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

Harfseh

. . -" .' , . .. .

Almen

Deze verenlglng werd opgericht op 27 september 1983,
en heeft ten doel "de beoefening van de geschiedenis
in het algemeen en in het bijzonder die van de gemeen-
te Gorssel, waaronder mede wordt begrepen het grond-
gebied 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)
Laakweg 6, Almen
(tel. 05751-620)

Penningmeester: J.Bakker,

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

1

ONS MARKENBOEK

3de Jaargang No. 1, januari 1985

INHOUD

blz.
Notulen van de Ledenvergadering
van 15 november 1984 te Harfsen. 2

Agenda Ledenvergadering op
14 februari 1985 te Almen. 3

Mededelingen van het bestuur. 4

Rectificaties. 4

100 Jaar "De Vullerfonds".
door N. van Wijk

5/6

Onze Molens, De molens van
Gorssel en Epse.

door H.J. Jansen
7/16

De Oudste Kerkgeschiedenis van
Harfsen. * 17/26

door J. Eefting

Het Hassink. 27/31
door N. van Wijk

* Dit artikel heeft de heer Eefting voor ons
geschreven na zijn lezing over dit onderwerp
op de Ledenvergadering van 15 november 1984
te Harfsen.
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING

gehouden in Zalencomplex "De Wever" te
Harfsen op 15 november 1984.

In zijn openingswoord sprak de voor-
zitter zijn voldoening uit over de grote
opkomst (volle zaal). Een speciaal woord
van welkom was er voor de vele introducés
De notulen der vorige vergadering werden
onveranderd vastgesteld. De secretaris
gaf een uitvoerig overzicht van de ont-
plooide activiteiten gedurende het eerste
verenigingsjaar. Tevens volgde er een op-
somming van de behandelde onderwerpen in
"Ons Markenboek".

Het enqueteformulier, ingesloten in
de .uitgave van "Ons Markenboek" nr. 3,
leverde het volgende resultaat op: het
aantal geretourneerde formulieren was 35,
dus een reactie van + 15 % van het huidige
ledenbestand. Hieronder volgt een overzicht.
Speciale belangstelling hadden voor:

archeologie
genealogie
boerderijenonderzoek
geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog
kerkgeschiedenis
geschiedenis van het onderwijs

3
13
9

8
34 leden

Bezien moet worden of uit deze leden werk-
groepen kunnen worden samengesteld, zoals
de bedoeling van de initiatiefnemer, de
heer H. Bosch uit Eefde, is.
Voor de cursus "Ken uw gemeente" meldden
zich 16 personen.

Hierna volgde een lezing door de heer
J. Eefting over de archiefgegevens van Oud
Harfsen. In deze boeiende verhandeling was
een flink stuk kerkgeschiedenis verwerkt.
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Na de pauze, waarin zich 14 nieuwe

leden opgaven, volgde een dia-serie van
Oud Harfsen naar Nieuw Harfsen, op de
hem eigen, boeiende, wijze gebracht door
de heer H.J. Jansen.

De heer van Wijk bracht beide spre-
kers, namens de aanwezigen, dank voor
het gebodene.

AGENDA LEDENVERGADERING op 14 FEBR. 1985

Op donderdag 14 februari a.s. zal in
"Ons Huis" te Almen, Dorpsstraat 37, een
ledenvergadering worden gehouden met een
lezing door de heer Eefting en een lezing
met dia's door de heer Jansen.
Aanvang: half 8 n.m.

De agenda voor deze vergadering is als
volgt:

1. Opening.
2. Notulen van de vorige ledenvergadering

(van 15 november 1984 te Harfsen).
3. Ingekomen stukken en algemeen overzicht

te geven door de secretaris.
4. Rondvraag.
5. Lezing te houden door de heer J. Eefting

(archivaris) over archiefgegevens van
de Marke Almen.

6. Pauze
7. Lezing over Almen, te houden door de

heer H.J. Jansen, met het vertonen van
een diaserie.

8. Sluiting.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Zoals u reeds bekend, zal het april-
nummer van "Ons Markenboek" gewijd zijn
aan de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding.
Vanzelfsprekend betreft dit in het bijzon-
der gebeurtenissen en voorvallen in onze
eigen gemeente. Wij verzoeken onze leden
die iets over deze periode hebben te ver-'
tellen, zich met hun verhalen schriftelijk
of mondeling te melden bij een der leden
van de redactiecommissie of bij de bestuurs-
leden. Wij willen gaarne met uw aller mede-
werking van dit aprilnummer een bijzondere
uitgave maken. Vanzelfsprekend zijn ook
verhalen van niet-leden welkom
. Het comite van aanbeveling ter plaat-

s1~g van een bevrijdingsmonument bij De
Houtw~l.wordt via de plaatselijke Oranje-
v~ren1g1ngen samengesteld. U wordt (bent)
h1erover nader geinformeerd in de plaatse-
lijke pers.

RECTIFICATIES

De Redactie Commissie geeft hierbij de
volgende rectificaties door.

In Ons Markenboek no. 4 van October 1984,
blz. 11 staat: ..... dat de heer Ezerman op
"de Voorst" woonde. Dit moet zijn "de Voort".

In dezelfde uitgave, blz. 23, staat:
Deze lijn Zutphen - Deventer heeft het nog
vrij lang uitgehouden, nl. tot november 1940.
Dit is niet juist. Deze tramlijn heeft in
de oorlog nog gereden. Het einde van de zin
moet daarom luiden: nl. tot 1945.
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100 JAAR "DE VULLERFONDS"

N. van Wijk

J.A. de VuIler was burgemeester van
onze gemeente van 13 juli 1830 tot 6 okto-
ber 1860. Hij vond het volgen van goed
onderwijs van groot belang.

Burgemeester De Vuller woonde op huize
"De Wolzak" te Eefde en overleed aldaar op
28 mei 1883.

Hij was oprichter van bovengenoemd
"De Vullerfonds", waaruit studerenden uit
de gemeenten Gorssel, Zutphen en Warnsveld
een tegemoetkoming (beurs) konden en kun-
nen bekomen ten behoeve van hun voortgezette
opleiding. Deze beurzenstichting bestaat
nog en op 22 januari 1985 is het honderd
jaar geleden, dat de beheerders de beschik-
king kregen over de nalatenschap van oud-
burgemeester De Vuller.

We lezen namelijk in het desbetref-
fende Koninklijk Besluit op voordracht van
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken,
gedateerd 22 Januari 1885 No. 12, het
volgende: "betreffende een verzoek van
Mr. J.W. Foest, plaatsvervangend kanton-
rechter te Amsterdam en H.P. Tjeenk Willink,
notaris te Borculo, om in hoedanigheid van
bestuurders der beurzenstichting "De Vuller-
fonds voor Studiekosten", gemachtigd te
worden tot aanvaarding der schenking, door
den Stichter, wijlen J.A. de VuIler, bij
geheim testament op 27 mei 1882 bij den
notaris H.J. Tjeenk Willink te Borculo
in bewaring gegeven, gedaan, welke schen-
king bestaand in het zuiver overschot der
nalatenschap van den stichter enz.

Daarna volgt de grootte van het be-
schikbare kapitaal en de inwilliging van
het verzoek, te mogen overgaan tot aankoop
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van 2~ % rente gevende Nationale Schuld,
dat als grondkapitaal der Stichting, te
haren name in het Grootboek dier Schuld
zal worden ingeschreven.

Het Besluit was (geteekend)
Willem.

De Minister van Binnenlandsche Zaken
Heemskerk.

ONZE MOLENS

De molens van Gorssel en Epse

H.J. Jansen

Uit onze voorgaande publicaties over de
molens in onze gemeente is gebleken dat de
wind-koren-molens in Eefde en Almen in de
16e en 17e eeuw al bekend waren. Dit kan
niet worden gezegd van de molens te Gorssel
en Epse, die gedrieën stammen uit de 1ge eeuw.

We willen deze drie molens in dit arti-
kel beschrijven en daarbij beginnen met de
oudste die aan de Molenweg te Gorssel werd
gebouwd. De Molenweg was toen nog een zand-
weg, die pas werd verhard in 1854, tegelijker-
tijd met de Joppelaan en de Veerweg. Men kon
toen vanuit Bathmen via een verharde weg
naar het veer in Gorssel.

In 1821 heeft Philippus Dommerholt,
samen met Jan Lucas Willemsen, een aanvang
gemaakt met de bouw van deze molen, die in
1822 gereed kwam.

Al op 5 juli 1822 brandde deze molen af,
maar de verzekering wilde de geleden schade
niet uitbetalen. Wel had genoemde Dommerholt
zijn molen tijdig verzekerd, doch hij was nog
niet in het bezit van de polis en kreeg geen
cent uitbetaald. De beide heren, Dommerholt
en Willemsen, lieten echter de molen her-
bouwen, maar deden tevens een beroep op de
Koning (Willem I) en kregen 1/8 deel van de
wederopbouwkosten van hem uitbetaald, zijnde
een bedrag van f. 310,-. Deze wederopbouw zal
dus ongeveer f. 2500,- hebben gekost.

Bij ons onderzoek waren wij echter nieuws-
gierig naar het feit wie van beide molenbou-
wers nu de molenaar of mulder was. Van Ph.
Dommerholt konden wij zijn beroep niet ach-
terhalen en van J.L. Willemsen weten wij,
dat hij broodbakker was, maar of hij zijn

Van de jaarlijkse renteopbrengst van
dit grondkapitaal kwam de tegemoetkoming
in de studiekosten.

Ook nu nog werkt deze beurzenstich~
ting en kunnen gegadigden zich melden bij
het bestuur. Door gestegen studiekosten
en waardevermindering van het grondkapi-
taal kunnen echter niet zovelen meer op
steun rekenen.
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eigen meel heeft gemalen, heeft ons de ge-
schiedenis nog niet geleerd. Wel vonden we
de molenaar David Muller, geboren of gedoopt
op 16 maart 1806 te Deventer, zoon van Johan-
nis Muller, wolspinner. Deze David Muller
trouwde op 14 maart 1828 te Gorssel met Janna
Zand Scholte, dochter van Arend Zand Scholte
en Kunneken Hummel. Of deze molenaar werkzaam
was op de Gorsselse molen is niet achterhaald.
Wel weten wij dat hij woonde op Den Oldenhof
(1828) en buurman was van Jan Lucas Willemsen.

Van Philippus Dommerholt is bekend dat hij
gedoopt of geboren is op 8 februari 1776 te
Gorssel en dat hij op 20 januari 1814 huwde met
Maria van der Meij, dochter van Jan van der
Meij en Hendrika Hassink van de Roskam. Zijn
beroep hebben we niet kunnen achterhalen en
uit zijn overlijdensakte lazen we "zonder
beroep" maar dat was in 1862 en toen was hij
86 jaren. Wel weten we dat hij bij zijn over-
lijden in de kom van het dorp moet hebben ge-
woond, het was namelijk huisnummer 9b. (De
Roskam had toen huisnummer 2.) Zijn vrouw
overleed in 1868 op huisnummer 19. Genoemde
Dommerholt was familie van J..L. Willemsen,
want laatstgenoemde was geboren te Vorden op
26 augustus 1797 en gehuwd op 12 mei 1820
met Willemina van der Meij, dochter van
Willem van der Meij, onderwijzer, koster en
doodgraver. Deze Willem van der Meij was een
broer van Jan uit de Roskam, hierboven genoemd.
De echtgenotes van de molenbouwers waren dus
nichten. Beide families woonden in het dorp
en niet bij de molen.

We weten met vrij grote zekerheid dat
Harm Jan Rensink geboren te Gorssel 1 mei 1826
molenaar was en bij de molen als molenaar heeft
gewoond. Hij overlijdt in 1870 en wordt opge-
volgd door zijn zoon Gerrit Jan Johannes
Rensink, geboren 20 oktober 1856. Deze was ook
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"koornmolenaar", maar is tussen 1890 en 1900
bakker geworden. In november 1895 is er een
nieuw huis gebouwd en vanaf 1896 woont hier
de molenaar.

Een broer van Harm Jan Rensink, genaamd
Johannes Rensink, geboren 15 december 1828,
woonde in het dorp Gorssel op het erve
"Rensink". Deze was geen molenaar, maar land-
bouwer. Het is haast wel zeker dat de familie
Rensink ook afkomstig is van dit erve "Rensink"
dat ongeveer nabij den Oldenhof gelegen moet
hebben.

Volgens de kadasterkaart uit 1830 was
Ph. Dommerholt eigenaar van de molen en de
daarbij behorende grond, oostelijk van de
molen gelegen. Er hoorde ook een huis bij
en wel het huis "de Dekker". Dit huis is na-
derhand door Dommerholt verkocht aan Philip
Velderman en vermoedelijk de grootvader van
"Phlip van de Dekker" of Phlip Velderman,
die er in 1945 woonde en na de bevrijding
slachtoffer werd van een granaatbeschieting
door de Duitsers vanaf de overzijde van de
IJssel. De boerderij "de Dekker" is verdwe-
nen met de aanleg van de Noorseweg en Voor-
ende, maar de naam leeft nog voort in de
Rietdekkerweg.

Uit de ligger, die bij genoemde kadas-
terkaart uit 1830 hoort, zagen we dat
Ph. Dommerholt eerst als beroep opgeeft
herbergier en naderhand wordt dit doorge-
haald en wordt het landbouwer. Zou hij af-
komstig zijn van de herberg "Dommerholt"
aan de Houtwal? Te zijner tijd zal dit nog
eens door ons worden uitgezocht. Bij de
bespreking van de molen te Epse komen we
nog op genoemde Dommerholt terug.

Achtereenvolgens zijn als molenaar
bekend:
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Berend Jan Lammers, geboren te Diepenveen,
5 Januari 1873, gekomen op 10 november 1896
vanuit Warnsve1d en vertrokken 3 Juni 1904
naar Deventer;
Gerrit Wi11em Dommerholt, geboren te Gorssel,
20 mei 1875, komt op 31 mei 1904 uit Epe.
Hij verhuist binnen de gemeente in oktober
1912 en wordt reiziger;
Antonie Jansen, geboren te Warnsveld 30 mei
1887, komt op 10 mei 1912 vanuit Warnsveld
en vertrok op 12 maart 1921 naar Wijhe;
De molen werd in 1918 verkocht door genoemde
Jansen aan de Cooperatieve Aankoop Vereni-
ging "Gorssel" en per 7 maart 1921 komt er
als molenaar Albertus Antonie Meijer, gebo-
ren 3 oktober 1875 te Gorssel en deze is de
1aat~te molenaar van de Gorsselse molen.
Door de genoemde C.A.V. werd als zaakvoer-
der aangesteld de molenaar uit de Eester-
hoek, Bernard Kreeftenberg, geboren te
Warnsve1d) 23 december 1873. Deze is echter
niet in dienst geweest als molenaar, maar
als zaakvoerder.

In 1923 wordt de molen, die dan net
een eeuw oud is, afgebroken. Alleen de
Molenweg herinnert ons aan de verdwenen
molen, evenals de winkel "de Mölle" en een
molensteen op de hoek van de Nijverheid-
straatjMolenweg.

De Gorsselse molen had een achtkantige,
stenen onderbouwen de bovenbouw was van
hout met riet gedekt. Ook de kup was met
riet gedekt en de omloop, gaanderij of
stelling was van hout. Op deze stelling
kon de molenaar de molen met de kop naar
de wind draaien (kruien) en zo'n molen was
een buitenkruier. De gehele molen werd als
stellingmolen aangeduid.

In tegenstelling met de Gorsselse molen
aan de Molenweg, was de molen aan de Eesterhoek
een grondzeiler, dat wil zeggen dat het ver-

11
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kruien van de kap plaats vond op de begane
grond en de wieken kwamen tot aan de grond.
Het was een ronde stenen molen, waarvan het
onderste deel nog steeds aanwezig is.

Uit een publicatie van Joh. de Graaf
zou deze molen zijn gebouwd door Jan Willem
Nikkels, maar uit ons bevolkingsregister
blijkt dit niet en zou de eerste molenaar
Manus Elibertus Dommerholt zijn, die gebo-
ren was' te Gorssel op 24 oktober 1865 en
op 31 mei 1893 uit Hengelo (Gld) kwam. Hij
vertrok naderhand naar het huis van zijn
ouders, maar bleef het beroep van molenaar
uitoefenen. Volgens de heer Kreeftenberg
uit Gorssel, zoon van Bernard Kreeftenberg,
de mOlenaar/zaakvoerder, zou er na 1893
stagnatie zijn ontstaan in de bouw van de
molen en zou Derk Johan Peerebolte, gebo-
ren te Wisch 14 december 1866 en komende
op 18 februari 1895 uit Markelo, de molen
verder hebben afgebouwd, althans overge-
nomen. Op 27 februari 1900 vertrekt Peere-
bolte naar Stad Doetinchem.

Op 21 februari 1900 komt dan
Hendrikus Rudolf Veldhorst, geboren te
Wisch op 23 maart 1860, uit Neede en ver-
trekt op 30 januari 1906 naar Stad Doetinchem.
Hij wordt opgevolgd door Bernard Kreeften~
berg, die op 23 december 1873 te Warnsveld
is geboren en op 8 februari 1906 uit Sneek
naar Gorssel komt. In 1919 verkoopt Kreef-
tenberg de molen aan de C.A.V. "Gorssel",
maar blijft er wonen tot 1922, waarna hij
vertrekt naar de Molenweg en verder als
zaakvoerder werkzaam is bij de genoemde
C.A. V. "Gorssel" .

Na zijn vertrek komt molenaar Jan
Luichies, geboren te Zutphen 2 augustus
1897, naar de Eesterhoek en vestigt zich
daar op 19 april 1922, komende uit Voorst.
Eerst was hij molenaar, naderhand kruide-
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nier. In 1946 vertrekt hij en wordt het huis
bewoond door T. Wesselink. De molenromp heeft
lang te koop gestaan en is thans in handen
van de heer Wichers, die er zijn bedrijf
heeft gevestigd.

Hoewel wij geen verstand hebben van de
molenbouw en het herstel van molens, menen
wij toch dat deze molen goedkoper kan wor-
den hersteld dan een stellingmolen, zoals de
molen van Epse er een was. Wie weet, kan deze
molen toch nog eens voorzien worden van wie-
ken, zodat er toch minstens één molen weer
zijn wieken zal kunnen laten draaien in onze
gemeente.

De molen van Epse zou volgens Joh. de
Graaf (uitgave Archief 1958 pagina 16 - 18)
omstreeks 1838 zijn gebouwd door eerder
genoemde Philippus Dommerholt. Deze molen
had een achtkantige, stenen onderbouw, die
nog steeds aanwezig is. De bovenbouw was
hetzelfde als die van de Gorsselse molen.
Het was dus ook een stellingmolen. Het is
ons nog niet gelukt de molenaar te vinden,
die van 1838 tot 1862 de molen draaiende
heeft gehouden. Is Dommerholt zelf als
molenaar opgetreden in die tijd of heeft hij
de molen verpacht? Wij hopen nog een keer
de aansluiting vanaf 1838 te vinden. De
eerst bekende molenaar komt in 1862 en op-
vallend is wel dat in dat jaar ook Dommer-
holt overlijdt (15 november 1862). Vermoe-
delijk is de molen nog voor zijn overlijden
verkocht.

In het woonregister van de gemeente
Gorssel vonden wij een nieuw huis in 1861,
genummerd G 101a en in 1870 wordt dit G 156
en als we deze lijn doortrekken met de
huisnummers dan komen we op perceel Lochem-
seweg 10, waar de molenaar Jan Noordkamp
heeft gewoond en dat thans wordt bewoond
door van Lente.

J
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De molen van Epse

In 1861 staat G lala leeg, maar wordt
op 31 januari 1862 bewoond door:
Bernardus Kok, molenaar, geboren te Zutphen
10 augustus 1821, komende van Deventer. Hij
vertrok op 8 december 1863 naar Brummen en
wordt opgevolgd door
Albertus Johannes Kok, geboren te Zwolle
1 januari 1837, molenaar, komende uit Brum-
men. Deze vertrekt op 21 juli 1874 naar Ede
en wordt opgevolgd door
Willem Berkenbosch, geboren te Gorssel 24
april 1846, molenaar, die op 27 juni 1874
uit Zwolle kwam, terwijl hij reeds van 1862
tot 1867 knecht was geweest bij de molenaars
Kok. Berkenbosch overlijdt 23 mei 1900 en
de zonen zetten nog even het bedrijf voort:
Hendrik Jan, geboren te Gorssel 22 juni 1875,
die op 3 maart 1903 naar Zelhem vertrekt.
Willem Hendrikus, geboren te Gorssel 6 sep-
tember 1883, deze vertrekt op 11 maart 1904
naar Olst.

Na de molenaars Berkenbosch komt de fa-
milie Rensink uit Gorssel naar de molen van
Epse en wel op 12 maart 1903.
Gerrit Jan Johannes Rensink, geboren te
Gorssel 20 oktober 1856, molenaar en zijn
zoon Harmen Jan is dan ook al molenaar.
Op 23 oktober 1926 vertrekt G.J.J. Rensink
naar Utrecht.
Harm Jan Rensink volgt zijn vader op als
molenaar en verkoopt de molen in 1920 aan
de C.A.V."Gorssel". Tot hoe lang hij mole-
naar blijft, weten we niet precies, maar hij
wordt opgevolgd door Jan Noordkamp, die reeds
vóór 1930 op de molen komt, terwijl Harm Jan
Rensink reeds vóór 1930 vertrokken is naar
een ander adres.

Inmiddels had men in 1920 reeds een
ruwolie motor aangeschaft en zodoende deze
molen de wind uit de zeilen genomen. Sti1-

J



16

stand is achteruitgang of Rust - roest en
er verschijnt een bericht in de krant, dat
de molen van Epse zal worden afgebroken
(1933). T6en dit bericht de ronde deed hebben
de heren Baron van der Feltz en De Jong
Schouwenburg, het niet eens zijnae met deze
afbraak, get~acht middelen te vinden om de
molen te restaureren. Inwoners van Epse
steunden deze actie. De totale reparatie
zou f. 750,- kosten. Uit de bevolking komt
er een bijdrage samen met het V.V.V. van
f. 223,-. De C.A.V. is bereid f. 150,-
beschikbaar te stellen en de gemeente Gorssel
besluit f. 377,- voor haar rekening te ne-
men. In de krant van 4 mei 1934 verschijnt
dan ook het bericht dat de molen behouden
blijft en gerestaureerd zal worden.

Elf jaar later blijkt door oorlogs-
handelingen weer een groot bedrag nodig te
zijn om de molen te restaureren. Ook nu
wordt getracht gelden beschikbaar te krij-
gen, doch er moest toen zoveel opgebouwd
worden, dat men het geld hiervoor niet bij-
een kreeg en in 1946 werden de kap, wieken
en verdere gebouwen afgebroken. Inmiddels
had de C.A.V. "Gorssel" molen en grond te
koop aangeboden en is er getracht op die
plek bejaardenwoningen te bouwen. Dit kon
evenwel niet doorgaan omdat de bestemming
van de grond "industrieterrein" was en de
provincie geen medewerking wilde verlenen de-
ze bestemming te wijzigen. Men was van oor-
deel dat deze plek te ver uit de kom van Epse
lag en dus voor de oudere mens ongeschikt.

Ondanks alles is men toch nog steeds
bezig de molen te trachten in zijn oude glo-
rie te doen herstellen. Er zijn echter zeer
grote bedragen mee gemoeid en we wensin de
initiatiefnemers v~el succes hiermede.

De volgende keer zullen we iets vertel-
len over de molen van Almen.
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DE OUDSTE KERKGESCHIEDENIS VAN HARFSEN

J. Eefting

De oudste geschiedenis van de buur-
schap Harfsen is nauw verweven met de kerk-
geschiedenis van onze streken, die de oud-
ste geschreven berichten uit het verleden
oplevert. We leven dan in een tijd dat dit
gebied nog grotendeels woeste grond was,
met enige vaste bewoning, geen rondtrek-
kende jagers of vissers meer. Wanneer de
eerste bewoners zich hier blijvend hebben
gevestigd is niet bekend. Wel weten we
iets van de tijd rond het jaar 800, de
tijd van de Frankische koning Karel de
Grote, die de Saksen versloeg en daarmee
de zending in dit gebied mogelijk maakte.
De namen van twee zendelingen zijn voor
ons van belang: Liafwin (beter bekend onder
zijn latijnse naam Lebuinus), die in de
achtste eeuw een kerk in Deventer stichtte,
en Liudger, die ongeveer in het jaar 800
de kerk van Wichmond stichtte.

Belangrijk voor ons verhaal is echter
vooral de kerk van Warnsveld, waarschijn-
lijk een der oudste in de graafschap Zut-
phen. Deze parochie was zeer uitgestrekt,
want grote delen van onze gemeente hebben
daartoe behoord. Zoals u weet heeft Eefde
nog tot 1944 bij de Warnsveldse kerk ge-
hoord, mogelijk heeft ook Gorssel erbij
gehoord en zelfs misschien Zutphen; zeker
is het van Almen en Vorden.

De Warnsveldse kerk wordt voor het
eerst genoemd in een akte uit 1121, toen
er een kapel in Vorden bij hoorde. Verder·
kennen we een lijst van goederen van de
graaf van Dalen uit 1188 (met latere aante-
keningen) waarin een huis "Almen" en het

\
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"Almergoet" voorkomen, gelegen in de paro-
chie Warnsveld. Maar Almen blijkt al in de
volgende eeuw zelfstandig te zijn, want in
een akte uit 1272 wordt vermeld het goed
"Ostenhenge" (Oostenenk!), gelegen in de
parochie Almen.

De naam Harfsen is hiervoor nog nau-
weiijks genoemd. Dat klopt ook, want de
eerste keer dat we de naam "Hervesen" of
flHarveschen" vinden is in een rekening van
de graaf van Gelre en Zutphen uit het Jaar
1313/1314. Zeker 13 namen van boerenerven
in Harfsen worden al vóór 1400 genoemd,
terwijl een lijst van de marke Harfsen uit
1421 al 34 boerderijnamen bevat.

Op een gegeven moment hebben de Harf-
senaren behoefte gevoeld aan een eigen
kapel, zodat ze enkele godsdienstige ver-
plichtingen dichter bij huis konden nakomen.
Die kapel, ondergeschikt aan de kerk te
Almen, is er ook gekomen en stond op het
punt waar nu de Kapeldijk uitkomt op de
Harfsensesteeg, iets ten noordoosten van
dit kruispunt.

Wanneer de kapel is gesticht weten we
niet, wel dat deze de St. Antoniuskapel werd
genoemd, ook sprak men van de St. Antonius-
vicarie te Harfsen. Antonius was wel vaker
de beschermheilige van plattelandskapellen.

We moeten ons trouwens wel even rea-
liseren, dat we in die tijd nog allemaal
tot die ene katholieke kerk behoorden. In de
kapel zal dan ook een altaar hebben ge-
staan, dat door een priester werd bediend.
Deze priester werd hiervoor speciaal be-
noemd door de markegenoten van Harfsen,
wat het vermoeden doet ontstaan dat de marke
de kapel heeft gesticht. Ook het feit dat de
marke het onderhoud van de kapel op zich had
genomen wijst daarop. Meestal had zo'n
priester, ook wel vicaris genoemd, vaste

inkomsten (renten) uit verschillende huizen
of boerenerven, als tegenprestatie voor zijn
zorg voor het zieleheil van de bewoners en
hun nageslacht. Van de Harfsense vicaris
kennen we slechts twee inkomstenbronnen;
ten eerste een rente van drie gulden per
jaar uit het erve het Laar te Almen, ver-
meld in 1557/1559, te betalen op St. Mar-
tini (11 november) en ten tweede per jaar
"drie daler en een oortdae1er" uit de "Suete
Boter" later bekend als de Boter(man), blij-
kens een bericht uit 1601 in het markeboek.
De marke zal echter wel gezorgd hebben dat
de priester niets te kort kwam.

Slechts vier namen van priesters zijn
ons overgeleverd:
1. Bernt van Doisborch, genoemd in 1524 en

1531.
2. Bernt Henricks van Grol, vermeld in de

periode 1531-1550. Van hem is het ver-
haal bekend van zi~n bezoek aan de ker-
mis te Bathmen, in gezelschap van de
kasteeivrouwe van Dorth. Laatstgenoemde
was door een familielid aangeklaagd en
de schout van Bathmen deed een poging
haar te arresteren. Bij de daarop ont-
stane schermutseling viel Zijn Eerwaarde
"in den dreck". Of deze gebeurtenis uit
het jaar 1550 in verband stond met zijn
kort daarna gevolgd overlijden vermeldt
de historie niet.

3. Wil helm Ridder (1555-1558). Hij is te-
vens vicaris te Zutphen, waar hij een
altaar in de St. Walburgskerk of de
St. Janskerk (op de Nieuwstad) zal heb-
ben bediend.

4. Anthonis Duircoip(spreek uit als Duur~
koop), genoemd in 1565 en 1569. In
laatstgenoemd jaar werd hij beschuldigd
van diefstal door Harmen Wunderinck.
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Bij een huisbezoek op Wunderinck zou de
kapelaan de kist van Harmens vrouw heb-
ben geopend en daar wat uit genomen.
Zelf miste Harmen zijn staf. Tijdens
het verhoor in Zutphen beweerde de
priester, dat Harmen zijn staf misschien
in de kapel verloren had.
Hoe deze zaak afloopt is niet beschre-
ven. Wel blijkt onze Duircoip kort daar-
na als priester in de kapel van Laren
en de kerk van Lochem dienst te doen.
Bovendien blijkt uit een stuk uit 1570
dat het priesterambt in Harfsen dan
vacant is en de dienst wordt waargenomen
door geestelijken uit het klooster Gali-
lea te Zutphen. (Dit klooster, verwoest
in 1572, lag ter hoogte van de Oude
Begraafplaats) .

Ze beweerden "dat zy onder den viandt ge-
seten ende doch alle daeghen in groet peri-
cull oeres liifs ziin" (elke dag in groot
levensgevaar zijn) "ende, wanneer zy dan
Gereformiert waeren, en souden zy nyet een
ure oeres lijves verzekert wesen" (zouden
zij hun leven geen uur zeker zijn). Ze bie-
den echter aan hun gemeenten niet te bezwa-
ren met"uuyterlicke ceremonien" en verzoe-
ken om hen op dit moment verder met rust te
laten.

Hun angst voor de vijand was niet ge-
heel onterecht, want op 23 september van
hetzelfde jaar - precies twee weken later _
kwam Zutphen door verraad weer in Spaanse
handen. Ook Deventer werd door de Span-
jaarden bezet in 1587, waarna pas enige
rust in dit gebied ontstond toen prins
Maurits in 1591 zowel Zutphen als Deventer
heroverde.

De kerkorganisatie werd nu vanuit
Zutphen opnieuw opgep~kt en in 1593 werd
de classis Zutphen ingesteld, die de gehele
Graafschap bestreek. In 1598 verschijnt de
eerste predikant te Almen: Godefridus
Bucherus. Het blijkt geen succes, want in
1600 verschijnt hij op de provinciale sy-
node te Arnhem, waar hij wordt vermeld als
"gewesene dienaer der kercke to Almen".
Het blijkt dat hij is geschorst omdat hij
"is befunden sich so in daegelicksche
dronckenschap als in andere ongeregelt-
heden menichmael verloopen to hebben tot
groote scandale veler vromen". Zijn verzoek
om in het ambt te worden hersteld wordt
dan ook niet ingewilligd. Inmiddels weet
hij zich op te werpen als predikant te
Varsseveld, doch van hogerhand wordt hem de
bediening van dit ambt aldaar ontnomen.
Van zijn opvolgers te Almen, die tot 1613
ook Gorssel moesten bedienen, zijn ons
geen slechte berichten overgeleverd.

Het wordt nu tijd om even kort stil te
staan bij de Hervorming. De leer van Luther
en Calvijn was langzaam doorgedrongen in
de Nederlandse gebieden. Ook de pastoor in
Almen werd in 1545 van ketterij verdacht,
maar zijn parochianen pleitten hem hiervan
vrij. We mogen aannemen dat de grote meer-
derheid van de plattelandsbevolking niet
snel voor de nieuwe leer te vinden was.
Eigenlijk is voor hen de Hervorming van
bovenaf opgelegd. Vooral de komst in 1578
van Jan van Nassau (de broer van Willem
van Oranje) als stadhouder van Gelderland
heeft dit bewerkt. Hij liet al spoedig de
eerste predikanten te Zutphen benoemen,
die van daaruit de omgeving moesten bein-
vloeden. Daarom werden de pastoors van
Gorssel en Almen uitgenodigd om op 9 sep-
tember 1583 voor de predikanten te Zutphen
te verschijnen, om ondervraagd te worden
over hun opvattingen. De twee kerkdienaren
reageerden niet erg enthousiast.



22 23
Wat had de Hervorming nu voor gevolgen

voor de kapel? In de eerste plaats was na-
tuurlijk het altaar verwijderd, ook werd
geen priester meer benoemd. Zoals elders
soms nog eeuwen gebruikelijk bleef, werden
de inkomsten van de priester nu toebedeeld
aan een (protestantse~) jongeling, zonder
dat daar een kerkelijke functie tegenover
stond. De zoon van Willem op ten Noort ver-
kreeg de baten van 1609 tot 1616, maar ver-
moedelijk zijn daarna de gelden vervallen
aan de marke.

Over het gebruik van de kapel in de
protestantse tijd worden we voor het eerst
ingelicht door het Verpondingskohier van
1646 (een belastingregister), waar bij de
kapel wordt vermeld: "heeft te last den
predicant en coster, als aldaer op de ker-
misse gepredigt wordt". Inderdaad blijkt
uit latere gegevens dat slechts eenmaal per
jaar in de kapel werd gepreekt, namelijk op
de laatste zondag van september, bekend als
de "Harfsense kermis". De dominee krijgt
dan voor zijn dienst 2 gulden en 10 stuivers,
de koster de helft van dit bedrag, te be-
talen door de markegenoten.

Deze situatie heeft enkele eeuwen be-
staan. Begrijpelijk is dat men zocht naar
mogelijkheden om het gebouw efficienter
te gebruiken. Zo schijnt in 1802 door de
markegenoten toestemming te zijn gegeven
de kapel als school te gebruiken. En in
1817 werd overwogen de arts Grothe in de
kapel te huisvesten, welk voornemen echter
niet is uitgevoerd. Verder weten we dat de
belastingontvanger soms zitting hield in
dit gebouw, in de eerste helft van de
negentiende eeuw.

In 1843 namen de markegenoten het be-
sluit de kapel over te dragen aan de kerk-
voogdij van de Almense kerk, tegen afkoop

van enkele andere verplichtingen. Dit be-
sluit werd op 4 augustus genomen en op
9 oktober 1843 bij notariele akte uitge-
voerd. De Almense kerk kreeg hiermee in
eigendom de katerstede "de Kapelleplaats"
ter grootte van ruim 7 hectare. Op dit
erf stond behalve de kapel ook een boeren-
huis, in gebruik bij de familie Leugeman.
Zij kregen het recht deze plaats te blij-
ven gebruiken tegen een maximale pacht-
som van f. 40,- per jaar. Daarentegen
moesten zij jaarlijkse uitkeringen doen
aan de predikant en koster van Almen, de
reeds genoemde bedragen van f. 2,50 en
t . 1,25.

De markegenoten waren voortaan ont-
slagen van de verplichting jaarlijks een
bedrag van f. 16,50 aan de Almense kerk te
betalen voor brood en wijn bij het avond-
maal, en ook de jaarlijkse 50 gulden tot
aanvulling van het tr~ctement van de orga-
nist kwam voortaan ten laste van de kerk-
voogdij.

De kapel werd kort hierna gedegra-
deerd tot boerenschuur en was geen lang
leven meer beschoren. De vergadering van
kerkvoogden en notabelen besloot op 6 no-
vember 1859 de kapel af te breken en een
deel der afbraak te gebruiken voor repara-
tie van de pastorie en kosterie. Voor de
afbraak van een dergelijk gebouw was ko-
ninklijke goedkeuring noodzakelijk. Bij be-
sluit van 3 februari 1860 (nr. 12) werd
door de Minister voor de zaken van den
Hervormden Eeredienst etc. gunstig (wat
heet gunstig) op het verzoek beschikt,
onder voorwaarde dat eerst aan de minister
een grondtekening en afbeelding van het ge-
bouw moest worden overgelegd ter toezending
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aan de synode voor haar verzameling. Hier-
aan werd voldaan op 7 november 1860, waar-
na met de sloop werd begonnen.

De laatste herinnering aan een zelf-
standig geestelijk leven in Harfsen was
hiermee verdwenen. Pas in 1948 kwam een
stuk zelfstandigheid terug: er kwam een
predikant met standplaats Harfsen, dat
een wijkgemeente werd. In 1950 kwam de
pastorie gereed en in 1952 "Ons Gebouw",
terwijl in 1961 Harfsen een zelfstandige
hervormde gemeente werd. Op een "afscheids-
avond" in het bijzijn van enkele vroegere
predikanten haalde broeder Schoneveld nog
enige herinneringen op aan het verleden.

Literatuur en bronnen:
Het voorgaande is voornamelijk ontleend
aan twee uitvoerige artikelen in de Bij-
dragen en Mededelingen van de vereniging
"Gelre (een soort historisch jaarboek van
Gelderland, uitgegeven sinds 1898, veelal
afgekort als BMG): J. de Graaf, Uit het
archief der marken van Almen en Harfsen;
in: BMG XLII (1939) blz. 121 - 186; en
H. Wagenvoort, Aantekeningen over Almen
en Harfsen in de 16e eeuw; in: BMG LXI
(1962/64) blz. 185 - 207.
De oudste akten betreffende Almen zijn te
vinden in: Oorkondenboek der graafschappen
Gelre en Zutfen (tot 1288), door L.A.J.W.
baron Sloet. 3 delen. I s-Gravenhage, 1872 -
1876, nr. 373 (jaar 1188) en nr. 943
(21 september 1272).
De oudste vermelding van Harfsen (1313/14)
is te vinden in: B.H. Slicher van Bath ,
Mensch en land in de Middeleeuwen. 2 delen.
Assen, 1944. Deel 11 blz. 255.
Verder zijn enkele gegevens gevonden in aan-
tekeningen, aangetroffen in het boek van
A.A. Vorsterman van Oyen, Het kasteel
de Ehze (uitgave 1908), in de bibliotheek
van de Oudheidkundige Vereniging "de Graaf-

h " hsc ap , t ans beheerd door het Staring
I t, l\,li : I j 1;11:"'.!"
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Instituut te Doetinchem. .
Ook is gebruik gemaakt van het Verpond1ngs-
kohier 1646 (afschrift Kreynck in het Ge-
meentearchief Zutphen) folio 318 vers~.
Genoemde bronnen zijn in kopie aanwez1g
bij de archivaris te Gorssel.
Bijna vanzelf spreekt dat ook het boek
van J. de Graaf, Uit Gorssel's verleden.
Deventer, 1926, voor dit artikel is ge-
bruikt.

HET HASSINK

N. van Wijk

Over de geschiedenis van dit, eens zo
mooie, landgoed is niet veel bekend.

De naam "Hassinck" komt voor in 1494 en
als eigenaar wordt dan Jan Hissinck vermeld.
Tevens wordt in gegevens in dat jaar ook nog
een landgoed "dat ander Hassinck" genoemd.

De laatste eigenaar van Het Hassink was
Th.E.J. Baron van der Feltz, die het in 1920
in bezit kreeg. Daarvoor was het landgoed eigen-
dom van Mr. M.W. Baron du Tour van Bellinchave,
Minister van Justitie en later opperceremonie-
meester van koningin Wilhelmina.

Eerder was het eigendom van de familie
Bruce. In 1848 was Mr. George Isaac Bruce eige-
naar. Deze was commissaris des Konings in Over-
ijsel en werd in 1850 benoemd tot Gouverneur-
Generaal van Nederlands Oost-Indie. Deze func-
tie heeft hij nooit mog~ bekleden, want hij
overleed op zijn reis er heen. Zijn grote wens,
om na terugkeer als ambteloos burger op Het
Hassink te gaan wonen, werd dus niet vervuld .

.Deze gegevens zijn te vinden in het gemeen-
telijk archief van Gorssel en ook vermeld in
het boek "Gorssels Verleden".

Veel meer gegevens zijn te vinden in, wat
we gemakshalve noemen het "Groote Verkoopboek"
van Het Hassink. J

De met de verkoop belaste notarissen
H.M. Schaafsma te Gorssel, P.C.L. Eikendal
en L. Eikendal te 's-Gravenhage, handelende
in opdracht van de erven du Tour van Bellinchave
kondigden de voorgenomen verkoop in november/
december van het jaar 1919 als volgt aan:

Belangrijke Openbare Verkooping
van het Landgoed

"Het Hassink"
groot bijna 353 Hectaren
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Het Hassink wordt in de omschrijving een
der mooiste en van ouds bekende bezittingen in
de omgeving van Deventer genoemd. Verkocht zul-
len worden; Heerenhuis, Chalet, Koetshuis,
tuin met tuinmanswoning, kassen, vruchtbomen,
wandelpark met zwaar opgaand hout, uitgestrekte
waardevolle en wildrijke bosschen met water-
partijen, boerderijen met uitmuntend bouw- en
weiland en uiterwaarden aan de IJssel, alsmede
de uitspanning "De Pessink". Vermeld wordt
verder, dat een belangrijk deel der boschgron-
den door gunstige ligging uitermate geschikt
zal zijn voor villaparken.

De verkoping werd gehouden in gebouw
Concordia bij hotel "De Roskam" te Gorssel.
De inzet was op Donderdag 27 November 1919.
De toeslag op Donderdag 18 December 1919, tel-
kens v.m. 10 uur ten overstaan van de reeds
genoemde notarissen.

De verkoping der bomen, met recht van
naasting, vond eveneens in Concordia plaats
en wel op Woensdag 3 December v.m. 10 uur en
zou zo nodig met zittingen op de volgende dagen
verlengd worden.

Het totaal aantal percelen ten verkoop
aangeboden bedroeg: 200.

De kopers verplichten zich bestaande
waterleidingen en duikers te laten bestaan
en in "goeden staat" te onderhouden.

De uitwegen, voorzover niet anders opge-
geven,moeten "eene breedte" hebben van 3~ M
en worden onderhouden door de eigenaren
"der heerschende erven".

Indien er geschil mocht ontstaan over de
uitbakening op het terrein van de onderlinge
scheidingen, zal de beslissing daaromtrent
worden opgedragen aan "den Landmeter S. van
Leusen te Deventer".

Het jachtrecht wordt gereserveerd tot
1 januari 1920.
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Als percelen worden o.a. genoemd: Uit-
spanning en boerderij "De Pessink"~ de boeren-
erven "Beunk"~ Nieuwenhuis, Beltman, de Breger,
Enkzicht, Stoevenbelt (niet aan de IJssel, maar
gelegen tussen de huidige v.d. Feltzweg en de
Grote Vijver en na 1920 gesloopt), Lijstert,
Bolman en Hassink, de plaatsjes Reuvekamp en
Rouwenhorst en de katerstede "Huttert". Al deze
erven waren tot 1921, 1922 of zelfs tot 1923
verhuurd of verpacht. Velen werden door de
toenmalige huurders gekocht.

Het landgoed strekte zich ongeveer uit
van de IJssel tot de Oxerweg en van de Elfuurs-
weg tot de Dortherweg. Van de 353 ha. bij ver-
koop in 1919 zijn nu nog 18 ha. over. Deze 18
ha., doorsneden door de Huzarenlaan, zijn nu
eigendom van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten en dus zijn alle plannen tot
hoogbouw in het park definitief van de baan.
In het park bevinden zich nog de overblijfse-
len van de vroegere kassen en van een"plaats
van ve r-m aak" (tenn isbaan ).

Baron v.d. Feltz heeft het idee, bij de
verkoop gesteld, dat grote gedeelten van het
landgoed geschikt waren voor villaparken, over-
genomen en op deze wijze is uit het Noord-
Oostelijk deel na verkoop van diverse percelen
het Epserbos ontstaan.

Huize Het Hassink werd tot haar ondergang
door baron v.d. Feltz bewoond.

In de volgende uitgave van Ons Markenboek
het vervolg op dit verhaal: "Het Hassink tijdens
de 2e Wereldoorlog".
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Perceel 1. "Het Hassink"
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1. Huizel1Het Hassink"
2. Paviljoen
3. BoerderLjt Het Hassink"
4. Koetshuis
5 - 6 - 7. Tuinmanswoning en kassen
8. Heuvel (theehuisje?)
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J. Uenk, Ericalaan 26, Harfsen
en als adviseur treedt op de heer

J. Eefting, archivaris gemeentehuis
Gorssel
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