; ~heet't hij van deze vreugde
kumen genieten; .<?P:{) j!llÛ 1784 stierf hij te Zwolle,
nu bijna 200 jaar geleden, en werd in de familiegraf-
kelder in de kerk te Go.~;t bijgezet. Dit jaar zal
hij heniacht worden, maar nog steeds blijkt hij de ge-
moederen in Qew.eglng·1:~.,brengen; voor- en tegenstan-
dersvan de herdenking.dOen zich horen. Toch' staat al
vast, dat opVT1jdag.7 september 1984 een grote ten-
toonstelling tn het,'(dan honderdj~~.ge) Provinciaal
Overijssels MlseU!ll,··te·~1.le zal. worden geopend.' Een
wetenschappelijlç~catalogus za; daarbij,))'o~Pr9: ~~tge~: .
bracht, waarin het persoonl ijk leven van,-.Jpan:,Der.k...zal·
word~nbeschreven door. jhr. mn,.. R •.c,c .,..4e~-$áY~'h:Jn":Löh'::;
man te 'Zutphen:;-:·lidvan de nationaié'~~~1:ngsêán-
missie,· nazaat van Joan' Derk en :de~;f.ge .tn de f'ami-
liegeschieden1s~ __Hij was zo vri~ruieIij~·zijn manuscrdpt;
ter lnzagè.;~e geven, waarvan .Ln het voorgaande dank-
baar- gebruik is gemaakt. Verder. zal .'op, 21,. september
een symposi\.1llworden gehoudenIn 'de 'TH' Twenthe te .
Enschede. ., .'

Li teratuur:.- .-

1. A.P. Van'Sch1;l,fgaarde, Inventarlsd~r arctueven van..
..de familie 'Vanderi·Capellen (C'selder$eInveritarissen~
Reeks 6, Arnhem 1974). .;:: . "",-' .. "

2. G. Pikkemaat', ~Alexandervan d~r .~~~l::ep';,~~e.en,}~~e~
ger magistraat; •in: Regenten en ~magi~~~ten,-{Álphèn,::
a.d, Rijn 196.,). . . _:.. '" ...

3. Aanhet Volkv~ Nederland; het demoerat1sch'·tr.anl-
fest van Josn Derk van ,der Capellen tot den Pol
1781; ingeleid door dr. :W.F. Wertheimen dr. A.H.
Wertheim-Gijse WeeninkJw.e~ 1981)•

4. Jan en Annie :R~int J~ Derk van der Capellen; de
tribuun der· burgerij; in: Erflaters van onze bescha-
ving (7e ctr!!" •Amsterdam/Antwerpen1956)...

5. JoanDerk Bulletin 1 en 2 (september en december' ,.
1983); uitgave van het Werkcanité Joan Derk 1984,
p/a Culturele Raad Overijssel, Postbus 1347,
.8001 ,BHZwolle.'



12
r' .
:._'.

JOANDERKV~ DERCAPElLEN, (heer v.d. Pol enz.enz. )

Zijn laatste ~tpl~ts· '.

ti.J. Jansen

"'F6:·juni 1984 is het 200 jaar geleden dat baron
Jean Derk van der Capellen, heer van de Pol. overleed
en voorlopig werd bijgezet in de f-,1iegrafkelder in
de Nederlams HeIVOnnde Kerk te Go~l.

'-Zijn:weduwe, H1l1egonda Anna"~sse Bent1nk....
overleeQ.op:.Sjull -t"8~ en werd ~~i bi.1ae~t.~r(".
F~:gr.af'kelder. -. .,-,,,,-",,.,_,.:.. ." ~.. :

.-: J~-l~rk·van dereapel~n -~ ..:een--ac;h.t~~~.-~
de ptu~e.de~:~~~~,~k·',~~".~,t~~.!aenJ~~~~;
~ J~r:;~-'~'~.,Mo~,1":~~~P[.~.:y~~~:::q~t-
lent-·di~~"tn1~785.;~~~1~r,:~,tlf.l~ q;>m-:ç!:A.~n:,~-,.~,
Gorsselse,·Heide-, nablj:J~~ •.~! Q9~l.:,·,pe .Gê!i.~aenvan
de Marke·.·GQrssel·~ ~,fflfl t~~~~~ en,;üiJ~~
kevergader1l'lg",van-ir16:,-.rM.art·::t1~'ly~nc;le!.l;.~hetJ)f~~9.~ridè.:
"dat de Heer Drunan aan hem (de Marker!' terr-~"A;';':~g ~~,~
f'am1Ue van Capellen hadde versogt aan de verg8det'ing'
der Geërfdens te plq)Oneren een versoek an een,s~en
veldgrond birmen deeze mari<tbij het SChutsc~~~,.·:
veel' rte~aroote '1.an een scheepel ~~J;.~ ,n,l908eJl aan-
graavoo'tot ,··f'onneeringvan een kerkhot-vOQ~-~,_f~lie
van Capellen. Waaropgede11bereert zljJlCle.Iff bij de Erf-
genaanen·;geresol\reert de yersogte grond te,,~çoi'dêeren
en-dezelYegmtis .toetestaan.; dog bij aldl.elÎ·.<te Heeren
Gedeputeen:len hierin nlet mogtenacqu1e~erent als zijn-
de de; Rentmeester,·:Hasebroek daartoe niet ;g~last. is bij
de Erfgenaamen verst.~f dat gemelde familie daarvoor
als dan sa! betalen vijf' stuivers per roe~.En bij al-
dien gemelde grord tot een kerkhof mogte wOrdengeap-
proprleerd. willen deGeërfdens de kerk haar geregtlg-
neyd hebben gereserveerttt. Uit de vergadering van de ge-
erfden ~an 30 juni 1786 blijkt dat de Gedéputeerden het
besluit hebben goedgekeurd. De Bot.rt.meestervan de graf-
tanbe was Otten Husley en in de loop van 1786 is het
bouwwerkgereedgekanen. -. . . .
. OokJoan Derk had te kennen gegeven in deze gnd_

(

1·3

tombe te wordenbijgezet, maar hij overleed voordat de-
ze begraafplaats klaar was, evenals zijn weduwe.Zij wer-
den voorlopig bijgezet in de grafkelder van de kerk,
.maar in 1786 werden ziJ bijgèzet in de gereedgekomen
graftombe. Dit veldgraf lag dicht bij het dorp Gorssel,
daar de heide zich uitstrekte tot dil~kt achter de her-
berg De Roskam.Bij de markeverdeling is gebleken dat
het huis van de familie Woertmanaan de Joppelaan als
"Kapelleplaats" werd aangemerkt en als we de tekening
bekijken van de verwoeste graftornbe, dan zien we de kerk
en toren op korte afstand.

. Bovendien is er een reisbeschrijving uit 1790 van
Jacob van Gesseler de Raadt, die reisde van Deventer
naar Zutphen en waarbij hij venneldt: "voorts reden wij
op een dorp alwaar de postwagen ook stil houd en zagen
hier de ruïnen van een graftombe die in de tijden van ",
het patriottisme ter eere VanCapellen was opgerigt;
deze tombe stond geen hondert schreden van de ordinai-
re rijdweg" enz..

Daar de familie Vander Capellen tot de vurige
patriotten en de jongste van de vier gebroeders, de
heer v.d, Marsch~Engelenburg en de Lathmer geacht werd
tot de grootste vijanden te behoren van de stadhouder
WillemV, hadden zij zich de haat van de Prinsgezinden
op de hals gehaald. Deze partijhaat ging zelfs zover
.dat zij hun woedegingen koelen op genoemdebegraaf-
plaats te Oor-seél., In september 1787 kwamenzeven man-
nen uit Zutphen, waarvan er twee soldaat waren, naar de
graftombe en klommendaar over de muur en vernielden
het familiewapen dat pp de tombewas aangebracht. De
daders werden wel gearresteerd, maar weer vrijgelaten.

Dit was voor de schoonzoon, de Graaf van Rechteren
Westerveld, voldoende aanleiding de lijken v&nzijn
schoonouders te doen overbrengen naar de grafkelder van
de kerk in Gorssel.

Hij had het goed gezien, want op 7 augustus 1788
werd de aanslag herhaald, met gevolg de totale verwoes-
ting van di t monument.De brokstukken en de muren heb-
ben de Fransen onder bevel van generaal Boumonville,
~ie als bezettingsleger kampeerdenop de heide bij Gors-
sel, gebruikt voor kookplaatsen en schoorstenen.
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Het monumentheeft er dus maar 4 jaren gestaan en geen
sporen achtergelaten.

Ookde grafkelder, die onder de gerfkamer va~ de
kerk was aangelegd en in'1690 in gebruik was genomen,
is in het ongerede geraakt. Toen in 1842 de kerk werd
vergroot heeft mende fout gemaakt de kelder geheel
dicht te metselen en zonder ventilatie onder de vloer
van de kerk te laten verdwijnen. Bij de verbouwing van
de kerk in 1927/1928heeft mende kelder geopend, doch
toen bleek dat alle hout was verstikt en vergaan en het
was niet mogelijk na te gaan wie er waren bijgezet, daar
geen namenof opschriften meer te vinden waren. Men
heeft de kelder weer gesloten.

Na het banbardement in maart 1945moest de kerk
worden herbouwden menheeft toen opnie~~ in deze kel-
der gekeken. Er was niets veranderd en menbesloot het
geheel te laten zoals het was en de kelder werd weer
gesloten. De kelder ligt buiten de kerk, aangezien de
kerk niet meer aan de oostkant van de toren is herbouwd
en rru aan de noordkant van de toren staat.

In het plaveisel vóór de kerk is de oude kerk aan-
gegeven door de fundamenten ~~ te geven met een andere
kleur steen. Aan de noordzijde van deze oude kersc lag
vroeger de ger:f'kamer,waaronder de grafkelder'werd aan-
gelegd. "

. Een gedenkplaat achter in de kerk herinnert de
bezoeker er aan dat eens de familie Van der Capel-len
een grafkelder bezat in deze kerk.

Bronvennelding:
1. J. de Graaf, Uit Gorssel's verleden (Deventer, 1926),

blz. 241-248
2. Journaal van een reisje van Jacob van Gesseler de

Raadt van Groningen naar Arnhem,gedaan in Junyen
July des jaars 1790; medegedeeld door K. Schaap in:
Bijdragen en mededelingen van Gelre LXIV(1970)
blz. 154-155.

3. Archief gemeente Gorssel, l>1arkeboekGorssel 1758-
1806 (voorl. inv.nr. 687).
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ONZE mI..ENS
':(vervol.g ,op :U1tgaaf No.l. 19~, b~~.1118) ,'ru:;' ..'

'1i:
...• ' '.~ i~' .. :.:;~ ..... :" ·H.J. J&n$en

.. ,' ':/''', ' .' ,:':)";"'; ..: ',<-'. '''/''''(
:'De watermolen van de 0Jde Hot,tenDeome.,~,thailS"net

Jl.1is Den Dan geheten, meet v66l.:':~AO("'hebbetî::'~staan.,,Er
ls slechts één ve:nneldil'8 .•-~e,ep opdu1~,'d@,t· ~,.~
Hof een molen heeft., .beZE!t4!9~,,;Ç)p,J~,:jaruu'i, ,l?:9,9;,~~'~;r9-
hall van der Capellen,aoor,:-:~,ilertOg ,vári~l~~1:)èleet.#'
IMt, "den hoff,endego~~i~~ ~., •• ,.;~,~,.t;'fi.J$9;t,,*~n
moelenrecht als dair van alds toe geb)irt'heefft." In
het archief van de fan. v.d, Capel1en bevinden zich en-
kele afschriften van dezelfde leenbrief. waarvan ook b0-
vengenoemde een (11de? eeuws) afschrift ls. Het eerste
afschrift venneldt limit alsulcken molement", in de t-Mee-
de afschrift stond oorspronkelijk ook t'molement", maar
hiexvan 1s de lettergreep tZ"'ltti uitgeradeerd en over-
schreven als ttrecht". LogischeIWijze is "alsulckentl ee~
der te vel"WaChtenbij t'molementU, d.w.z. emolument ofwel
een hoeveelheid rechten en inkansten, dan bij "molen-
recht", slechts één enkel punt anvattend. Arxler.tiJds ls
"molementtt een wel zeer ongebruikelijke tenno

Op de hof rustte "volrt dat burggerichte van Wulfer
buerschaptt.

Voorwaarden voor molenaanleg waren in de toestand
zoals die voor de aa"lleg van het Twentekanaal was, wel
~zig. De grachten werden gevoed door een kleine
beek, het Dambeekje, dat aan de noordzijde in de gracht
kwamen aan de zuidzijde de gracht verliet en met een
bocht naar het westen via het Klaphek naar de Polbeek
ging, ongeveer halvetwege de Oostveensebrug en de Hol-
sterorug. }if:, :.Ic..-ekjekwan westelijk van 't Hulze, gins
langs het Elze en kwam ten zuiden van de Boedelhof on-
der de Kapperallee door (ongeveer dezelfde plek als de
tegenwoordige beek) en voorbij de boerderij van de Dam-
merboer draaide deze beek zuidwaarts in de richting van
de gracht van de Dam.DeDaDnerboer zou vroeger ftMeulen-
stal" geheten hebben. De naamDenDamduidt ormiskenbaar
op een watennolen en in dit verband krijgt de naamTen
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D~, die, reeds vanaf 1190 oekend zou zijn, betekenis
in ~ zin van ''bij de dam"~ cUe dan' het molenwater op-
hield. Het ligt voor de handt de molenplaats dus te
zoe~n aan de ui tstran1ng' van de' grachten.

De.J)ew~~~ng van de leenbrief van 1399 lijkt er
op tEl duid(m~",qa.t.,de~le.q)iaar toen al niet meer be-
stond. De:Jaanleg'::varlhet'~ heeft de gehele water-
huishouding gro~ig:~seWij,~rgdJ~D, ~aar eens de Meulen-
stal:"stond" beVindt ziçh nu·,hét;)~lui?:ënçcmplex.Oude';';'.
ren,wet~n nog·;d~t c:laar;d~;t:tinl1~;e'raóuwe.r:l[1orstwooncJe'~'
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:'~VÁDERLANbSLIEFDi'bP DE GORSSEr..SE HEfr, '.l
:-" ~::~... ,\.:-' ', :,_~L~J.. ' ': '.... ·:··i::;~. '::,;-. :.::::: r: f·

~ • : 1

.- ."' ...~:..

::.... '

In de eerste acieverlng vai}ç;rlze p~rl<Xijie1.<~hebt.p
kunnen lezen over :'dewapenschötJi;1 ,':die k8hing.Willein r
hield over de mili tatren van4eCitadF'1 td~ VUfhoek~
van AritweIl>en.onrler:1e1ding'van g~l1e~ "Ch8$sév~IS;'.
dedtgden ze ziet1:~an 9'::'11-1832 tot, 23;;"12-1832t dapper:;
maar vruchteloos, tegen de Belgen en F.ransen., . ,,:,~

In bovengencèmde'~+evering~ ~ap sp.r-ake"y':~'een ,,:
kranteverslag , dat in "ëxtenso 'stàat afgecil'Ukt in "Uit,;.
GOrssels verleden" ~gèsch~ven door de Vroegere ge~',.~~.'
meente-aecretare.s J. de Graat. Kenboek 'dat eèn rljk-':
domaan materlaaF~er 'onze gemeente bevat', waarvarl'paB
geleden nog een-herdruk 15 'verècneneriën ••••.dat nodig .'
een'aanvulling' verdient ./::Eeri' taakv9Qr.· öI1Ze_verenägtng"
misschièn? ": .';~',,,'..", =;.... ' ',:,:,.~'.c,:,:, ::' ;;.,::,. ",'" .'

De jötimalist van-de' itAr'hhemSChe Courant" was bij
de parade aanwezig en: Schreef' in het'nmner. van 23 au:':"
gustus het vOlgeride' verslag:; , .' ' . ...,' , ".

• t-, ..•. ..:. : .: :.0. :....•. ::~: ·:~l, -, .. .' .' ..

oe door Z ~M..vastgestelde feestplegtigeui treikiI18
der medailleÉf'aan deroemrtjke vérdedlgcrs der Antwé~
sche citadel had gisteren op de Go~selSche heide, bij'
Zutphen, plaats'~ Van alle oorden onzes vaderlands, zelfs
van Groningen'en Vriesland. stroanden duizende en duizen-
deaanschouwèrS' zaem, cin:getuigente zijn van eene ge-
beurtenis, die oe veder"pnzer ge.schle~schr+jve~ nauw-
keuriger en 'treffend~;r; 2iäf Ç>o.ekstav~!'lt:.danwij, in staat
zijn,haar vóoronzé"veè~~yU1i4gelezers, met ,~~ besten
wit, te kunnenschetsen •.·'~eeds ten zeaure, Ç,leä)norgens,
was het,' Jiïè't, vlaggen alan versierde ,Zutphen bij~ le-
dig aariihW6riers van alle standen en rangen, hoe vol ook
door <lè Várl':t1.jd tot t1 jd zich derwaarts spoedende me-
nigteuif omliggende steden en dorpen. beo' manschappen
der '7de~ 9de en 10deAfdeeling, nevens de,k?hbtüers en
mtneur-s, stonden;' ten acht ure, in eerie schier onarz.Ien-
bare riJ' geschaárd op de' vlakte van ;Gorssel, 'waár:de
'grijze Chassê, ~eds 'voor tien uren/deerkenterÜsblij-
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ken voor nooit geëvenaarde moeden dapperheid had doen
overhandigen aan eene schare van helden, waardig den
eerrang van Nederlandsche krijgslieden. Aan een blauw
gewaterd lint prijkte nu het eeretee~en op de borst van
duizende braven, b~staande ill een orqnzen medaille, op
welks ééne zijde,de--Antweq>schevijfhoek, met het in-
schrift: CITADELVAN ANTWERPEN, en op welks keerzijde
een lauwerkrans prijkt, waardn eene gekroonde W met het -
onderschrift: DECEMBER1832; terwijl de juich- en- jubel-
toonen van nog oneindig grooter aantal toeschouwer-sde _
lucht van dank- en lofkreten deden weergalmen. Ten elf
ure verscheen het hof in eene reeks van rijtuigen Langs -
den wegvan Deventer, juist toen de onbewolkte zon hare
stralen op Gorsels heide nederschoot.-Die aankanst ver-
hoogde niet min het; vreugdegejuich. VàderWillem, uit
zijne met zes paarden bespannen koets afgestegen, zette
zich nu op een uitstekend ros en reed, van zijne _even-
eens te paard gestegen doorluchtige zonen en eenen
schitterenden staf angevèn, de linie der citadelsche
bezetting langs. Eenen geruimen tijd duurde deze wapen-
schouw,waaraan H.M. de Koningin, H.H.K.K.H.H.de Prin-
sessen van Oranje, der Nederlanden en van Pruisen, als-
medede jonge vorstelijke familie, in kalessen gezeten,
en eene zich daàrächter gevoegd hebbende reeks van rij-
tuigen deel namen.

Na den afloop der inspectie, defileerden de batal-
jons derafdeelingen voorbij den ce. paard gezeten Koning,
die naauwelijks ru~te had voor zich en Hoogstdeszelfs
vorstelijk gezin; want de rondcmop een gedrongen volks-
menigte was door geene ter afschutting~ aanwezige hu-
zaren tegen te houden. De geheele wapenschouwLeverde
een tooneel van ten top gevoerde nat~onale belangstel-
ling, van opregte koninklijke blijdschap, erkentenis
en gemeenzaamheidop, aan de meeste hoven van Europa
onbekend. Ten een uur was de geheele pl~gtigheid ge-
eindigd en keerde de konink1ijk~ familie met den gene-
raal Chass~, die de ondubbelzinnigstebiijken van hoog-
achting en erkentenis der duizend~ deelhebbers aan dit
bil i t:(~np,ewonp.feest had ontvengen, naar het Loo terug,
n:\dat. II.K.K.II. de Pr1n:,p.n VM ()mnJ~ z lch ctP.7.C hp.lIR0-
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lijke gelegenheid alvorens nog had- ten nutte gemaakt cm
den verdtenste.l ijken Moroach, kapelmeester van het mu-
zijkl<orps derlOde ddèeling; eenen-kostbaren juweelen
ring te overharidigen, voor zijn aan H~K.K.H.vx:oeger op-
gedragene en op de citadel gecomponeerdebatalJe van
Leuven. N~ den aflOOpder plegtigr.eid werden de man-
schappen, van gouvemementswflge. op brood, kaas en wi jn
onthaald waarna elke batalJorisafdeeling wéder·naar de
plaats h~rer besterirn1ngterugkéerdé';-·terwijl de. duizen-
de voetgangers endehónderoe Vöértuigenoost ...•.en zuid-
en west- en noordwaarts-afrijdende,- de wegeneverdekten.
Alles wel'd, gedurende-de gehee-!e feestplegtigheid over
dag, en bij het huiSwäartskëèren, des'avondEf, door het
schoonste·weder begunstigd:toodat velen ·tot, de erken-
tenis gedrongen werden: "GOdsvrlendélijk àansctü jn be-
straalde dezen gedenkwaardigen jubeldag!"

Onder al die "duizende en duizende aanschouwers" bevond
zich ook de ZUtphénse.,predikant-:lP.Bax.Jjetg~beuren in-
spireeroe hem -tot de di-a1QOg-·'De·Go~1.f.3Ç:heHeibewoner
en Zijn Zoon, op den 26 .Augustus:l~_~.lo:!!_;,;'j._ ,

Konde Arnhemse-~.'v.erslaggeve:n.iJal::;g.e.e.n~rlat1even
genoeg vinden an~;uitl,ng:~te. geven,- ~-: z:i:iJn:;:v:~d~I'lands-
liefde en trouw-aart het-koningsl1uilh:.de predtkant over-
treft hemnog vele malen,--j,~zijn' :.~tQr1sCheen banbas-
tische beelden. Tochj+de ~nsen'uit~' tijd hebben
het gedicht ongetwijfeld prachtig gevonden. Dit chau-
vinismet deze taal sprak hen aan~

.~...

• "l

'k Zie, Vade~"l't naaktê heideveld,
Waar schaars een ned ' rig bl.cemp.îenpraal t ,
En slechts van tt wollig vee verzeld
Een herder somtijds eenzaamdwaalt,



22

. ,I .. :~

-,-,Verheug,u;,.dat het morgenlicht" -,'
'-, '~'" -Ó, Zoo;vrolijk aan' den hemel stijgt, -

" :'~MijnzOOnl- dW' trouw aan eed en pl Lgt , ..
_,,::,;\;,;,;DeezI_ dag-haar- h~~r).ijk loon verkrijgt: ,
';':,",":Ensklem ,UWS, QU.jde.nvaders hand.,
:~,;n",::JEh z1e:jl;'hoe:h:i,j,geeegend ~~e.ft"

";'rDiet:Neêrland· tot;!',~ijn VaderJ.,and", .:
FxvW1.lJ:emitot: z~ja,KQJ1il')gheeft! '

De Zoon.
, ".... '::-tJ'_i ~.~..:,\ j~l..!!..

Daar hoor ik 't dreunend"trangebtlÇnt,
Mijn hart, springt, ih mij: op van ,vreugd;
Het krijgsi1uZfjk vervangt dètrool':c ",
,Dat met WIUIElMUS ons verneugtx: , . "~,'
Daar scht tt I ren naast de Legervaan , ' -,
Geweer en zwaard in tt, licht' der' zon: ",'
Rukt daar een heldenlegeraan'

'" :'Dàt's vijands heennagt overwon?

De Vader •. '~:'

Gewis het is een h~ld~nschaar" ,
Geen brave'fwas' :er"'ooft , 'mijn zoon!
Die pal stond onder't heetst gevaar,
En bloedig, ~tre~<!vöOrl?n~ ~n kroon;
Die bukken moestr'voor- driest geweld;
Schoon door I t vijand I lijk zwaard verneem,
Wordt ieder krijge'rals een held,
Met palm en lauwerkrans vereerd.

'..r-,

/', ..

, ,
...~..:-,

.. ,.'

""t

= ,',:
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De Zoon.

Maar toch verneerd-door- "s vijands staal,
l-4ijn Vader! is dat heLdermoed?

1 De Vader.

Hun neêrlaag is hun. zegepraal,
Ten prijze van hun eerlijk bloed,
Zoo deugdvergeten aangerand,
Door tienmaal sterker legerkracht,
Getuigt Eurooptot '~ vijands schand:
De VijfhOek viel voor de ovennagt!

• De Vijfl10ek viel, maar It stortend gruis
Verpletterd' meen'gen Franschen kop;
Als schut.sheer- van het laagst gespuis.
Stak koning Flips de heer~aan op,
Toog hij het eerloos, al.agzwaard ui t,
Het vuigst verraad tot hulpverleen:
Een steenhoop was zijn zegebuit,
r1aar Neêrland bleef' de roem alleen!

De Zoon.

Dat brave volk! 't staat als een muur,
Gerigt p,elijk een zonnestraal!
En 't oogontschietend heldenvuur,
Verhoogt hun schoone wapenpraal !
't Metaal dat Bulk een neêrlaag meldt
Prijl<t glorievol op aller borst!
Maar, wie is toch die grijze held,
Dáár, uitgedost gelijk een Vorst?

De Vader.

Mijn Zoon! zie hemmet eerbied aan:
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dij is in d' ongelijken strijd,
Die schaar van helden voorgegaan;
;-Hj is I t, die I t muitziek rot ten spijt,
Zijn donders 't eerst heeft losgebrand,
En I t aan zijn 'loeten sldderen doe ,
Den moed hergaf aan I t Vaderland!
Chassé!

'..
DeZoön.

De Zoon.

DeezI . schcoriérrdag vergeet' ik niet.
Word ik een man en roept de nood, .
Voor 'Vader~\yrilems ri jksgebi:ed,

.•. ,: .v:' :'Vrees ik:.'als h~lq~'géy~a.J;'-.riQchdood:
-:'i".-:i···; D96r-w~ll<:e~D!tF6t~çh g~wel(Lbenard, .
. ,'. . Ik StI-'ij; "sterk in God, voor .Land en kroon!-": "":. :.' . ',,-. . ,', :": . :.1 . : ':, . ". " ':':: .. \ . >. .',

Hoezee! Hoezee! Hoezee! ... r: ;.
•-v. -. ,( :.~ ::'. P~_,Vfider.~'·

.,' ~" .

De Vader.
• • ',,' : ; _, ~ ,"K • _ :'\', ;' ; -: : '" ';',: ." :.~ ..',: • .".

Kar;i, j'OI1SJéJ!;. k~~ ,iJ .aan,mijn, har.,t :
.~;Ik 'Herker( in. 'u ·.mljn :braven -.zoon f .

. '::. '",". . . _ ..

Braaf, jongen! stort uw geestdrift uit,
En juich en zing uit volle borst!
De Koning leve! roep het luid!
Daar nadert Neêrlands dieIt> I re Vorst;
Hemvolgt een luistervolle stoet;
Daar rijdt Hij Langs de heldenrij ;
En zegent elk met lach en groet,
En voegt Zijn har-cedank er b i.j l

.~,.'::.. .

<'Vit:
,:",.

Nage l.at.en gedicnterLyan·.lJ~ .BaX .
Theol.Doct. - en. Prédikant.. te ZutphenArnhem 18áf .. , ',. '" ..'

De Zoon.

Gij juicht niet, Vader! hoe! gij schrett?
"',i .. ". ~,.;~ '.; .

De Vader. - ':',1 {
. , . ,-. ..:~.

r: ,-

Zwijg, jongen! 't is een traan van vreugd,
Een traan den braafsten Vorst gewijd,
Wiens aanblik mij het hart verheugt.
Uwzegen kroon zijn grijzend hoofd,
Zijn bloeijend huis bescherme Uwhand,
Zoo zlj, 0 God! Uwnaam geloofd,
Door I t t rouw volk van Nederland!

;'."

", J'

'..'
.,'" .. .'

I, :.

,.;:.

'~.:..
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HETARCHIEFVANDEGEMEENTEGORSSEL omdat pas vanaf 1888.~fal:>e1;isçl,1E!..r indexen (klappers) op

trefWoorden aanwezig zijn. Verder zijn er vàriaf18F.~
notulen van de vergaderingen van het colLege-van BuI"'-'
gemeester en Wethouders bewaard, met 'klaPpers sind
1913.. .. , .".'" .

De meest. omv?flgrijke groep s.tLlkken'iswel de serie
ingekanen brieven .. Als .1) .all~prieven;van;de periode
1811-1936 op elkaar zou .~eggeri·;krijgt· U een' stapel Van
22 meter papier! . . . < ..."

Ook deze bron'~seGhterweer tenköstevan veel'.
tijd te raadplegen: vanaf~867zijn·agèndá.ts (of iOOi-
cateurs) van ..de ingekomen,...'en liJ. tg~ae 'brièveIi' aàn-.... '."
wezig, WAarinde stukken in chroncîogï scfev: 'lgóroe .':
(op datum) zijn ingeschreven, en pas vanaf' 1882 zijn
weer klappers aanwezig. ". '. . , . .' ... ' .:

Verder kunnen debe,&IX>ÜI1genen jaar-rekenlngen
sinds ~811een welkcme·~vulling ..op de andere bron-
nen ziJn.,' , .. . . . '. • ... '

Voor :familieonderZook is ~en be,lang:r1jke' bron de ,..;....
serie akten van de burgerlijke stand;'(geb06rte~huwe-
lijk en over'Ltjden), .bt jgehouden .s.irids 1811 enter- in-
zage voor het. publiek tot. en V~~tÜ~02'~'bàarnaastzijn
er sinds 1861 bevol~ings~g~sters aanwezig, waarin per
dorp (Gorssel, Eefde ; Epse;Al'!l~n, Harf'sen én Dor-th)
de irMoners per huis zijn"genoteerd~z6datu een over- ..
zicht van het,:gehel~· ..g~~in"te ·zf~nkrfjgt~·Oök. de in .•.
wonende-knecncs. en,dien~~bodèn')tljndaàri'ri opgencmen
en aantekeningen over".,~dru:>t en '"êrtrêWvan de ge-
zinsleden. Deze registers zi'jri tot 1921'opènbaar.

Hoewel de opsommingniet volledig is zijn de gro-
te ser-iearuermee wel genoemd•..Opgemerktmoet nog wor-
den, dat.cie Kring van Dorth van i81B·tot/'1831 een . " ,','.
zEÜfstand'l,~ gemeente iR geweest, .waarvan ·het archief'
als een afzonderlijk geheelln 'het'geneentehuis te
Gorssel wordt bewaard.'" ." .... '.,
Andere instellingen.

Niet alleen van de gemeente is archief bewaard
gebleven. OOI": van enkele andere instellingen zijn ar-
chiefstukken in de Gorsselse kluis aanwezig. De meest
interessante zijn de archiefjes van enkele vro~gere

'. , ....
J. Eefting, st.reekarchfvar-i s.. .:,'

Een belangrijke bron voor- de geschied~nis:.:,j~ onze
gemeente is natuurlijk. het archief, dat het gemeerrtebe-
stuur zelf heeft bewaard. Dit archief zou' men,kunnen
omschri.jven als de "papäeren neer-shag' van.de handelin-
gen varrde plaatselijke overnerd, hetarehief' wordt ge-
vormd door de stukken, opgemaakt door of ontvangen bij
het gemeentebestuur. Nu is de geschiedenis van de ge-
meerite (al s instelling), zeker vergeleken met de oud-
ste ve:nneldingen van~ns gebled uit de eifdE7,eeuw, nog
niet ~:O heel oud. De' instelling van de gemeente da-
teert «ame.lt.ik uit 1811, toen ons land bij Frankrijk
was in~elijfd en de Franse bestuursorganisatieook hier
van toepassäng werd. Die organi.sat Ie 1s blijvenbestaan
toen dë prins van Oranje, eind ÜH3 tèrugk~eroè,.a1leen
werden de Franse narnen·mairie en maire vervangen door
gemeente en burgemeester.

Al vóór die tijd wasge~nbeerd een plaatselijk
bestuur in te stellen, 'namelijk kort na de kcmst der
Fransen in 1795. Toen zijn ''municipali tei ts"-besturen
ingesteld in Gorssel, Almenen~Dortht die tot 1798
hebben bestaan, maar.waarvan slechts in één geval -
Dorth - archiefstukken zijn bewaard.

. In de periode 1798-1803 werd ons gebied bij het
ambt Vo!'den ingedeeld, waarvan het archief in het ge-
meentehuis Véill Vomen is blijvenebelUsten.

Van 1803 tot 1811 was er eigenlijk geen plaatse-
lijk bestuur; er waren 11richters 11 in Almen-Gorssel en
in Dorth, ondergeschikt aan de.scholt van Zutphen
waarvan het archief in het Rijksarchief te Arnhemligt.
Deze richters hadden slechts juridische bevoegdheden.

Maar in 1811 werd defini tief een gemeentebestuur
ingesteld. Wat is er nu in dit gemeentearchief te vin-
den?

Belangrijk zijn in de eerste plaats de notulen
van de vergaderingen van de gemeenteraad, aanwezig van-
af 18?5. Raadpleging daarvan wordt echter bemoeilijkt

.•.• '""'t.-"
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marken. Dit waren zeer oude organisaties van grondeige-

,'naren in ,een bepaalde, buurt, die hun gemeenschappelijke
'belangen, waaronder het gebruik van 'de 'woeste gronden,
in .de markevergaderingenbespraken. In het'::gemeentehuis
zijn de iarchteven van de'marken Gorssel (1560-T83,2h"
E~~hede (1546-1842) en Angeren (1615-1894) aanwezig'en
.enke.le stukken betreff~nde;de marke Eefde'."Enke!e ande-
re marke-archteven berusten; in het Rijksarehièftè:"

,Arnhem. Voorts worden nog:bij devgemeerrte-oewaard' éïè: ar-
chieven van o .a , 'de "Vereeniging voor de. administratie
van deri-gr-Indwegvan Go rsse 1,naar, Battmen" :i( 1854-,1921)
en de "Dorpsveeeerrlg.ing GorsseLtot NUt van' tAlgemèen"
('1878-1,92,1~.', t. "," "~i ,,',I ... v. ,>;: :_,-

Hoe te- raadplegen? ,',I "'~: ., '. " ~:: ~::; ~':".:

Al Le •bovengenoemde archiefstukken van vóór; 1936
(voor- de bevolkingsgegevens gelden" andere grenzen, 'zo-
als~:,~e,d$'vermeld) ,zijn ingevolge de Archiefwet '1962
ope:nQa,ar;:,datwil zeggen dat ,U de stukken<'zelf mag 'ráad-
plegen. Dit moet echter wel onder toezicht vandègene
die het: oude -archtef -beheert,•. '.": . -~~.:.- -,~....
" ," En Gornselis.:daarmee belastde<streekafuhivttrHs -

,th~s, lsdat·.l.Eefting ",0.. d:i::ei,ivoor3CYt6voor de gemeente
Gor'ase'l. werkt en de.toverd.ge-tijd over de gemeenben' ,',
Locnem.i.Vorden-enwarnsve'Ld moet verdelen. 'tHij'is' vrij-
wel altijd op maandag in Gorssel aanwezig. Hét:iswel
nodig even een afspraak te'maken: op maandag telefoon
(05759) 3500,. ,Ç>P,'andere, dagen is de archivaris via' het
gemeentehut s Lochem •wel ,te vinden:' telefoon, (05730)

. ;.....6631. . ".
, :.:.::,'

Bronvermelding: Qngewijzigd.hertkokt in De Gemeerrtewa-
, " ',~';'Jilens']vanAchterhoek' en Liemers ( Jaar;-

"'boék Achterhoek eh' Liemers 5, Zutphen:'
" ~r'.-,'19B~,bl z' i:·59-62). ,;, ..

-r .

..... :

........

" '.~

J. Uenk, Ericalaan 26, Harfsen
en als adviseur treedt op de heer

J. Eefting, archivaris gemeentehuis
GorsselDe redactiecommissie bestaat uit de leden:

Voorzitter: A.H0ekstra, Pikeursbaan 5, Gorssel
Leden: W.R.Muller, Lochemseweg 50, Epse

N.Kuik ,het Wilgert 8, Epse
De vereniging kent leden en begunstigers.
D~ statuten en het register van leden en begunstigers
llggen ter inzage bij de secretaris.
lIet lidmaatschap bedraagt f 25,- per jaar per gezin.
Aanmeldi~ voor h~t lidmaatschap kan geschieden bij de
.ecretarls. Een lld kan zijn lidmaatschap eventueel
opzeggen aan het einde van het verenigingsjaar met een
opzegt~rmijn van 4 weken. Het verenigingsjaar loopt
van 1 Jan. - 31 dec.
Betaling van lidmaatschapsgeld of giften van begunsti-
gers kan geschieden op rekem.ng van de verenigj.ng 3014.
05.611 bij de Rabobank, Almen of op de postrekening
van deze bank Nr. 874220.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers
Loegezonden. Losse nummers zijn verkrij~baar bij' de

t ' , bsecre arlS a f 10,- per nummer.
Pub~~cat~e of overname van artikelen, geheel of gedeel-
t~llJk, 1S alleen toegestaan met schriftelijke toestem-
m1ng van de Voorzitter van de Redactie Commissie .
Gelieve bijdragen aan Ons Markenboek te zenden Dan een
der leden van de Redactie Commissie, getypt, met grote
r~~elafstand, en op één zijde van het papier, zo moge-
IlJk met foto's. Men wordt verzocht zowel de naam van
de schrijver als de bronnen, waarL,it men geput heeft,
te vermelden. Gewezen wordt op mogelijke auteursrechten
bij het overnemen van artikelen uit bladen, tijdschrif-
ten etc. of gedeelten van boeken.
Getracht zal worden Ons Markenboek 4 x per jaar te doen
verschijnen .


