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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Uren, dagen, maanden, jaren ....

Uren, dagen, maanden, jaren
Vliegen als een schaduw heen ...
zong mijn opoe vroeger aan het eind van ieder jaar. Pas als je
ouder wordt krijgen die woorden de juiste betekenis. En inder-
daad ... 2001 is omgevlogen en ik haast mij om u allen, met uw
dierbaren, een gezond en gelukkig 2002 te wensen.

Ons toekomstbeeld is na de aanslag op het World Trade Centre in
New York op 11 september niet meer zo vanzelfsprekend. Ons
gevoel op een veilige plek te wonen is aangetast. Maar we berei-
ken echter meer door alles wat wèl positief, mooi of goed is te koes-
teren, dan angstig bij de pakken neer te gaan zitten.
En misschien kunnen we wat meer aandacht en zorg voor de
medemens gaan tonen. Soms is er maar iets heel simpels nodig om
iemand gelukkig te maken.

Wat De Elf Marken betreft, mag ik zeggen, dat we weer een fijn
verenigingsjaar achter de rug hebben. Dat jaar stond in het teken
van het vrijwilligerswerk en heeft ons extra doen beseffen dat wij,
dankzij onze vele vrijwilligers, steeds vooruit blijven gaan met
onze vereniging. Daarbij weten we ons gesteund door het grote, en
nog groeiende aantal leden en niet te vergeten de sponsors!

Na de oproep van vorig jaar hebben wij een groot aantal boeken,
foto's etcetera mogen ontvangen. En ik herhaal die oproep graag,
voordat u aan de schoonmaak gaat beginnen. Als u zolder, archief,
boekenkast of nog andere zaken gaat opruimen en u denkt dat er
foto's, dia's, ansichtkaarten ofboeken tussen zitten die van belang
kunnen zijn voor onze vereniging en het tevens voor u belangrijk
is om te weten, dat deze voor de toekomst bewaard blijven, neem
dan contact met ons op.
En we zijn ook zeer geïnteresseerd in verhalen, anekdotes van
vroeger. Neem ze op of schrijf ze op... !

Met vriendelijke groet, W. Holtslag-Harkink
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Gelukkig Nieuwjaar

Het bestuur wenst u allen een voorspoedig nieuw jaar: 2002.
Met dit nieuwe jaar kijken wij weer vooruit en wij zien onze ont-
moetingen met u met spanning tegemoet.
Wij verwachten namelijk van u suggesties voor bijvoorbeeld onze
excursies, interessante kopij voor Ons Markenboek en positieve
ideeën om onze vereniging nog aantrekkelijker te maken voor jong
en oud. Op die manier kunnen wij in korte tijd naar de zevenhon-
derd leden groeien.
Dit jaar hebben wij weer enige reglementair aftredende bestuurs-
leden, namelijk R. Boschloo, J. Nijenhuis, mevrouw F. Woertman
en W. van de Kamp. Wij hopen, dat zij nog enige jaren willen blij-
ven en hun krachten aan onze vereniging willen geven.
Op 7 mei 2002 kunnen wij hierover stemmen, nadere berichten
hieromtrent zullen in het volgende nummer van Ons Markenboek
verschijnen.

Lezingen/dia-avonden in 2002:

Epse: Hervormde Kerk, 24 januari 2002
De heer G. Verstege uit Harfsen zal die avond voor ons optreden
en een aantal prachtige oude en nieuwe dia's vertonen met als
titel: "Drieluik Epse". Aanvang: 20.00 uur.

Harfsen: Zaal Buitenlust, 28 februari 2002
De heer Paul Hattinga Verschure uit Deventer zal voor ons het
weer voorspellen aan de hand van oude gezegden. Komt er wel of
geen Elfstedenschaatstocht?
Na zijn verhaal kunt u dit mogelijk zelf inschatten. De titel van
zijn lezing is: "Boeren, burgers en buitenlui over het weer".
Aanvang: 20.00 uur.

Eefde: Het Hart van Eefde, 4 april 2002
De heer H. Jansen op de Haar zal ons voeren langs de boerderijen
van Eefde en men kan van hem zeker een prikkelende opmerking
verwachten over de toekomst van dit gekwelde dorp. Aanvang:
20.00 uur.

Gorssel: De Roskam, 7 mei 2002
Op deze avond hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering.
Na deze korte vergadering zullen wij weer kunnen genieten van
woorden en dia's van een gerenommeerd spreker. In het volgende
Markenboek hierover meer. Aanvang 19.30 uur.
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Correcties en aanvullingen

In het vorige nummer zijn twee artikelen opgenomen die door de
redactie nog even onder de aandacht moeten worden gebracht,
daar er enkele reacties op zijn gekomen. Het eerste artikel is dat
van de heer W. van de Kamp: "Het archief van de gemeente
Gorssel". Aan het eind van dit artikel staat op bladzijde acht: "Wie
wat bewaard heeft wat". In deze zin staan twee fouten, namelijk
"bewaard" moet met een t op het eind, en achter dit woord moet
een komma worden geplaatst. Dus de zin wordt: "Wie wat
bewaart, heeft wat". Deze miskleun komt niet van de schrijver,
want die heeft de regels wel goed geschreven ingeleverd.
De tweede opmerking is over het artikel "In het dal van de Eefdese
beek" van H.J. Jansen op de Haar. De heer F.A. Verkade schreef
ons dat het vermelde op bladzijde 19 onder punt 11 over de boerde-
rij Het Have niet juist is. Er staat dat de boerderij inmiddels is
opgeheven in verband met de nieuwbouw achter Het Spijk. De
boerderij in oorspronkelijke staat functioneert echter nog steeds.
Weliswaar niet meer als economisch bedrijf, maar wel met drie ha.
grond en onder andere vier koeien. De heer Verkade begrijpt ook
niet waarom de schrijver in 1984 in het boek "Van Gerstlo tot
Gorssel" nog het volgende vermeldde: "De hof te Angeren, later
"Het Have" genoemd, was een hertogelijk domein en wordt als
zodanig reeds genoemd in 1290", en die vermelding nu achterwege
laat.
Wij hebben deze opmerkingen aan de heer Jansen op de Haar
voorgelegd, die ons het volgende schreef.

"Van de voorzitter van de redactiecommissie ontving ik een brief
geschreven door de heer F.A. Verkade, Spijkerpad 50 te Eefde.
Ik wil gaarne op de brief antwoorden. Het was mij niet bekend dat
de heer Verkade het agrarisch bedrijf ter hand had genomen; in
mijn artikel had ik dit moeten vermelden. Onwetend zondigt niet
is een oud gezegde en ik maak gaarne mijn excuus voor de onjuist-
heid in mijn berichtgeving. Het blijkt wel weer dat men hiermede
niet secuur genoeg kan zijn.

Wat ik echter in mijn boek "Van Gerstlo tot Gorssel" heb geschre-
ven is nog steeds van kracht. Onderzoeken na het verschijnen van
dit boek hebben uitgewezen dat het hertogelijk bezit meer bevatte
dan alleen 't Have en dat mogelijk zelfs Het Haveke er ook toe
heeft behoord. Beide zijn gewaarde erven in de marke Angeren
geweest. Het Haveke werd belast met het markerichterschap,
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maar hoe dat markerichterschap ooit een erf-markerichterschap is
geworden zal wel een raadsel blijven. In het notulenboek van de
marke Angeren wordt dit niet genoemd. Wel heeft de markerichter
van Angeren tot aan de opheffing in 1893 op Het Haveke gewoond,
ondanks het feit dat er meerdere malen van eigenaar is gewisseld.
Het was dus aan het huis verbonden.
Het oude hertogelijke hof "Ten Haeve" van de heer Verkade is in
1504 door hertog Karel van Gelre verkocht aan de Proost, Deken
van het Kapittel van de Sint Walburgiskerk te Zutphen en kwam
daarna in particuliere handen. In 1832 was het nog 36 ha groot
en in het bezit van G.J. Enserink.

Ik meen hiermede de gerezen vragen van de heer Verkade te heb-
ben beantwoord."

De redactie vindt het prettig wanneer onduidelijke zaken aan de
orde worden gesteld, zodat deze voor de lezers niet onduidelijk blij-
ven.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk donderdag
1 maart 2002 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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DAGJE UIT MET "DE ELF MARKEN"

J. en G. Heijenk

Op 11 september 2001 vertrok de bus vanaf het gemeentehuis van
Gorssel. In Epse werd de Al opgereden, waarna we er bij Goor
afgingen en via binnenwegen naar Delden reden. Daar wachtte
ons bij "De Zwaan" een kop koffie met heerlijk gebak. Wandelend
gingen we een eindje terug, waar de ene helft van het gezelschap
de kerk ging bezoeken en de andere helft het Zoutmuseum.
De kerk is in vroeger jaren gebouwd en geschonken door de heren
van Twickel, die veel te zeggen hadden en altijd vertegenwoordigd
waren in het kerkbestuur. Samen met Monumentenzorg is de kerk
na 1945 onderhanden genomen en daarbij kwamen muurschilde-
ringen te voorschijn. Op de preekstoel staat een zandloper, die nog
wel werkt, maar niet in de zondagse eredienst wordt gebruikt. In
het koor is nog een gat in de muur. Daar kon men van buitenaf op
het altaar kijken. Mensen die de kerk niet in mochten, konden zo
toch de sacramentsviering zien. Een aardig hofje is er rond de
kerk.
In het Zoutmuseum werd de groep weer in tweeën gedeeld. De ene
groep ging eerst een video bekijken, de andere kreeg eerst een
rondleiding. Het zout zit diep in de grond, is bikkelhard. Er wordt
eerst water ingebracht, dat na een tijd weer wordt opgepompt. De
zoute pekel ondergaat veel bewerkingen voor het als zout in een
pak in de winkel terechtkomt. Sommige lagen zijn gekleurd door
wat er verder nog in de grond zit.
Een heel leerzame morgen.

Precies op tijd zaten we weer in de bus, naar "Het Kleine
Zwaantje" in De Lutte, waar ons een uitgebreide koffietafel wacht-
te, waarbij we goed ons best hebben gedaan.
Het werd tijd om te vertrekken voor een rit in de omgeving met
een gids in de bus. Daarna voor eigen rekening nog een consump-
tie, waarna we naar de havezate Singraven bij Denekamp gingen.
Via prachtige hekken liepen we over de oprijlaan naar het huis.
Boven de ingang van de traptoren staat in gouden letters Anno
Domini en in romeinse cijfers het jaartal.
Na binnenkomst werden we in vier groepen verdeeld en gingen we
achter de gids aan de verschillende zalen en kamers door. De laat-
ste bewoner mr. W.F.J. Laan overleed op 17 juli 1966. Bij testa-
ment was al in 1956 het huis overgegaan naar de Stichting
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Edwina van Heek, die ook eigenaresse en erfgenaam is geworden.
Van de veertien kleine boerderijen zijn er nu nog drie gezonde
landbouwbedrijven over. Het totale grondbezit is ongeveer 340 ha,
waarvan 240 ha bosareaal is. Prachtige meubels, schilderijen, por-
selein, schoorsteenmantels en grauwtjes of witjes boven de deuren.
Dit moet je met eigen ogen zien en op je in laten werken. Eén zaal
is nu trouwzaal, waar je je voor € 1.000,- Cf. 2.200,-) in de echt
kunt laten verbinden.

Het werd tijd om ons weer te verzamelen en op de bus aan te
gaan. Na een voorspoedige terugreis kwamen we in Gorssel aan.
Een paar ulevellen werden in de bus rondgedeeld. 's Morgens
waren we welkom geheten door mevrouw Fenny Woertman. Nu
kreeg onze voorzitter mevrouw Willy HoItslag de microfoon. Zij
bedankte het drietal dat de tocht had uitgezet voor hun goede zor-
gen, wat met een applaus werd bekrachtigd. Thuisgekomen, de
televisiebeelden ziende, was dit wel een schokkend einde van een
voor ons zo fijne dag.

Watermolen Singraven
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GEVELSTENEN (5)

Werkgroep genealogie

Zoals de naam al zegt zijn deze stenen meestal te vinden in de
gevel van woningen of andere gebouwen.
Er zijn ook wel mogelijkheden om daarvoor een andere plaats te
vinden, hetgeen het geval is aan de Rustoordlaan in Eefde. In een
stenen paal bij de inrit naar een bungalow is een gevelsteen inge-
metseld.
Ongeveer op deze plaats heeft vroeger het koetshuis met paarden-
stallen gestaan van de herberg "De Laatste Stuiver". Nadat deze
herberg een andere bestemming had gekregen is dit koetshuis met
bijbehoren gekocht door een plaatselijke aannemer die dit lange
tijd als opslagruimte heeft verhuurd aan kolenhandelaar Poesse.
In 1989 heeft de familie D.J. Vlessert dit bouwperceel gekocht van
de aannemer en het koetshuis laten slopen om er een nieuwe bun-
galow te bouwen. Bij het slopen van dit koetshuis is de gevelsteen,
die boven de toegangsdeur was ingemetseld, er door de aannemer
voorzichtig uitgebeiteld. Zowel de familie Vlessert als de aanne-
mer vonden dat deze steen als waardevol aandenken bewaard
moest blijven. Na uitvoerig overleg werd besloten om deze gevel-
steen in te metselen in een stenen paal van de inrit naar de nieu-
we bungalow.
Op deze gevelsteen staan de letters G.W.-M.R. en het jaartal 1841,
hetgeen als volgt is te verklaren. G.W. is van Gerrit Wunderink en
M.R. van Margaretha Reesink, die op 26 augustus 1835 in Gorssel
zijn gehuwd. Gerrit Wunderink werd geboren op 21 april 1811 te
Warnsveld en is overleden op 3 juli 1873 op erve "De Laatste
Stuiver". Hij was van beroep herbergier en was de zoon van Jan
Wunderink, herbergier, en Lutgert Stokkers.
Margaretha Reesink werd geboren op 27 april 1811 te Warnsveld
en is overleden op 8 december 1878 op erve "De Laatste Stuiver".
Zij was de dochter van Antony Reesink en Rosiena Slang.
Uit bovenstaand huwelijk werd geboren Jan Wunderink op
19 november 1835 te Gorssel. Hij overleed te Gorssel op
31 augustus 1894. Hij was gehuwd op 30 maart 1861 te Gorssel
met Willemina Zwavink, geboren op 14 maart 1837 te Gorssel en
aldaar overleden op 5 oktober 1911. Uit dit huwelijk werd geboren
op 16 april 1862 Gerrit Margarethus Wunderink.
Na het overlijden van Jan Wunderink is de weduwe Wunderink
met haar ongehuwde zoon gaan wonen op erve "Schoonoord". Op
8 mei 1931 is Gerrit Margarethus Wunderink in Gorsseloverleden.
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Aangezien hij geen directe nakomelingen had, heeft hij aan meer-
dere instellingen in Eefde en aan de gemeente Gorssel schenkin-
gen gedaan.

GW
MR
1B41

---
.....•-,

Gevelsteen van vroegere koetshuis, horende bij de Laatste Stuiver.
Nu gemetseld in een pilaar, oprit woonhuis van tam. Dirk Vlessert,
Rustoordlaan 43.

Voorgrond oprit naar Rustoordlaan 43.
Midden en rechts de oude garages en de serre van de Laatste Stuiver,
Rustoordlaan 45/ d. Architectenburo Woudstra.
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DE WOLZAK

A.J. ten Have

In voorgaand artikel staat vermeld dat Gerrit Margarethus
Wunderink, geboren op 16 april 1862 en hier overleden op 8 mei
1931, op 23 december 1930 bij zijn leven aan de gemeente Gorssel
een schenking heeft gedaan.
De schenking betreft het terrein "De Wolzak" met de daarlangs
gelegen voormalige schietbaan te Eefde, gemeente Gorssel, ter
grootte van ruim 3.41 ha. Het was een legaat aan de gemeente
Gorssel "onder den last" dat dit gelegateerde perceel niet voor
woningbouw mag worden gebruikt, doch in het algemeen te
bestemmen was onder de naam "Wunderink Park" tot wandel-
park, sportterrein, terrein voor feestelijkheden of andere doelein-
den, waarmee naar het oordeel van het gemeentebestuur ten alge-
menen nutte wordt gehandeld.
Naar het oordeel van het gemeentebestuur mogen ter bereiking
van het gestelde doel daarvoor noodzakelijk geachte gebouwen
worden gesticht op dit terrein.
Na de ontvangst van het legaat is een commissie aan het plannen
maken geweest voor onder andere een feestzaal en een muziektent
naast de sportterreinen, alsmede voor aanplant en afrastering. Er
zijn verschillende tekeningen gemaakt met begrotingen, maar
vanwege de slechte economische situatie in de jaren dertig van de
vorige eeuw was het niet mogelijk om dit financieel rond te krij-
gen.

Bron: gemeentearchief gemeente Gorssel

Huzaren op de Wolzak - Eefde bij Zutphen
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FABELS EN FEITEN ROND 'T ELFUUR

G. en C. Broyl

De naam 't Elfuur is een begrip voor iedereen in Gorssel, dat is
door de jaren zo gegroeid. Waar de naam vandaan komt is voor
velen een groot raadsel. Maar wij mensen willen graag overal een
verklaring voor, dus zijn er al velen gaan spitten in de archieven
om het raadsel rond't Elfuur te ontrafelen.
Heel lang ging het verhaal dat de naam uit de volksmond is ont-
staan en dateert van de tijd toen de postkoets zijn dagelijkse tocht
van Deventer naar Zutphen maakte via de Gorsselse Enk. Om elf
uur werd er hier op een kruising van zandwegen een stop gemaakt.
Vandaar de naam, die later werd bevestigd door een geschilderde
klok met deze tijdsaanduiding op het pand aan te brengen.
Klopt dit verhaal? Toen het in de pers verscheen kwamen er vra-
gen, dus men dook opnieuw de archieven in. Ditmaal kwamen er
ook feiten boven water ...
Uit de bevolkingsboeken bleek dat er vóór 1890 op deze plek geen
huis heeft gestaan. De eerste bewoners (de familie Jansen van
Donselaar) kwamen in 1892 en vertrokken weer in 1895. In febru-
ari 1895 kwam er een nieuwe bewoner die vermoedelijk, volgens
de overlevering, ook de bouwer/eigenaar was van de woning "het
Elfuur", namelijk Jan Willem Nikkels, geboren 16 maart 1832,
samen met zijn zoon en diens vrouw. Na het overlijden van Jan
Willem Nikkels verhuist zijn zoon naar het pand 104, wat vermoe-
delijk de oude veeschuur was die achter "het Elfuur" stond en ver-
bouwd werd tot woonhuis. Sedertdien zijn er twee huisnummers
voor één perceel. "Het Elfuur" of pand 103 wordt dan bewoond op
7 april 1906 door de familie Pruyzers. De man is telegrafist bij de
Nederlandse Spoorwegen en vertrekt ongeveer mei 1908.
In augustus 1908 komt er de heer G.J.W. Grentzebach te wonen,
een boekhandelaar uit Rheden. Die bewoonde het pand maar kort,
want op 10 juni 1910 kwam de familie Pruyzers terug en bleef
daar tot 1912.
In oktober 1912 komt het gezin van de tuinman van Ravensweerd
er in, de heer A. Hagendoorn. In januari 1919 vertrekt dit gezin
naar de tuinmanswoning aan de Ravensweerdsweg. Nieuwe bewo-
ner wordt dan de bakker Mensink. Tot zover het pand 103.
Het pand 104 werd na het vertrek van de familie Nikkels bewoond
door de familie Breukelmans (hij was commies rijksbelastingen),
die op 31 maart 1919 naar Arnhem is verhuisd.
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In augustus 1919 komt de horlogemaker Hein Kuit. Volgens over-
levering zou hij degene zijn geweest die in de topgevel van "Het
Elfuur" een wijzerplaat liet schilderen van een klok die op elf uur
stond.
Nu komt de vraag of daarom het huis de naam heeft gekregen, of
was de naam er al eerder dan de geschilderde klok?
In het boek 1900-1910 van de bevolking staat naast het huisnum-
mer 103 ook de naam" 't Elfuur". Toen, dus vóór 1919 was de
naam al bekend en het schijnt dat de naam reeds bestond bij de
verpachting van een perceel weiland bij "Het Elfuur" . Men heeft
echter verschillende kaarten bekeken, maar geen perceelsaandui-
ding kunnen ontdekken met de gezochte naam.

Het raadsel van de naam "Het Elfuur" is dus niet opgelost.
Aangenomen wordt dat het een oude veldnaam van een perceel
weiland moet zijn geweest en veldnamen laten zich niet altijd ver-
klaren. Eén ding is zeker, het verhaal van de postkoets die in ver-
vlogen tijden altijd om elf uur stopte bij "Het Elfuur" is uit de
duim gezogen. Het kan ook niet waar zijn, want in het jaar 1817
liep de heer F. Trelker deze postroute, die in drie uren moest wor-
den afgelegd. De vertrektijd uit Zutphen was 's morgens om vier
uur. Zijn weg liep vanuit Zutphen via Eschede naar 't Walle en
van 't Walle naar het Dommerholt. Van daaruit ging het in noord-
oostelijke richting naar Epse, via de Kratonweg, de Pessink, de
Kletterstraat, langs het Koerhuis naar Deventer.
"Het Elfuur" bestond als huis nog niet en dus ook niet als herberg
of stopplaats voor de postkoets. Jammer voor het romantische ver-
haal, maar helaas is het niet waar!
Hoe het nou helemaal precies in elkaar zit .... Wie het weet, mag
het zeggen en voor een bewijs: een pannenkoek van het pannen-
koekrestaurant 't Elfuur.
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Naschrift redactie:
Bij het pannenkoekenhuis 't Elfuur te Gorssel hebben de nieuwe
eigenaren, de heer en mevrouw Broyl, achter in hun menukaart
een weergave opgenomen van hetgeen tot nu toe over de naam
Elfuur bekend is. Het is een samenvatting van het voornaamste
dat door ons in het verleden in Ons Markenboek is vermeld. Deze
samenvatting vonden wij de moeite waard om, met toestemming
van de auteurs, onder uw aandacht te brengen, want het is al bij-
na tien jaar geleden dat wij hierover schreven in de volgende num-
mers van Ons Markenboek:
1992, tiende jaargang, nr. 4, bladzijde 16 en 19
1993, elfde jaargang, nr. 1, bladzijde 4
1993, elfde jaargang, nr. 2, bladzijde 32
1993, elfde jaargang, nr. 3, bladzijde 14
1994, twaalfde jaargang, nr. 1, bladzijde 16.

Straatverlichting in 1898
In de notulen van de Raadsvergadering van december 1897 von-
den we het volgende besluit:
Nog wordt met algemeene stemmen goedgevonden het opsteken en
schoonhouden enz. der straatlantaarns te Eefde op te dragen aan
J.E. ter Mul, aldaar voor de som van f 58,99 -------------------------------
voor die te Almnen aan B. Hietbrink, aldaar voor de som van
f 27,95 en ------------------------------------------------------------------------------
voor die bij het Lindeboompje aan S. de Groot voor de som van
f 25,==.------------------------------------------------------------------------------------

De wnd secretaris,
W.g.J.W. ten Have

De voorzitter,
W.g.Van Wassenaer
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BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE GORSSEL (8)

H.J. Jansen op de Haar

In deze achtste aflevering over de begraafplaatsen willen we onze
aandacht richten op de particuliere begraafplaats Groot Hulze,
aan de Huizerdijk te Harfsen, op het grensgebied van de marken
Eefde en Harfsen.
In onze vorige aflevering hebben we melding gemaakt van het
artikel over Het Hulze van ons lid J. Harenberg te Zutphen, die
inmiddels zo vriendelijk was ons toestemming te verlenen tot
publicatie. Dit artikel was verschenen in het jaarboek "Archief'
van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, over het jaar
1978. Het is dus inmiddels 23 jaar geleden dat dit geschrift het
licht zag. Begrijpelijkerwijs zijn er wat wijzigingen aan te bren-
gen, vandaar dit woord vooraf.

Uit het stuk blijkt dat in 1978 de eigenaresse was mevrouw
M.S.U. Hoogeveen, die als erfgename deze begraafplaats beheer-
de. Zij is op 5 november 1982 overleden in de leeftijd van 98 jaren.
Zij werd op 9 november 1982 gecremeerd in Moscowa te Arnhem
en zij wilde niet worden bijgezet in Groot Hulze te Harfsen.
Als beheerder had zij een familielid aangewezen, namelijk mr.
Willem W. van Valkenburg, genealoog, die echter op 20 april
1986 is overleden en begraven werd op Groot Hulze, in graf num-
mer 6. De tegenwoordige beheerder is weer een Van Valkenburg.
Na 1977 werd er nog begraven een zuster van de eigenaresse,
mevrouw Françoise W. Hoogeveen, geboren op 26 augustus 1894
en overleden op 16 december 1977 en bijgezet in graf nummer 30.
Op 22 januari 1985 overleed de laatste zuster op 97-jarige leeftijd
te Arnhem. Zij is gehuwd geweest met mr. E. Meindersma, die
overleden is in 1936 en in graf nummer 21 op Groot HuIze werd
begraven. Mevrouw A.C.J. Meindersma-Hoogeveen is op 25 janu-
ari 1985 eveneens gecremeerd te Arnhem. Haar urn is naderhand
bijgezet op Groot Hulze. Het aantal graven is dus toegenomen van
28 tot 31. Tot zover ons voorwoord.

We laten nu het woord aan de heer Harenberg in zijn artikel uit
1978.
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FAMILIE-BEGRAAFPLAATS VAN DER MUELEN EN
HET HULSE TE EEFDE

DOOR J. HARENBERG TE ZUTPHEN

Volgens mondelinge familieoverlevering legde Jan Carel van der Muelen in 179 I een
privé-begraafplaats aan in een stukje bos, deel uitmakende van het hem toen toebeho-
rende landgoed 'het Hulse', gelegen tussen Eefde en Almen.
Waarom deed hij dit? Was het, omdat hij op eigen terrein begraven wilde worden? Had
hij mogelijk ruzie met de kerk? Was hij een nieuwlichter, die begraven in kerken onhy-
giënisch vond? Het antwoord op deze vragen weten wij niet. In de grafkelder onder het
koor van de kerk te Almen zijn slechts twee kinderen van hem bijgezet, en wel Jan Ja-
cab, geboren 26 november 1779 en overleden 12 december daarop, gevolgd door een
doodgeboren kind op 22 april 1782.
Het kerkhofje. één der oudste in Nederland is met de afmetingen circa 7,5 x \0 meter
bescheiden te noemen en biedt in vier rijen van negen plaats aan 36 graven, waarvan er
thans 28 in gebruik zijn. De overledenen zijn alle beschreven in de 'Legger van de Fami-
lie Begraafplaats op het Hulse van de afstammelingen van wijlen den Heere J. C. van
der Muelen', die in het bezit is van de huidige eigenaresse, ons medelid mejuffrouw M. S.
V. Hoogeveen. Mede op haar verzoek werd dit artikel geschreven.
Een logische volgorde van de bijzettingen is niet aanwezig. De graven van de stichter,
Jan Carel van der Muelen (30-9-1738 - 11-2-1828) en zijn echtgenote, Charlotta Hed-
wich Ulrica de Malapert (4-7-1745 - 12-5-1821) worden aangegeven door een staande
zerk op de nummers 4 en 5. Behalve de gebruikelijke aanduidingen is op de steen het
volgende gedicht aangebracht:

RUST ZACHT. 0 ASCH van HEN. Door
WIEN WY T LICHT GENOTEN.
WIEN tot ONS Waar GELUK, GEEN ZORG
OOIT HEEFT 'erDROTEN.
RUST DIERBRE OUDREN. RUST van Uw
DEUGDZAAM ZORGEN
RUST in DIT STIL VERBLIJF 101 AAN
Den JONGSTEN MORGEN.

Het afwisselend gebruik van hoofd- en kleine letters zal aan de kennis (of aan het ont-
breken daarvan) van de steenhouwer toegeschreven moeten worden.
In de zuid-west hoek worden de nummers 34, 35 en 36 ingenomen door een grafkelder,
waarvan de toegang de nummers 32 en 33 beslaat. In deze kelder zijn de stoffelijke
overschotten bijgezet van stichter's tweede zoon en diens echtgenote. Het ,zijn Jan An-
drè van der Muelen (26-8- 1776 - 12-7-1834) en Johanna Elisabeth Cornelia Reiniera
van Keppel tot de Woolbeek (26-8- 1785 - 19-11-1848). Een eenvoudige zerk, slechts
voorzien van namen, geboorte- en overlijdensdata, dekt deze kelder.
Het zou te ver voeren, alle graven te beschrijven, zodat hier verder alleen het voorge-
slacht van de tegenwoordige eigenares vermeld wordt.
Haar overgrootouders, Pieter van der Muelen (31-10-1780 - 27-2-1841), vijfde zoon
van de stichter, en Helena Aleida Hesselink (7-9-1800 - 31-1-1829) nemen de nummers
8 en 6 in. Op de nummers 27 en 26 zijn haar grootouders begraven. Het zijn Johan
Andre van der Muelen (5-9-1822 - 16-3-1865) en Maria Susanne van der Muelen (23-6-
1825 - 16-1-1892). Zij was een volle nicht van hem, daar zij de dochter was van de
jongste broer van zijn vader, Willem van der Muelen (7-8-1787 - 27-2-1847), gehuwd
met Françoise Adriane Wernardine Balfour van Burleigh (8-7-1785 - 14-11-1867). Bei-
den zijn ook op deze begraafplaats ter aarde bestelde en wel op de nummers 2 en I.
Haar ouders tenslotte, Hendrik Johannes Hoogeveen (I 1-3-1842 - 4-4-1922) en Fran-
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weer terug aan het geslacht Doys, doch wordt in 1641 overgedragen aan Johan Kelder,
wiens zoon Nicolaas zich van het goed ontdoet in 1677. Hendrick van Luchteren, bur-
gemeester der stad Zutphen is de nieuwe eigenaar. Zijn kleindochter Johanna Henrina
laat het Hulse in 1710 na aan Philips Ram, gehuwd met Helena Elisabeth van Wes-
treenen. Vermoedelijk zullen zij een landgoed hebben laten aanleggen, waartoe zij onge-
twijfeld de middelen gehad zullen hebben, daar beiden uit gefortuneerde Utrechtse fami-
lies stamden. Dit deden overigens ook hun opvolgers, het echtpaar Van der Muelen-de
Geer, dat het landgoed 'het Hulse' in 1743 kocht. Hij, Jan Andreas van der Muelen was
commies-generaal en ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden en gecommitteer-
de raad ter Admiraliteit te Amsterdam; hij kwam uit een welgestelde familie met veel
belangen in West-Indië en die haar stamboom terugvoert op de chevaliers Du Moulin,
die onder meer in de veertiende eeuw functies aan het Franse Hof vervulden. Zij, Char-
lotta de Geer, was een dochter van Jan Jacob de Geer, heer van Finspong, Gimo en
Fossala (Zweden), telg uit het bekende geslacht van wapen- en kanonnenfabrikanten,
bankiers en eigenaren van koper- en ijzermijnen in Zweden. Het echtpaar was derhalve,
wals men dat toendertijd placht te zeggen 'puissant rijk'. Zij zullen in staat geweest zijn,
een dergelijke kostbare aanleg, zoals het Hulse gehad heeft, te onderhouden en te bekos-
tigen. Wel kan men zich afvragen, wat deze rijke Utrechtenaren ertoe gebracht heeft, in
deze - voor hen afgelegen - streek een dergelijk landgoed te stichten en te bewonen.
Vragen, waarop geen antwoord is.
De aanleg van het Hulse was er een uit de goede tijd van kort na 1700 en toonde veel
overeenkomst met die van de naburige 'de Voorst' en was er mogelijk op geïnspireerd;
misschien zelfs wel van dezelfde ontwerper, hoewel deze veronderstelling niet waar te
maken is. Het landgoed had een oprijlaan, die georiënteerd was op de kerktoren van Al-
men en drie kilometer lang was. Helaas heeft de aanleg van de spoorlijn Zutphen-
Enschede en later die van het Twenthe-Rijnkanaal de aanleg danig verstoord, doch het
tracé van de laan is nog gedeeltelijk in het landschap te volgen. Aan de achterzijde van
het huis zette deze oprijlaan zich voort als een grand-canal met een lengte van ruim 250
meter. De laan zelf werd gekruist door een paar lanen (dwarsassen), waartussen een
aantal parterres de broderie (perken van geschoren buxus- of liguster-heggetjes) en
bloemperken. Tegen deze rijke aanleg steekt het eenvoudige huis een beetje wonderlijk
af.
De oudste zoon van vorengenoemd echtpaar, Jan Carel van der Muelen, heer van
Bleijenburg. burgemeester van Zutphen, erfde het Hulse in 1760. Hij was gehuwd met
Charlotta Hedwich Ulrica de Malapert, wier moeder Louise de Geer was. Het kerkhof je
werd door hem aangelegd.
Zij lieten op hun beurt het landgoed na aan hun tweede zoon Jan André, in 1825 ge-
huwd met Johanna Elisabeth Cornelia Reiniera van Keppel tot de Woolbeek. Hij over-
leed in 1834 en aangezien zijn huwelijk kinderloos gebleven was vererfden zijn bezittin-
gen op:
I. zijn zuster Sophia Constantia, douairière Cornelis Anne baron M ackay,
2. zijn broer Jan Jacob,
3. zijn neef Carel Ulrich, zoon van zijn overleden broer Carel,
4. de drie kinderen van zijn overleden broer Louis,
5. de vier kinderen van zijn overleden broer Willem en
6. Hendrik Steegrnan, landbouwer te Gorssel, als door aankoop uit de beniticiaire nala-
tenschap van zijn broer Pieter (bij veiling van I en 15 december 1846).
De weduwe van Jan André behield echter het vruchtgebruik bij levenslang. Na haar
dood in 1848 brachten de hiervoorgenoemde erven het circa 106 bunder grote landgoed
in publieke veiling en op 23 juli 1849 werd het in 10 percelen verkocht door de notaris
H. F. Lulofs te Zutphen.
Perceel I bestond uit het herenhuis (kapitaal en voor zomer- en winterverblijf geschikt),
stal en koetshuis, tuinmanswoning, washuis en schuur, voorts tuinen, boomgaard,
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çoise Wilhelmine van der Muelen (28-4-1859 - 21-3-1928), werden bijgezet op de num-
mers 28 en 29.
De overige twee zerken laten zich door hun opschriften niet direct in het geheel plaatsen.
Op nummer 21 ligt begraven Mr. Eelke Meindersma (27-2-1884 - 18-1-1936). Hij was
de echtgenoot van mevrouw A. C. J. Meindersma-Hoogeveen, zuster van de eigenares-
se. Minder gemakkelijk valt de aanwezigheid van de laatste zerk te verklaren. Hieronder
ligt begraven het echtpaar Cecil Patriek George Carel Balfour van Burleigh (7-7-1883 _
28-12-1928) en Johanna Jacoba Pos (7-1-1900 - 12-9-1935). Hij was een achterneef
van de tegenwoordige eigenaresse, met wie hij zeer goed bevriend was. De begraafplaats
vond hij zo'n idyllisch plekje, dat hij meermalen de wens geuit had, daar begraven te wil-
len worden. Zijn wens is vervuld. Met zijn echtgenote is hij bijgezet op de nummers 22
en 23. Hun graven worden gedekt door éèn zerk in een natuurstenen omraming.
De overige graven zijn slechts aangegeven met nummers en wel door gietijzeren bordjes
met daarop romeinse cijfers.
Het kerkhofje is gelegen aan de Huizerdijk, een zandweg tussen Eefde en Almen. Een
paadje, afgesloten door twee natuurstenen palen met het opschrift 'Groot Huize' met
daartussen een slagboom, voert naar een bosje met de gebruikelijke, gemengde houtop-
stand, waarin men een enkele eik en naaldboom, beuken, berken en dergelijke aantreft.

Hel Hu/se

Het landgoed van die naam is ontstaan uit een boerderij; de oudste geschiedenis is zoals
bij de meeste boerderijen niet te achterhalen. De Signaten van het Schultampt Zutphen
geven enige bijzonderheden. In 1507 is er sprake van 'Wed. Gerrit Coninx guet ten Hul-
se gelege te Warnsfelt in Evede (=Eefde)' en in 1509 'Johan ten Hulse guet ten Hulse
gelegen te Harfsen'. Het register op de leenacten van het kwartier van Zutphen geeft een
lijst van eigenaren, die zo ingewikkeld is, dat men mag aannemen dat naast elkaar meer-
dere eigenaren van een gedeelte van het goed hebben bestaan, of dat er diverse personen
tegelijkertijd aanspraken op hebben doen gelden, al dan niet gefundeerd. Zo werd 'Huls-
kensgoet' in 1545 gekocht door Mr. Gerlich Doys, doch zijn weduwe, Gertrud Wevels
erft in 1560 van haar broer Gerrit Wevel het goed 'Hulsekensgoet', Waarschijnlijk beza-
ten zij ieder een gedeelte. Mechtelt, dochter van Gerlich en Gertrud, brengt door haar
huwelijk het goed aan het geslacht Van Vieracker in 1561. Het Hulse vererft in 1635

Ernstig kijkr hij ons aan, Jan Carel van del'
Muelen, waarschijnlijk Slaande op zijn eigen
jachtterrein. Ernstig, of alleen maar in ge·
dachten verzonken? Denkt hij aan het ver-
gankelijke 1'011 al/es? Van hem zijn drie
portretten bekend; één, waarop hij is afge-
beeld als knaapje. staande 1'001' 'het Huize',
één als mali op middelbare leeftijd (hel hier-
bij afgebeelde) en één geschilderd aan hel
eind I'all zijn leven.



wijlen Allard Philip Reinier Carel baron Van der Borch van Verwolde, en wel tot beleg-
ging van gelden. Hij betaalde de somma van f 32655,-.
Land kopen ter belegging van gelden in die tijd betekende het zo voordelig mogelijk ver-
pachten van de grond. Plaats voor siertuinen en dergelijke is er dan ook niet veel meer,
tenzij het herenhuis verhuurd kon worden.
Langzaam, maar zeker nadert dan voor het Hulse het einde. Wederom komt het land-
goed in publieke veiling, nu op 19 juli 1871 en thans in 22 percelen, ten overstaan van de
notaris G. W. de Josselin de Jong te Zutphen. De verkopers zijn:
I. Paul Antoine baron Van der Borch van Vorden;
2. Carel Johan Wilhelm Clare Philip baron Van der Borch, genaamd Van Rouwenoort:
3. Bruno Johan Albert Willem baron Van der Borch:
4. Allard Philip Reinier Carel baron Van der Borch van V erwolde;
5. Charles Lucien Paul baron Van der Borch van Valkenburg.
6. Henri Willem Emile baron Van der Borch ;
7. Cornelis Wilhelmus Vrijland. als curator van de onder curatele gestelde Juliaan ba-

ron Van der Borch:
8. Georgius Leonardus Wijnen en zijn echtgenote Charlotte Jacoba Johanna baronesse

Van der Borch en
9. Adèle Quirine Marie baronesse Van der Borch.
Bij deze veiling viel het landgoed geheel uiteen. De opbrengst was dil keer f 28961.-.
minder dus dan in 1849, doch mogelijk is hieraan de naderende landbouwcrisis debet
geweest.
Het is nauwelijks interessant, wederom een opsomming van alle percelen te geven.
Slechts kan worden vermeld, dat het eerste perceel weer het landhuis met naaste omge-
ving was, groot 5.52.30 hectare. Afzonderlijk geveild werd 'het Antique Goudlederen.
alsmede het geïmiteerde Gobelin behang in de zalen van het te veilene Heerenhuis 'Het
Huize' in Almen onder Gorssel', evenals een hoekbuffet en de spiegel boven de schoor-
steen in de goudleerkamer.
Koper van perceel I werd Hermanus Revelrnan, Mr. metselaar te Zutphen, die tevens
de bomen naastte. Hij betaalde in totaal f 4360,-.
De boerderij Groot Huize met twee percelen bouw- en weiland werd voor f 8750 ge-
kocht door Harmen Groot HuIze. Klein HuIze met vier percelen dennebos, bouw- en
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Vooraanzicht ,'an
'het ll ul:e', detail
uit /WI schilderij
rmT JUIT Carel \'Gn

der Mlle/en als
knaapje. Dil is de
el/ig hekende af-
heelding "all hel
herenhuis.

De vier zerken op hel begraafplaatsje. welke in de tekst worden genoemd.

grachten, bos, bouw- en weiland etcetera, samen ter grootte van 29 bunder 3 roeden 40
ellen.
Perceel 2. Dit was het boerenerve 'Groot Hulse', bestaande uit huis, schuur en bakoven,
bouw- en weidegronden en akkermaalsheggen, ter grootte van 23 bunder 65 roeden 49
ellen. Bij dit perceel behoorde een graf op de begraafplaats te Almen en wel nummer 17
van vak B.
Perceel 3 werd gevormd door het boerenerve 'Klein Hulse', bestaande uit huis en
schuur, bouw- en weideland, akkermaalshout en heidegrond, groot 22 bunder 8 roeden
61 ellen. Ook hierbij behoorde een graf op de begraafplaats en wel nummer 18 van vak
B.
Perceel 4. Een dennenbos groot 3 bunder 40 roeden 16 ellen.
Perceel 5 was een stuk heide met dennensingel ter grootte van 5 bunder 83 roeden 20 el-
len.
Perceel 6. Een stuk heide groot 3 bunder 59 roeden 50 ellen.
Perceel 7 was een stuk heide en schaddengrond ter grootte van 3 bunder 52 roeden 10
ellen.
Perceel 8. Idem, groot 2 bunder 90 roeden 20 ellen.
Perceel 9. Een stuk heide, groot 3 bunder 84 roeden.
Perceel JO tenslotte was weer een stuk heide met dennensingel, groot 4 bunder 3 roeden
70 ellen.
Het herenhuis was aanvaardbaar op I november 1849; de percelen 2 en 3 waren ver-
pacht tot 22 februari 1851 en wel aan respectievelijk Hendrik Steegman en Garrit
Brummelman. De overige percelen waren direct aanvaardbaar.
Deze veiling betekende niet het einde van het landgoed. Slechts perceel 9 werd er van af-
gescheiden. Het werd gekocht door Jhr. Mr. Pieter Nicolaas QuarJes van Ufford, rech-
ter in de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, die er voor f 73,- (ja, u leest het
goed!) eigenaar van werd. De overige percelen werden gekocht door Arend baron Van
der Borch van Vorden, lid der Provinciale Staten van Gelderland, wonende op het kas-
teel Verwolde bij Laren, die handelde voor rekening der mannelijke nakomelingen van
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1-/1'/ rechter bouwhuis in /968. Duidelijk is te zien aan de dakgoot, dal her rechter gedeelte la/er
werd aangebouwd. Dit bouwhuis werd in /974 onherkenbaar gewijzigd.

weiland werd voor f 6190,- eigendom van Gerardus ter Meulen.
Hermanus Revelman sloopte het herenhuis en liet op 7 februari 1872 door dezelfde no-
taris de op het Hulse staande bomen verkopen, alsmede enig afbraak van het huis. De
bomen hebben f 267,30 opgebracht; de afbraak - naar we mogen aannemen datgene
dat hij niet voor zijn eigen bedrijf kon gebruiken - leverde hem f 57,40 op. Het hoogste
bedrag wordt gevormd door f 6,- voor vier hardstenen paaltjes; vier deurkozijnen
brachten f 1,75 op en dertig sporen f 4,70. Zo waren er nog meer 'koopjes' voor prij-
zen, die ons thans een glimlach ontlokken. De beide bouwhuizen blijven gespaard.
Revelman zal zich weer van zijn bezit ontdaan hebben. Twintig jaar later duikt 'ons'
Hulse weer op in een veilingsadvertentie. Vrouwe Jacoba Evekink, weduwe van Laurens
Evekink, laat op 19 juni 1893 publiek en in percelen het aangrenzende landgoed 'het El-
se' veilen, en dit als voogdes over de minderjarige Anna Evekink. Perceel nummer 15 is
Het Hulse. Samen met perceel 16, een daghuurdersplaatsje ten zuiden van perceel 15
(vermoedelijk het linkerbouwhuis) en de percelen 17 en 18, bestaande uit bouw- en wei-
deland, wordt het gekocht door J. W. Menkveld voor f 6200,-.
Menkveld laat het Hulse na aan zijn nicht Margaretha Albertha Uenk, dochter van zijn
zuster A. Uenk-Menkveld. Deze nicht was gehuwd met Hendrik Pelgrurn, de grootvader
van de tegenwoordige eigenaar, R. Pelgrum. Het rechterbouwhuis werd met een stuk ter
breedte van één raam uitgebreid en er werd een deel aangebouwd. In 1974 werd dit
bouwhuis nogmaals verbreed, van grote ramen voorzien en tot dubbel woonhuis ver-
bouwd. Hiervoor moest de rij mooie oude acacia's helaas het loodje leggen. Het linker-
bouwhuis werd verhuurd als landarbeiderswoning. In 1954 werd de poortdeur vervan-
gen door het middelste raam.
Tenslotte vindt er nogmaals een verkoop plaats, wanneer W. H. Westendorp. die met
zijn gezin dit bouwhuis in 1954 betrokken had, in 1967 eigenaar wordt van dit gebouw
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met het linkergedeelte van het terrein binnen de grachten, groot 97 are voor de somma
van f 20.000,- Men lette op de stijging der prijzen!
Groot Huize behoort thans aan J. M. Bieleman, die de boerderij erfde van zijn oom E.
Tushuizen, wiens vader J. M. Tushuizen ze weer van de eerder vermelde Harmen Groot
Huize had geërfd.
De boerderij brandde in 1903 af; haar epvolgster onderging ditzelfde lot bij de bevrij-
ding in 1945, zodat hier niets meer aan het oude herinnert.
Anders is het met het Klein Huize, waar althans het achterhuis nog oud is. Gerardus ter
Meulen verhuurde aanvankelijk de boerderij aan Egbert Enzerink, doch verkocht haar
enige jaren later aan hem. Egbert's kleindochter, Geertruida Gerdina Gerritje van
Voorst-Enzerink is thans eigenaresse.
Van de oorspronkelijke aanleg van het landgoed 'het Hulse' is zeer weinig overgebleven.
Blijkens een stafkaart van 1865 waren de parterres de broderie reeds vervangen door
een landschappelijke aanleg met weilanden en was het grand-canal gedempt. De overi-
gen grachten zijn in 1935 voor het grootste deel in werkverschaffing gedicht, slechts om
het terrein van de heer Westendorp zijn zij gedeeltelijk nog aanwezig. Het laatste stuk
van het grand-canal werd in de vijftiger jaren volgestort, waarna op deze plek een land-
bouwschuur gebouwd werd. De oprijlaan is nog in het landschap te herkennen; het
rechte stuk van de Wagenvoortsdijk, aan welke weg de vier boerderijen gelegen zijn, is
één van de vroegere dwarslanen. De in de koopcontracten genoemde percelen heide-
grond zijn ontgonnen.
Zo zien we uit een boerderij een rijk aangelegd landgoed ontstaan, dat echter na een
korte bloeiperiode weer terugkeert naar de oorspronkelijke bestemming.

DE COLLECTIE BONGER IN ALMEN
Een oproep

H. Schoenmaker

Bron:
J. Harenberg, Zutphen: artikel in "Archief' van 1978 van de
Oudheidkundige Vereniging De Graafschap

In Ons Markenboek, 1ge jaargang nr. 3 van juli 2001 schreef ik
over de collectie Bonger naar aanleiding van een artikel van in het
vorig jaar overleden Bert Boevé in de (Almense Almenak)
Millennium Almenak 2000.
Voor de geschiedenis van Almen is nadere informatie van belang.
Vandaar mede namens het bestuur van De Elf Marken deze
oproep.
Beantwoording van onder meer de volgende vragen is van belang:
1. Waar zijn de boeken van de collectie gebleven?
2. Waar was de collectie "ondergedoken" in 1940-'45?
3. Wanneer is de collectie in Almen gekomen?
4. Wanneer heeft de collectie Almen verlaten?
5. Een trouwe Almense lezeres van Ons Markenboek kan zich nog

herinneren dat de huisgenote mevrouw S. van Oyen "van de ene
dag op de andere" plotseling uit Almen was vertrokken. Wat
was de reden van dit vertrek?

6. Wie was mevrouw S. van Oyen? Huisgenote, gezelschapsdame,
huishoudster? Opvallend is nog, dat aan haar twee kostbare
werken zijn geschonken en dat zij kennis bezat om het Rijks-
museum voor de tentoonstelling in 1972 bij te staan bij prakti-
sche vraagstukken.

7. Zijn er leden van De Elf Marken of lezers van Ons Markenboek
die in het bezit zijn van de catalogus van de tentoonstelling in
het Rijksmuseum in 1972?

Alle informatie is welkom en kan gezonden worden naar mijn
adres: Lochemseweg 28, 7244 RS Barchem, maar ook aan leden
van het bestuur en de redactiecommissie van De Elf Marken,
waarvan de adressen en telefoonnummers zijn vermeld op de groe-
ne omslag van Ons Markenboek. U kunt natuurlijk ook bellen.
Het is de bedoeling alle reacties te verwerken in een te publiceren
artikel.



24

JOHAN DERK BARON VAN DER CAPELLEN
TOT DEN POL

W. van de Kamp

Het is al weer enige tijd geleden dat ik iets heb geschreven over
deze patriot, schrijver van de belangrijke en vooral destijds om-
streden brochure "Aan het volk van Nederland". Het was in Ons
Markenboek, 14e jaargang nr. 4 van oktober 1996.
Hoewel mijn artikel toen nogal wat stof deed opwaaien is er eigen-
lijk niets met mijn voorstel gedaan.
Ik had namelijk voorgesteld om het in ons bezit zijnde grafdeel te
gebruiken voor een monument voor Johan Derk. Althans voor een
herinnering aan deze grote Nederlander.
Gesuggereerd werd om "iets" te creëren bij de Joppelaan hoek
Capellenlaan. Hoewel de gemeente hier in eerste instantie welwil-
lend naar .keek, is er op de lange duur, althans tot op heden, niets
van de grond gekomen. Geen gedenkteken, geen bank waarin het
grafdeel een plaats heeft, helemaal niets.
En dat is toch jammer. Immers de steen, een zwaar stuk marmer
met daarop het familiewapen van de Van der Capellens, een uitge-
beiteld ankerkruis met in het linker bovengedeelte een kleine
kapel, verdient een beter lot. Rondom het wapen staat de tekst
"Pietate et Fortitude".
Wij hebben destijds de heer Hesselink, van het gelijknamige
steenhouwersbedrijf in Zutphen, naar zijn oordeel over het conser-
v~re~ van dit. stuk marmer gevraagd. Een behandeling is bij plaat-
~mg m de buitenlucht noodzakelijk, waar regen, zon en vorst zijn
mvloe.d op de steen hebben. Het bleek mogelijk om de steen te
laten Impregneren om zo die nadelige invloeden te minimaliseren.
Niet alleen onze vereniging zou plaatsing van dit grafdeel op prijs
stellen, ook de plaatselijke VVV was toen enthousiast. De toeris-
ten in Gorssel zouden een doel hebben om naar toe te gaan en zou-
den wellicht ook wat meer willen weten van de geschiedenis van
deze man.
In november 2000 was ik aanwezig bij een lezing over Van der
Capellen in de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Toen bleek mij,
dat helaas slechts bij weinigen meer bekend was over de relatie
J o~an Derk met Gorssel dan alleen de graftombe op de Gorsselse
helde. Het waarom aldaar begraven en het huidig verblijf van de
stoffelijke resten in de grafkelder onder de Hervormde kerk bleek
niet bekend. En dat is toch jammer, het doet zeker ook onze
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25

gemeente tekort.
D.e gemeente Gorssel beloofde met een brief van 27 april 1997
nieuwe aandacht aaI?-deze zaak te zullen geven, doch wij vermoe-
den dat deze belofte ISondergesneeuwd in de veelheid van andere
problemen die op onze gemeentelijke bestuurders afkwamen. Het
werd stil!
Het niet vinden van een goede locatie en de financiën zullen wel
debet a~mdit uitstel (ofis het al afstel?) zijn.
A.angezIe~ de steen, opgeslagen in ons verenigingsgebouw, aldaar
met tot zijn recht komt en dus een betere bestemming verdient
stel ik deze zaak opnieuw aan de orde. '
Op elke genoemde locatie in het dorp Gorssel is kritiek mogelijk,
d?ch er n:'-?etto?h ergens wel een mooi plaatsje voor dit grafdeel te
vmden ZIJn:WIJ hebben toch ook nog het prachtige tramhuisje,
waarvoor uit den lande veel belangstelling is. Als dat geen kans
heeft, zou het misschien mogelijk zijn om in overleg te treden met
de kerkvoogden ~an de kerk in Gorssel om de steen een plaatsje te
geven aan de buitenkant van de kerk, waar binnenkort een ver-
bouwing zal gaan plaatsvinden.
Of anders aan de toren, die immers eigendom is van de gemeente
Gorssel.
Dat zou een mooie oplossing zijn, de steen zou dan weer terugke-
ren naar de plek waar hij vermoedelijk vandaan komt: de kerk van
Gorssel. ~laatsing aldaar sluit dan aan bij de gedenksteen in de
kerk en bIJ de onder de straat liggende grafkelder.
OP. die manier z.~u~en prachtige oplossing gecreëerd zijn en zijn
WIJde steen kWIJt, IS Gorssel een gedenkplaat rijker en heeft de
VVVweer een plek om de toeristen naar te verwijzen.
Iedereen gelukkig!!!
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H.J. Jansen op de Haar

kant van de markepaal. Het was een zeer vriendelijke wandelaar,
die een praatje begon over het mooie weer, de mooie wandeling en
natuurlijk ook over de koepel. Hij vroeg of hij me even gezelschap
mocht houden en ik bood hem een plaatsje aan op de hardstenen
stoep, waar hij dankbaar gebruik van maakte. Hij wilde graag wat
weten over het kasteel en zijn bewoners en ik vertelde hem iets
van de geschiedenis van Joppe. Terwijl wij daar zo in gesprek
waren kondigde de prachtige oude Ruempolklok van het kasteel
het middaguur aan, direct gevolgd door zijn collega van de
Joppekerk. Na de laatste slag van de kerkklok werd het gebruike-
lijke "Angelus" geluid.
Blijkbaar was dit nieuw voor onze wandelaar, want hij vroeg
nieuwsgierig wat dit luiden voor betekenis had. Ik vertelde hem
dat driemaal per dag in Joppe het Angelus wordt geluid, wat in
werkelijkheid het gebed is dat "boodschap" betekent en dat met
deze boodschap de aankondiging van de geboorte van Christus
wordt herdacht. Ik vertelde hem dat het gebed heel kort is en tel-
kens wordt besloten met een Weesgegroet enzovoort. Na de korte
slagen van de klok volgt dan het luiden voor het slotgebed. Dit
gebed wordt dan ook "de Engel des Heren" genoemd.
De nieuwsgierige wandelaar had echter meer vragen dan ik zo
maar kon beantwoorden, bijvoorbeeld uit welke tijd dit gebed
dateert. Ik wist wel dat het al heel oud was, maar de juiste begin-
tijd hiervan kon ik hem niet vertellen. Hij was echter met de gege-
ven antwoorden zeer tevreden en toen we afscheid namen had ik
toch het gevoel: daar gaat een tevreden wandelaar, die bij het
afscheid nog zei, dat hij even langs de kerk wilde wandelen en de
toren bekijken, waaruit hij "de Engel des Heren" had horen luiden.
Ik heb hem toen gezegd , als u toch langs de kerk gaat, ga dan
even het kerkportaal in en daar vindt u dan links van het
Mariabeeld een hoekje met lectuur, waaronder een beschrijving
van het kerkgebouwen bovendien de tekst van het "Angelus".
Beide blaadjes kunnen kosteloos worden meegenomen. Hij dankte
me nogmaals en wandelde in de richting van het kasteel.
Onderweg naar huis dacht ik natuurlijk nog na over wat we
besproken hadden en het liet me niet los dat ik niet alle vragen
had kunnen beantwoorden, omdat ik het juiste antwoord niet kon
geven. Je hebt dat ooit wel eens ergens gelezen en ik dacht dat het
goed zou zijn me daarin eens te verdiepen. Zowerd de ontmoeting
in het koepelbos aanleiding om dit stukje te schrijven en te publi-
ceren in Ons Markenboek, want het zal velen van onze lezers wel
net zo vergaan als de wandelaar uit het koepelbos: men heeft wel
de klok horen luiden (in dit geval de Angelusklok) over de Joppese

OVER EEN HEMELSE BODE IN HET KOEPELBOS

Iedere inwoner van Joppe weet waar het Koepelbos ligt en ook bui-
ten J oppe is het zo bekend, dat er zelfs namen zijn ontstaan zoals
onder meer het Kabouterhuisje, Kabouterkoepel, de Theekoepel,
het Kabouterbos, enzovoort.
Voor diegenen die het nog niet precies weten: men kan vanaf de
Eikeboomlaan, komende van de Zessprong, bij de markepaal
rechts af het Peppelenlaantje in en na drie brugjes te zijn gepas-
seerd bent u gearriveerd in het Koepelbos. Natuurlijk kan men
ook vanaf het kasteel rechts aanhouden door het Sterrebos gaan
en de laan nemen die vanaf het kasteel recht naar de theekoepel
leidt.
Deze theekoepel is als zodanig gebouwd door de toenmalige kas-
teelheer omstreeks de 18de eeuw. Onder de koepel was een dubbe-
le kelder gebouwd, waarvan de onderste helft hoogst waarschijn-
lijk heeft gediend als ijskelder en het bovenste gedeelte als wijn-
kelder. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft de
wijnkelder geen dienst meer gedaan en bij mijn weten is ook de
ijskelder de laatste eeuw niet meer als zodanig gebruikt.
De koepel was ernstig beschadigd in de oorlogstijd, maar werd
nadien weer hersteld en heeft zelfs een tijdlang dienst gedaan als
"kabouterhuis" van de jongste leden van een padvindersgroep.
Jammer genoeg ligt deze plek wel ideaal voor de padvinderij, maar
ook voor kwaadwillenden en zo werd de koepel een slachtoffer van
baldadigheid en vernielzucht van bepaalde lieden: ruiten werden
vernield en ingegooid, kelders opengebroken. Om totale vernieling
te voorkomen moest de mooie koepel worden dichtgespijkerd.
Uiteraard is het voor de eigenaresse een moeilijke beslissing om
deze koepel weer als monument te herstellen op deze voor inbraak
zo gevoelige plek in het mooie Joppese bos.
Nu ik dit aan het schrijven ben is het september 2001 en ik wil u
vertellen dat ik op één van de mooie zonovergoten dagen belandde
in het koepelbos. Ik nam plaats op de hardstenen stoep van de
koepel om even te genieten van de rust , de stilte en het mooie
weer. Hoewel de stilte wel werd doorbroken door de vele eksters,
kraaien en Vlaamse gaaien, die luid aan het krakelen waren in en
om de toppen van de bomen.
Ik zat echter nauwelijks op het stoepje of een eenzame wandelaar
naderde via het pad aan de zuidkant van de koepel, dus van de
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velden, maar veel verder gaat de kennis niet. Om hierin wat dui-
delijkheid te verschaffen heb ik gemeend dat onze leden toch min-
stens moeten weten, niet alleen waar de klok hangt, maar ook
waar de klepel is gebleven.
De oorsprong van dit klok luiden of het luiden van "de Engel des
Heren" gaat terug tot in de late Middeleeuwen. Het is geleidelijk
ontstaan en het was de Heilige Bonaventura (1221-1274) die een
voorschrift gaf voor zijn kloosters dat dit gebed iedere dag tegen
het vallen van de avond gebeden moest worden, wat vergezeld
ging met het luiden van de avondklok. Hij behoorde tot de Orde
van de Minderbroeders, waaronder de Franciscanen en de
Dominicanen behoren. Door Paus Bonifatius VIn werd ongeveer
in 1390 ook het gebed voorgeschreven voor de vroege morgen. Pas
in 1450 werd door Paus Callistus in verband met oorlogsomstan-
digheden het middaggebed voorgeschreven.
We weten nu dus dat dit gebed meer dan vijf eeuwen driemaal per
dag werd gebeden. In onze jeugd werd het 's middags om 12 uur
ook in school gebeden. Dit was een geluk voor de wandelaar, want
ik kon hem dus vertellen hoe het gebed luidde. Inmiddels heb ik
ook nagegaan of het gestoeld is op de Heilige Schrift en ik laat het
gebed volgen zoals het thans wordt gebeden. Tussen haakjes ver-
meld ik dan waar het gevonden kan worden in de Heilige Schrift
of Bijbel:

Het Angelus

Bij het begin:
Drie klokslagen:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. (Luc.1.26-28)
Gevolgd door het Wees gegroet, Maria .

Drie klokslagen:
Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw woord.
(Luc.1.28)
Wees gegroet, Maria .

Drie klokslagen:
En het Woord is vlees geworden,
en Het heeft onder ons gewoond. (Joh.1.14)
Wees gegroet, Maria .

Eén minuut luiden:
waaronder het slotgebed wordt gebeden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel
de menswording van Christus, Uw Zoon, leren kennen.
Wij bidden U: stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn
lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijze-
nis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Om volledig te zijn wordt sinds de 18de eeuw op voorschrift van
Paus Benedictus XIV in de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren) In
plaats van het Angelus het "Regina coeli" ("Koningin des hemels")
gebeden, eveneens met vers en gebed.

Hoewel onze wandelaar niet uit deze streek kwam, hoop ik toch
dat hij te zijner tijd dit stukje onder ogen krijgt en zal terugden-
ken aan zijn mooie wandeling door het koepelbos van het kasteel
Joppe.
Misschien is het toch nog goed mede te delen dat het Angelus
driemaal per dag wordt geluid en wel om 7.00 uur, 12.00 uur en
om 18.00 uur. Tegenwoordig gaat dit elektronisch, maar in het
begin moest dit met de hand gebeuren. Al gauw had men een
mechaniek uitgevonden dat opgedraaid moest worden en het
handwerk verving. Dat is allemaal heel lang geleden, maar toch
wel het memoreren waard.

Bron:
ArchiefR.K. Kerk Joppe
Eigen onderzoek.
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DE STRAATNAAM
'VAN DER BORCH VAN VERWOLDEWEG'

IN HET DORP ALMEN, GEMEENTE GORSSEL,
EN DE COLLECTIE BONGER

Een aanvulling

MARKEN VAN ALMEN EN HARFSEN (3)

J. de Graaf

H. Schoenmaker

In 1727 vroeg het door onzen juist genoemden dichter tevens
bezongen brugje de aandacht. De markerichter rapporteerde n.l.,
dat het "ten eenenmael was vervallen en nootsakelyken meeste
worden gerepareert". Men besloot echter dit object op kosten der
k e r k te vervangen door een dijk, waarin "twee kommen tot den
doortoghte van 't water bequaern",

Ingevolge resolutie van 2 Juni 1612 zouden alle "ley- en tocht-
graven uytgegraven ende gesuyvert" en voortaan twee of drie keer
geschouwd worden. Drie jaar later werd besloten bij "karcken-
spraecke" te publiceeren, dat "een yegelick sijn ley- en tochtgraven'
moest ruimen "by pene van twee goltgulden". Aan jaarlijksche
schouw zouden, krachtens besluit van 8 Juni 1779, worden onder-
worpen "de leygraven loopende van het Reve en vervolgens tot by
of omtrent Stenforth, alsmede de leidingen in het Emsbroek", Voor-
af dienden zij "die daeraen gelant zijn", eerstbedoelde leidingen los
te graven. Ten aanzien van de laatstgenoemde zou ditzelfde geschie-
den door de marke, die daarvoor van de geërfden een ton bier
ontving, "omdat dit losgraven en opruiminge dit jaer voor d' eerste
reis wat moeyelijk sall wesen",

Naar aanleiding van een verzoek van Diderich van Haeften heer
van Verwolde, werd op 12 Augustus 1601 besloten dat de Harfens-
sche beek "uthgeschraedet ende gesuyvert sall worden", waartoe de
markerichter de onderhoudsplichtigen diende aan te schrijven en
de weigerachtigen te beboeten "als SijnEd. goetduncken sall", Drie
iaar later werd adressant verzocht ook verbetering van de Eefdesche
beek te bevorderen. Pas in 1828 had men ernstige plannen omtrent
eerstbedoelde beek op het oog. We lezen n.l.:

"a. De bestaande doorvaarten zullen worden uitgediept, met ver-
bod om immer weder eenige doorvaarten in de beek te maken, en
met bepaling dat, voor zoo verre sommige eigenaren het regt moch-
ten gehad hebben om door de beek op hunne gronden te komen,
ten koste van de marke zullen worden aangelegd bruggeties of
deukers;

b. dat de beek zoo veel noodig zal worden verbreed, zoodanig.
dat dezelve op den oever overal eene breedte heeft van vijf Neder-
landsche ellen;

c. dat er doorsnijdingen zullen gemaakt worden bij de Hoentjes-
marsch en het Hoentje tegen Lysen, bij Velderman, Van der Muelen
Van Lamsweerde en het Gasthuis, en dat, voor zooverre hierdoor

In Ons Markenboek, 1ge jaargang nr. 3 van juli 2001 is opgeno-
men het artikel "De straatnaam "van der Borch van Verwoldeweg"
in het dorp Almen, gemeente Gorssel en de collectie Bonger." Dit
artikel kan worden aangevuld met het volgende.
Het Kröller-Müller Museum te Otterlo in het Nationale Park De
Hoge Veluwe bezit een grote eigen collectie van schilderijen van
Odilon Redon.
Slechts een gering wisselend aantal (5 à 6) werken zijn voor het
publiek te bezichtigen. Zij hangen bij elkaar in een zaaltje.
In het voorjaar 2002 houdt het Kröller-Müller Museum een ten-
toonstelling van haar collectie Redon. De eerste voor het publiek
toegankelijke openingsdag van de tentoonstelling is zaterdag 23
maart 2002. De tentoonstelling duurt zes à acht weken.
De voorlopige werktitel van de tentoonstelling was Odilon Redon
en is gewijzigd in Van Lautrec/Redon en een aantal tijdgenoten.
De tentoonstellingscatalogus zal uitvoerig ingaan op de herkomst
van de werken van Redon. Er zullen uitsluitend schilderijen uit
eigen collectie te zien zijn. Dit betekent helaas dat geen schilderij-
en uit de collectie Bonger naar Kröller-Müller komen.
De tentoonstelling was aanvankelijk vastgesteld van 2 februari
tot 7 juli 2002, maar is uitgesteld in verband met de aanslagen
van 11 september (911 - nine eleven - zoals de Amerikanen zeg-
gen) op het World Trade Center in New York en het Pentagon in
Washington.



32 33

eenige onteigening mogt noodzakelijk zijn, dit zal komen ten laste
van de mark, gelijk ook alle die verbeteringen ten koste van de mark
zullen worden geëffectueerd, met bepaling, dat daarna het onder-
houd zal blijven ten laste van de belendende eigenaren".

Tot uitvoering van deze plannen is het echter niet gekomen.
Na ingewonnen deskundig advies rapporteerde de commissie ad hoc
ruim 20 jaar later:

"dat zoodanige onderneeming de krachten der mark verre te
boven zouden gaan, wanneer men althans eene wezenlijke verbete-
ring wilde tot stand brengen;

dat in het plan tot eene algemeene verbetering van de afwatering
in de graafschap Zutphen, op last der Provinciale Staten ontworpen,
de Harfsensche beek mede is begrepen, en het der commissie dus
onraadzaam voorkomt, aan eene gedeeltelijke verbetering thans de
hand te slaan, weshalven de commissie voorstelt, aan deze zaak geen
verder gevolg te geven".

Met dit voorstel ging de marke zich vereenigen.
Krachtens besluit van den Gemeenteraad van Gorssel d.d, 20

December 1837, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten
d.d. 5 Maartd.a.v. no. 23, werden 37 bruggen, vonders en duikers
op 5 December 1838 in eigendom en onderhoud overgedragen aan
de gemeente Gorssel, die daarvoor eene vergoeding ontving van
f 2000, alsmede een door de marke in de nabijheid van de Harfsen-
sche kapel te bouwen brandspuit huisje.

in 1641 I). Wat er de oorzaak van was, meldt de geschiedenis niet,
maar vast staat, dat men in dat jaar nieuwe torenklokken (de vorige
dateerde van 1516) wenschte. Naar aanleiding hiervan werd den
markerichter en de representanten van de vier hoeven opgedragen
"eenige bequaeme middelen tegens den aenstaenden buerdagh te
willen despecieren", waaruit men "die betalinge tot een karspels-
kloeke soude connen vinden ende te weege brengen". Aan dit vijf-
tal werden nog toegevoegd de predikant C. Costius, Henriek ten
Have, Jan Lentinck, Hendrick op Calffselaer, Hendrick Ilsinck, Jan
Banninck en Hendrick Loynck. Op 12 Mei 1645 kwam deze com-
missie bij den markerichter op het huis Ehze bijeen, alwaar de heeren
na heel wat besprekingen voorloopig den volgenden staat van bij-
dragen opmaakte:

Een subsidie van 't Quartier van Zutphen ad. . .
Wegens 't aeverschott van de kareke tot Almen . .
Noch wegens die marcke tot Almen van 't landt by Huls-

hoff . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .•
Wegens die Harffsensche marcke • . • . • • . . •
Daerby de heer erffmarckenrichter Lintelloe presenteert
Ende die van die vier haeven . • . • • • •
Die predicant Dns. Costius. . • . . • . . .
Die voorn. ses setteren elek ses gl., doende .
Waerby noch komen uyt de ontfanek van den stadt-

holder ten Broeck van pontschattinge van den jaere
1603 tot 1629 incluis aever te schieten tot goeder ree-
ckeninge ...•..•.........

Doende tot daer en toeb. Kerk, kapel, predikant, pastorie, kosterie, school
enz.
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Wat op vele plaatsen in Gelderland en tevens in Overijssel het
geval was, n.l. dat ook deze zaken deel uitmaakten van de bemoei-
ingen der marken, kwam eveneens voor in het kerspel Almen. Mr.
J. W. Mulder I) zegt, dat zulks voor de hand lag en de marke als
het ware de eerstaangewezene was in die tijden, toen zoodanige be-
langen nog geen behartiging vonden bij het publiek gezag, dat
zijne dienaren ten plattelande had in de drosten en schouten of
richters, binnen wier machts- en arbeidssteer weinig meer was ge-
legen dan de uitoefening der rechtspraak krachtens het bestaande
landrecht.

Van eerstgenoemd gebouw reppen onze markeboeken het eerst

Voorts hoopte men nog op zooveel "liberale ende goetwillige
giften, so van die grontheeren als van die bouwluyden", dat men
zou kunnen "doen maecken ende gieten t wee kloeken, d' eene van
2600 'IJ ende d'ander van I300 '61), om een bequaem geluyt ende
harmonie te hebben, sullen de sulx nae het advis ende orde ell van
MI. Frans Hemoni, clockengieter, die beste resonnantie geven".
Met hem werd overeengekomen, dat hij ze zou maken "van goede
spyse, namentlijck roet koeper ende blocktin, dat daerin geen faul-
ten, mangel ofte tegenseggen van andere meesteren sall vallen".
De prijs bedroeg 14-} stuiver per pond, waarvan tweederde deel zou
betaald worden binnen twee maanden nadat zij "gelevert, opge-
nomen ende gelaudiert" zouden zijn. De gieter bleef nog aansprake-

I) Als inkomst van de kerk vond ik elders in 1658 "een halff mal der rogge uit het
goed Lentink",I) Overiisselsche stad-, dijk- en rnarkerechten.
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lijk voor alle fouten welke binnen twee jaar mochten blijken. Van
zijn goed werk was hij echter zoo overtuigd, dat hij aanbood om,
wanneer de klokken "geen goede resonantie mochten hebben", ze
terug te nemen "buyten costen ofte schaeden van de erffgenamen",
De predikant met voormelden Ten Have, Lentinck, Ilsinck en Ban-
ninck werden aangewezen om de noodige giften in te zamelen, terwijl
vertrouwd werd dat ook andere ingezetenen een voorbeeld zouden
nemen aan de royaliteit van den markerichter, de vier hoeven en
de zes zetters. Te dien einde werd de volgende lijst opgemaakt van
de in het kerspel gelegen goederen:

In Almen:

D'Eese, toebehorende d'heer schol-
tes Lintelo

•• t' goet ter Moelen - d' heer
Rhode toe Ruerloe

Oestenenck - 't clooster Heer
Henrix huys

Wunderinck - Jan Christiaens
Schegget '
Baenckreys I
Lebbinck - scholtes Lintelloe
Bouwhuis \
Spittholt - 't dooster ten Isen-
doorn

Henriek op 't Haeve ) - scholtes
Gerrit op 't Haeve \ Lintelo

, Derck op 't Holt-
't Holtmarekt _ \ marckt.I Hermen die

, snyder
Brummeler - Gerrit Crouse tot
Deventer

Gerrit Besselinekl - ~'Weeskamer
Peter Besselinck \ Se~lmkmelpen-

nmc

Nyenhuis - Christopher Moelen-
schott

Die Weeme - d' rentmeester
Munster

Huerninck - Thonnis Leyen-
decker

Byereamp - Jan Rauwers
Hulshoff 1- 't Gasthuis te
Kleyne Baltinck \ Zutphen
Groote Baltinck - Henriek Voet
cum suis

O k \ Jan Beckers kindtync - ; Evert Stuyrman
Lentinck I 'G hui't Laer \ - tast UIS

Die Rees' - Jonker Rhode opte •
Heest

Dyckinck - die landtdrost Hee-
ekeren

Beusekom - secretaris Luloffs
cum SUIS.

Stockhaer - ten Isendoorn
Lutticke Banninck - die Stick en
Ter Stege - de rentmeister Mun-

ster
De Huerne - Jan Fockinck
Lensinek - Graeff Jurrien Ernst
Groete Mensinck - 't Gasthuis
't Groete Reeve - Juffer Capellen,
wed. van Steen

Dat Velde - Vrouw van Suehtelen
De Sonnenbergh - die predieant

Caesarius
Esterholt - die rentmeister Mun-

ster
Avervelt 1- die grave van Flo-
Stenfort i droff
Den Kuickkinck - d' erffgenamen
't Byler - die rentmeister Munster
't Belt - [acob Marienborch
't Grote Hoevell - Heer Henrix
huys

Oltvoerde - W. Valck
Die Plumpe - secretaris Luloffs
Die Soette Botter - Jan de Bouw-

man
Braeckhekke - Jan Snyder
Lutticke Mensinck - 't Gasthuis
Smeynck - burger meister Lou-

werman
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Haesewinekel - Sliickhuis
Wolsinck - Haeck tot Aernhem
Lutticke Ilsinck - Jonker Steen-

bergen
't Spiegell- die rentmeister Mun-
ster

Die Weyenborch I- onder Bal-
Willigenhoff i tinck
Kerekenhoffstede - .
Nyenhuis - Engelbert Ilsinck
Die Byte - die bouwman

selffs
Lenderinck - Jan Lenderinck tot

Laer
G ' Jonker Keppel in deroete ,
B inck ) Voorst
anmnc - f Wilhem ter Horst

Die Luesgoer - Jonker Keppel tot-
Woltbeecke

Dat Nuesvelt - Jonker Rhoede tot >
Ruerlo

Die Horst - de kereke tot Zut-
phen

Alse1er - Vrouw van Rijssen cum
SUIS

Groete Aesinck - Berent Weninck
cum SUIS

Die Kerckhoff - d' erffgenamen.

Op 17 December 1646 bracht de markerichter verslag uit van het
resultaat der gevoerde besprekingen. De klokken waren echter toen
reeds gereed en wel met de volgende opschriften:

A. D'HEER W. V. LINTELO MARKENRICHTER TOT
ALMEN ENDE HARFSEN ENDE DIE VIER HOEVEN VAN
HARFSEN, LA MB. LOVWERMAN, RAETSFRVNDT TOT
ZVTPHEN, W. VALCK, B. OEVELINCK, 1. MARRIEN-
BORCH, HEBBEN MY DOEN GIETEN AO. r645. FRANCIS-
CVS HEMONY ME FE. ZVTPHANIAE.

VIVOS CONVOCO MORTVOS PLANGO.

In Harffsen:
Wunderinck - Jacob Marrien-
borch

Ebbinck - Wilhem Valck
Die capelle - den erffgenamen
Elsinck - die geestelyekheit tot
Deventer

Ribbinck - 't Bornhoff
Balti~ck - Jeronimus Renes cum

SUIS

Groete Leuinck - Jonker Swaef-
ken

Wagenvoerde !- 't Gasthuis
Coursell \ t' Zutphen
Lutticke Hulse IJK 11
Grothe Hulse \ - an e er
Die Poerte - Juffer Cockes
Het Else - Gerrit Engelen
Vriesekolck - 't Gasthuis

Links het wapen van Willem van Lintelo, rechts dat van zijne
echtgenoote Johanna van Dorth. Het eerste wapen bestaat uit een
schild met vier kwartieren en een hartschild, r en 4 bevatten twee
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B. D'HEERE W. V. LINTELO THO DER ESE &C. MAR-
KENRICHTER TOT ALMEN ENDE HARFSEN ENDE DIE
VIER HOEVEN VAN HARFSEN, HEBBEN MY DOEN GIE-
TEN. LAMB. LOVWERMAN RAETSFRVNDT TOT ZVT-
PHEN, W. VALCK, B. OEVELINCK, 1. MARRIENBORCH.

VIVOS CONVOCO MORTVOS PLANGO.
AO. 1645.

Voo.rhet beweenen der dooden- ornin den stijl der opschriften
te blijven- of, zooals het markeboek zegt, "voor de gerechticheyt
van 't luiden", werd in 1684 bepaald, dat ingezetenen van het na-
burige Dochteren, die hunne overledenen te Almen wenschten te
begraven, "van een oud mense sullen betalen eenen gulden en van
een kint tiin stuiver". Deze inkomsten dienden bestemd te blijven
voor reparatie van de kerk. Extra geluid werd in October en Novem-
ber 1742, December 1742, Februari 1762, September 1775, Septem-
ber 1780, November 1780, December 1782 en October 1804 en
wel respectievelijk voor Clara Elisabeth van NageU weduwe van
Christiaan Karel van Lintelo (de Ehze), Anna Geertruid van Keppel
douairière van Derk van Keppel heer van Oolde, Everhardina van
Keppel, Geertruid Anna van Keppel, Louis Anthoni van Oyen (de
Ehze), Ludolph Hendrik van Oyen (de Ehze), Maria Adriana
Tonneman vrouw van Jan Ludolph ten Behm van Knuth (de Ehze)
en François de Wolf (de Ehze). Voor dit extra luiden ontving de
koster ten aanzien van no. I, 2, 3, 4 en 7 onderscheidenlijk 25 gl.,
2 gl. 1 st., 2 gl., 3 gl. en 6 gl.
Keeren we, na deze kleine afdwaling, thans terug tot het verslag

van den markerichter, dan blijkt, dat men in 't laatst van 1646
nog slechts ongeveer de helft der kosten van de klokken bijeen had.
De andere helft dacht men te vinden door het verkoopen van eenige
perceeltjes markegrond nabij het erve Stenfort, waarbij niemand ge-
interesseerd was. Dit vond evenwel geen instemming bij de rnarke-
genooten, die "by pluraliteit van stemmen" beslisten "die pen-

ningen te fourneren ende op te brengen op den voet van die ander-
halve pontschattinge, so ende als die nu verscheidene jaren her-
waerts in dese Graeffschap geheven is geweest", Bovendien wilde
men tegen de eerstvolgende vergadering de marke- en kerkereke-
ningen nagaan om te zien "watt daeruyt tott vollenste van de kloeken
soude kunnen geprofitiert worden". Ten aanzien der kerkerekening
kwam men reeds bijeen op 29 December 1646, doch de markereke-
ningen werden pas elf jaar later in behandeling genomen. Ik zal den
lezer niet vervelen met de desbetreffende dorre cijfers, maar enkel
volstaan met de mededeeling:

dat op de waag de groote klok 2878 - en de kleine 1434 pond
bleek te zijn;

dat de totale kosten waren 3299 gl. 3 stuiver, waarin was begrepen
8 gl. 12 st. waaggeld, 158 gl. 7 st. voor de smeden Jan Broylman
en Jan van Dulrnen, alsmede 6 gl. wegens door den harnasmaker
Hendrick Coenders geleverde riemen;
dat men in 1657 ten slotte nog 1267 gl. min 8 penningen schuldig

was aan den klokkengieter.
Gevreesd werd, dat deze dit restant zou trachten te verhalen

door executorialen verkoop der kerkegoederen, hetgeen men zooveel
mogelijk wenschte te voorkomen. Vermoedelijk hebben partijen op
de eene of andere wijze eene oplossing gevonden, want ons protocol
zwijgt verder over de zaak. Alleen maakt het er nog melding van,
dat in 1664 "noch eenige betaelinge tot die costen van de kloeke
gedaen is".

Ook omtrent de reeds eerder genoemde klok van 1516 schijnt
men in financiëele moeilijkheden verkeerd te hebben. In dat jaar
toch staat in het "Protocol des scholtampts Zutphen" op folio 137-
dat de kerkmeesteren te Almen bekennen schuldig te zijn
meester Zegewiin Haetyser, klokkengieter, van eene klok LXXX
Philipsguldens, XXX te betalen op St. Laurens en L gl. op St.
Marren, zettende daarvoor tot onderpand de hofstede Wymsbergen,
gelegen te Almen in Harfsen, En indien de betaling niet ge-
schiedt, vestigen zij hem voor die XXX gl. III molder rogge
en voor de L. gl. V molder rogge.

Tot 1799 heeft men het zonder uurwerk moeten stellen. In de
Almensche markevergadering van 3 Juli 1799 deelt de custos mede,
dat hem een geschikt uurwerk gepresenteerd is, "hetwelk voor een
geringe zornme te verkrijgen is", en wel voor f 86. Onmiddellijk
wordt tot aankoop besloten en den markeschrijver machtiging ver-
leend tot betaling "uyt het provenue". Voor onderhoud en bedie-

dwarsbalken, op de bovenste drie vogels naar rechts gewend; 2 en
3 hebben een kruis. Op het hartschild drie (2 en 1) koeken (tour-
teaux). Randschrift: WILHELM VAN LINTELO. Eene negen-
bladerige kroon dekt het wapen.

Het tweede wapen heeft een schild waarop drie boven elkander
geplaatste kepers. Randschrift: IOHANNA VAN DORTH. Kroon
als boven.
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ning ontving de custos eene jaarlijksche vergoeding van f 24. Tien
jaar later bleek, dat het uurwerk geregeld nog extra kosten mee-
bracht. De marke "niet in bonis zijnde om die kosten te vinden",
besloot daarom "een stuyver per gulden op de oude verponding te
stellen". Of deze middelen niet te ruim vloeiden, meldt de geschie-
denis niet, maar wel blijkt, dat de marke in I8r2 zelfs drie jaar
ten achteren was in het betalen van voormelde vergoeding. Bij
schrijven van 5 October 1818 deelt de koster Petrus Nieuburg
Bloemkolk aan de Harfsensche marke mede, dat de klok "reeds
eenen geruimen tijd stil staat, zoo door eenig gebrek in het slag-
werk als door het onbruikbaar geworden en versletene touwen tot
het behoorlijk opwinden benodigd". Hij biedt aan om tegen matige
jaarlijksche vergoeding een en ander weer in orde te brengen en ook
in het vervolg voor geregeld onderhoud te zorgen. Ruim een jaar
later lezen we, dat het verzoek is "gewezen van de hand en gediffi-
culteert", Te gelijker tijd moest de marke hare financiëele onmacht
bekennen en droeg zij den gewaarde Jacob Adriaan van Hasselt op
"om met den heer schout van Gorszei te spreken en daar henen
te derigeeren, dat voortaan zodaane kosten van dat uurwerk gebracht
wierd op het gewone budget der gemeente, als hebbende de inge-
zeten bij gezeide uurwerk het meeste belang". Of deze poging
resultaat gehad heeft, staat niet vermeld.

In 1684 bleek, dat "volgens relaas van enige oude bouwluiden"
er een stuk grond, "de Kerckenrnathe, soude wesen, de kercke toe-
stendigh", waarvan de heer van de Ehze zou beweerd hebben, dat
diens voorouders altijd bezitters en gebruikers waren geweest. Nadat
hieromtrent een onderzoek was ingesteld, bevestigde de markerich-
ter 14 October 1689 dat inderdaad de kerk eigenaresse was, maar
dat zijn voorouders sinds lange jaren er het gebruik en de inkomsten
van hadden genoten, "als waertegens HaerHooghWe1geb. hebben
gelevert gehadt de wijn, geëmploieert tot des Heeren Heylige Avont-
rnael, gelijck mede het witten van de kerck ende repareren van
glasen" . Op dienzelfden datum werd overgegaan tot heffing van
"eenen stuiver op den gulden in de verpondinge", ten behoeve
der reparatie van "kerck en kerckhoffsmuire".

In het laatste decennium der achttiende eeuw r) bevonden kerk
en toren zich in zoo'n slechten toestand, "dat er een zwaare en

I) In 1770 heeft de torenspits eene vernieuwing ondergaan. In een harer balken
is n.l. gebeiteld: "FECIT 1770". Merkwaardig dat hiervan in de markeboeken niets
te vinden is.
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kostbare reparatie" noodig was. Op I Juli 1795 besloot de marke
van Almen haar penvoerder te machtigen het dak "door twee kun-
dige baazen in oogenschijn te laten neemen .en een begrooting van
kosten te doen opgeeven", Voorts werd bepaald, dat deze reparatie
ter sprake gebracht zou worden in eene gecombineerde vergadering
van beide marken. Deze bijeenkomst heeft echter niet plaats gehad.
Wel werd den markerichter opgedragen zich ter zake in verbinding
te stellen met de Harfensche rnarke. Op 6 Juli 1798 besliste deze
"dat, ofschoon hare ingezeetenen van het gebruyk van het kerk-
gebouw tot het oeffenen van den openbaren godsdienst jouisseeren,
zulks niet ten gevolge heeft, dat uyt de kast dezer markt, welke niet
anders dan alleen als een privaat eygendom der geërfdens kan worden
geconsiedereert daeruyt tot goedmaaking der aan te wendene
kosten aan voorschreven kerkgebouw zoude worden gesuppleert ".
Op grond hiervan werd dan ook afwijzend beschikt. Vermoedelijk
zal aan dit besluit niet vreemd zijn geweest de in hetzelfde jaar
formeel tot stand gekomen scheiding van kerk en staat I). Aan den
anderen kant voelde men toch ook iets billijks in het verzoek, waar-
om men, indien de reparatiekosten f 500 niet te boven gingen,
"uyt eene vrye wille" de helft zou bijdragen, "egter sonder eenige
consequentie voor het vervolg". Edoch, de kosten bleken achteraf
plm. f 800 te zijn, zoodat de toegezegde helft kwam te vervallen.
Naar aanleiding van dit resultaat besloot de marke van Almen op
4 Juli 1798 de gelden te vinden door "een omslag of belasting op
de ordinaris verponding voor het district van Almen en Harfsen
te leggen, ten eynde de kosten alsdan egaal kunnen gelast en gedragen
worden". Het volgende jaar kwam dit punt nog eens ter sprake.
Na nadere overweging werd toen besloten de benoodigde som van
plm. 800 gulden te vinden "uyt de ingekoomen penningen der ver-
kogte veltgronden met de geoffereerde zomrna door de geërfdens
van Harfsen ad 250 gl.", De markeschrijver werd gemachtigd dit
bedrag in te vorderen.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24

Eefde:
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink, Epserenk 26

Gorssel:
ABN AMRO bank N.V.
Gemeente Gorssel
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel- IJ ssel
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis & Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32

Harfsen:
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161c
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Lubberding BV Harfsen, fabrikant van Gerjak voortenten
en Tago vouwwagens, Reeverweg 6a

Joppe:
Hertenfarm "De Langekamp", Joppelaan 116

Zutphen:
De Boei Adviesgroep, Burg. Dijckmeesterweg 12a

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

De contributie bedraagt € 13,60 per jaar per gezin. Hiervoorheeft men vrije
toegang tot de vergaderingen, lezing-en dia-avonden. Tevens wordt elk
kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden. De leden buiten de gemeente
betalen hiervoor€ 2,40 extra als bijdrage in de portokosten.
Betalingvan contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de verenigingnr. 3014.05.611 bijde Rabobank "Berkel-IJssel".
Voorcontributiebetalingwordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptg irokaart.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzittervan de redactiecommissie.
Kopijte zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indienmogelijk
op diskette met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 te Harfsen, is op dins-
dagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de maand
kan men hier terecht voor bibliotheeken genealogie.
Het gemeente-archief is alleen op maandag geopend.

Adviseur: J. Eefting,archivarisgemeente Gorssel
Postbus 19,7213 ZGGorssel, tel 0575498989

Kaartjevan de vroegere marken inde gemeente Gorssel


