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VAN DE VOORZITTER

Alweer een jaar voorbij. Hebt u dat nou ook, dat gevoel dat vroeger
de jaren veel langer duurden? Op je gevoel afgaan kan soms goed
uitpakken, maar in dit geval wijzen kalenders en klokken ons
terecht. Ik hoop dat voor u allen het jaar 2003 voorspoedig is verlo-
pen. En voor 2004 wens ik u geluk, gezondheid en vrede om u
heen.
Achterom kijkend was 2003 voor onze vereniging weer een bijzon-
der goed jaar. Er is veel aandacht geschonken aan "Het Jaar van
de Boerderij". Ik denk dat de samenwerking met de gemeente en
de diverse instanties een positieve uitstraling voor het imago van
onze vereniging heeft betekend.
Dan was er nog het grote succes van de genealogische dag met als
speciaal onderwerp de geschiedenis van de familie Brummelman.
Van heinde en verre komen op zo'n dag standhouders en bezoekers
en het is frappant te ontdekken dat je ongevraagd veel bezoekers
met "Brummelman" kunt aanspreken door de sterke familietrek-
ken op hun gelaat. De werkgroep had een boekwerkje samenge-
steld over de "Nazaten van Teunis Brummelman op 't Brummel in
Almen", waarvan er maar liefst zo'n 76 werden verkocht!
De oproep aan u om ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan
van onze vereniging een ansicht of foto te sturen heeft leuke reac-
ties opgeleverd. Bent u het vergeten te doen, doe het dan alsnog,
een verhaal erbij is welkom, maar alleen een kaartje met uw naam
en adres is ons ookwelkom. Overigens hebben wij op 27 september
2003 onder het genot van een kop koffie in hotel De Roskam in
Gorssel, die oprichting aldaar herdacht in aanwezigheid van het
bestuur en onze erevoorzitter Henk Jansen op de Haar, destijds de
stuwende kracht, initiatiefnemer en medeoprichter. Hij was op dat
moment amper twee dagen thuis na een verblijf van 106 dagen in
het ziekenhuis. Nietsvermoedend stapte hij die ochtend bij zijn
dochter in de auto en was heel blij dit moment met ons te kunnen
vieren. De Vereniging begon destijds met 70 leden, nu naderen wij
het aantal van 700!
Het boek "Almen ten voeten uit" is helaas nog niet verschenen.
Met groot enthousiasme is er aan gewerkt, maar onder andere
archiefonderzoek, de vele interviews en de verwerking ervan, heb-
ben veel meer tijd gekost dan was ingeschat. Nu is de tekst klaar,
er zijn al honderden foto's gescand en we hebben goede hoop dat
het boek eerder verschijnt dan het volgende Markenboek! Daarom
vindt u in de bijlage een intekenformulier , zodat wij een indicatie
krijgen van het aantal boeken dat gedrukt moet worden. De mede-
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werking van heel veel Almenaren en inmiddels naar elders ver-
trokken oud-Almenaren is buitengewoon groot geweest. In veel
families is de interesse voor de geschiedenis van voorouders en/of
hun geboorteplek gewekt of versterkt en daarbij zal het boek een
bron van informatie vormen.
Rest mij nog alle vrijwilligers te bedanken voor hun tijd en inzet
aan onze vereniging besteed. In de loop van dit jaar zullen wij u
nog eens weer berichten over de werkgroepen en de daarbij beho-
rende werkzaamheden. En zoals ieder jaar sluit ik ook nu af met
de oproep zuinig te zijn op ons aller erfgoed en bij het opruimen
wellicht belangrijke gegevens of foto's veilig te stellen voor de toe-
komst.

Met vriendelijke groet,
Willy Holtslag-Harkink

Bestuur van
links naar rechts:
F. Woertman· Derks
J. Nijenhuis
W.J. Besselink
H. Pelgrum
W.J. Holtslag-Harhink
P. Staal
H.J. Jansen op de Haar
(erevoorzitter)
H.F. Bruil
W. van de Kamp

Niet aanwezig:
H.A. Klein Ovink
A.M. de Ruiter
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Allereerst willen wij u allen een gelukkig nieuw jaar toewensen.
Het oude jaar met al zijn vreugde en verdriet ligt weer achter ons
en wij dienen ons nu te richten op de bladzijden van het nieuwe
jaar. Die bladzijden zijn deels al voor ons ingevuld, doch wij moe-
ten in staat geacht worden om ook zelf een positieve bijdrage voor
onszelf en voor anderen te leveren.
En dat geldt uiteraard ook voor onze vereniging: met nieuwe moed
gaan wij verder om oud en nieuw te ontdekken.
Nog even een terugblik, want wij zijn u nog enige uitslagen ver-
schuldigd van prijsvragen en wedstrijden.
Hoe de uitkomst is geweest van de verkiezingen van het jaar van
de boerderij wordt apart vermeld.
Als vereniging hadden wij ook ingeschreven voor de Kruyswijk
Jansen Prijs, een jaarlijkse wisselprijs van het GOC voor die ver-
eniging die zich bovenmatig heeft ingezet voor de ontwikkeling
enlof uitvoering van een project voor het basis of het voortgezet
onderwijs. Helaas zijn wij niet in de prijzen gevallen en kunnen
wij het opnieuw proberen. De prijs wordt met ingang van dit jaar
om de twee jaar uitgereikt.

Lezingen en dia avonden seizoen 2004

Eefde: Het Hart, grote zaal, donderdag 22 januari 2004
De heer H. Harmsen uit Stokkum zal spreken over "Volkskunde,
feesten en tradities in de Achterhoek en Liemers.
Aanvang: 20.00 uur.

Gorssel: nieuwe ruimte bij de kerk "De Brink",
donderdag 11 maart 2004
Jaarlijkse ledenvergadering. Het korte huishoudelijk gedeelte zal
ongeveer een half uur duren.
Na de vergadering houdt mevrouw drs. M.A.C. van de Hout uit
Hattem een lezing over vader en zoon Voerman, schilders van de
IJ ssel. Voerman is ook bekend van de illustraties van de vroeger
zo geliefde Verkade-albums.Ook dit belooft een interessante lezing
te worden en deze avond is zeker de moeite waard om bijgewoond
te worden.
Aanvang: 19.30 uur.
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Almen: Ons Huis, donderdag 22 april 2004
Mevrouw A.J. Brunt- Bolusset van het Huisarchief Twickel houdt
een lezing over de reis van hofdame Marie Cornelia van
Wassenaar Obdam die zij in 1824/25 maakte per postkoets naar
het verre Sint Petersburg, dwars door Europa: een geweldige
onderneming.
In de hoofdkoets waren gezeten prins Willem 11en zijn Russische
gemalin Anna Pavlovna. (In ons land wordt ook gebruikt de spel-
ling: Anna Paulowna, doch de eerste schrijfwijze sluit het beste
aan op de Russische taal.)
Mevrouw Brunt heeft de geheime dagboeken van de hofdame bij
gelegenheid van het 300-jarig bestaan van St. Petersburg vertaald
vanuit het Frans in het Nederlands. Het boek is uitgegeven bij
Meulenhof te Amsterdam. Een prachtig boek met zeer interessan-
te verhalen en ontboezemingen. Mevrouw Brunt heeft hierover
dus prachtige verhalen, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Aanvang: 20.00 uur.

De Kruyswijk Jansen Prijs

Het Gelders Oudheidkundig Contact heeft op 7 november 2003 de
jaarlijkse contactdag in de mooie stad Elburg georganiseerd. Het
onderwerp voor deze dag was "erfgoededucatie" . In het gebouw
van de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop (1800
leden!) was de bijeenkomst over Historische Verenigingen en het
onderwijs. De handleiding hiervoor werd aangekondigd en uitge-
legd. Het Gelders project Verhalen Vertellen (zie Markenboek
april 2003) is een van de uitgangspunten geweest voor deze hand-
leiding "Aan de slag met het onderwijs". Een citaat uit de handlei-
ding: "Historische verenigingen hebben veel kennis over de
geschiedenis van hun gemeente. Het onderwijs heeft die kennis
nodig voor het vak omgevingsgeschiedenis. Immers de geschiede-
nis van de directe omgeving is een goede manier om leerlingen his-
torisch besef bij te brengen. Bovendien worden leerlingen, die
leren dat het leuk is om de historische dimensie van je woonplaats
te kennen, straks wellicht lid van een cultuurhistorische vereni-
ging. Zo snijdt het mes aan twee kanten".
Veel oudheidkundige verenigingen zijn nogal "naar binnen
gericht", zijn terecht druk met archiefonderzoek, genealogie etc.
Om samen te werken met scholen moet er voor beide partijen een
duidelijke meerwaarde ontstaan. Wij hebben onze "verhalenvertel-
lers" enthousiast horen zeggen, dat ze wel door willen gaan. Maar
daarvoor moet allereerst in onze vereniging een draagvlak in de
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vorm van een werkgroep ontstaan, naast een afstemming met het
onderwijs. Gelukkig kan het Gelders Oudheidkundig Contact
daarbij ondersteuning bieden. Wordt vervolgd!
Aan het eind van die dag werd eindelijk bekend wie de Kruyswijk
Jansenprijs uitgereikt kreeg. Alle inzenders werden genoemd en u
raadt het al...verder kwamen wij met onze Slag bij de Spithalter-
brug niet! Toen de voorwaarden nog eens waren verteld, werden
de drie genomineerden, kasteel Doornenburg, museum Het Valk-
hof in Nijmegen en het Wijnhuisfonds in Zutphen voorgesteld en
hun acties uitvoerig omschreven. Uiteindelijk kreeg Museum Het
Valkhof de prijs uitgereikt voor hun Juniorlab, waar vanaf 1999
meer dan 12000 leerlingen kennis hebben gemaakt met archeolo-
gisch onderzoek. Werken met echte microscopen, echt oud materi-
aal, kweekt niet alleen interesse, maar de echtheid van het onder-
zoeken, het serieus genomen worden, zorgde voor het succes van
deze opzet. Een zeer terechte winnaar! En wij blijven gewoon
gelukkig met onze geslaagde "Slag bij de Spitholterbrug" ...

Almen - Spitholsbrug

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
28 februari 2004 bij de redactiecommissie binnen te zijn
(indien mogelijk met afbeelding).
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WIE IS WIE EN WAAR?

Van de heer Johan Kamperman kregen we een reactie op ons arti-
kel "Wie is wie en waar?" met foto, in Ons Markenboek van okto-
ber 2003 (21e jaargang, nr. 4, bladzijde 5). Op de foto schiet prin-
ses Juliana met een kruisboog onder het toeziend oog van prins
Bernhard en een aantal andere heren en een dame. De foto kwam
uit de collectie van mevrouw F.M. Dommerholt. We veronderstel-
den dat er misschien een verband was met haar werkgever de
familie Völcker en een van hun woonhuizen. De heer Kamperman
meldt ons echter dat de foto niets met Gorssel of zelfs maar
Gelderland te maken heeft. Uit navraag bij het Koninklijk Archief
te Den Haag bleek hem dat de foto op zaterdag 31 juli 1937 geno-
men is in het park achter paleis Soestdijk, ter gelegenheid van het
aanbieden aan het prinselijk paar van een geschenk, bestaande
uit een stel handbogen met toebehoren door het bestuur van de
Zuid-Hollandsehen Bond van Handboogschutterijen.
Wij leggen u graag opnieuw een foto voor. Wie staan er op deze
schoolfoto en wanneer is hij gemaakt? Graag uw reactie naar de
redactiecommissie .
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VERSLAG EXCURSIE SLOT ZUYLEN

J. en G. Heijenk

Op 9 september 2003 vertrok de bus precies om half negen met 56
personen bij het gemeentehuis in Gorssel.
Het was mooi weer, een prachtige rit en de stemming perfect. Via
de Al reden wij naar Oud Zuilen, om het museum "Slot Zuylen" te
bezoeken. De bus kon de oprijlaan niet in, dus moesten we een
eindje wandelen, wel goed vanwege de lange zit. In het slot moes-
ten we de trappen op, om in de grote zaal koffie te drinken met
daarbij een lekker gebakje. De groep werd in tweeën gedeeld en
we gingen met een gids door het gebouw.
In 1250 werd het moeras ontgonnen. De oorsprong van het gebouw
is een woontoren uit de 13e eeuw die in 1420 werd verwoest. In
1520 werd het kasteel herbouwd. Jacoba van Beieren heeft er
gewoond. In 1616 woonde er Adam van Lokhorst. Vervolgens komt
het in 1665 in handen van Hendrik J acob van Tuyll van
Serooskerken (die familienaam wordt al genoemd in 1200 in het
Zeeuwse). Zijn kleinzoon laat het in 1725 onder leiding van archi-
tect Jacob Marot verbouwen tot dit huidige, statige slot. In 1952
vertrekt de laatste familie en komt het in handen van een stich-
ting. In dit laatste gezin waren vijf zoons en twee dochters, die
allemaal hun persoonlijke bezittingen en het tafelzilver meena-
men. Men had toen 22 personen huispersoneel en twaalf man voor
de tuinen en de pachters, die soms ook ingeschakeld werden. In de
bibliotheek hangt een kaart van 1680 met een symbool van
Schiphol erop als "scheepskel" . Ook zijn ingetekend de overstro-
mingen van 1762 tot en met de laatste in 1928.
In een vitrine ligt nog een aandenken van Prinses Juliana die
bevriend was met de familie. Overal staan prachtige kasten van
palissander en ebbenhout, zelfs één met geheime laatjes in de bal-
poten. Op de kasten porseleinen vazen uit China en Japan. In de
eetkamer een compleet 148-delig servies uit 1760. De barones was-
te dat zelf afna een bijzonder diner, met handschoenen aan!
Tot 1450 brachten de gasten hun eigen bestek mee in een speciaal
koffertje. We zagen kasten vol met gedecoreerde borden met
bloemmotieven, met de hand beschilderd.
In de keuken troffen we een keukenkast aan, waarin de waterput.
In 1922 werd overgestapt van open vuur naar een grote kachel
waarin ook een warmwaterboiler. Men was zuinig: gebroken kop-
jes werden met zilverdraad aan elkaar gemaakt en met eiwit dicht
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gestreken. Vanuit de keuken kon het personeel op de voordeur kij-
ken. Het meisje dat de gasten ontvangen moest kon dan snel een
schortje verwisselen en op tijd de deur openen.
De feestzaal is nu ingericht als trouwzaal. De parketvloer is 250
jaar oud. De gobelins zijn gemaakt in Delft, die langs de buiten-
muur is van 1680. De schering is van zijde, de inslag van wol en
zijde. Eén persoon weefde in één jaar 1 m". Na de Tweede Wereld-
oorlog is het gobelin drie jaar in België geweest voor reparatie. De
grote spiegel is tweehonderd jaar oud en een klok in de gang 250
jaar. Er hangen prachtige kroonluchters van bergkristal.
Overal hangen familieportretten. We kwamen ogen tekort. We
hebben niet alles kunnen zien, omdat het hoog tijd was om naar de
bus te wandelen.
In het Wapen van Haarzuylen wachtte ons een goed verzorgde
lunch. We zetten onze reis na de lunch voort naar Utrecht voor een
tocht door de grachten. Helaas was het wachten geblazen, omdat
de boot er nog niet was. Met de Bernard Schuttevaer, Piet als
schipper en Toos als gids werd het een leerzame en plezierige
tocht. We kwamen onder 25 bruggen door.
De bus weer in om via Soestdijk en een rondje Baarn naar Hoeve-
laken te rijden voor een stop. Het restaurant zat vol en er werd
besloten naar Gorssel te rijden om daar op tijd te arriveren.
Mevrouw Holtslag vertelde in de bus, hoe het ging met onze ere-
voorzitter en deed de kaarten, met onze handtekeningen erop, in
de bus. Ze bracht dank aan de organisatoren voor de goed verzorg-
de reis. Mevrouw Woertman dankte de chauffeur voor zijn voor-
treffelijke rijden en overhandigde de gebruikelijke enveloppe. Ze
wenste ons allen een wel thuis en tot ziens. Een mooie en leerzame
dag was voorbij.
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HET JAAR VAN DE BOERDERIJ 2003 (2)

W. van de Kamp

In Ons Markenboek, 21e jaargang, nr. 3 (juli 2003) heb ik het eer-
ste artikel geschreven over dit boerderij-jaar. Ik ben u een aanvul-
ling verschuldigd met diverse uitslagen en uitkomsten en een
terugblik.
Aan het jaar van de boerderij hebben de instanties een wedstrijd
verbonden: welke boerderij is de mooiste? Dit is een hele organisa-
tie geweest en op gemeenteniveau hebben ook wij ons steentje bij-
gedragen. Wij zijn zelfs nog verder gegaan dan het kiezen van de
mooiste boerderij in het kader van de gemeentelijke/provinciale en
landelijke verkiezing; wij hebben ook meegedaan met de mooist
verlichte boerderij, tijdens de autorit op 26, 27 en 28 september
2003.
Het wordt een hele opsomming, eigenlijk zou ik moeten volstaan
met de opmerking dat er alleen maar winnaars waren. De boerde-
rijen in onze gemeente waren ook prachtig verlicht en iedere bewo-
ner had zijn best gedaan om met het huis aan de weg te timmeren,
hoewel sommige boerderijen ver in het landschap lagen. Wat heb-
ben degenen die meegereden hebben genoten van prachtige opstal-
len, mooie erven en schitterende landschappen. In Harfsen was de
donkere lucht af en toe spookachtig verlicht door de grote hete
luchtballon, die werd opgestookt door de gaskraan.
Ongeveer 1.100 auto's hebben de route gereden en een enkele
onvolkomenheid in de routebeschrijving werd dan ook gecompen-
seerd door de niet aflatende stroom auto's. Files bij nacht in
Gorssel! De jury had een moeilijke taak en de leden ervan hebben
de route meerdere malen moeten rijden om tot een gezamenlijk
oordeel te komen. Men koos als winnaar de boerderij van de fami-
lie Boschloo aan de Eekweg in Gorssel. De prijs bestaat uit twee
tickets voor een ballonvaart. De tweede prijs, een waardebon van
€ 75,00 voor plantgoed, werd gewonnen door de familie Makkink
aan de Nachtegaalstraat in Eefde. De derde prijs werd toegekend
aan de boerderij van de familie Ter Meulen aan de Asselerweg te
Almen. De jury wist evenwel van geen ophouden en kende nog een
viertaloriginaliteitsprijzen toe aan de families Dolman, Hogeboom,
Loman en Meijer/Makkink.
De prijs voor de beste slagzin is met "Wat de knoop is voor de
broek, is het platteland voor de Achterhoek" en "Veur noaberschap
en een hechte band, wone wie op het platteland" gewonnen door
respectievelijk de families Abbink en Koerts en de families Eggink
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en Somhorst. Zij mochten gedurende twee minuten gratis winke-
len bij Super de Boer Brinkman in Gorssel.
Al met al kunnen wij terugzien op een goed geslaagd festijn, dat
zeker in de toekomst herhaald moet worden, al was het maar ten
faveure van de plaatselijke VVV.
De tekenwedstrijd voor de basisscholen leverde grote problemen
op voor de jury. Een moeilijke keus uit een groot aantal inzenders,
ruim tweehonderd, een ieder deed zijnlhaar best. Uiteindelijk
heeft men een twintigtal inzenders naar voren gehaald en zij zijn
op 2 september 2003 op het gemeentehuis door burgemeester
Meerburg in het zonnetje gezet en als winnaars gehuldigd. Proficiat!
De jury van de Stichting tot behoud van Boerderij en Erf Gelder-
land heeft als winnaar in de categorie "woonboerderij" gekozen De
Borchte, Laan van Eschede 2 in Gorssel. Wethouder Schrijver ont-
hulde een aan de achtergevel geplaatste gedenksteen. Landelijk
kreeg de boerderij een eervolle vermelding. Als winnaar van de
categorie "boerderij met agrarische functie" kwam boerderij De
Adelaar in Voorst uit de hoge hoed.
Voor het gehele land is tenslotte als winnaar gekozen de achttien-
de-eeuwse boerderij De Zonnehoeve in Zonnemaire in Zeeland.
Mij dunkt, de boerderijen hebben zeker aandacht gekregen en zij
worden erop attent gemaakt dat er in de toekomst op hen wordt
gelet.
De organisatoren worden heel hartelijk bedankt voor hun ideeën,
al het werk en de vele uren die zij eraan besteed hebben. Het was
geslaagd!
Aansluitend aan het "Jaar van de boerderij" hebben de gemeente
Gorssel, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen van Nu, de
GLTO en De Elf Marken tijden de Open Monumentendagen op
13 en 14 september 2003 een fietstocht langs onze mooiste plekjes
georganiseerd. Een prachtige route, deels langs die van de auto-
route later die maand. Onderweg waren er nog vele manifestaties,
die de rit aangenaam onderbraken. Ook deze rit was geslaagd met
een groot aantal deelnemers.
Het jaar van de boerderij moet dus eindigen met een serie dankbe-
tuigingen aan alle medewerkers afzonderlijk, hetgeen echter
onmogelijk is. Daarom voor een ieder die zijn steentje heeft bijge-
dragen: heel hartelijk bedankt!
Nu is het wachten nog op de uitgave van het boek "Almen, ten voe-
ten uit", waarin de boerderijen van Almen allemaal staan beschre-
ven. De inschrijving gaat binnenkort van start. Het boek is voor
iedereen van waarde, elke discipline vindt er wel iets van zijn
gading in. Van harte aanbevolen!
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GEVELSTENEN (12)

Werkgroep genealogie

Jan Braakhekke uit Gorssel vertelde ons dat zijn vader Hendrik
Braakhekke op 15 maart 1899 in Eefde was geboren op een oud
boerderijtje aan de Dortherdijk.
Hij kwam meteen met de vraag: "Wie zijn mijn voorouders en
waar komen zij vandaan?" Dit was de aanleiding om te gaan zoe-
ken naar de gegevens van dit mooie boerderijtje en de bewoners.
In de Kadastrale Atlas van de gemeente Gorssel uit 1832 staat
omschreven een stuk heide groot 5.50 bunder, gelegen aan de weg
van Zutphen naar Dorth. Eigenaar hiervan was toen Jacobus
Engelbertus Hoetink, rentenier uit Zutphen. Later is gedurende
een groot aantal jaren eigenaar de familie Bosch van Rosenthal
aan de Damlaan in Eefde.
In 1846 is op dit perceel een boerderijtje gebouwd, door wie is ons
niet duidelijk. Het is bekend onder de namen "Den Eikenhorst" ,
"Eikelhof en "De Schans", met het huidige adres Dortherdijk 18
in Eefde.
In voorgaande artikelen van "Gevelstenen" hadden we te maken
met gevelstenen of sluitstenen met initialen en jaartallen van bou-
wers of bewoners. Hier betreft het de versierde ankers in de voor-
gevel die het jaartal 1846 uitbeelden.
Uit verder onderzoek is ons gebleken dat er vanaf ongeveer 1847
bewoning heeft plaatsgevonden. Het betrof tot 1920 vaak dubbele
bewoning van land- of spoorwegarbeiders met hun gezin, die er
vaak maar kort woonden. In de loop van de jaren is de grond in
cultuur gebracht, zodat ook een boer hier zijn inkomen kon vin-
den.
Op 1 mei 1891 kwam vanuit Hengelo (Gld.) het gezin van Hendrik
Braakhekke op deze boerderij aan de Dortherdijk wonen. Hendrik
Braakhekke, geboren op 24 februari 1830 te Vorden, van beroep
dagloner, zoon van Harmen Braakhekke en Berendjen Eggink,
gehuwd met Hendrika Schieven, geboren op 14 september 1834 te
Ruurlo, met hun kinderen: Teunis, geboren op 3 februari 1869 te
Hengelo (Gld.); Hendrikus, geboren op 2 december 1871 te Hengelo
(Gld.);Bernard, geboren op 23 januari 1882 te Vorden.
In oktober 1892 kwam ook zoon Hendrik Jan Braakhekke, geboren
op 19 februari 1867 te Hengelo (Gld.), van beroep spoorwegarbei-
der, met zijn vrouw Maria Nijland, geboren op 2 december 1871 te
Hengelo (Gld.) op de boerderij wonen.
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Op 17 september 1898 trouwde bovengenoemde zoon Hendrikus
Braakhekke, van beroep dagloner, dan wonende in Gorssel, met
Everdina Egbers, geboren op 12 augustus 1876 te Holten, dochter
van Hendrik Egbers en Gerritje Marsman. Uit dit huwelijk wer-
den geboren: Hendrik, geboren op 15 maart 1899 en Gerrit
Hendrik, geboren op 11 februari 1900. Hiermee is dus de vraag
van Jan Braakhekke naar zijn voorouders beantwoord.
Vader Hendrikus Braakhekke is op 1 januari 1901 overleden. Zijn
weduwe Everdina Egbers vertrok in november 1901 met haar kin-
deren naar Diepenveen. Haar zoons Gerrit Hendrik en Hendrik
Braakhekke gingen op respectievelijk driejarige en tienjarige leef-
tijd terug naar Gorssel. Zij werden verzorgd door hun oom en tan-
te Hendrik Jan Braakhekke en Maria Braakhekke-Nijland, die
woonden op het boerderijtje "Spoorzicht" aan de Lindeboomweg in
Eefde en zelf geen kinderen hadden.
Hendrik Braakhekke is later boer geworden aan de Kamperweg in
Gorssel. Gerrit Hendrik was werkzaam bij de Spoorwegen, eerst
aan de spoorwegovergang aan de Lindeboomweg en later aan de
Flierderweg, waar hij toen ookwoonde.
De volgende bewoners van het boerderijtje aan de Dortherdijk 18
waren Gerrit Leemkuil, geboren op 14 februari 1858 in Epe,
gehuwd met Harmina Christina de Greeff, geboren op 27 decem-
ber 1861 in Warnsveld. Uit dit huwelijk werden twee kinderen
geboren. Ook hebben er nog twee broers van Harmina Christina
gewoond. Na het overlijden van Gerrit Leemkuil op 21 februari
1894 is zijn weduwe hertrouwd met Garrit Jan Bannink, geboren
op 23 december 1855 in Vorden. Uit dit huwelijk werden vier kin-
deren geboren, waarvan Garrit Bannink, geboren op 3 november
1897 te Gorssel en zijn zuster Derkjen Geertruida Bannink, gebo-
ren op 23 januari 1901 te Gorssel, beiden ongehuwd gebleven, op
de boerderij bleven wonen. Zij hebben hier samen geboerd tot
1956.
In 1908 was er nog steeds sprake van dubbele bewoning, want
toen kwam er ook wonen Christiaan Bolink, dagloner, geboren op
22 mei 1885 in Diepenveen, gehuwd met J anna Nijenkamp, gebo-
ren op 29 juni 1870 in Raalte. Uit dit huwelijk werden twee doch-
ters geboren. Na het vertrek van de dochters kwam in 1913
Herman Greutink, landbouwer, geboren op 5 september 1881 te
Laren, gehuwd met Jenneken Hissink, geboren op 22 augustus
1892 te Gorssel. Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren en
toen dit gezin in 1920 vertrok, kwam er een eind aan de dubbele
bewoning.
Op 22 februari 1956 kwam Jan te Kamp, geboren op 14 augustus
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1924 te Brummen, gehuwd op 25 september 1952 met Derkje de
Greeff, geboren op 25 oktober 1925 te Voorst, met hun zoon
Bernard Gerrit te Kamp, geboren op 6 juni 1953 te Brummen, en
zij hebben hier geboerd tot 22 februari 1988. Ze zijn toen, mede
gezien hun leeftijd, gestopt vanwege de nieuwe eisen aan de
mestopslag, die veel geld ging kosten.
Daarna heeft de familie L.J. Dost het boerderijtje met ongeveer
0,3 ha grond gekocht van de familie Bosch van Rosenthal. Zij heb-
ben het inwendig helemaal verbouwd, maar gelukkig is het van
buiten in oorspronkelijke staat gebleven. Het is nu een prachtig
boerderijtje in oude stijl op een unieke plek in het buitengebied en
het blijft een mooie herinnering aan hoe het vroeger allemaal was.

Rectificatie:
In het vorige artikel Gevelstenen (11) in Ons Markenboek, 21e
jrg., nr. 4 (oktober 2003) zijn de volgende data foutief vermeld:
Jan Hendrik Dijkerman is niet geboren op 25 oktober 1905, maar
op 15 oktober 1906.
Gerrit Jan Dijkerman is niet geboren op 6 november 1944, maar
op 6 oktober 1944.
Hiervoor bieden wij onze verontschuldigingen aan.
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MENSEN EN LAND TE EPSE
IN DE VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW (1)

De familie van Dommeren en het Hassink

N. Kuik en A.M. Geerlink-van der Gang

I~.het eerste artikel in deze reeks willen wij beginnen met enkele
bijzonderheden over de familie Van Dommeren te Epse, en dan
vooral over hun erf het Hassinck, dat in de vijftiende eeuwen
vroeger ook de Hof van Dommeren genoemd werd. "Dommeren"
was niet de familienaam, maar de naam van de marke of buurt-
schap als onderdeel van Epse.
We l:>eginnen met Meint van Dommeren, eigenaar van het
Hassmck, en door zijn huwelijk met Kerstken Mensinck in 1456
eveneens eigenaar van het erf groot Mensinck en de katerstede
klein Mensinck te .Harfsen. Hij bezat ook een huis op de Nijstad in
Zutphen en was hierdoor tevens burger van deze stad. Zijn zuster
Haeske woonde in een klooster te Neder-Elten.
Meint en Kerstken kregen in 1459 een zoon, die zij naar zijn groot-
vader van vaderskant Haske noemden, en zij verbleven blijkbaar
meestal op hun erf te Dommeren. Eigenlijk weten we dat alleen
door de bekentenis uit 1465 van een zekere Coert Weijger. Deze
man had een ossenhuid gestolen van Meint van Dommeren toen
hij nog (wellicht als knecht) bij Meint woonde. De huid had hij
begraven in de paardenstal.
Helaas is Meint jong gestorven, waarna zijn weduwe Kerstken in
1465 hertrouwde met Johan Hissinck, ook een man met veel bezit-
tinge~l. In Epse b~zat hij onder andere de erven Meijerinck,
Odekmck of. Oeykmck, Vrylinck (te Oxe?) en samen met zijn
vrou~ en stIef~.oon Haske van Dommeren woonde hij op het
Hassmck. Het lijkt erop dat daar twee huizen stonden. In het ene
woonden en boerden zij zelf en het andere was in 1469 al verpacht
aan Herman Hassinck. Het erf Mensinck te Harfsen was verpacht
aan Aernt Stenvers en in het huis te Zutphen woonde de moeder
van Kerstken. Later kochten zij nog een huis in de Roggestraat te
Deventer.
Haske van Dommeren woonde als kind misschien bij zijn oma in
Zutphen, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Wel kan het zijn
dat Haske voor zijn scholing bij een pastoor in huis heeft gewoond.
In een belastingregister uit 1470 staat dat hij toen in Zutphen in
de Weede (Werne?) woonde. Hij was elf jaar oud.
In 1472 machtigde hij zijn moeder om vier jaar lang zijn zaken te
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behar~~gen. Zij mo~.hthem i~ die tijd geen goederen afhandig ma-
k~.n(bijvoorbeeld zijn vaderlijk erf het Hassinck). Waarschijnlijk is
hl] ergens gaan studeren. Waar weten we niet.
Het Hassinck was een belangrijk erf. Het was in 1438 door hertog
Arnold van Gelre uit de horigheid bevrijd en gemaakt tot erftiris-
goed. De bewoner~ w~rden daarmee dienstluiden van de hertog.
Wel bleef de verphchtmg op het erf rusten om een dienstpaard te
houden, maar in 1509 werden de bewoners ook daarvan ontheven.
Bij h~~ erf hoorde het buurrichterschap (verantwoording voor de
dagelijkse gang van zaken in de buurtschap) en waarschijnlijk
zelfs het plaatsvervangend markerichterschap (van de heren van
Dorth!. We zien Johan Hissinck dan ook, voor zijn stiefzoon, als
zodanig optreden. Bovendien waren zij als bezitters en bewoners
van het erf verplicht voor de gemeenschap een hengst, een stier en
een beer (varken) te houden.
In 1488 had Henriek Pessinck zo'n beer doodgeslagen en Johan
His~inck daagde hem voor ~et gerecht van de schout te Zutphen.
Gezien de vele processen die Johan heeft gevoerd, moet hij daar
kind aan huis zijn geweest. Hij had blijkbaar een opvliegend
karakter en kon zelfs voor de rechtbank zijn mond niet houden als
hem dat werd bevolen. De schout deed hem in 1480 een keer in de
ban omdat "hy nyet zwygen en wolde". Eerder was het met hem
ook al eens helemaal uit de hand gelopen. Toen sloeg hij Direk, de
scheper van Albert Bavendorp, met een bijl in het hoofd. Hij werd
veroordeeld tot het betalen van een hoge boete en een dito schade-
vergoeding aan het slachtoffer.
Door een gelukkig toeval is de tekst van een pachtbrief uit 1480
betreffende het Hassinck bewaard gebleven. In verband met een
rechtzaak werd die brief in zijn geheel overgeschreven in het regis-
ter van de schout. De inhoud is interessant.
Johan Hissinck, zijn vrouw Kerstken en haar zoon Haske van
Dommeren geven in pacht uit aan Henriek Boeynck en zijn kinde-
ren het ~rf "die hoff to Dummeren" in de buurschap Dommeren,
gele.gen in het kerspel van de Berg te Deventer, voor de tijd van
zes Jaren. Hadden ze dat maar nooit gedaan want over die verbin-
tenis is later heel wat te doen geweest. We zuflen daar in een vol-
g~n~ artikel in Ons Markenboek op terugkomen. Sinds Henriek
ZIJnmtrek had genomen op het erf werd hij steeds met de achter-
naam Hassinck vermeld. De pachtbrief werd op donderdag voor
Vastenavond opgemaakt en Henriek nam het erf over van de vori-
ge pa~hter Arn~.Boeynck,. die het toen nog "onder zijn ploeg" had.
Henriek zou krijgen de Biessenacker en de Hassinck Yeger in de
Bredinger. Hij moest het bouwland goed bemesten en bebouwen,
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net zoals zijn buren boven en beneden hem dat deden. Verder zou
hij de halve "Pass" zaaien. Zijn pacht bestond jaarlijks uit de tien-
de garve, twee heren pond aan geld en twee paar hoenders, te
betalen op Sint Maarten in de winter. De verpachters zouden het
huis dak- en wand dicht leveren, terwijl de pachter het goed moest
onderhouden. Timmerwerk aan het huis was voor rekening van de
eigenaren, maar de pachter moest de timmerlieden te eten geven.
Samen zouden zij in het eerste jaar 75 schapen kopen. Het loon
van de herder was voor rekening van de verpachters, maar
Henriek moest hem in de kost nemen. Hij moest jaarlijks nog een
voer hooi voor de schapen geven en een schaap schot (kooi) zetten,
waarvoor hij het benodigde materiaal zou krijgen. De opbrengst
van de schapen werd gedeeld. Henriek mocht geen eiken- of elzen-
hout van het erf kappen, behalve elzenhout dat "in der wrocht" (op
de erfscheiding of een houtwal) stond en de twijgen van de wilgen.
Hij moest elk jaar vijftig nieuwe boompjes poten. Die kreeg hij van
Johan Hissinck. Zonder toestemming mocht Henriek geen land
van een ander pachten en bebouwen. Interessant is ook de bepa-
ling dat beide partijen het visrecht om de "spijkerberg" hadden.
Getuigen waren RoleffNordinck, Bernt Pessinck, Dirck ten Varne
en Oeykinck. Er werden twee dezelfde brieven geschreven, voor
elk één.
De in de brief vermelde spijkerberg duidt op een voorraadschuur
op een hoogte met rondom een gracht, die waarschijnlijk gevoed
werd door de Dommerbeek. Dit kan teruggaan op de tijd dat het
erf nog echt de functie had van een hof of centrale boerderij. In de
spijker werd onder meer graan opgeslagen dat de boeren die bij de
hof hoorden jaarlijks aan hun landheer verschuldigd waren. In de
stadsrekening van Deventer uit 1376 staat een post betreffende
overleg dat had plaatsgevonden tussen afgevaardigden van het
stadsbestuur en Henriek Hassing over de spijker te Dommeren. In
andere rekeningen wordt deze Hassing, in verband met de spijker,
ook Henriek van Dommeren genoemd. Een andere telg dus uit het
oude geslacht.
In een volgend artikel zullen wij met ons verhaal over de bewoners
van het Hassinck verdergaan.

..
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Voorbeeld Spijker omstreeks het jaar 1500
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KLOKKENTORENS, KLOKKENSTOELEN
EN KLOKKENHUIZEN

EEN OVERVAL IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

P. Staal
N. Kuik en A.M. Geerlink-van der Gang

Epse, gelegen in het grensgebied tussen Gelderland en Overijssel,
had in de Tachtigjarige oorlog veel te lijden van krijgsgeweld.
Plunderende soldaten maakten het platteland onveilig.
Een getuigenverhoor voor het gerecht in Deventer uit 1577 maakt
duidelijk dat de situatie ter plaatse toen zeer gevaarlijk was.
Soldaten hadden een inval gedaan in het nabijgelegen klooster Ter
Hunnepe, waarbij de prior of biechtheer Hermannus Bonniesen
als gevangene was weggevoerd. Heer Bonniesen was op die bewus-
te dag 's ochtends om zeven uur door de organist gewekt en had in
de kloosterkerk de mis opgedragen, waarbij de organist ook als
misdienaar was opgetreden. Drie bewoners van het klooster, waar-
onder de timmerman en de bakker, en enkele boeren uit de omge-
ving (vermoedelijk pachters van Ter Hunnepe) hadden de mis bijge-
woond. Dat waren: Claes Olthoff, Henriek Moll, Johan Berninckate,
Meint up die Veste, Derrick upt Oxerveldt, Cornelis ten Voerde,
Gerrit Simelinck, Wessel Schriver en Henriek Muller. Na de dienst,
die tegen elf uur was afgelopen, liep heer Bonniesen nog even de
kerk in om zich te warmen, waarna hij ging eten. De soldaten
waren toen het klooster aan de achterkant met geweld binnenge-
vallen. Zij sloegen ruiten en deuren kapot, braken kisten open en
roofden linnengoed, kleren, etenswaren en alles wat ze konden
gebruiken. De "krijchsknechten" waren zeer vijandelijk opgetre-
den en hadden de prior meegenomen. Aloffvan Uphaven, "tollener
in den Wissboem", die de mis overigens niet had bijgewoond, trad
ook op als getuige.
Uit een andere bron blijkt dat de schuldigen aan dit misdrijf solda-
ten van het garnizoen in Deventer waren. * Er was al veel
geklaagd over dit garnizoen dat geregeld op strooptocht ging in de
graafschap Zutphen en op de Veluwe. Na de roofoverval op Ter
Hunnepe hadden de soldaten de prior, die mishandeld zou zijn,
meegenomen naar Deventer. Een protestbrief van het Hof van
Gelre aan de bevelhebber had tot gevolg dat de prior werd vrijgela-
ten en de geroofde goederen werden teruggegeven. De schuldigen
vonden de dood aan de galg.
In datzelfde jaar werden de kloosterregels Ter Hunnepe aange-
past, omdat de oude niet konden worden gehandhaafd "in die ges-
winde unde periculose tyden unde gefherlichen inlendisschen krie-
ges loepen die daer nha gefolget unde langhe jaeren gedueret". Het

Met klokkentorens worden de eenzame kerktorens zonder gebouw
bedoeld. In veel gevallen is aan de bouw te zien dat er vroeger een
kerkgebouw aan vast heeft gezeten. Door verval enerzijds en ge-
brek aan geld anderzijds bleef uiteindelijk de toren alleen over.
Een klokkenstoel bestaat uit een eenvoudige, open, houten stella-
ge waarin de klok hangt. Vaak konden de plaatselijke kerken het
geld voor de bouw van een kerktoren niet opbrengen. In beide
gevallen kunnen de "hangplekken" voor de klokken in verband
worden gebracht met armoede.
Een klokkenhuis houdt het midden tussen een klokkenstoel en
een klokkentoren. Eigenlijk is het een gesloten klokkenstoel, die
op fraaie wijze is afgewerkt en wel zodanig dat het een beetje het
karakter heeft van een:toren.
Er is geen twijfel mogelijk dat we in Harfsen te maken hebben met
een klokkenstoel.
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klooster had erg geleden en was "durch verscheiden aver und
deurtoechten van krigesvollick soe tho voete als tho perde swaer-
licken avergefallen". Daarbij kwam nog de trouweloosheid en
onwilligheid van personeel en bouwlieden (pachters) "die sich
onder den anderen twisten und doetsclaen". Enkele jaren eerder
had men de kloosterboerderij, die buiten het klooster lag, afgebro-
ken en vlakbij de andere gebouwen weer opgericht. Verder was het
noodzakelijk geweest het gehele complex te omheinen of ommuren
ter bescherming tegen landlopers en heer loze knechten (rondzwer-
vende soldaten). Ook de voortdurende wateroverlast in de omge-
ving was zeer zorgwekkend. In de reglementen is sprake van door-
gebroken dijken "durch unabwendlichen gewaldt dess wassers".
Wateroverlast is van alle tijden, maar gelukkig hoeven we tegen-
woordig niet meer zo bang te zijn voor zwervend krijgsvolk!

ALIDEN, HER DERICKS MAGET VAN ALMEN

H.J. Jansen op de Haar

Ruim een halve eeuw geleden hebben Willy Heitling, Bernard
Woertman en ondergetekende een reisje ondernomen naar het
Rijksarchief te Arnhem, ten einde wat nader geïnformeerd te wor-
den omtrent de terechtstelling van "Aliden", huishoudster van de
Almense pastoor Derick.
In het stadsarchiefvan Zutphen stonden namelijk aangetekend in
de Overrentmeestersrekening van 1472 de onkosten van de
terechtstelling "Der Papen maget van Almen, overmits voel
Toeverijen, die zij bedreven had, doen rychten ende barnen, den
Scharprichter daervan gegeven 1 olden Schilt, ende voer ijseren
band ende kethene, VII wijt stuiver, ende voer 1 theertonne gege-
ven 1 albus, ende sy sat XIII daghe in den stock ende illichs dages
voer hoer kost II alb. Item doe men se brande gehad I gr. wijns
voer V kr. I oertkens toe schoenenbroede ."
Uitgezonderd dit bericht werden er geen processtukken omtrent
de terechtstelling gevonden. We vonden een doodvonnis zonder
processtukken niet normaal, vandaar ons nader onderzoek in het
Rijksarchief te Arnhem. Onze hoop was hierop gericht. Het
Rijksarchief van toen moet niet vergeleken worden met het archief
van heden ten dage. Processtukken van de jaren 1471, '72 en '73
werden zo goed als dat ging nageplozen doch wij vonden geen pro-
cesstuk dat hierop betrekking had. Wij zijn toen teleurgesteld
huiswaarts gegaan en de aantekeningen kwamen in onze bureaula
terecht, wachtend op nadere vondsten of mededelingen. Langza-
merhand raakte het op de achtergrond, wachtend op de verlossen-
de uitleg.
Het artikel van prof. dr. H. Wagenvoort uit Ons Markenboek, nr. 2
van april 2003, gaf ons aanleiding de oude aantekeningen van een
halve eeuw geleden uit het stof op te diepen. Op bladzijde 40 in
genoemd artikel van Ons Markenboek citeren we: "Het lijkt ons
niet gewaagd, heer Derick, die in 1472 als pastoor van Almen
voorkomt, identiek te achten met Derick ten Nijenhaeve, die in
1468 als zodanig fungeerde.
De pastoor was dus niet alleen de eenvoudige parochieherder van
Almen, maar tevens "Heer van Nijenhaeve". Het Nijenhuis of
Nijenhaeve is reeds bekend uit de dertiende eeuw, evenals de oude
Wheme of pastorie. Het landgoed grensde aan de Wheme.
Het heeft ons altijd bevreemd dat noch in Zutphen, noch in Almen

Bron:
Stads Archief Deventer, Middeleeuws Archief

*In november 1578 werd Deventer na een beleg van enkele maan-
den door Staatse troepen onder leiding van Rennenberg heroverd.
De stad had toen al gedurende tien jaar een Spaanse bezetting. De
zusters van Ter Hunnepe waren in 1572 uit het klooster
vertrokken omdat ze last hadden van rondtrekkende en plunde-
rende soldaten.

Zestiende eeuwse afbeelding van de kloosterkerk
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processtukken zijn gevonden, die men bij het uitspreken van een
doodvonnis toch minstens mag verwachten. Er zullen klachten
zijn ingediend en getuigen gehoord, waaruit de schuldigheid is
bewezen van de gemelde "toeverijen". Zijn de processtukken ver-
donkeremaand, waardoor klagers in het proces niet voor het nage-
slacht waren terug te vinden? Ook in de overlevering van oude
dorpsverhalen hebben we nimmer iets gevonden over de hekserij
van deze huishoudster. Er zijn meerdere oplossingen te bedenken,
doch één zien we duidelijk voor ons, nu wij weten dat de platte-
landspastoor ook Heer van Nijenhaeve was. Naar alle waarschijn-
lijkheid had huishoudster Aliden dit ook zo gezien en zich bedacht,
dat zij uitsluitend door een huwelijk vrouwe van Nijenhaeve zou
worden. Mogelijk heeft de pastoor bij het aannemen van een huis-
houdster reeds rekening gehouden met zijn dubbelrol als pastoor
en "Heer" van Nijenhaeve.
Zo kon het dus gebeuren dat zijn keus was gevallen op Aliden, die
haar opleiding had genoten bij de Zusters van het Klooster
Diepenveen. Zij was niet alleen bedreven in het voeren van een
huishouding, doch was goed op de hoogte van de geheimen van de
kruidentuin. De pastoor was blij haar gevonden te hebben en zij
bleek in de praktijk goed te bevallen. Al gauw werd haar hulp
ingeroepen bij ziekte van buren en mensen uit de parochie die
hulp nodig hadden. Ook van de kant van Aliden was er volledige
tevredenheid met haar baan. Kortom, na haar komst verliep alles
naar wens.
In die dagen gebeurde het vaker dat de pastoor het niet zo erg
nauw nam met het kerkelijk voorgeschreven celibaat. Het kwam
voor dat de parochieherder van "twee walletjes" at en met zijn
huishoudster een gezin vormde waaruit kinderen werden geboren,
maar ook een celibatair pastoor wilde zijn. Pastoor Derick had ver-
moedelijk dezelfde gedachte toen hij aan Aliden vroeg of zij bereid
was tot een intiemere verhouding of relatie. Aliden had met vrou-
welijke intuïtie allang aangevoeld waar haar pastoor naar toe wil-
de. Zou zij echter zonder meer toestemmen, dan veranderde in
haar positie niets. Zij nam het voorstel in overweging. Het voorstel
van samenwoning vond zij aanvaardbaar, maar zij wilde dit
afsluiten met een huwelijk. Hierdoor zou de titel van "Vrouwe van
Nijenhaeve" haar toekomen, wat zij een mooie bijkomstigheid
vond.
Aliden besprak dit met de pastoor en stelde voor in het huwelijk te
treden. Volgens de kerkelijke wet zou Heer Derick zijn ambt als
pastoor moeten opgeven, wat hij niet van plan was te doen.

Hij dacht dat zij op den duur wel water bij de wijn zou doen, maar
van die gedachte ging ookAliden uit.
Op den duur werd de goede verhouding er niet beter op. Er kwa-
men spanningen, die langzaam maar zeker naar "buiten" kwamen
en onderwerp van gesprek werden bij de buurt en de parochianen.
De pastoor sprak de "roddels" niet tegen. Neen, in tegendeel, hij
gooide er schepje bovenop. Hij sliep vaker op Nijenhaeve. Hij had
verteld dat hij last had van de grote kerkuil, die van de kerk over
de Whemerenk vloog om neer te strijken op de pastorie, waarbij
hij een krassend geluid liet horen. Ook zag hij 's avonds een zwar-
te kat bij de pastorie.
Op een dag stierf de oude Baltink, die van de pastoorsmeid de
kruidenmiddeltjes had gekregen voor een vastzittende hoest, maar
ondanks dat ging hij binnen een paar dagen dood.
De roddels kwamen op gang en er gebeurden meer dingen. Zo
werd een paard van Nijenhaeve kreupel, wat aan het kwade oog
van Aliden werd toegeschreven. De pastoor vergat er bij te vertel-
len, dat het paard beter was geworden door een huismiddeltje van
Aliden, dat hij had afgekeken en stiekem had toegepast.
Donkere wolken pakten samen en het onweer barstte los bij de
geboorte van een baby op 't Huurnink. Het was een zwak kindje
met een benauwdheid op de borst. Al gauw werd de hulp ingeroe-
pen van Aliden. Zij maakte een onschuldig smeerseltje om daar-
mee 's ochtends en 's avonds het kindje te behandelen. Er gingen
wat dagen overheen, maar de gezondheid van de baby ging achter-
uit en een week later was het overleden. De olde meuje van
't Hulshof had aangeraden het kussentje van de baby open te
knippen. En ja hoor: de veertjes vormden een heksenkrans. Dat
betekende een betovering of beheksing volgens de gedachten van
menigeen. Natuurlijk gaf deze gebeurtenis niet alleen droefheid,
maar ook voeding aan het roddelcircuit van buurt en familie. Het
ging wel niet zo openlijk maar geruchten vinden snel hun weg:
"Alleen de pastoorsmeid had hulp verleend, die zou toch niet ",
"Het kan toch niet waar zijn dat ..." De geruchten bleven echter
aanhouden en alles wat enigszins verkeerd ging werd richting pas-
torie geschoven en kwam voor rekening van Aliden. Een openlijke
beschuldiging werd door niemand gedaan. 's Avonds en 's nachts
zag men zwarte katten en ook de kerkuilen, die de Whemerenk als
hun jachtgebied beschouwden, werden de kwade pier.
Zo kwam Aliden alleen te staan, behalve een enkeling, die haar
nog trouw bleef en haar waarschuwde voor wat er werd beweerd.
De pastoor zat er ook danig mee in zijn maag en zei tegen Aliden
dat hij als Heer van Nijenhaeve wilde proberen de zaken recht te
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zetten. Hij ging van de gang van zaken aangifte doen bij de
gerichtsluiden in Zutphen. Zo deed hij aangifte van toverij en der-
gelijke zaken bij het gericht. Aliden stond alleen en kon zich niet
verdedigen. Hoe moest zij bewijzen dat zij onschuldig was?
Het gericht in Zutphen pakte de zaak hard aan, was zelf mis-
schien bang voor hekserij. En zo werd Aliden op een kwade dag
opgehaald en opgesloten in de "stock" of de gevangenis van
Zutphen. Niets is bekend van het horen van getuigen, die er
beslist geweest moeten zijn, doch waarvan niets is terug te vinden.
Aliden zat dertien dagen in de gevangenis en moest het met de
dood op de brandstapel bekopen. De ondergang van Aliden is het
enige wat over haar bekend is geworden.
Pastoor Derick had na het proces alle reden de processtukken te
lezen als Heer van Nijenhaeve. Vermoedelijk heeft hij de stukken
onder zijn hoede gehouden. Noch in het archief van de kerk, noch
in het Stads-of Rijksarchief zijn ze gevonden.
In het begin van ons artikel hebben we het vonnis vermeld en wij
hebben getracht aan te tonen waarom belangrijke stukken kunnen
verdwijnen. Dit gebeurde niet alleen in de vijftiende eeuw, maar is
iets van alle tijden, zelfs van onze 21ste eeuw.
Naar onze mening heeft in 1472 ook niet iedereen geloofd in tove-
rijen en heksen, maar veel vrouwen zijn in de loop der eeuwen
hiervan de dupe geworden.

BLAUWEDIJK ALS BLAUWELAANTJE

H. Schoenmaker

Bron:
Stadsarchief Zutphen, Overrentmeestersrekening uit 1472

In "Ambt & Heerlijkheid", orgaan van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal, 4ge jaargang, nr. 140 (juli 2003), komt in een
artikel over het kasteel Biljoen enige malen voor de straatnaam
"Het Blauwe laantje". In het bijschrift van een bij het artikel
geplaatste foto wordt deze weg genoemd "Blauwelaantje" en de
"laan".
Het artikel meldt na de eerste vermelding van de straatnaam "Het
Blauwe laantje": "Over dit laantje wordt verteld dat deze weg eer-
tijds een schaapsdrift was, waarlangs het vee vanaf Broekerhave
(Biljoen) naar het bos- en heidegebied achter Beekhuizen werd
gedreven."
Het laantje, de laan, leidt naar de begraafplaats van de familie
Lüps van Biljoen. Dit familiegraf wordt, behalve in het artikel, ook
genoemd in het gemelde fotobijschrift.
Vroeger was op deze begraafplaats een zandafgraving, hetgeen te
zien is op een bij het artikel geplaatste afbeelding van een ets uit
circa 1790 "De zanderij van Biljoen" van Christiaan (Christian)
Henning.
Na deze uitleg sluit de schrijver het betreffende gedeelte af met de
volgende door hem gehoorde verklaring over de naam van Het
Blauwe laantje:
"Aan het einde van de 19de eeuw tot in de 20ste eeuw stond er in
Velp een gasfabriek. Een afvalproduct was as en sintels van de
cokes, die gestookt werd voor het verkrijgen van gas. Onverharde
wegen uit die tijd werden nogal eens verhard met deze as en sin-
tels, die een blauwgrijze kleur hadden. Het zou een mogelijke ver-
klaring kunnen zijn."
De schrijver ziet in de straatnaam Het Blauwe laantje geen herin-
nering aan de lijkweg naar de begraafplaats van de familie Lüps
van Biljoen. Over de mogelijkheid dat de straatnaam Blauwedijk
in Almen een herinnering is aan de lijkweg voor de bewoners van
het kasteel de Ehze naar de grafkelder in de kerk te Almen schreef
ik in Ons Markenboek, 21e jaargang, nr. 3 (juli 2003), bladzijde13,
met als titel "Blauwedijk in Almen en 't blauwe dämpken."
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AANTEKENINGEN OVER ALMEN EN HARFSEN
IN DE 16e EEUW (4)

Prof Dr. H. Wagenvoort

dragen in de herstelkosten van het huis Verwolde van Derck van Keppel,
dat door Karel van Gelre ingenomen en verwoest was. Ernstiger was de
situatie in 1510. Karel van Gelre beraamde een aanslag op Deventer, dat
zich daarop om hulp wendde tot de Utrechtse bisschop Frederik van
Baden. Herhaaldelijk leest men nu van schade, door rondtrekkende krijgs-
benden aan de boeren in de streek tussen Zutfen en Deventer toegebracht,
en vindt o.a, in het Signaat scholtambt Zutphen 1506-15II, fo 10 van
achteraf (niet genummerd) een uitvoerige opsomming van het vee, dat
aan boeren uit Almen, Harfsen en Eefde in 1510 ontnomen is I,ombtrent
sunte Larnberty" (17 septr.) .

Naast de eigenlijke krijgsbedrijven waren ook de schattingen, die de
vorsten tot hun oorlogsvoering in staat moesten stellen, een ramp voor de
bevolking. Zo verklaarde hertog Karel op 2 juli 1516, dat hij van ieder der
kerspelen Hengelo, Vorden, Almen en Gorssel, Warnsveld, Wichmond en
Brummen 1200 goudgulden ontvangen had en verleende hij hun daarvoor
vrijdom van schatting voor de tijd van twaalf jaar I). De laatste clausule
lijkt nu wel mooi, want de zgn. "pondschattingen" waren terecht gevreesd;
men zie o.a. bij Nijhoff het charter over verordeningen op het uitzetten
en invorderen van twee pondschattingen van 16 oct. 1493, waaruit ik
citeer: " ... dat in desen tween pondschattingen nyemant aversiin noch
verschoent en sall werden, hy sy wye hy sy, bannerheren, ritterscapp,
ambtsluyde, dyenres, officiers, burgermeistere, scepenen, rait, groit ind
kleyn, arm off rijck, inheymsch off uytheymsch, sy weren geistlick off
wertlick personen sonder alleyn mortificierde gude [goederen in de dode
hand] die van alts mortificiert sijn"2). Maar in de eerste plaats was het
opbrengen van een "bede" van 1200 goudgulden voor elk kerspel een ge-
weldige aderlating. Ten tweede vergete men niet, hoe zwaar het leven voor
een pachter toch al was: wanneer men kennis neemt van pachtcontracten
uit die tijd - in het kader van dit artikel kan daarop niet worden ingegaan -
staat men versteld over de omvang eri de drukkende zwaarte van de ver-
plichtingen, die een pachter op zich nemen moest.

In de eerstvolgende jaren moet de Graafschap de weerslag ondervonden
hebben van aanhoudend krijgsrumoer, vooral in 1521, toen Karel van Gelre
het op Deventer gemunt had, daar de Ysselbrug in brand stak en omlig-
gende versterkingen bemachtigde, en omgekeerd troepen uit Deventer
uitvallen deden in de richting van Zutfen en buit en gevangenen mee-
voerden •

decenniën dikwijls optreedt; zijn zoon, gehuwd met de reeds genoemde
Mechtelt, van zich zelf een Van Goch, dus uit een invloedrijke familie, -

. een dame, die vooral als weduwe (sinds c. 1560) heel wat mans bleek, en
hun beider zoon, die evenwel "myt der pest befangen" tamelijk jong over-
leed (zijn testament in Kentenisboek Zutphen 1580-1583, fol. 293 v.).
.4.andacht verdient rn.i, nog het volgende gegeven. De erfmarkerichter

Evert van Lintelo ter Marsch had met enige Harfsense geërfden op de
buurdag van 22 juni 1619 opdracht gekregen, de uitheemse waren in de
mark te controleren. Een uitheemse waar blijkt een gerechtigdheid in de
mark te zijn, aangekocht door de bezitter van een erf buiten de mark,
uiteraard niet ver van deze mark gelegen. Het rnarke-archief bevat een uit-
voerig relaas van de vergadering die de gecommitteerden op 7 juni 1620
aan de zaak wijdden I). De meeste waren, nu behorend tot erven buiten
Harfsen, blijken afkomstig van een der vier hoven, met uitzondering van
het Wunderinck. Uit Baltinck werden liefst drie waren verkocht, en het
heeft er nog één over. Een bezit van vier waren is uitzonderlijk; in 1421
had alleen de Ehze Iiwaar, de vier hoven en nog zes erven elk één, en de
overige ar erven elk een halve waar. Het Baltinck had dus in twee eeuwen
ook in dit opzicht zijn bezit sterk uitgebreid. Het Ebbinck had van twee
waren Ii verkocht; van het Smedinck was één waar verkocht, maar het
blijkt niet, wat er overbleef-).
En hiermede moeten wij van de hoven van Harfsen afscheid nemen.

V. OORLOGSGEWELD IN EN OM ALMEN EN HARFSEN
IN DE 16e EEUW

Het kwam al even ter sprake, hoezeer de Graafschap in de loop der tijden
door oorlogsgeweld en de daarmede gepaard gaande verwoestingen en
requisitiën Is geteisterd. Speciaal de 16e eeuw, waarom het in dit artikel
gaat, geeft een voor genoemde streek tragische reeks van krijgstonelen te
zien; de nabijheid van steden als Zutfen en Deventer, waarop telkens weer
vijandelijke strijdmachten het gemunt hadden, had ook voor de omgeving
van Almen en Harfsen noodlottige gevolgen. Wij schrijven geen geschiede-
nis, en bedoelen slechts door een reeks losse aantekeningen het beeld van
die tijd der verschrikking te verlevendigen.
.Het begint al in 1506. Het kerspel Almen kreeg de verplichting, bij te

I) De heer Rijksarchivaris te Arnhem was %0 vriendelijk, mij op mijn verzoek een
volledig afschrift te doen toekomen. Hem dank ik ook de mededeling in de volgende noot.

2) Uit het verpondingskohier van r648 blijkt, dat Baltinck toen nog het grootste erf
was; Wunderinck was het derde in grootte (als tweede verschijnt het Asseler, vgl. p. 198).
Daarentegen komen Smedinek op de elfde en Ebbinck eerst op de vijftiende plaats.

I) Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, dl. 6, st. 2,

p·527· .
') Nijhoff a.w. dl. 6, st. I, p, 54. Vgl. p. 90 en II9, waar drie charters geciteerd worden,

waarbij hertog Karel machtiging geeft tot invordering der pondschatting, van 16 apr.,
4 juni en 7 dec. 1495.
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Indirect, maar toch op ingrijpende wijze, werden verschillende goederen
Ut de Graafschap, o.a. te Harfsen, betrokken bij de "Utrechtse oorlog",
die uitbrak in 1526. Te Utrecht had onenigheid tussen enerzijds adel en
geestelijkheid, anderzijds de vroedschap onder leiding van de energieke
burgemeester Everard Zoudenbalch, tot een oproer geleid I). Bisschop
Hendrik van Beyeren koos aanvankelijk de zijde der geestelijkheid, maar
het kwam tot een breuk tussen hen, waarop adel en geestelijkheid hulp
zochten bij K~el van Gelre. Deze benoemde Maarten van Rossem tot
bevelhebber over Utrecht en zond troepen, waarbij talrijke Gelderse edelen
zich aansloten. Maar geld voor de soldij ontbrak. "Daeromme", zo schrijft
Hortensius-), "senden de Staten door ghebreck van gelden M. Marcus de
Weese aen den Hertoge van Gelre om vijfthien duysent gulden te leenen
voor welcke sij hem Hoeven ende Hoffsteden des Geestelijckheyts te pande
gesettet hebben". Nu had de Utrechtse geestelijkheid, speciaal het kapittel
van St. Pieter, vele goederen in de Graafschap; hoe het daarmede uitein-
delijk afgelopen is, is mij niet bekend, behalve, gelijk boven (p. 189) gezegd,
voor twee goederen in Harfsen, nl. Wagenvoorde en Lutticke Ilsinckr).

In 1549, het jaar, waarin op II oct, Philips, prins van Spanje, te Deven-
ter zijn intocht hield, en op de Waag door Ridderschap en Steden als erf-
opvolger van zijn vader de keizer gehuldigd werd, werden vrijwel alle
inwoners van Gorssel, Almen en Harfsen opgeroepen om Groenlo te ver-
sterken. Blijkens het Getuegenissenboeck der stad Zutphen 1546-1551,
fol. 237 v., zetten in 1549 de richters van Gorssel, Almen, Vorden en
Warnsveld op verzoek van de richters der stad uiteen, hoe grote bezwaren
dat voor de boeren meebracht: "ten minsten in die v. of VI. weken, die so
gebodet warden, ellicken eyn ganse weeke rnit den schuppen, ind daer-
beneffen III off lIlI daige met oeren waegenne ind perde, also dat uith sin
karsspel [hier spreekt de richter van Gorssel] ein wiltijts XII, dan nu X

manoe met schuppen und II met waegenne ind perde alle daige ald air sin
moeten". Wie wegbleef, moest t daalder boete betalen, die aan de bevel-
hebber te Groenlo toekwam.

De onzekerheid der tijden en de verarming van velen had ten gevolge,
dat herhaaldelijk rondtrekkende benden het platteland onveilig maakten.
Zo zijn b,v. in 1559 "in Octob. en Decemb. bij Deventer verseheide schuu-
ten met koren en hooi in den brant gesteeken. en veele brantbrieven ge-

schreeven van eenige onbekende booswichten, die in het voorgaende jaer
Overijssel ook al geplaegt hadden?"), Ook indien deze bende misschien
niet tot de omgeving van Almen doorgedrongen is, kan men zich toch
voorstellen, in welke angst de boeren dikwijls verkeerden.

Oneindig veel ernstiger werd de situatie in 1570 en volgende jaren.
Zutfen was in 1570 door graaf Willem van den Bergh voor de Staatsen
ingenomen. Maar daarmede was de strijd niet beslecht; bange voorgevoe-
-Iens hielden de bevolking in spanning, want men vreesde Alva terecht. In
een pachtcontract, door Cornelis !seren op 1 sept. 1571 met Johan Ende-
rinck afgesloten over het goed Wagenvoorde te Harfsen liet hij de clausule
opnemen: "ban soe 't gefiele, dat daer ennich uproir van knechten ader
krijge in der lucht queme, soe soeUen die pachter en dat kom bij tijde up
angesinnen der verpachteren afdorschen und up oir begerent binnen
Zutphen brengen". Of zij daartoe tijd gekregen hebben? Het lijkt niet
waarschiinliik-): te snel braken de verschrikkingen in 1572 los. Nieuwe
krijgsbedrijven leidden er toe, dat op 16 nov. van dit jaar Zutphen door de
Spanjaarden hernomen werd-). Op barbaarse manier hielden zij huis, niet
alleen in de stad, maar ook ver in de omtrek. Alva's zoon, Frederik van
Toledo, doodde alle burgers, die hem in handen kwamen; in de boomgaard
van het goed de Moyl te Eschede onder Gorssel liet hij op één dag 350
mensen ophangen. Daarbij vergeleken waren de requisitiën kinderspel, al
brachten ze vele boeren tot de bedelstaf. Bij 24 sept. 1572 tekent Revius-)
aan (ik vertaal): "De Spanjaarden, samen met enkele mensen van het
platteland op plundering uitgetrokken, keerden terug beladen met grote
buit: koeien, varkens en ongeveer 3000 schapen, zodat men tien schapen
verkocht voor één daalder. Deze schapen hadden ze buitgemaakt uit de
buurschappen Epse, Gorssel en Harfsen. Van hun kant verloren zij, naar
men zegt, vier Spanjaarden en enige wagens".

De toestand, die nu ontstond, wordt later duidelijk gekenmerkt door
Seyno, heer van Dorth, als hij op 28 febr. 1594 in een getuigenverhoor 5)
de vraag stelt: rr ••• off dieselffde Geertt und Ale Eheluyden voorsz [zijn
pachters op het goed Avervelde in Harfsen] noch nae die veraveringhe der
Stadt Zutphen daerop nyet sint blijven woenen bisz ten aller lesten, dat
het lant geheell vermitz desen kreychshandell verwuest warde, unde die
huysluyden gemeenlicken het platte lant verlaeten mosten?" Zelf moest

I) Arn. Moonen, Korte Chronyke der Stadt Deventer tot 1648, zedr., Deventer I714·
» Trouwens zie Kondschapsboek Zutphen 1570-1572, fol. 53 r., waar Gerr~t ten

Haeve uit Almen verklaart, dat hij altijd op het goed ten Have gewoond heeft "utthge-
sundert soe oem synn huesz um voir eynn [air drie offte vier durch die Spaniers isz
verbranndt worden".

J) Vgl. o.a, J. Gimberg, Gelre 26 (1923),107.
4) J. Revius, Historiae Urbis Daventriensis libri Sex (1650), 471 v.
5) Kondschapsboek stad Zutphen 1591-1594, fol. 100 V.V.

I) Zie Henr. Bomelius, Bellum Traiectinum (Werken Hist. Genootschap, N.R. no. 28,
1878).
') L. Hortensius, Historie ofte wijder Verklaringhe van de Utrechtse Geschiedenis-

sen; 1625, p. 208 v,
3) De processen hierover (d.w.z, niet alleen over de twee genoemde goederen)

sleepten zich lang voort; Signaat 15 dec. 1531 tot lang in 1534 (Signaat 1534-1536, fol.
100).
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14

Eefde:
De Blaakhof, De Blaak 15
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 15
Fixet Klusmarkt Eefde, Rustoordlaan 6
Kamphuis b.v., Kokstraat 37
Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Lenselink b.v., Schoolstraat 11
Muyen, Zutphenseweg 88
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regio Bank Gorssel Eefde, Kokstraat 37

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26

Gorssel:
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

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. Hiervoor heeft 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.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Berkel-IJssel".
Voor contributiebetaling wordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptgirokaart.

Publicatie of overname. van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indien mogelijk
op diskette met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 te Harfsen, is op
dinsdagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de
maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie.
Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Stads- en Streekarchief te
Zutphen, tel. 0575-512157. U kunt hier terecht dinsdag van 9.00-21.00 uur
en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.
In de maanden juni, juli en augustus vervalt de avondopenstelling.
In het Richtershuis beschikken wij over kopieën op microfiche van het
bevolkingsregister.

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel


