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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

De festiviteiten rond ons 25-jarig jubileum, in het meinummer van
Ons Markenboek reeds aangekondigd, komen nu snel naderbij.
Een commissie, bestaande uit Willy Holtslag, Fenny Woertman,
Erna de Ruiter en Henk Bruil, heeft plannen ontwikkeld en denkt
u een aantrekkelijk programma te bieden.
Op 23 september 2008 om 19.30 uur nodigen wij u uit voor de offi-
ciële herdenking van ons 25-jarig jubileum in de bibliotheek van 
’t Trefpunt, Molenweg 53-55 te Gorssel. Tevens openen wij dan de
expositie met schilderijen en foto’s van plekken en gebouwen uit
de voormalige gemeente Gorssel. Bovendien zullen we op de ope-
ningsavond en tijdens de opening op de hierna te noemen zaterda-
gen, in een aparte ruimte enkele dvd’s uit onze verzameling verto-
nen. De expositie kunt u ook bekijken van 24 september t/m 
24 oktober tijdens de openingsuren van de bibliotheek (maandag
en vrijdag 14.00-20.00 uur, dinsdag 10.00-12.00 en 14.00-17.00
uur, woensdag 14.00-17.00 uur). Bovendien kunt u op zaterdag 27
september en zaterdag 25 oktober van 13.00-16.00 uur de expositie
en de videopresentaties bekijken.
Op zaterdag 4 oktober van 14.00-17.00 uur willen we ons jubileum
tijdens een feestelijke middag met u vieren in De Roskam, de
plaats waar 25 jaar geleden de vereniging werd opgericht. Voor de
pauze zal Tob de Bordes een voordracht houden en zal Joop
Hekkelman een verhaal in dialect vertellen. Het geheel wordt
afgewisseld met muziek door het ensemble Non Replica onder lei-
ding van Rudi Beernink. Na de pauze zullen de dames van
Entr’Act onder leiding van Nini Derlagen een cabaretvoorstelling
voor ons verzorgen. Het geheel zal bij u ingeleid en aan elkaar
gepraat worden door Arie Ribbers, programmamaker en freelance
journalist, door de provincie aangesteld als ‘Streektaalconsulent’
bij het Staring Instituut.
Als bijdrage in de kosten vragen wij een entreeprijs van € 5,-, dit
is inclusief twee consumpties. 
Om een idee te hebben hoeveel bezoekers we mogen verwachten op
deze middag, verzoeken wij u vooraf een toegangsbewijs te kopen,
ze zijn te verkrijgen op een van de volgende adressen: 
Almen: De Bakkerië, Dorpsstraat 39
Eefde: Postservicepunt Snellenberg, Schoolstraat 44
Epse: Spar Rattink, Lochemseweg 3
Gorssel: Bechtle, Hoofdstraat 40
Harfsen: Spar, Lochemseweg 130/A
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Alle personen die een of meerdere kunstwerken te leen hebben
gegeven willen we hierbij hartelijk bedanken voor hun medewer-
king aan de tentoonstelling.
Van diverse zijden is ons gevraagd of we een aparte bankrekening
voor giften voor het tramhuisje hebben, dit is inderdaad het geval:
banknummer 1353.39.820 ten name van Oudheidkundige Vereni -
ging De Elf Marken inzake Tramhuisje.
De eerste lezing van dit seizoen is op donderdag 13 november 2008
in Zalencentrum Buitenlust in Harfsen. Ben Tragter zal een pre-
sentatie met films geven over de Berkel, Lebbenbrugge en boom-
kweker Te Elzen. De avond begint om 20.00 uur.
De data van de volgende lezingen kunt u alvast noteren, in het
novembernummer van Ons Markenboek komen we hier uitgebrei-
der op terug: 15 januari 2009 in Almen, 26 februari in Eefde, 
12 maart in Epse en 7 april in Gorssel. 

In dit Markenboek vindt u een In Memoriam bij het overlijden van
ons lid Free Kroeze op 5 februari 2008. Helaas is deze bijdrage
door een misverstand niet eerder geplaatst, waarvoor onze excu-
ses.

Zoals u op de omslag van dit Markenboek kunt lezen, is dit num-
mer een jubileumuitgave ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan.
Ons Markenboek verschijnt al die jaren ook al! Het bestuur en de
redactie wilden daarom aan dit jubileum aandacht schenken door
in dit nummer een twintigtal artikelen die in de afgelopen vijfen-
twintig jaargangen hebben gestaan, nogmaals onder uw aandacht
te brengen. Wij hebben geprobeerd een ‘representatieve’ selectie te
maken. Dat viel niet mee, er zijn in die periode veel aantrekkelijke
bijdragen in Ons Markenboek verschenen. Een aantal van de
schrijvers van de artikelen is inmiddels helaas overleden.
Alle dorpen, de Tweede Wereldoorlog, persoonlijke belevenissen,
de eerste jaren van Gorssel als gemeente, de geschiedenis van het
onderwijs, van de marken en historische gebeurtenissen passeren
de revue. Voor wie nog niet zolang lid is, maar ook voor degenen
die hun geheugen nog eens willen opfrissen een aansporing om
(opnieuw) in de geschiedenis van Gorssel en De Elf Marken te dui-
ken! 
Wij wensen u veel leesplezier.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 28 sep-
tember 2008 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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IN MEMORIAM FREDERIK (FREE) KROEZE

W.J. Holtslag-Harkink

Op ons rust de droeve plicht u mee te delen dat ons zeer gewaar-
deerd lid Free Kroeze op 5 februari 2008 is overleden. Hij was lid
van de werkgroep Richtershuis, waar hij meehielp de vele ansicht-
kaarten en foto’s te rubriceren. En hij zorgde ervoor dat de catalo-
gus in de computer werd ingevoerd.
Tijdens de dankdienst op 9 februari werd duidelijk dat Free op
veel meer plaatsen gemist zal worden, toen ds Van Doorn een klei-
ne opsomming gaf van de bezigheden van deze bescheiden ‘stille’
werker. 
Meer dan zestien jaar typte Free de liturgieën voor de kerk in
Almen, hij verzorgde de PR voor de zomeractiviteiten in die kerk,
waar hij ook meehielp met het jaarlijks stemmen van het orgel.
Hij was behulpzaam met het ordenen van het kerkelijk archief,
controleerde de boeken van de Diaconie, zat in het werk van het
Werelddiaconaat. Hij was niet alleen betrokken bij de organisatie
van het werk van de Zonnebloem maar ging ook op huisbezoek. 
Bij de Cantorij en de zang-
vereniging Vocaal zal men
zijn basstem missen. 
Hij draaide kleine en grote
houten kandelaars. 
Hij repareerde huisorgels,
maar ook klokken...
Een kleine groep mensen
beijverde zich ervoor dat
Free dit jaar eind april een
Koninklijke Onder schei -
ding zou krijgen. Maar in
de harten van zijn familie
en van veel Almenaren en
vrienden zal hij voortleven
met een onuitwisbare, door
hemzelf gecreëerde warm-
menselijke onderscheiding.
Dat hij mag rusten 
in vrede.
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VAN DE VOORZITTER

Feest!
Toen we op 25 september 1998 met veel leden en genodigden in de
hal van het gemeentehuis stonden om ons 15-jarig bestaan te vie-
ren, stond ik daar als kersvers bestuurslid tussen. Ik kan me nog
heel goed herinneren dat ik toen dacht: ”Het duurt nog heel lang
voor we 25 jaar bestaan!” Achterom kijkend kan ik de tekst van
een gedicht van Dieneke Hendriks aanpassen tot: “Was de weg zo
kort of hebben wij zo hard gelopen?”
Die tijd is inderdaad heel snel voorbij gegaan. En hier schieten mij
de woorden van een vriend te binnen: “Niet de tijd gaat voorbij, wij
mensen gaan voorbij”. Het is goed om hier even bij stil te staan.
En zonder namen te noemen denk ik aan de leden en bestuursle-
den die ons ontvallen zijn, voorbij zijn aan dit aardse leven. Mede
namens het bestuur wil ik hen hier met eerbied gedenken.
In aansluiting op het boeiende jubileumnummer van 1998, probeer
ik een overzicht te geven van de geschiedenis van De Elf Marken
van de afgelopen tien jaren. De eerste gedachte die bij me opkomt
is die van -het klinkt misschien wat oubollig- grote dankbaarheid.
Is het niet geweldig dat zoveel vrijwilligers zorg dragen voor onze
bloeiende vereniging, die intussen ruim 750 leden telt? Naast de
vele artikelen in Ons Markenboek, de interessante excursies en
steeds weer boeiende lezingen, blijft de vereniging op meerdere
terreinen actief.
Zo werd op 26 september 1999 een gedenkteken onthuld voor
William R.S. Hurrell, de Britse vliegenier die op 26 september
1944 bij boerderij Springop aan de Lindeboomsweg in Eefde is ver-
ongelukt.
In 2003 nam De Elf Marken het graf (dat ontruimd dreigde te wor-
den) van oorlogsslachtoffer Johannes Bielderman over, zodat hij
bij de jaarlijkse herdenking niet vergeten wordt. Tenslotte onthul-
den wij samen met burgemeester N. Meerburg een gedenkteken op
de plek aan de Joppelaan voor de zes Gorsselnaren die daar op 
24 september 1944 gefusilleerd zijn en ook voor opperwachtmeester
J. Meyer, die op dezelfde dag werd gedood.
Jaarlijks worden door het bestuur op 4 mei bloemen gelegd bij
genoemde monumenten en bij het oorlogsmonument aan de
Houtwal.
In 2005, we waren toen al gemeente Lochem, hebben we voor de
herdenking in Landgoed Ehzerwold een tentoonstelling ingericht
en samen met onze zustervereniging Het Historisch Genootschap
Lochem, Laren, Barchem en de VVV fiets- en autoroutes gemaakt.
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In verschillende jaargangen van Ons Markenboek kunt u uitgebreid
lezen over deze onderwerpen. Oorlog en vrede… wij zullen hieraan
ook in de toekomst aandacht blijven schenken.
Maar nu terug naar het overzicht van de overige activiteiten van de
afgelopen tien jaren.
In september 1999 werd met onze medewerking het boekje ‘Gorssel
in oude prenten’ uitgegeven. De opbrengst zorgde voor een welkome
aanvulling van ons boekenfonds en maakte het mogelijk om in 2000
eindelijk het boek ‘Boerderij- en Veldnamen in Gorssel’ te laten
drukken. Het onderzoek hiervoor was toen al een aantal jaren eerder
afgesloten, maar de financiële middelen voor de uitgave ontbraken.
In 2000 werd ook, met financiële steun van de gemeente Gorssel,
een extra millenniumboekje uitgegeven als catalogus bij de vitrines
van onze tentoonstelling in het Trefpunt.
In 2001 startten we met de midzomeravondwandelingen, waarbij
we steeds een interessante plek, liefst in onze oude gemeente
Gorssel, onder begeleiding gaan bekijken.
Was de werkgroep genealogie al in 1995 begonnen met het organise-
ren van een, nu intussen jaarlijkse, genealogische dag, vanaf 2002
werkt men jaarlijks een bepaalde familiegeschiedenis zo compleet
mogelijk uit en het resultaat wordt zelfs in boekvorm uitgegeven.
Achtereenvolgens waren dit tot nu toe de families Pasman,
Brummelman, Beltman, Wesseldijk, Tuitert, Dijkerman en Smale.
Die genealogische dagen zijn een groot succes voor de werkgroep en
voor de geschiedenis van onze vereniging. Ook de boeiende artikelen
over gevelstenen (nu al 24 stuks) worden door die werkgroep ver-
zorgd en wie weet worden ze ooit gebundeld.
In samenwerking met de jeugd van de Julianaschool in Almen en
met de burgemeesters Meerburg van Gorssel en Gerritsen van
Zutphen, werd op 25 april 2003 de slag bij de Spitholterbrug van
1703 nagespeeld.
Dat jaar was tevens het Jaar van de Boerderij, waar de vereniging
volop aan meegewerkt heeft. Leest u de verslagen nog eens na in
Ons Markenboek van juli 2003 en januari 2004!
Bij de voorbereidingen van het Jaar van de Boerderij ontstond het
idee om een boek over Almen met zijn vele boerderijen te maken.
Aan het twintigjarig bestaan van de vereniging is verder geen aan-
dacht besteed. De oproep aan de leden om een simpele ansicht van
ieders woonplaats te sturen, heeft heel weinig effect gehad.
Maar het boek ‘Almen ten voeten uit’ met veel meer onderwerpen
dan alleen de uiterst tijdrovende, uitgebreide geschiedenis van de
boerderijen en hun bewoners, werd op 21 mei 2004 op ludieke wijze
in de Almense kerk gepresenteerd en werd een geweldig succes.
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En 2004 was ook het jaar waarin het verhaal over het Tramhuisje
begint. Ook hierover is zo langzamerhand een boek te schrijven. Na
veel vergaderingen, correspondentie, positieve aandacht van de
media, onbedoeld negatief beïnvloed door de fusie van onze gemeen-
te met Lochem, na diverse keren inspreken bij commissie- en raads-
vergaderingen, kwam na de al eerdere toezegging van overdracht ad
€ 1,- aan onze vereniging, eind 2007 de Raad over de brug met 
€ 100.000,- voor de restauratie. Ik heb al eerder vermeld dat
Spectrum Wonen in Lochem het Tramhuisje in eigendom heeft
gekregen en het na restauratie aan De Elf Marken gaat verhuren.
De Gorsselse gemeenschap kijkt, net als wij, uit naar de totstandko-
ming en wacht op acties van onze kant. Wij zijn al aangemoedigd
door de carnavalsvereniging De Gorsselnarren die ons dit jaar tij-
dens hun alternatieve raadsvergadering € 111,11 overhandigden,
nadat wij met Oud en Nieuw al van een groepje buren een bedrag
kregen en onlangs zelfs verblijd werden met een legaat. Hoogste tijd
om u ons speciale banknummer (zie bij bestuursmededelingen) inzake
het Tramhuisje te melden, want zonder hulp krijgen wij het finan-
ciële plaatje niet rond. En naast een functionele aankleding van het
interieur, willen we de directe omgeving van het Tramhuisje graag
zodanig inrichten, dat iedereen er trots op is en ons daar vaak komt
opzoeken.
Intussen gaan de andere werkgroepen en individuele leden enthou-
siast door met hun werk voor de Oudheidkundige Vereniging De Elf
Marken. De redactie laat telkens een goed verzorgd Markenboek
verschijnen. De serie artikelen over bijzondere inwoners van de
voormalige gemeente Gorssel is nog lang niet afgesloten en andere
leden en bestuursleden zorgen ook voor voldoende interessante
kopij.
Soms denk ik wel eens dat we het woord ‘oudheidkundig’ door een
moderner woord moeten vervangen, om ook de jeugdige oudere aan
te spreken. Want intussen schrijven we toch allang niet meer met
de pen en gebruiken we geen carbonpapier meer, maar mailen en
kopiëren er driftig op los. Onze fotocollectie wordt gedigitaliseerd,
praktisch al onze boeken staan met schrijver, titel en onderwerp in
de computer. En sinds eind 2004 beschikken we over een eigen web-
site. En die weet men te vinden: www.deelfmarken.nl.
Een andere activiteit waar onze vereniging aan meegewerkt heeft is
het Staringproject. Dit heeft geresulteerd in een bewegwijzerde
fietsroute langs bijzondere plekken die met de familie Staring van
de Wildenborch te maken hebben. Die route wordt ook beschreven
in het begeleidend boekje ‘Langs Starings Wegen’ van Steven van
Campen, inclusief allerlei wetenswaardigheden en ook wandelrou-
tes (verkrijgbaar bij de VVV’s).
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In 2006 werkten we samen met Het Historisch Genootschap Lochem,
Laren, Barchem, de VVV en de gemeente Lochem aan de Open
Monumentendag, met als onderwerp Religieus Erfgoed. Naast een
fietsroute verschijnt hierbij een boeiende brochure. 
Ook bij het onderwerp ‘Moderne Architectuur’ van Open Monumen -
tendag 2007 verscheen een mooi uitgevoerd boekwerkje. In Lochem
en in Gorssel werden wandelroutes uitgezet langs de betreffende
gebouwen en fiets- en wandelroutes werden apart gemaakt.
Samen met onze Lochemse zustervereniging hebben we ons op de
Ouderendag 2007 in het Trefpunt te Gorssel gepresenteerd.
En wat nog zeker vermeld moet worden: in Eefde is een enthousiaste
werkgroep gestart aan een boek over Eefde, waarmee een lang
gekoesterde wens van wijlen Henk Jansen op de Haar in vervulling
gaat.
Zo zijn we nu in het jaar 2008 beland. Dit jaar wordt ‘Het verleden
van Nederland’ in een tv-serie uitgezonden. Daarin wordt op 
9 november aandacht geschonken aan onder anderen Johan Derk
van der Capellen. Reden voor ons om te proberen ook de geschiede-
nis van de graftombe die bij ons in Gorssel heeft gestaan, onder de
aandacht te brengen. U hebt hierover in het laatste Markenboek
kunnen lezen.
Maar meer nog is 2008 het jaar van ons 25-jarig jubileum en alle
aandacht gaat nu eerst naar dit onderwerp. Dank zij de geweldige
medewerking van de bibliotheek en het Trefpunt kunnen we daar
een tentoonstelling inrichten en bij de opening daarvan ons jubi-
leum officieel vieren.
Daarna hopen we veel leden te kunnen begroeten op zaterdagmid-
dag 4 oktober in Hotel De Roskam waar wij ook alle medewerking
kregen om ons feest te vieren.
Tot slot wens ik de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken een
lang en boeiend voortbestaan!

Nòg een jubileum!
We hebben op 23 september nòg een jubileum te vieren en nu mag,
kan en moet ik wel een naam noemen.
Ad de Ruiter is al vanaf de oprichting van onze vereniging bestuurs-
lid. Vanaf 1 januari 1996 is hij tevens voorzitter van de redactie-
commissie. Een harde, maar stille werker. Perfectionist en altijd in
dienst van het geheel. Met zulke mensen hou je een vereniging niet
alleen in stand, maar worden bouwstenen aangedragen voor een
blijvend, vernieuwend voortbestaan.
Ad, namens ons allen - en dat ‘ons allen’- staat voor bestuur èn
leden, hartelijk dank voor je inzet. We hopen nog vele jaren je naam
op de vaste plek in Ons Markenboek te mogen zien staan!

W.J. Holtslag-Harkink
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25-JARIG JUBILEUM 
OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING DE ELF MARKEN

W.J.P. van Notten
Burgemeester van Gorssel 1974-1996

Het is altijd weer een fijn moment als ik in Maarn per post een
aflevering van Ons Markenboek mag ontvangen. Ik zoek dan een
rustig moment om via deze uitgave weer even terug te keren in
Gorssel. 
Zo voel ik dat, als ik de verhalen over typisch Gorsselse families
lees, als verteld wordt over de geschiedenis, oorlog, oude boerderij-
en, huizen en archeologische onderzoeken. In Ons Markenboek
wordt een sfeer opgeroepen, waar ik in mijn ambtsperiode als tien-
de burgemeester van Gorssel van 1974 tot 1996 intens van geno-
ten heb. Vooral ook omdat de artikelen bijna altijd geschreven zijn
door mensen, die Gorssel een warm hart toedragen en dat laten
doorklinken in hun pennevruchten.
Het is interessant om in het laatste meinummer van Ons Marken -
boek nog weer eens te lezen dat de carnavalsvereniging De Gorssel -
narren in 1983 met een ludieke actie de geesten rijp gemaakt heeft
voor de oprichting van een oudheidkundige vereniging in Gorssel
en dat dit nog in datzelfde jaar ook geschied is. Hoewel men histo-
risch gezien Gorssel niet direct met carnaval vieren verbindt, valt
het toch op dat naast ‘jolijt’ de carnavalsverenigingen in Gorssel
heel wat goede initiatieven gestimuleerd hebben, waaronder
bezoeken aan bejaardenhuizen en inrichtingen en daarmede hun
plaats in de gemeenschap verdiend hebben. Het was mijn oud-col-
lega Bolkestein van Deventer, ook niet bepaald een ‘lolbroek’, die
mij attent maakte op die belangrijke functie van de carnavalsver-
enigingen, waardoor hij dit fenomeen steunde. Dat heb ik van hem
geleerd.
De eerste vijftien jaren hebben in mijn ogen de heren Jansen op de
Haar en Van Wijk hun stempel gedrukt op het uitgroeien van de
Oudheidkundige Vereniging tot een gezaghebbend instituut bin-
nen onze gemeente. Maar in al die 25 jaar sinds de oprichting zijn
steeds weer enthousiaste inwoners van Gorssel met historisch
gevoel, nu onder de inspirerende leiding van mevrouw Holtslag-
Harkink, bereid gevonden om zich in te spannen om de geschiede-
nis van Gorssel voor het voetlicht te brengen. Daarmede laten zij
de traditie van de oude gemeente Gorssel voortleven, ook al maken
we nu deel uit van een met Lochem samengevoegde gemeente.
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Sinds de oprichting van de Oudheidkundige Vereniging heb ik lid
mogen zijn. In mijn archief heb ik nog de eerste uitgave van Ons
Markenboek en de door Mr Galle, notaris te Eefde opgestelde sta-
tuten voor deze Vereniging. Het zijn voor mij en mijn vrouw dier-
bare herinneringen aan de vele sterke kanten van de toenmalige
gemeente Gorssel. Blijf ook na deze 25 jaar de geschiedenis van
Gorssel met enthousiasme belichten.
U doet er velen plezier mee!

DE TOEKOMST VAN HET VERLEDEN

N. Meerburg
Burgemeester van Gorssel 1996-2004

Augustus 1996. Zoals gebruikelijk ben ik als burgemeester van
Dalen door de collega van Deventer uitgenodigd voor een bezoek
aan de boekenmarkt en een rondvaart op de IJssel. Mijn vrouw en
ik speuren maar naar één boek: Uit Gorssel’s Verleden van J. de
Graaf. Want, hoewel nog geheim, weten we dat ik met ingang van
16 september benoemd zal worden tot burgemeester van Gorssel.
We vinden het boek! Maar het is moeilijk die dag het geheim te
bewaren, want als we ’s middags op de IJssel langs Gorssel varen
en een collega informeert naar mijn toekomstplannen kan ik niet
zeggen: “Mijn toekomst ligt voor me”, maar geef ik het dubbelzin-
nig antwoord: “ik kijk zo nu en dan goed om me heen”.
Nog voor ik mijn ambt aanvaard, lees ik De Graaf’s boek en kom
hiermee qua verleden goed beslagen ten ijs. Bijzonder is dat in het
boek een briefkaart ligt met de afbeelding van een: ‘laan met
speeltuin bij ’t Hotel De Eikenboom ’t Joppe’. Negen maanden
later wonen we aan diezelfde Joppelaan. 
Op de installatiereceptie vindt de eerste persoonlijke ontmoeting
plaats met het bestuur van De Elf Marken en krijg ik het boek De
Voet Dwars.
Op mijn ontdekkingstocht door het gemeentehuis tref ik op een
maandagmorgen een aantal historiespoorzoekers van De Elf
Marken aan. Zo maak ik onder het genot van een kop koffie nader
kennis met de heren Jansen op de Haar, Van Wijk en Van de
Kamp.
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Soms maak ik gebruik van de gelegenheid om met een van de
regionale archivarissen de preek door te nemen die hij daags tevo-
ren gehouden heeft in de kerk in Gorssel. Je moet niet alleen met
het verleden rekening houden maar ook met je toekomst. 
In mijn boekenkast heeft zich in de afgelopen twaalf jaar langza-
merhand een plank gevuld met boeken die betrekking hebben op
de voormalige gemeente Gorssel. Als je al die publicaties overziet,
besef je pas hoe belangrijk de rol is die De Elf Marken vervult op
het terrein van de locale geschiedenis. Ons Markenboek speelt
hierin een belangrijke rol. Ik lees het altijd onmiddellijk als het in
de bus valt en ik heb er vele malen uit geput bij het maken van
toespraken. 
Hoewel ik geen burgemeester meer ben, zijn mijn bemoeienissen
met De Elf Marken, overigens geheel tot mijn genoegen, niet opge-
houden. Nog steeds is de ochtend van mijn verjaardag, 4 mei, gere-
serveerd voor de herdenking met het bestuur van De Elf Marken
bij het monument aan de Veerweg. Ik vervul een bescheiden rol bij
de ontwikkeling van de plannen om het Tramhuisje in Gorssel in
te richten als zetel van de vereniging. Als voorzitter van de monu-
mentencommissie van de gemeente Lochem heb ik een werkgroep
geleid waarin onder andere met de zustervereniging uit Lochem
de Open Monumentendag van vorig jaar werd voorbereid. Een
interessante wandelroute langs de parels van de moderne monu-
menten uit de twintigste eeuw in het dorp Gorssel is hiervan het
blijvend resultaat. De bijbehorende publicatie vond gretig aftrek
en maakt inmiddels deel uit van mijn persoonlijke historische
standaarduitrusting. Gasten die van elders komen verras ik graag
met zo’n cultuurhistorische ontdekkingstocht in mijn eigen dorp.
Terug naar het begin. Met De Graaf’s boek begon twaalf jaar gele-
den mijn tocht door het verre verleden van Gorssel en dankzij veel
hulp en tomeloze inzet van de leden van De Elf Marken kan ik tot
op de dag van vandaag mijn tocht tot in het jongste verleden voort-
zetten.
Het werk van De Elf Marken toont aan dat het verleden een toe-
komst heeft. Daarom is het zin- en vreugdevol dit 25-jarig jubi-
leum te vieren. Uiteraard kijken we achterom en genieten we van
de geleverde prestaties en staan we stil bij degenen die niet meer
onder ons zijn. Maar gelet op de ambitieuze plannen is het tevens
het ogenblik waarop met vertrouwen vooruit kan worden gezien. 
Ik wens het bestuur van De Elf Marken van harte geluk met het
bereiken van deze mijlpaal en wens ze veel succes bij het opmaken
van het bestek voor de komende jaren.
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 1 APRIL 2008

De voorzitter, mevrouw W.J. Holtslag-Harkink, kon om 19.30 uur
bij de opening van de vergadering ruim zestig leden in de Roskam
verwelkomen. In haar openingswoord memoreerde onze voorzitter
de verheugende ontwikkelingen rond het Tramhuisje afgelopen
jaar. De gemeente zal het Tramhuisje overdragen aan de woning-
bouwvereniging Het Spectrum. De woningbouwvereniging zal er
zorg voor dragen, dat het Tramhuisje zodanig gerestaureerd wordt
dat het voor onze vereniging geschikt zal zijn om als onderkomen
te dienen. Voor de verbouwing zijn dankzij subsidies voldoende
financiële middelen beschikbaar, de gemeenteraad heeft besloten
€ 100.000,- bij te dragen. De Elf Marken zal als huurder gaan
optreden. Dit alles zal binnenkort contractueel vastgelegd worden.
Bijdragen voor de inrichting zijn welkom en ook nodig. Spontaan
zijn al enkele donaties ontvangen en we werden blij verrast met
een legaat van Henk Makkink. Tevens kondigde de voorzitter de
viering aan dit najaar van het 25-jarig bestaan van onze vereni-
ging. Destijds heeft de carnavalsvereniging De Gorsselnarren de
aanzet gegeven voor de oprichting van een oudheidkundige vereni-
ging in de voormalige gemeente Gorssel. Dit jubileum zal niet
ongemerkt voorbij gaan. Voor nadere bijzonderheden verwees zij
ons naar Ons Markenboek van mei 2008. Na de mededeling dat we
nu met inbegrip van de sponsors 768 leden hebben, werd de agen-
da van de vergadering verder afgewerkt.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2007
werd zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging aan de
samensteller goedgekeurd. Dit gold ook voor het jaarverslag over
2007 van de secretaris.
Vervolgens werd het financiële jaarverslag van de penningmeester
aan de orde gesteld. De penningmeester, de heer H.F. Bruil, gaf
een korte toelichting op de uitgereikte financiële stukken en kon
melding maken van een positief resultaat over het jaar 2007 van 
€ 3.036,30. Bij de begroting 2008 is rekening gehouden met de
extra kosten die het jubileum met zich meebrengt. Toch sluit de
begroting voor 2008 met een positief saldo van € 980,-. De mede-
deling dat dit mede te danken was aan ons bestuurslid Piet Staal,
die in de afgelopen maanden vele nieuwe sponsors had weten te
verwerven lokte spontaan een applaus uit. 
Namens de kascommissie voerde de heer W. Baas het woord. Hij
had met de heer H.A. Meijerink de boekhouding gecontroleerd en
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in orde bevonden en vroeg de vergadering de penningmeester te
dechargeren. De vergadering stemde in met hun bevindingen. De
voorzitter bedankte de kascommissie, de heer Meijerink was aftre-
dend en in zijn plaats werd met algemene instemming de heer 
G.J. Jonkman benoemd.
Op voordracht van het bestuur verkoos de vergadering als tweede
bestuurslid vanuit Epse de heer H. Hietbrink. De heren 
H. Pelgrum en J. te Linde waren aftredend en herkiesbaar als
bestuurslid. Voor de bestuursverkiezing waren geen tegenkandi-
daten aangemeld en de heren H. Pelgrum en J. te Linde werden
met algemene instemming herkozen.
Bij de rondvraag kwam het Tramhuisje weer aan de orde.
Mevrouw Heijenk vroeg of hiervoor al een apart rekeningnummer
was geopend. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Het rekening-
nummer is 1353 39 820 t.n.v Oudheidkundige Vereniging De Elf
Marken inzake Tramhuisje. Van de rondvraag werd verder geen
gebruik gemaakt, zodat de voorzitter ruim op tijd de vergadering
kon sluiten.
Om 20.00 uur was het eerste gedeelte afgelopen en omdat er in de
tussentijd nog een aantal belangstellenden waren binnengekomen
kon mevrouw Hartmans-Gotink voor ongeveer zeventig toehoor-
ders haar lezing, met als onderwerp IJsselhoeven, presenteren.  
Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter, namens een
dankbaar publiek, de spreekster voor de interessante lezing en
wenste allen wel thuis.
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VERSLAG GENEALOGISCHE DAG OP 17 MEI 2008

H.G. Pelgrum

Op zaterdag 17 mei 2008 is voor de veertiende keer de genealogi-
sche dag gehouden in Harfsen.
In tegenstelling tot alle voorgaande jaren is deze dit jaar gehouden
in Ons Gebouw aan het Sporkehout te Harfsen. Hiervoor is geko-
zen omdat we de afgelopen jaren constateerden dat we te weinig
ruimte hadden in ons eigen Richtershuis. Uit de reacties van de
(ongeveer tweehonderd) bezoekers bleek dat dit een goede keuze is
geweest. Alle standhouders hadden wat meer ruimte en toch bleef
het gezellige karakter van deze dag behouden.
Dit jaar was door een aantal leden van onze werkgroep, onder de
bezielende leiding van Annie Albers, de familienaam Smale uitge-
zocht. Ze werd daarbij geholpen door Annie Nijenhuis en Gerrie
Dijkerman, terwijl Gerrit Verstege weer een overzichtelijk familie-
schema had getekend. Er is door hen weer een prachtig boekje uit-
gegeven, dat gretig werd gekocht door de vele familieleden die
naar Harfsen waren getogen. Het eerste exemplaar werd aangebo-
den aan Annie Nijenhuis, omdat zij al veel vooronderzoek had
gedaan. De talloze foto’s die waren verzameld werden op een
beeldscherm in een continue show getoond en het was leuk om van
opzij de Smales te zien genieten en soms een aantal karakteristie-
ke familietrekken te herkennen.
In de loop der jaren is deze dag zowel voor de standhouders als de
vele bezoekers een zeer gewaardeerde ontmoetingsdag geworden.
Er zijn weer vele contacten gelegd en verstevigd.
De vele standhouders stonden samen borg voor een heel geva-
rieerd aanbod van familienamen. 
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Aanbieding van het eerste exemplaar van het boek van de familie
Smale aan Anny Nijenhuis



Uit: Ons Markenboek september 1983, 1e jaargang nummer 1

EEN VERENIGING IN OPRICHTING

Zoals u uit de berichten in verschillende dag- en weekbladen hebt
kunnen vernemen, ligt het in de bedoeling een oudheidkundige
vereniging op te richten. Een veertigtal enthousiaste mensen heb-
ben hun adhesie betuigd en een voorlopig bestuur is van start
gegaan.
Van alle kanten werd medewerking gegeven:
het gemeentebestuur gaf de gelegenheid de eerste vergaderingen
te houden in het gemeentehuis, zodat zonder kosten te maken de
eerste stappen konden worden gezet; de notaris zegde zijn mede-
werking toe bij het vaststellen van een concept voor de statuten;
de heer Harry van de Meij stelde voor de oprichtingsvergadering
de foyer van Concordia beschikbaar; er werd een bankrekening
geopend bij de Rabobank te Almen (nr. 30.14.05.611) en de eerste
betalingen zijn reeds binnengekomen; de stichting Gelders
Oudheidkundig Contact zegde toe ons met raad en daad te willen
bijstaan, kortom van alle kanten medewerking om tot oprichting
te komen; de redactie van De Gids gaf spontane medewerking en
plaatste de verslagen van de gehouden vergaderingen.
Het voorlopig bestuur durfde met een gerust hart te besluiten de
oprichtingsvergadering vast te stellen en wel op dinsdag 27 sep-
tember 1983, ’s avonds om 8 uur in de foyer van Hotel De Roskam
te Gorssel.
Wij stellen ons voor behalve een zakelijk (onvermijdelijk) gedeelte,
ook iets te laten zien van oud Gorssel en wel in de vorm van wat
oude dia’s en een oude film.
Ondanks de korte tijd van voorbereiding zullen wij proberen de
agenda van die avond gelijk met dit boekje te laten verschijnen,
zodat u voor deze vergadering nog op de hoogte kunt zijn van het
programma.
Een van onze doelstellingen zal zijn het laten verschijnen van een
periodiek, als het kan een klein gedrukt boekje, zodat alle leden
(we hopen op vele leden) op de hoogte kunnen blijven van het doen
en laten van onze vereniging.
Er zal een redactie moeten komen die zich met deze uitgaaf belast,
maar wij vertrouwen op de medewerking van deskundigen op dit
gebied.
Zolang deze redactie nog niet functioneert zult u het moeten doen
met de pennevruchten van het voorlopig bestuur.
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Doel en middelen van de vereniging
Zoals u bekend zal zijn heeft de Carnavalsvereniging De Gorssel -
narren dit voorjaar op ludieke wijze een bestemming gevonden
voor de Haijtinkhof door dit gebouw te bestemmen als oudheid-
kamer voor Gorssel.
Samen met bestuursleden van genoemde carnavalsvereniging en
van andere belangstellenden werd het initiatief genomen tot het
oprichten van een oudheidkundige vereniging. Het voorlopige
bestuur heeft zich toen beraden op het doel van deze op te richten
vereniging en daarbij duidelijk vastgesteld, dat niet direct
gestreefd zal worden naar een oudheidkamer voor Gorssel.
Wij zijn van mening dat een dergelijke kamer of klein museum
niet haalbaar zal zijn, omdat het in de eerste plaats financieel niet
haalbaar is en wij willen trachten zonder subsidie het hoofd boven
water te houden. Zo’n oudheidkamer brengt de zorg mee van het
onderhoud, huur en, wat wel het zwaarst zal wegen, de permanen-
te bewaking van zo’n huis.
Wel willen we streven naar het tentoonstellen van voorwerpen in
een bepaald gebouw, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, maar we
moeten wel een grote zekerheid hebben dat het tentoongestelde
niet wordt weggehaald of vernield.
Een en ander heeft ons doen besluiten als uitgangspunt te nemen:
a. de beoefening van de geschiedenis in het algemeen, en in het

bijzonder die van de gemeente Gorssel, waaronder wordt ver-
staan het grondgebied van de gehele, huidige en vroegere, bur-
gerlijke gemeente Gorssel;

b. de bevordering in zo breed mogelijk kring van de belangstelling
voor de geschiedenis van de gemeente Gorssel in al haar aspec-
ten.

Wij willen trachten dit doel te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten en excursies;
b. het inrichten van tentoonstellingen;
c. het doen verschijnen van publicaties;
d. het instellen van werkgroepen die deelactiviteiten van de ver-

eniging behartigen;
e. het contact zoeken en samenwerken met andere verenigingen

of instellingen die een soortgelijk doel nastreven;
f. het bevorderen en uitbreiden van een historische documentatie

over de gemeente Gorssel;
g. alle andere wettige middelen die tot het bereiken van haar

doelstelling bevorderlijk zijn.
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Om aan middelen te komen om het gestelde doel te bereiken is het
mogelijk lid te worden voor een ieder die 18 jaar en ouder is, maar
ook bedrijven en zaken (rechtspersonen) kunnen lid zijn.
In de statuten zullen rechten en plichten van de leden duidelijk
worden omschreven en wij willen u hiernaar verwijzen.
De heer J. Bakker, directeur van de Rabobank te Almen, is onze
voorlopige penningmeester en hij heeft dan ook onmiddellijk een
bankrekening geopend bij de Rabobank te Almen ten name van
onze vereniging in oprichting en het nummer willen we hier ver-
melden: 3014.05.611 (postrekening van de bank 874220).
De contributie per gezin mag volgens ons bestuur niet te hoog zijn
en zal in de vergadering van 27 september a.s. worden vastgesteld.
Vermoedelijk zal het bestuur een voorstel doen van f. 25,- per
gezin per jaar.
Als zowel man als vrouw lid zijn van de vereniging, hebben beiden
stemrecht, maar betalen zij samen contributie als één lid.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en
wij zullen dus voor de eerste keer de contributie moeten vaststel-
len voor een gedeelte van een jaar.
Om te starten hebben we natuurlijk geld nodig en we zouden dan
ook heel graag reeds dit jaar per gezin f. 25,- ontvangen, maar dit
wil het voorlopig bestuur aan de leden zelf overlaten en alleen
voorstellen dat het minimum voor 1983 f. 10,- per gezin zal zijn.
Wil men dan toch het hele bedrag storten, dan zijn we daar erg
dankbaar voor; we kunnen het goed gebruiken, want we zijn met
een lege portemonnee begonnen.
Dit waren de ‘middelen’ om te kunnen bestaan, maar we zouden
toch ook nog iets willen zeggen over de mogelijkheid van werk-
groepen, zoals dat onder ‘d’ staat vermeld.
Als er een aantal leden is dat een zelfde doel nastreeft, bijvoor-
beeld een groep leden die gaarne zelf werkzaam zouden willen zijn
in archiefwerkzaamheden, dan kan het bestuur die leden benoe-
men in een werkgroep ‘archiefwerkzaamheden’; het taakgebied
wordt door het bestuur omschreven, zonodig gewijzigd.
Deze groep legt dan periodiek een verslag van haar werkzaamhe-
den voor aan het bestuur.
Dit archiefwerk (nog steeds als voorbeeld) zou kunnen bestaan uit
het vervaardigen van indexen van boerderijnamen uit: overlijdens-
akten, lijst vermeldingen vóór 1500 (Slicher van Bath), verpon-
dingskohier 1646, huisnummerlijst 1920, kaartsysteem 1951, enz. 
Ook zijn er andere werkgroepen te bedenken, zoals: bibliografie,
documentatie van prenten en andere afbeeldingen in musea te
Zutphen, Arnhem en het Rijksbureau voor Kunsthistorische
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Documentatie te Den Haag; het verzamelen van foto’s, dia’s, films,
grammofoonplaten, geluidsbanden e.d. betrekking hebbend op de
gemeente Gorssel en haar verenigingen en instellingen; een veld-
namenonderzoek (in samenwerking met het Staring Instituut
Doetinchem en Meertens Instituut te Amsterdam); en zo is deze
lijst nog uit te breiden met heel veel interessante onderwerpen.
Het is ook niet de bedoeling van het voorlopig bestuur om direct te
starten met verschillende onderwerpen, maar het kan zijn dat er
bepaalde leden zijn, die zich willen inzetten voor de geschiedenis
van de gemeente en daarbij de handen uit de mouwen willen ste-
ken. Het voorlopig bestuur heeft gemeend dit mogelijk te maken
en vandaar dat we even hierop zijn ingegaan.
Op 27 september willen wij gaarne nog nader op dit onderwerp
terugkomen.
Bij deze eerste uitgaaf hebben wij ons afgevraagd wat we kunnen
doen om ieder dorp aan zijn trekken te laten komen en dus iets te
vermelden van een stukje geschiedenis uit ieder dorp. We willen
hiermede tot uitdrukking brengen dat de vereniging is opgericht
voor de gehele gemeente: van Eefde tot en met Epse en van Epse
tot en met Wippert en Bloemendal, en van de Bloemendal tot
Harfsen en Almen en van Almen weer naar Eefde.
Wel zal het voorkomen dat een bepaald gebied vaker zal worden
vermeld, dat zal niet te vermijden zijn. Maar steeds zal ons uit-
gangspunt zijn, voor elk wat wils.
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Uit: Ons Markenboek april 1985, 3e jaargang nummer 2

DE BEVRIJDING VAN DE HARFSENSE ENK

L.W. Groot Koerkamp

Woensdagmiddag 4 april 1945, ongeveer half vier, ben ik weer
thuis. Lopend en met alleen de bouvier bij me, zien mijn vader en
rector Poel me aankomen en ik vertel hun mijn ervaringen. De
boerderij is verbrand. Ik heb het er levend afgebracht en mijn ont-
roering is groot.
Voor een goed begrip, ik woonde in Gorssel maar we hadden ook
een boerderij in de Harfsense Enk. Daar woonde H. Schrijver en
echtgenote, die bij ons werkte en nu nog aan de Lochemseweg
woont. We hadden er koeien en paarden staan en omdat we thuis
met meerderen waren ging ik naar Harfsen.
Een ieder die de Harfsense Enk van vroeger nog gekend heeft,
weet dat het een mooie enk was. De boerderijen lager verspreid om
de enk en waren bijna allemaal met riet gedekt. Er waren nog ver-
schillende akkermaalsheggen en bosjes, die het aanzien van de
enk vergrootten. De oorlog was tot nu toe tamelijk rustig verlopen,
behalve dan de V1’s. Een startbaan lag aan de rand van de enk in
de bossen verscholen en talloze V1’s vielen in de enk met soms
nare gevolgen.
Het was ongeveer eind februari – de precieze datum weet ik niet
meer – dat de Duitsers met het afschieten stopten. De boeren die
onder de baan van de V1 lagen gingen weer terug naar de boerde-
rijen; de schade werd hersteld en men boerde weer verder, want
het werd voorjaar en er werd geploegd en gezaaid.
Hoe geheel anders is het gelopen. Eerste Paasdag, 1 april 1945,
begonnen de Duitsers terug te trekken en het duurde niet lang of
we hadden ze al bij de boerderij, want de paarden moesten eten en
drinken en ze wilden een wagen hebben, die ik met hen ruilde voor
een andere. Die avond en nacht verliepen tamelijk rustig, maar de
volgende morgen (2 april) kwam er een Duitser met zijn geweer in
de aanslag en ik moest mee met een paard. Mijn buurman 
W. Schoolderman evenzo. We moesten naar Blankenberg. De
Duitsers waren evenwel met hun paarden en wagens net vertrok-
ken en met moeite zijn we weggekomen, want ze wilden onze paar-
den houden. Dwars door de bossen zijn we weer naar huis gegaan
en daar aangekomen waren er Italianen, Russen en een paar
Rotterdammers, die door de Duitsers vooruitgedreven waren en
van de Kruisberg bij Doetinchem kwamen. Ze bleven bij ons.
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Er waren steeds meer vliegtuigen in de lucht en tegen de avond
vielen de eerste granaten aan de andere kant van de enk. De
nacht verliep nog tamelijk rustig, en de volgende morgen (3 april)
groeven we eenmansgaten. Er waren veel geallieerde vliegtuigen
en er vielen steeds meer granaten, terwijl we op verschillende
plaatsen, richting Almen, branden zagen. Na de middag kwamen
de Duitsers met mortieren, die ze achter de boerderij plaatsten. Bij
buurman Schoolderman evenzo. Ze begonnen direct te schieten
richting Almen en met een half uur begonnen de Canadezen terug
te schieten. Het begon gevaarlijk te worden en we gingen met z’n
allen naar Joh. Beltman op de Veldkamp, waar we minder gevaar
liepen om te worden getroffen. Tegen de avond werd het steeds
erger met het schieten en we gingen in de schuilkelder. Tussen het
schieten door gingen de buurman en ik door het gemeentebos om
te zien of de mortieren weg waren, want we kregen zorg om het
vee. Maar het was te gevaarlijk en we kwamen heelhuids weer bij
de schuilkelder aan. In de buurt van de Harfsense Beek werd
hevig gevochten en over en weer hoorde je de mitrailleurs.
De hele nacht sliepen we niet en we verlangden ernaar dat het
licht werd. ’s Morgens (4 april) gingen verschillende boerderijen in
vlammen op o.a. Haantje, Hoentje, Leunk, Ilsink, Ebbink, smid
Ter Hogt, Ilbrink, Plekkenpol, en ik zag de molen van Hartgerink
de lucht ingaan. De Duitsers begonnen terug te trekken en ze
kwamen op ons aan. De boerderij van H.J. Beltman werd aange-
stoken, toen volgde de boerderij Groot Mensink en ’t Velder. Ik
wou er naar toe om het vee te redden, want ik hoorde de koeien bij
de buren loeien omdat ze levend verbrandden. Op ’t Velder waren
de touwen van het vee doorgesneden en ze liepen om het huis. Er
waren verschillende getroffen door de granaten en de paarden von-
den we later verbrand in de stal. Ik moest bij de commandant
komen. “Pas op wanneer je terugloopt, anders word je neergescho-
ten” was zijn bevel en ik kreeg een trap. Ik ging terug richting
Gorsselse heide waar ik de anderen weer terug zag. Er was niets
meer te redden en ik ging naar Gorssel terug, waar ik tegen half
vier aankwam.
Nog geen uur later werd ’t Amelte gebombardeerd, waarbij ver-
scheidene doden vielen, o.a. E. Wiemerink, gemeenteraadslid. Zijn
laatste woorden waren “De toekomst is aan de jeugd”. Mijn broer
Wim was er bij. Hij was bij de B.B.
Donderdag 5 april was het angstig stil in Gorssel; ik ben nog naar
het dorp geweest voor brood. Je zag bijna niemand, iedereen zat in
de kelder.
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Vrijdagmorgen 6 april rolden de eerste tanks Gorssel binnen en de
infanteristen liepen door de sloot langs de weg. We waren bevrijd,
maar de situatie bleef gevaarlijk vanwege de Duitse granaten, die
van de overkant van de IJssel afgeschoten werden. Er zijn toen
nog verscheidene mensen omgekomen.
Na de middag van 6 april zijn we op de fiets naar Harfsen gegaan
om te kijken wat er overgebleven was. Het was een troosteloos
gezicht. Overal zag je verbrande paarden en koeien nog in de stal-
len liggen en de kalveren ernaast. De meeste boeren waren alles
kwijt. De mooie Harfsense enk was verwoest.
Een week later, woensdag 11 april, gingen de Canadezen de IJssel
over. ’s Middags wisten we het dat ze om 4 uur de aanval zouden
inzetten. Om circa 2 uur werden de mistpotten door de jeeps uitge-
zet op de waarden en er vormde zich een dichte mist van ongeveer
10 meter hoog. Om circa 4 uur begonnen tientallen kanonnen te
schieten en met een verrekijker zagen we ze inslaan op slot
Nijenbeek. De tanks gingen op de IJssel aan. Mijn broer en ik wil-
den er meer van zien en we liepen door de loopgraven richting
IJssel. We zagen amfibietanks de Kleiweg oprijden en via het wei-
land Ezemansblok gingen ze door de IJssel. Aan de overkant gin-
gen de kleppen los en rolden de kleinere gevechtstanks er uit. We
zijn er niet lang geweest, het werd gevaarlijk vanwege de Duitse
granaten.
’s Nachts werd de brug bij de Houtwal gelegd en met enorm veel
materiaal gingen de Canadezen de IJssel over.
We waren weer vrij en dankbaar dat we nog leefden.
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Uit: Ons Markenboek oktober 1985, 3e jaargang nummer 4

DE BOEDELHOF TE EEFDE

J. Harenberg

In 1573 kreeg de kaarttekenaar Thomas Witteroos de opdracht om
de grondeigendommen van de stad Zutphen in kaart te brengen.
Deze opdracht kreeg hij van het Spaanse bestuur, dat na de inname
van Zutphen alle eigendommen van de stad geconfisqueerd had.
Zoals zo vele kaarttekenaars dat deden, heeft ook Witteroos zijn
kaarten verlucht met afbeeldingen van markante gebouwen. Zo
beeldde hij onder meer af de Nieuwstadspoort, de Drogenap storen,
het kasteel De Marsch te Zutphen en ook het Huis te Empe.
Duidelijk is op de foto te zien, dat onze Thomas een vergissing
gemaakt heeft.
De vraag is alleen: wat
heeft hij fout gedaan? Het
feit, dat hij de naam ‘Den
Boelhoff’ heeft doorge-
streept en vervangen door
‘dat Huus toe Empe’ geeft
aanleiding tot de veronder-
stelling dat hij weliswaar
het Huis te Empe afgebeeld
heeft, doch zich in de naam
vergiste. Die veronderstel-
ling wordt nog onderstreept
door het feit, dat hij het
afgebeelde huis tekende bij
de dode IJsselarm bij Em -
pe. Tot dusver heeft men
dan ook aangenomen, dat
inderdaad het Huis te Empe
door hem getekend is.
Maar is dat wel zo?
De oudste geschiedenis van het Huis te Empe leert ons, dat er aan-
vankelijk slechts een ‘hof’ te Empe was, dat in 1646 als boerderij
verpacht was, terwijl de eigenaar, Thomas van Boerlo, zelf ‘Het
Spijcker’ in gebruik had. Ter verduidelijking:
een spieker was een torenachtig gebouw, doorgaans van steen
gebouwd, op een hoogte gelegen en omgeven door een gracht. Het
diende tot korenopslagplaats. Dat spieker is in het huidige Huis te
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Empe nog duidelijk herkenbaar in de kelders. Het is een vierkant
gebouw van 7 x 7 meter van zestiende-eeuwse oorsprong. Maar het
gebouw dat Witteroos afbeeldt, maakt in het geheel geen zestiende-
eeuwse indruk, maar moet veel ouder zijn. Het is vrijwel het even-
beeld van het Huis Rijswijk bij Groessen.
Ook hier zien we een toren, waartegen een woonhuis is aange-
bouwd. Die toren kan nog uit het laatst van de veertiende eeuw
dateren; het woonhuis is vijftiende eeuws.

Witteroos' gebouw kan dus niet het Huis te Empe zijn. Maar als het
dan niet het Huis te Empe is, dan moet het toch De Boedelhof zijn!
In de ‘Extracten uit de kontschappen, beleydet voor den gerichte der
stadt Zutphen’ wordt voor 19 december 1621 een getuigenis van drie
getuigen neergeschreven, waarin een goed beeld van het uiterlijk
van De Boedelhof gegeven wordt. Aangezien J. de Graaf in zijn Uit
Gorssel’s Verleden de gehele tekst opgenomen heeft, is het niet
noodzakelijk, deze getuigenis hier in zijn geheel te herhalen. Alleen
de beschrijving is hier ter zake doende. De getuigen verklaren "dat
sy hebben sien staen voor de tijden van Duc d'Alba een hooch, vier-
kant steenen huis ofte spycker opten Poll van den Boelhof, met ley-
en bekleet, met een toorn an de siidt na ‘t veld, met een eerden wal
rontom, end met een doornen hegge an den voet van den wall, met
groote dubbelde graften end een cingelwal tussen beyden, end met
twee touw bruggen, daer van de binnenste met een yseren keten
opgetrocken worden, end dat het huis op den
Poll noch heeft gestaen als Taxis de Stadt in nam." Deze beschrij-
ving is toch als het ware gemaakt voor de tekening van Witteroos?
Ook hier zien we een vierkant stenen huis met een toren.
De Boedelhof zal waarschijnlijk verwoest zijn, nadat de stad
Zutphen op 23 september 1583 ingenomen werd door de Spanjaar -
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Jan de Beyer, 1742? 
(Gemeentemuseum 
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den onder bevel van de luitenant-kolonel Johan Baptista de Taxis
(of Tassis).
Op 22 september 1601 draagt Dirck Yseren de Boedelhof, die blij-
kens het leenregister tenminste sinds 1378 in zijn geslacht was,
over aan Gerlach van der Capellen. J. de Graaf deelt mede, dat het
huis in 1638 herbouwd is en hij spreekt verder de mening uit, dat
het huis niet op dezelfde plaats als het oude verrezen is. Die veron-
derstelling stoelt nergens op. Het is niet zeker dat de Spanjaarden
het oude huis tot de grond hebben doen slopen; veeleer zullen zij het
onbewoonbaar hebben gemaakt en ten dele afgebroken of in brand
gestoken. En bij herbouw zal zeker gebruik gemaakt zijn van het
nog bruikbare deel van het muurwerk. Dat is ook gebeurd bij ande-
re, veel belangrijker kastelen zoals bijvoorbeeld Keppel en
Slangenburg en na het rampjaar 1672 met Middachten en
Amerongen. Daar kan men het oude, opnieuw gebruikte muurwerk
nog duidelijk herkennen. Onze voorouders waren zuinig en braken
het bruikbare niet zo maar af.
Helaas is tot dusver maar een tekening van de nieuwe Boedelhof
bekend. Het is een potloodtekening van Jan de Beyer uit 1744,
waarvan iemand met een minder vaardige hand getracht heeft een
pentekening te maken.

We zien hier het huis van achteren. Het linkergedeelte kan - gezien
de Gelderse gevel - zeer goed uit 1638 stammen, terwijl het rechter-
gedeelte precies de plattegrond heeft van het door Witteroos gete-
kende en door de getuigen beschreven huis; een vierkant gedeelte
met aangebouwde toren.
Het is dan ook zeer aannemelijk, dat de Van der Capellens niet op
een andere plaats gebouwd hebben, doch dat zij het huis op de oude
fundamenten met gebruikmaking van het bestaande muurwerk
hebben opgetrokken.
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Jammer genoeg is De Boedelhof afgebroken, zodat niets meer te
controleren valt.
Over de juiste datum van die afbraak zijn we goed geïnformeerd
door een brief "Aan de plaatselijke regering van Gorssel", verzonden
te Zutphen op 28 juni 1821 door J.J. Schluiter. De Boedelhof was
namelijk uit het geslacht Van der Capellen geraakt.
Waarschijnlijk was de financiële positie van de familie niet zo best.
Alexander Hendrik van der Capellen, die in 1755 van zijn vader
Den Dam en de Boedelhof erfde, heeft al in 1801 getracht om Den
Dam te verkopen, echter zonder resultaat. Zijn weduwe,
Adolphina Charlotte Reiniera van Nagell, verkoopt De Boedelhof
aan een Zutphens consortium, bestaande uit Anthony Wijnveldt,
Harmen Willem Nieuwenhuys, Philip Bisschop en Hendrik
Heutink. Mogelijk kochten zij het op speculatie.
Douairière Antoinette Maria Charlotte barones van Neukirchen
genaamd Nyvenheim-gravin Bentinck, vrouwe van De Voorst, kocht
in 1821 De Boedelhof ter uitbreiding van haar bezit. Het kasteel
had niet haar belangstelling, slechts de grond telde voor
haar en dat blijkt wel uit de hierna vermelde brief. Hij luidt:
"Vrouwe Antoinette Maria Charlotte, Gravinne van Bentinck
douairière van den Heer Jan Gijsbert Ludolf Adriaan Baron van
Neukirchen genaamd Nyvenheim, wonende op den Huize Voorst in
het schoutambt Gorssel, onlangs aangekocht hebbende het huisper-
ceel van den Boedelhof, mede in hetselve schoutambt gelegen en
voornemens zijnde te doen sloopen het heerenhuis op gezegd goed
den Boedelhof met een der bouwhuizen, (en wel dat het welk
te linkerzijde van het heerenhuis is staande) beiden in verponding
onder N. 12, zonder ander gebouw aldaar in plaats te doen zetten:
heeft de eer, ter voldoening aan art. 3 der Wet van 25 Juny 1814 N.
6o (Staatsbl. N. 73) bij dezen kennis te geven van dit haar voorne-
men, ten fine als bij deselve Wet art. 4 en volgende is bepaald:
Zullende het Haar aangenaam zijn, ter allerspoedigsten in de gele-
genheid gesteld te worden om tot de bedoelde slooping over te gaan:
terwijl zij zich is aanbiedende, om de gevorderde betaling te doen
dadelijk bij de amotie (= afbraak).”
In dit schrijven wordt gesproken van het voornemen om het heren-
huis met het linker bouwhuis te slopen. Het nu nog bestaande
bouwhuis, dat in gebruik is als clubhuis van de Mixed Hockey Club
Zutphen, is echter het linker. De verwarring is ontstaan, doordat
mevrouw van Nyvenheim het plan had om het rechter bouwhuis te
slopen, maar de aanduiding gaf gezien vanuit het herenhuis en in
dat geval moet men dan inderdaad spreken van het linker bouw-
huis.
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Met de Voorst vererfde De Boedelhof op haar zoon Gustaf Frederik
Willem baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim, die het goed
tegelijk met De Voorst in 1846 in percelen liet veilen. Bij die veiling
werd zowel het huisperceel van De Voorst als dat van De Boedelhof
gekocht door Gerrit Hesselink.
Toen diens echtgenote Berendina Johanna van den Berg op 
5 januari 1850 overleed, moest een boedelscheiding gemaakt wor-
den, waarbij genoemde onroerende goederen werden toegewezen
aan de zoon Gerrit Bernard François.
Laatstgenoemde heeft nog in hetzelfde jaar De Voorst verkocht; De
Boedelhof heeft hij aangehouden en mogelijk zelf als boerderij
gebruikt of laten gebruiken. Op 14 februari 1876 liet hij daar
publiek veilen 4 drachtige en 2 nieuw-melkte koeien, 2 drachtige
vaarzen, 1 pink, 2 kalveren en 1 geit, alsmede de gehele landbouw-
voortvaring. In de Zutphense Courant van 2 maart 1880 verscheen
een advertentie, waarin met mei een gedeelte van het buiten De
Boedelhof te huur aangeboden werd. Hiermede wordt het voorste
gedeelte van het bouwhuis bedoeld, dat 4 kamers, een warande,
keuken en meidenkamer bevatte, alsmede een schuurtje en tuin.
Het was te bevragen bij de heer Hesselink, die toen op Dennebosch
woonde. Eenzelfde advertentie liet hij in de krant van 29 maart
1881 plaatsen, waarbij de tekst uitgebreid werd met een kelder en
een tuin van circa 1/2 ha. De huurprijs was f. 300,-.
Of er geen belangstelling was, of dat de huurders slechts voor de tijd
van een jaar werden aangenomen, is niet bekend, maar ook de vol-
gende eigenaar, G. Addink, slaat druk aan het adverteren. En wel
in de krant van 15 februari 1888, het ‘Heerenhuis de Boedelhof’
onder Gorssel nabij De Laatste Stuiver, naar verkiezing met of zon-
der tuin. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner. Vermoedelijk
heeft Addink, die zich in een latere advertentie tuinman noemt, het
achterste gedeelte van het bouwhuis bewoond en wilde het voorhuis
wel verhuren. Op 17 en 18 april 1889 probeert hij het nog eens. Dan
staat te huur ‘Het Buiten de Boedelhof, geschikt voor zomer- en
winterverblijf, gelegen onder Gorssel nabij Zutphen, bevattende 
4 kamers, keuken, kelder, meidenkamer en verdere gemakken, met
of zonder tuin’.
Addink werd opgevolgd door de familie Hassink, die de Boedelhof in
1937 verkocht aan een heer Kuiper, die het goed een jaar later ver-
kocht aan mevrouw T.M.A. van den Wall Bake-del Court van
Krimpen, wonende op De Kieftskamp te Vorden. Zij gaf de grond in
gebruik aan de Zutphense hockeyclub, die De Boedelhof op 
10 september 1962 voor een symbolisch bedrag kon kopen van haar.
Voor de overige geschiedenis van De Boedelhof kan verwezen wor-
den naar het boek ‘Uit Gorssel’s Verleden’.
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Uit: Ons Markenboek januari 1986, 4e jaargang nummer 1

NAAR BUITEN

A. Hoekstra

In de ‘Geïllustreerde gids voor hotels, pensions, uitstapjes, enz.
NAAR BUITEN’ mei 1901, eerste jaargang, nummer 2, las ik
onderstaande loftuiting op Joppe en Gorssel, die ik u niet wil ont-
houden.

LIEF PLEKJE AAN DEN VELUWEZOOM

Aan de spoorweglijn tusschen Zutfen en Deventer, tien minuten
sporens van laatstgenoemde plaats ligt in bekoorlijke omgeving 
’t bescheiden dorpje Gorssel, anderhalf uur wandelens van Zutfen
verwijderd, waar liefhebbers van dennenbosschen heerlijke wan-
delingen vinden, allereerst op ’t Joppe, ’t landgoed toebehorende
aan Baron van Hövell. Een idyllisch beukenlaantje voert van het
dorp naar ’t station van den spoorweg, in welks onmiddellijke
nabijheid zich die bosschen uitstrekken, die door de welwillend-
heid van den eigenaar en bewoner den Heer F. Baron van Hövell
toegankelijk zijn voor vreemdelingen. Ook in de bosschen van het
landgoed De Hassink, eigenaar de heer Baron du Tour van
Bellinchhave, mag men vrij wandelen en daar is ’t niet minder
mooi, heerlijke wandelwegen en lieve plekjes in overvloed. Men
vindt er prachtige boomgroepen, waar bruine beuken en groene
kastanjes hunne kleuren mengen tot een verrukkelijk schoon
geheel, vooral in den herfst.
Eigenlijk is Gorssel aan alle kanten mooi. Wie houdt van welige
akkers en gele korenvelden, die neme zijn weg langs ’t smalle voet-
pad of over den breeden zandweg westwaarts van ’t dorp en richte
zijn schreden naar de rivier of hij sla links af naar de bloeiende
landbouwkolonie Ned. Mettray, welke inrichting een bezoek zeer
waard is.
De gemeente Gorssel is vrij uitgestrekt, doch het eigenlijke dorp is
hoewel aan ’t opkomen nog niet groot; het ziet er echter over 
’t geheel frisch en knapjes uit; men vindt er ook niet die leegstaan-
de huizen en verwaarloosde tuinen, die een dorp zoo vreeselijk
doodsch en ongezellig kunnen maken. De huizen zijn er meestal
niet aaneengebouwd, maar echt dorpachtig onderling gescheiden
door meer of minder groote tuintjes, die in den zomer met hun
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bloementooi niet weinig bijdragen tot verfraaiing van ’t dorp.
Behalve een kerk en een school natuurlijk, vindt men geen andere
bijzondere gebouwen dan een schoon gelegen Sanatorium voor
vrouwelijke zenuwzieken en een daarbij behoorend paviljoen, de
inrichtingen Den Oldenhof en Veldzicht.
Het voormalige logement De Roskam is voor een paar jaar door
den eigenaar geheel verbouwd en logeabel ingericht en op dezelfde
plaats, waar vroeger de groote dorpsherberg stond met z’n groene
blinden, is nu kloek verrezen het hotel De Roskam dat met zijne
nette ruime kamers thans familiën herbergt uit den deftigsten
stand. Het aantal logé’s neemt ieder jaar toe zoowel in ’t hotel als
in kleinere pensions en wonder is het niet, want Gorssel is als aan-
gewezen voor zieken en herstellenden, die in dennenbosschen goe-
de lucht vinden en kalmte; voor families, die gedurende de zomer-
maanden eens volop genieten willen van de natuur en het drukke
zenuwachtige stadsleven eens afwisselen willen met een heerlijk,
rustig buitenverblijf; voor schilders, die de mooie plekjes op ’t doek
brengen willen, voor sportliefhebbers ook, die mooie wegen vinden
om te fietsen, en de rivier den IJsel dichtbij hebben, om te roeien,
te zwemmen, te visschen.
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Uit: Ons Markenboek april 1986, 4e jaargang nummer 2

MET DE BODE OP STAP IN 1817

H.J. Jansen

In 1817 werd de bodeloop van Zutphen naar Deventer vv aanbe-
steed. Het was de heer Trelker die deze dagelijkse wandeling van
Zutphen naar Deventer en terug wilde maken voor een inkomen
van f. 400,- per jaar. Hij moest daarvoor vroeg uit de veren, want
zijn vertrek werd vastgesteld op vier uur in de morgen. Hij mocht
daarbij niet treuzelen, want de gehele route diende hij in de tijd
van drie uren af te leggen. Bovendien ging de route niet over de
tegenwoordige rijksweg tussen beide steden, want die was er in
1817 nog niet en werd pas tien jaar later aangelegd. Ook zou deze
weg langer zijn dan de weg die onze heer Trelker liep, want hij
nam natuurlijk wel de kortste weg.
Het is wel jammer dat we thans deze weg, of beter gezegd dit pad
niet meer kunnen volgen, want in de loop van 150 jaren is er wel
heel wat veranderd aan de weg die door de bode gevolgd werd.
In 1817 was Zutphen nog een ommuurde stad en onze bode ging
niet via de Nieuwstadspoort in de richting van de tegenwoordige
Deventerweg, nee hij ging vóór deze poort links af de
Deventerstraat in en ging aan de noordkant de stad uit in de rich-
ting van de tegenwoordige Marsweg en vandaar volgde hij het pad
langs de IJssel in de richting van fort De Pol, dat op de grens van
Zutphen en Eefde lag. Bij genoemd fort aangekomen stapte hij het
brugje over de Polbeek over en had daarmee de gemeente Zutphen
verlaten.
Door de aanleg van het Twentekanaal in de jaren dertig is het pad
vervallen en ook fort De Pol is niet meer. Vroeger waren hier ook
de schietbanen, maar van dit alles is niets meer terug te vinden.
Alleen de IJssel is gebleven.
Maar onze bode wist nog niets van een Twentekanaal en zodra hij
de Polbeek was gepasseerd zag hij aan zijn rechterhand de boerde-
rij/herberg De Lugte, Het Eggink, Het Nijhuis en Het Valcke. Deze
boerderijen zijn eeuwenoud en worden in de dertiende en veertien-
de eeuw al vermeld. Zijn pad voert hem tussen de IJssel en het
Zwavink door en dan ziet hij de oude havezate Het Rijsselt. 
Het Rijsselt of het Rislo is al bekend uit het begin van de twaalfde
eeuw. Er was ook een marke Het Rijsselt en de hoofdhof zal waar-
schijnlijk de havezate Het Rijsselt geweest zijn, hoewel ook wel
eens werd beweerd dat Het Swavink de oudste en voornaamste
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geweest moet zijn. In 1817 was Het Rijsselt in ieder geval nog een
herenhuis en het heeft eeuwen toebehoord aan de familie Van der
Capellen. Bij de verkoop aan de heer Suringar was het herenhuis
reeds afgebroken en in 1851 is er de Nederlandsche Mettray ge-
opend.
Onze bode had daar nog geen weet van en liep zijn pad langs de
IJssel verder en kwam daarbij langs het Capellenbos, waarachter
de boerderij De Bovenkamp lag en iets verder Boonk.
Ter hoogte van de boerderij het Boonk, aan de IJsseldijk, lag de
herberg De Duizend Vrezen. In die tijd was de eigenaar van Boonk
ook de eigenaar van deze schippersherberg. Het jaagpad liep er
vlak langs, het was nog in de tijd van de zeilvaart en menig schip-
per moest met een lange lijn zijn schuit verder zien te krijgen als
er niet kon worden gezeild. De schippersherberg is in de tweede
helft van de negentiende eeuw afgebroken en de eigenaar bouwde
van het afbraakmateriaal een groepje van vijf woningen tussen de
Quatre Brasweg en de Kloosterweg. Ook dit complex huisjes kreeg
de naam van ‘De Duizend Vrezen’, doch in de volksmond werd het
‘Het Klooster’ genoemd. Het heeft in werkelijkheid niets met een
klooster te maken gehad, maar toch heeft de gemeente Gorssel de
zandweg aan de noordkant van deze huisjes de Kloosterweg
genoemd.
Omdat de IJssel hier een grote bocht naar het westen maakte,
ging onze bode de IJsseldijk af en liep rechtdoor over een beekje en
had daarmee de grens van Rijsselt en Eschede overschreden en
was nu in de marke Eschede aangeland en ging via de buitenbrink
naar het huis Eschede. Hij liep door de tegenwoordige
Sweersingstraat langs Het Busse, 't Wolferink, 't Ontyding naar
het huis Eschede, dat toen bewoond werd door de heer 
F.C. Colenbrander, die sedert 1799 eigenaar was. In 1823 was het
bewoond door Jhr. Leonard de Casembroot en in 1840 vestigde
zich hier J. Sappius Graevestein, die op 23 december 1862 over-
leed, waarna in 1863 het huis grotendeels werd afgebroken. De
Hof te Eschede wordt al in 1046 genoemd. Veel is er niet meer van
terug te vinden. Alleen het koetshuis bleef staan en werd boerderij
en is thans bewoond door de familie Makkink. Iets verder ligt de
boerderij Het Burgte of Dodink van de familie Tuitert.
Onze bode kon tussen deze boerderijen door naar Het Sweersing,
dat inmiddels is afgebroken en niet meer terug is te vinden. Hij
kwam dan langs Smeenk weer op de Gorsselse Enkweg uit. Ook
kon hij rechts langs Het Burgte gaan en kwam dan langs Het
Dijke bij de herberg De Muil of De Moyl. In deze herberg vergader-
de de marke Eschede en in 1572 werd ze door de Spanjaarden in
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brand gestoken. Ook zou in de boomgaard een groot aantal
Zutphense burgers zijn opgehangen.

Van de Gorsselse Enkweg ging de bode de Domineesteeg in. De
oude pastorie lag hier en is nog tot 1842 als pastorie van de
Gorsselse kerk in gebruik geweest. De laatste predikant was 
ds J. Coops. 
Naast de pastorie lag de boerderij Ilbrink en iets verder op het
eind van de marke Eschede lag Ewoldstede of Hekkert. Hier hing
het hek van de marke Eschede en zo kreeg deze boerderij zijn dub-
bele naam.
Nu ging de route over de Enk en hij bevond zich nu in de marke
Gorssel. Hij liet het dorp rechts liggen en ging via het Ravennest,
ook een oude herberg, naar het Klaphek. Links lag het
Frankengoed en de Barteldshofstede, waar de schoolmeester
Mensink uit Epse woonde.
Bij Het Walle ging zijn tocht weer richting IJssel via de
IJsselduintjes nabij de Ravensweerd naar de zogenaamde Houtwal
of zoals het toen heette het erve Dommerholt. Dit was een her-
berg/boerderij terwijl er tevens een voetveer was over de IJssel
naar Wilp. De loswal aan de IJssel is ook al erg oud en werd
gebruikt voor de aanvoer van turf en riet. Van hieruit verscheepte
men hout en eek per schip naar verschillende bestemmingen. De
oude eekschuur is bij de bevrijding op 11 april 1945 in brand
geschoten en ook het erve Dommerholt en het café De Houtwal
zijn in vlammen opgegaan. De herberg werd reeds genoemd in
1469.
Onze bode zal niet veel tijd gehad hebben om zich hier lang op te
houden, want hij was nu half weg en moest op tijd in Deventer
aankomen. Hij liep nu weer een pad langs de IJssel en bij de
Dommerbeek kwam hij in de marke Dommer of Dummeren, zoals
het vroeger heette. Sedert de dertiende eeuw vormde deze marke
één geheel met de marke Epse; men had ook één markerichter, nl.
de heer van Dorth.
Bij zijn tocht zag onze bode de oude boerderijen Het Kippe of
Kipperman, Holterman dat in de middeleeuwen Sundercamp heet-
te. Iets meer landinwaarts zag hij de Braeger, vroeger Breynger
genoemd, het erve Beunk, waar het gemeenteraadslid uit die tijd
woonde, namelijk Evert Beunk. Deze was ook richter van Gorssel-
Almen in de Franse Tijd. Achter het erve Beunk zag hij de bossen
van Het Hassink maar zijn pad liep meer links langs de boorden
van de IJssel richting De Lijstert en de stoevebelten langs de
rivier. Hij belandde in de Kletterstraat, waar ieder huis als her-

35



berg werd aangemerkt, omdat deze weg deel uitmaakte van de
oude Hessenweg, die zuidelijk van Deventer de IJssel kruiste. De
moderne Hessenweg of A1 gaat hier thans met een brug van oost
naar west.
Onze bode ging echter niet naar de IJssel, maar nadat hij het
Schöttelhuus en het Spinnewiel was gepasseerd, ging hij richting
Koerhuis. De laatste boerderij in Epse was het Noordinck of De
Noord. Dit was ook een herberg en hier vergaderde de marke van
Epse en Dommer. Als men tijdens zo’n vergadering wat wijn
tekort kwam, dan haalde men dat bij de waard van het tolhuis aan
de Koerhuisbeek.
Het Koerhuis was dus niet alleen een wachttoren aan de Gelderse
zijde van Deventer, doch er was ook een herberg gevestigd. Boven
op het Koerhuis was de wachtpost en bij onraad van Gelderse zijde
werd er een vuur ontstoken, zodat men tijdig de poorten van de
stad kon sluiten.
De Deventenaren hadden de Geldersen niet zo hoog en hadden dit
ook tot uitdrukking gebracht op de zuidzijde van de toren van de
grote kerk. Nog heden ten dage prijkt daar aan de Gelderse kant
van de toren het woord: ‘Vigila’ dat waakt betekent.
Zo kwam dan onze bode in Deventer aan en hij ging via het
Fennenoord en de stadsweiden ‘de Töge’ de stad in en naar wij
hopen nog net op tijd. De klok op de waag had nog net geen zeven
uur toen onze vriend de Brink overstak.

Of hij direct rechtsomkeert maakte is voor ons een vraag gebleven,
maar we mogen wel aannemen, dat hij na een tocht van drie uren
over niet al te beste paden en wegen de inwendige mens zal heb-
ben versterkt alvorens hij de terugtocht aanvaardde.
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Uit: Ons Markenboek juli 1987, 5e jaargang nummer 3

HERINNERINGEN 
VAN EEN OUD-HARFSENSE INGEZETENE

AAN DE CYCLOON DIE HARFSEN EN OMGEVING 
60 JAAR GELEDEN TEISTERDE

J.H. Goorman

Het is vrijdagmiddag 1 juni 1927, een prachtige zomerdag, vrij-
dags voor Pinksteren. Het is warm en de rust ligt over de
Harfsense Enk en omgeving. De bewoners zijn bezig op het land
met het onkruidvrij maken van de bieten en andere werkzaamhe-
den. Het belooft een goed jaar te worden.
Om ongeveer half drie begint de zon schuil te gaan achter een wol-
kendek, om drie uur wordt het plotseling zo donker, dat het lijkt
alsof het nacht is. Iedereen haast zich naar huis, enkelen kunnen
nauwelijks hun huizen bereiken en zien de wieken van de molen
van Hartgerink door een rukwind door de lucht vliegen. In een
niet te beschrijven korte tijd gaan huizen, bomen en kippenhokken
tegen de vlakte. Enkele hokken vindt men later op 1 à 2 km
afstand terug in de korenvelden, zoals bij het pluimveebedrijf van
Jimmink, toen nog in de Harfsense Enk.
De orkaan met zijn verwoestende kracht gaat verder in de richting
van Harfsen, op z’n weg een ravage achterlatend van ontwortelde
bomen en omgewaaide hooibergen, om opnieuw toe te slaan aan de
Bielderweg en omgeving. Hier gaat de prachtige, oude boerderij
De Bielder totaal tegen de vlakte. Enkele bewoners worden
gewond, onder andere de eigenaar de heer Ten Have (gekneusde
ribben) en een zoon door een beenbreuk.
Ook de boerderij van de familie Hakvoort krijgt het zwaar te ver-
duren. Gelukkig wordt de bewoners en vele anderen veel leed
bespaard door de zeer degelijke constructie als de grote schoor-
steen met groot geraas naar beneden komt, maar wonderlijk
genoeg blijft hangen op de keukenzolder. In die keuken bevinden
zich namelijk ongeveer twintig personen, het meest schoolkinde-
ren die er een veilig heenkomen hadden gezocht op weg naar huis.
Van een grote boomgaard, ongeveer honderd bomen in volle bloei,
blijft er bijna niet één overeind.
Twee houtslepers die nog net hun paarden bij Hakvoort binnen
konden krijgen vinden hun wagens, beladen met drie zware popu-
lieren, omgekeerd terug in de berm van de weg.
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Ook andere boerderijen liepen zware schade op. Zo werd de boer-
derij, nu bewoond door de familie Temmink, totaal van haar fun-
datie gerukt en moest voor herstel voor een groot gedeelte worden
afgebroken.
De veldgewassen die er prachtig voor stonden, onder andere de
rogge, toen het meest verbouwde gewas, lagen plat over de akkers.
Al met al een droevige aanblik. Wat kan een natuurgeweld in
enkele ogenblikken aanrichten.
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Uit: Ons Markenboek juli 1988, 6e jaargang nummer 3

KERMIS BIJ DE DRIEKIEFTEN

Wij ontvingen een aardig verhaal in dialect over de kermis die
vroeger bij de Driekieften werd gehouden. Het gehele verhaal past
ons inziens niet in het kader van ons tijdschrift. Het begin ervan
geeft echter enige historische feiten weer, die wij het opnemen
waard achten. 
Het verhaal is geschreven door J.L. Kettelaar Jzn. en begint aldus:

KIEVITSE KARMSE
Ieder, dee wel is met de stoomtram van Dèventer noa de Harfser
schoole is evaard, of dat ende wel is eloopen hef en de grintweg
biej de Pessink langs is egoane, kan weten, da’j dan eerst langs 
’t Rooje Harte komt woar Lodewiek Metienis wòont, en a’j dan nog
un gooje dreehonderd pas wieder goat, bi’j bie’j ’t huus van Ten
Have, van Gerritjenmeuje.
Dat huus is un soort van harbarge, zoo a’j der buten nog vriej vùlle
antreft; eenvoudig, goedkoop en zindelik; want Gerritjenmeuje is
un doanig helder wiefken, dee good op de kleintjes past en geerne
un betjen knap deur de wereld wil kommen, wat heur dan ook tot
nog too biester good elukt is.
A’j noe veur de deure stoat, met ’t gezichte noa Dorth op an, en iej
kiekt steil noa den hook van 't dak, dan kù’j doar un old uuthang-
bord zeen hangen, dat van iezer en geen klein betjen verroest is,
en dat biej harde wind ongemakkelik piepen en krassen kan, nog
vùlle slimmer, as een dreug kruwagensrad.
Dat uuthangbord hef der al zoo lange ehangen, da’j der hoaste
geen uuthangbord mèr uut zeen kùnt, en a’j neet bèter wisten zo’j
makkelik kùnnen denken, dat ’t un plaate old iezer was, zonder
wat anders.
Moar a’j heel scharp tookiekt, kom iej tot un ander risseltoat, en
dan begriep iej, dat an dat plaatiezer de harbarge zien naame hef
te danken; want dan vin iej der dree veugel op, dat kieften mot
verbeelden, alschoon dat ze un bedroofd klein betjen op kieften
liekt, moar vùlle meer op tuterings, dee de geeuwhonger hebt of op
leeuweriks, dee slim kolde hebt evat en noe op ’t punt stoat van te
proesten.
Albeneur, van spotten en belachelik maken hol ik noe eigelik niks
neet, en ’k wol alleene moar zeggen, dat 't geen kwoad kon, as
Gerritjenmeuje der is un cent of wat an spedeeren wol, um ’t olde
uuthangbord is un betjen op te loaten knappen en der dree bètere
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kieften op leet schilderen; want dee der noe op stoat te gapen, dat
bint groote klungels, en da’s meer as treurig, wi’k moar zeggen.
In de buurte hold ze elk joar nog karmse, net zoo good as in
Gosselt en in Epse en òveral; moar der bin neet stik zoo vùlle kro-
amen en drèischuutjes en kiekspullen en zuk gedoo. ’k Zal oe heel
kot vertellen, wat der dan is.
Den eersten Woenseldag in Augustus is 't karmse in Epse, en as 
’t dan Zundag is, dus veer dage der noa, dan is ’t Kievietse karmse,
en dan steet der un drèischuutjen van Giekengak of van un ander
veur ’t huus van Lodewiek Metienis, en doar kot biej twee of man-
ges wel dree kroamen. En biej De Dree Kieften steet nog is weer
een kroame, en veur ’t òverige hè’j der ’t heufd van Jut, woa’j met
un hamer op meugt sloan veur un paar onneuzele centen, en
kerels met drilborden, woa’j onder de zeuven of bòven de twaalf
mot smieten, um wat te winnen; of woar ze met drèierieje umme-
goat, um oe de pottemenee te lichten.
Janever kù’j der koopen, zoo vùlle a’j moar hebben wilt, biej De
Dree Kieften en biej Lodewiek Metienis in ’t Rooje Harte; want
Lodewiek hùld der biej zien kleermakerieje ook nog un harbarge
op noa. Verders loopt der dan hier en doar wieve met planeetjes,
woa’j op lèzen kùnt, da’j geweldig rieke en arg gelukkig zùlt wod-
den, en dat ’t lot oe uut epikt hef, um oe bòven alle starvelings te
zetten, en da’j in de Steenbok of in de Scharpejoen stoat, alles veur
éénen cent. 
En breefkes met mooie leedjes der op ku’j der ook kriegen, en de
vrouwleu, dee ze verkoopt, zingt oe oew ‘nieuw lied op un aangena-
me wijs’ veur, dat oe heuren en zeen vergeet, zoo mooi en zoo
dudelik.
’s Noamiddagens, zoo tegen en uur of veere, vieve, as ’t melken of
beestevoeren gedoan, of de middagsloap veurbiej is, kump 't jonge
volk zoo langzaam anzetten, en de olden, dee ook nog wel geerne
karmse holdt, sloft ook al zo zeuties an der noa too. En dan begint
de pret: Kookesloan, dat oe de hande der zeer van doot, en kooke-
hakken met de biele op ’t groote blok, en sukelaatjes tikken, net in
dree stukken, anders he’j ’t verspùld.
Vogelscheeten, zooals in Gosselt en in Epse, doar doot ze biej De
Dree Kieften neet an. Un keer hebt ze ’t wel is perbeerd; moar 
’t beveel niks, en noe geet ’t der ook èven good umme.
Moar dansen, ’s oavends biej Lodewiek en biej Gerritjenmeuje,
dansen, dat oe ’t zweet langs de neuze lùp en da’j hoaste kramp in
de beene kriegt van ’t harde trappen, um in de moate te blieven,
dat kùnt ze nargens bèter, as op Kievietse karmse. Dansen kùnt
ze der, groot en klein, duutse polka, schotse dree, karree, net van
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alles. Met wals en kedrille en zulk gesnor holdt ze zich weinig op;
doar kù’j neet hard genog biej stampen, zee? En as dan de jongs
kloare of brandewien met suker drinkt, en de vrouwleu karresou
en annies met suker, dan is ’t heele spul in odder, en dan hebt ze
allemoale schik van woar bij miej.
Noe, zoo’n enkele moal in ’t heele joar meugt de leu ook wel is un
betjen plezier hebben, ducht miej. Un mense is ummes toch ook
neet alleene in de wereld um te warken, loa’k moar zeggen. Moar
dat ’t der op zoo'n Kievietse karmse manges wel is arg schouw
hèer geet, zoo as ze miej wel is hebt willen wiesmaken, da’s glad-
weg un preùtjen, en dat wee’k eigens vùlle bèter, dat doo’k.
De leukes bint der vroolik en opgeruumd onder mekaare, da's
woar, en ze drinkt der wel is een paar glèskes janever meer, as ze
eigelik liejen kùnt: da's ook woar; moar dat der op Kievietse karm-
se altied un heele zooi de kaste invleegt veur ’t vechten da’s neet
woar, en dat de jongs an de Kieviet vùlle ruzieachtiger bint as
anderweggens, da’s finoal un preùtjen.
Iej kùnt lichte noagoan, dat de jongeleu al un heelen tied in ’t veu-
ren heur centen biej mekaare hold, um op de karmse neet met en
leùge pottemenee te stoan; want da’s joa ’t akeligste, wa’j met
meugelikheid hebben kùnt. En un paar wekke veur de tied begint
ze ook al is un betjen rond te zeene noa un kennisse, woar ze dan
met zùlt karmse holden; want ze doot doar neet as in de stad, woar
ze mekaare moar efkes ankiekt, um vief menuten later al un pùt-
jen te dansen of langs de weg te spanseeren.
Noe kan ’t natuurlik wel is gebeuren, dat twee of dree van dee boe-
renjongs biej ongeluk ammoale un good eugsken op ’t eigenste
deerntjen hebt.
En in zoo’n geval he’j gewoonlik de poppen lillik an ’t dansen. Dan
begint ze mekaare schèl an te kieken, zoere gezichten te trekken,
eindelik te vleuken en te dommeneeren, en op ’t leste, joa, dan
kriegt ze mekaare wel is zoo hen en weer biej de ooren of slùt den
eenend den anderen un stuk of wat blauwe oogen en un paar
kapotte ribben; moar anders, nee, zoo arg vechterig bint ze der
neet uut evallen, lange neet!
Enz ....
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Herberg De Driekieften, links het nu vervallen gedeelte van de 
Driekieftenweg



Uit: Ons Markenboek april 1989, 7e jaargang nummer 2

GORSSEL EN DE ELF MARKEN

H.J. Jansen

Zodra een onderzoeker in de geschiedenis van de gemeente Gorssel
duikt, komt hij of zij niet verder dan de Franse Tijd. In deze tijd
(1811) is de gemeente ontstaan en na de samenvoeging met de
gemeente Dorth in 1831 is er niet veel wijziging gekomen in haar
grenzen. Wel is er een klein deel na de Tweede Wereldoorlog afge-
staan aan de buurgemeente Zutphen. Deze gemeente had drin-
gend behoefte aan uitbreiding en zo kwam de omgeving van de
Voorsterallee binnen de grenzen van Zutphen. Gelukkig bleven de
oude havezaten Den Dam en Het Klaphekke behoren tot onze
gemeente en ook De Voorst bleef buiten deze annexatie.
Hoe werd nu het platteland bestuurd voor de Franse Tijd? In de
steden was dit wel duidelijk geregeld en meestal al vastgelegd bij
het verlenen van de stadsrechten. Men had daar een schout, sche-
penen en ook burgemeesters. Het platteland bestond uit buurten,
kerspelen en ambten. In de middeleeuwen heeft het ambt geen
grote plaats ingenomen en kwam de buurt of het kerspel op de eer-
ste plaats. Pas in de zestiende eeuw komen dan de ambten en ont-
stond het richterambt Gorssel-Almen of wel Almen-Gorssel en de
Heerlijkheid Dorth met een eigen gericht. Voor de rechtspleging
was er dus het Richtersambt of de Heerlijkheid Dorth, maar
bestuurlijk was men afhankelijk van het markerecht. De marken
waren dus publieke lichamen die een deel van de plaatselijke rege-
ring was opgedragen.
Hoewel er verschillende theorieën zijn over het ontstaan van de
marken en het tijdstip van het ontstaan, menen wij dat voor onze
gemeente uitgegaan mag worden van de Grote Volksverhuizing in
de vierde en vijfde eeuw. De Franken vertrokken naar zuidelijke
richting en de Saksers vestigden zich in onze landstreek. Zij kwa-
men in groepen en aan iedere ‘vrije’ werd een erf of hoeve toegewe-
zen als vast bezit en als die hoeve niet vrij was, omdat de vorige
bewoner er nog verbleef, werd deze laatste als zijn ‘horige’
beschouwd. De gronden, die niet werden toegewezen, werden als
gemeenschappelijk bezit beschouwd en bleven ter beschikking van
de eigenaren van de erven of hoeven. Dit waren dan de ‘gewaarde’
hoeven en zij vormden de klasse van de geërfden, die over alles
wat de marke aanging, hadden te beslissen.
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In den beginne werd alles volgens de overlevering en ongeschreven
wetten bestuurd; vandaar dat we weinig of niets weten van het
begin van de markehuishouding.
Zodra echter lezen en schrijven gemeengoed worden, blijkt er ook
behoefte te bestaan de besluiten van de markevergaderingen vast
te leggen in markecedulen en volgens ons is het daarom dat onze
markeboeken zo laat, vijftiende en zestiende eeuw, aan ons kon-
den worden overgeleverd. Uit oorkonden en oude akten waren de
namen van de marken al in de tiende, elfde en twaalfde eeuw
bekend, maar markeboeken uit die tijd zijn ons niet bekend.
Bovendien blijken zowel in Almen als in Gorssel markeboeken ver-
loren te zijn gegaan en de aanwezige markeboeken beginnen alle-
maal te verklaren dat het oude verloren is gegaan. Als men weet
dat door de oorlogen in de zestiende eeuw hele landstreken in de
Achterhoek niet bewoond waren, omdat de boerderijen waren ver-
brand en het land niet werd bewerkt, dan kan men ook begrijpen
dat de markegeschriften verloren zijn gegaan ten gevolge van die
oorlogen en dergelijke.
Dat de boeken en geschriften die we nu kennen stammen uit de
vijftiende en zestiende eeuw is volgens onze mening geen bewijs
dat toen ook de marken zijn ontstaan. 
Uit welke marken is de gemeente Gorssel nu ontstaan?
Bij de beantwoording van deze vraag kan niet worden volstaan
met de opsomming van de elf marken, die hierbij waren betrok-
ken. De nieuwsgierige lezer wil meer weten van deze marken en
we hebben een onderzoek ingesteld, maar moeten tot onze spijt
zeggen dat lang niet alle gegevens boven tafel zijn gekomen. Niet
alle archieven zijn goed bewaard gebleven en van bepaalde mar-
ken is er helemaal geen archief. In zo’n geval is nagegaan of er ook
andere stukken, bijvoorbeeld processtukken, aanwezig waren
waaruit een en ander kon worden vastgesteld. Bij ons onderzoek
zijn we uitgegaan van de juiste naam van de marke, wanneer voor
het eerst genoemd, waar werd vergaderd, wie was de markerichter
(voorzitter van de markevergadering), waar is het archief te vin-
den en wanneer werd de marke opgeheven. Bovendien hebben we
de eerst vermelde markerichter trachten op te sporen en zijn nage-
gaan of deze in het bezit was van een familiewapen.
Hiervan hebben wij het volgende lijstje kunnen samenstellen:

46



DE ELF MARKEN

*) Oudste lijst van 22 gewaarden en twee katers van 1421; alle
namen bekend. Vermoedelijk, voordat er een markerichter was,
bestuurd door de vier hoeven: 1. Smedinck, 2. Ebbinck, 
3. Wunderinck en 4. Baltinck (vermeld op klokken 1646 van
Almen).

Familiewapens: Van Dorth, Stakebrand, Van Eschede,
Schimmelpenninck, v.d. Capellen, Van Lintelo en Van Vieracker. 

Zoals we uit het voorgaande hebben kunnen opmaken waren de
gemeenschappelijke gronden markegronden en de eigenaren van
de hoeven of erven hadden hierover te beslissen. Niet alle eigena-
ren bleven op hun hoeven wonen en zij verpachtten vaak hun
eigendom (geheel of gedeeltelijk). Deze pachters werden meiers
genoemd. Aanvankelijk waren de marken bewoond door landbou-
wers, doch er kwamen ook handwerkslieden, die naast hun boe-
renbedrijf een vak uitoefenden, zoals timmerman, smid, leerbe-
werker, wever enz. Zij kregen dan vergunning zich te vestigen en
tegen vergoeding konden zij een klein stukje markegrond tijdelijk
gebruiken en er een huisje bouwen. Dit werden de katers of keu-
ters, die geen ‘waar’ recht hadden in de markehuishouding. Dit
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naam bekend plaats van archief familienaam wanneer
sedert vergadering 1e markerichter opgeheven

Epse en 1266 ‘t Noordink ja Van Dorth (erf) 1827
Dommer en Pessink en 1913
Dorth 1288 Erve Meilink ja Van Dorth (erf) 1856/1865
Schoolt 1288 Erve Scholthof ja Van Dorth (erf) 1843/1844
Gorssel 1253/1560 De Roskam ja Stakebrand 1837
Eschede 1046/1546 De Moyl/De Roskam ja Van Eschede/

Van Voorst 1842
Eefde 1294/1601 Erve Nuessink nee Schimmelpenninck 1827
Rijsselt 1105/1546 De Poll/Rijsselt ja v.d. Capellen 1826
Angeren 1290 Laatste Stuiver ja v.d. Capellen 1893

‘t Have of Haveke
Wolfeler 1272/1515 Den Dam nee v.d. Capellen niet 

bekend
vóór 1885

Almen 1188/1598 met Harfsen ja Lintelo 1826/1828
in de Kapel

Harfsen *) 1313/1421 lx Almense Meule ja Van Vieracker 1837



werden de opkomende burgers en meestal niet gebonden aan per-
soonlijke diensten. De nakomelingen van de oorspronkelijke hori-
gen hadden nog lang persoonlijke verplichtingen, naast zakelijke,
aan hun heren. Ook de meiers van de grote hoeven werden man-
nen van invloed en werden soms eigenaar van de gepachte hoeve.
Zo ging dit de eeuwen door en het is daarom zo begrijpelijk dat in
de vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw de meeste
gewaarden van de hoeven in de marke, gezeten burgers waren van
de ons omringende steden, vooral Zutphen en Deventer.
Vanaf den beginne waren de grenzen van de marke nauwkeurig
vastgesteld en met de buurmarke geregeld. De grenzen waren
veelal natuurlijke grenzen zoals waterleidingen, beken, houtwal-
len en dergelijke. Toch werden bepaalde grenzen met palen of ste-
nen gemarkeerd en dat ging gepaard met wat feestelijk gebeuren.
Men nam vooral de kinderen mee, zodat die zich in lengte van
dagen zouden herinneren waar de steen of paal was neergezet.
Soms kregen ze wat lekkers, maar soms ook een geducht pak
slaag, waardoor de herinnering aan de plaatsing van de grenspaal
altijd bij hen zou blijven. En wee hem die de grenspaal durfde te
verzetten. In het grijze verleden werd dit zelfs met de dood
bestraft. Er ging ook geen vergadering van de marke voorbij of er
kwam wel ergens een grens ter sprake en talloze malen zijn er
jarenlange processen gevoerd over een grens tussen twee marken.
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Op de grens van de marken Eschede, Harfsen en Eefde.
Foto: W. Wichers.



Ook werd de marke betrokken bij de ontwatering van bepaalde
stukken grond en moest men beken en waterleidingen gezamenlijk
onderhouden. Dit gold ook voor de wegen en de duikers en bruggen
in die wegen en voorden in de beken.
Ook de dijken langs de IJssel en Berkel moesten gezamenlijk wor-
den onderhouden en ook de kribben in de IJssel waren het werk
van de markegenoten.
Alle belangrijke dingen liepen via de marke en toen het
Christendom kwam en er kerken moesten worden gebouwd, werd
daarbij ook de marke betrokken. Men kreeg zo ook de zorg voor de
kerk, de pastoor, naderhand de dominee. Naast de kerkelijke
zaken kwam ook het onderwijs. De oudste scholen uit onze
gemeente zijn dan ook voortgekomen uit de marke. Uit die tijd
stamt ook de samenwerking van verschillende marken, die geza-
menlijk een kerk of school stichtten. We zien dat duidelijk in
Gorssel: Gorssel en Eschede; in Almen: Harfsen en Almen, kerk te
Almen en kapel te Harfsen; Eefde: de vier marken uit Eefde waren
onderhoudsplichtig aan Warnsveld, een samenwerking dus met de
marken van Warnsveld; Epse was kerkelijk ingedeeld bij de
Bergkerk te Deventer. De grenzen van Epse en Dommer golden
nog in de twintigste eeuw. Dorth kwam kerkelijk bij Bathmen te
horen en het markeboek van Dorth vermeldt dat het collatierecht
toekwam aan de Heer van Dorth en aan de Abdis van Ter
Hunnepe. Wel had Dorth als heerlijkheid een eigen school en
schoolmeester. De Epser school hoorde toe aan het klooster Ter
Hunnepe en pas in 1830 komt er een school van de gemeente
Gorssel, die met de school van Dorth wordt gebouwd aan de
Bathmenseweg, hoek Oude Larenseweg. We hebben dus te maken
met twee kerspels, namelijk Gorssel en Almen, samen vier marken
van de elf. 
Twee marken, Dorth en Schoolt, hoorden onder de kerk van
Bathmen en Epse en Dommer onder Deventer. De vier marken,
die thans het dorp Eefde uitmaken, inclusief de Voorst, kerkten in
Warnsveld. 
Ook Almen heeft in den beginne onder Warnsveld behoord, maar
is in 1272 al een eigen parochie.
De vergaderingen van de marke moesten tevoren worden aange-
kondigd. Dit kon per marke verschillen, maar in de meeste geval-
len werd gebruik gemaakt van de ‘Kerckenspraeck’. 
Dit gebeurde zondags na de kerkdienst en meestal buiten op de
stoep van de kerk of een bepaalde plek bij de kerk. De pachters of
meiers waren verplicht hun landheren hiervan in kennis te stellen
en vaak machtigde de landheer de pachter om de vergadering bij
te wonen. 
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De voorzitter van de marke werd meestal de markerichter ge -
noemd en deze liet zich bijstaan door een markeschrijver of secre-
taris. 
De vergaderingen vonden meestal plaats op een vaste plek of aan-
gewezen herberg. De marke Epse had naast de Erfmarkerichter
ook nog twee boerrichters. Deze waren aansprakelijk voor een goe-
de convocatie van de vergaderingen en moesten daartoe langs de
erven om de gewaarden in kennis te stellen van de vergadering. 
Naast de huishoudelijke vergadering werd ook gedacht aan de
inwendige mens en de vergadering van de marke Harfsen kostte
in 1634 160 guldens en vijftien stuivers. 
De rekening zag er als volgt uit:
Van Hendrik Rycken een exhooft wiin 
met een ancker waervan die ancker 
Marienborgh geholden heeft, 38. 0.0
Nogh een pype ad 57. 0.0
Twee vat Lubecks bier ‘t vat ad 
f 14.00 facit 28. 0.0
Voor impost van wiin en bier 17. 0.0
Een schaep ad 3.12.0
Aen wittebroott 1.10.0
Aen pleskes ende kraekelingen 1.10.0
Voor Vuyr ende gebroocken glasen 3.  6.0
Voor twee paer jonge hoender 0.15.0
De huysluyden noch apart verteert aen
scholte Willems huys 8.  0.0
Aen boter 1.10.0
Aen groff broott 0.12.0

160.15.0

Zo te zien ging men niet met een lege maag naar huis en menigeen
zal vrolijk zingend thuis gekomen zijn. In zo’n vergadering werd
ook rekening en verantwoording afgelegd van de financiële toe-
stand van de marke. 
Hoe kwam de marke aan inkomsten? Deze werden verkregen door
verponding (grondbelasting), schatting, pacht, vergoeding voor het
aangraven van gronden, rechten voor het ‘opbranden’ van paarden
en koeien, verkoop van bomen, recognitiën en opgelegde boetes
enz. Belastingen in natura bestonden uit het verlenen van hand-
en spandiensten voor aanleg en onderhoud van wegen, dijken, dui-
kers, waterleidingen e.d. Het incasseren van de verponding c.q.
belasting geschiedde door een gezamenlijke ontvanger, waarvoor
iedere marke een bijdrage moest doen. 

50



Om controle uit te oefenen of de markerechten en plichten werden
nageleefd hadden de meeste marken scheuters of schutters in
dienst. Dit waren de voorlopers van onze veldwachters. Meestal
hadden zij geen vast salaris en werden zij per stuk vee betaald dat
door hen geschut werd. Dit leidde soms tot vervelende situaties,
omdat zij vaak van partijdigheid werden beschuldigd. Zo wordt
geklaagd (in 1598) dat er uit de marke Gorssel vee is gedreven in
die van Epse en daar ook heeft geweid. Speciaal heeft zich aan
deze overtreding schuldig gemaakt de Gorsselse schaapherder en
onder diens hoede staande kudde. Dit schrijft Diderick van Dorth,
markerichter van Epse en Dommer aan de markerichter van
Gorssel. Deze laatst genoemde, Goossen Bueninck genaamd,
schrijft op 19 juni 1598 terug, dat juist de markegenoten van
Gorssel reden tot klagen hebben en wel in het bijzonder over Jan
ten Kippe, die, wanneer hij er maar even kans voor ziet, de
Gorsselse koeien binnen de grenzen van Epse drijft. Bovendien is
geconstateerd dat de Epsenaren ‘die frocht opgebraecken unde
opgeworpen hebben’ om toch maar Gorsselse koeien in de Epser
marke te kunnen krijgen. Hij verzoekt dan ook de ‘Epser huislue-
den’ te ‘onderrichten, dat sie haere felt frochten bielangs haeren
enck met hecken unde tuenen offte gravens willen versorgen’.
Hieruit blijkt wel dat de schutters niet altijd zulke brave jongens
waren. Hoe een en ander geregeld is lezen we niet en vermoedelijk
is dit onderling wel geregeld.
Ook geschillen tussen de markegenoten onderling of tussen de
marke en een markegenoot kwamen voor en werden vaak zelf door
het bestuur van de marke opgelost. Zo ontstond er in 1527 een
geschil tussen de marke enerzijds en Hasken van Dommeren
anderzijds. Om dit op te lossen komen de partijen op donderdag
voor Sint Margriet (11 juli) van hetzelfde jaar het volgende over-
een: Van Dommeren en zijn erven of nakomelingen zullen ten
behoeve van het vee der gewaarden en verdere ingezetenen van de
marke met ingang van mei 1528 op het Hassink een hengst, een
stier en een beer houden, echter onder voorwaarde: dat de geërf-
den deze drie dieren zullen laten weiden tussen hun vee in de aan
de marke behorende weerd (Epserweerd); dat Van Dommeren of
zijn erven eeuwig, rustig, vredig en ongehinderd op de voor hen
voordeligste wijze in gebruik zal hebben het der marke toebeho-
rend stuk land geheten ‘Haesken Mathe’; dat hem levenslang ten
gebruike wordt afgestaan het plaatsje ‘Hassinck Breynger’; dat
wanneer Gods wil zijn laatste levensdagen daar zijn, hij dit plaats-
je als zijn eigendom zal mogen beschouwen en er mee zal kunnen
handelen naar eigen goedvinden, mits zonder bedrog of falsificatie.
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Als eerste schutter in de marke Harfsen vonden we Derryck
Garryts in 1598. In 1600 wordt hem een jaarlijkse beloning toege-
kend van ‘vyer daler, uyt de broecken (boetes)’ te ontvangen, mit
noch den vierden part van die broecke ende dat so voort jaerlijks
ende alle jaer, soe lange sijn diligentie gespeurt wort.’
Enkele van zijn eerste aanhalingen uit die tijd willen we u niet
onthouden: 
- Berent Wunderincks paerden in den Enck, een gulden ad 

20 stuver;
- Ebbinck zijn peerden twye mael uit den Enck geschuttet, 

twye carolus gulden; 
- Banninck zijn kuene een mael in den Enck geschuttet op een 

carolus gulden; 
- Gosen Haesewinkel tweemael zijn varcken geschuttet een 

carolus gulden; 
- Aelbert op Nuelant zijn schaepen uyt dat felt geschuttet 

eenen daler;
- Sluyseman van dat heetplucken, vier gulden (heet = hei) enz.

Van de schutters nog even naar de markerichters. Vanaf den
beginne zullen alle markerichters wel gekozen zijn door de marke-
genoten. In de zestiende eeuw zien we echter naast de gekozen
markerichter ook de erfmarkerichter. Het markerichterschap is
dan verbonden met een boerderij of kasteel. Zo was de Heer van
Dorth erfmarkerichter van Dorth, Epse en Dommer, en Schoolt. In
Gorssel was dit het geval met de marke Eschede, waarbij de Heer
van Eschede ook erfmarkerichter was.
We vermoeden dat de marke het Rijsselt verbonden was met de
hof Het Rijsselt en het markerichterschap werd, zover ons bekend
door de familie Van der Capellen uitgeoefend. Toch spreken de
notulen steeds van de markerichter.
De marke Angeren was verbonden met ‘t Have en naderhand 
‘t Haveke en eind zeventiende eeuw spreekt men van erfmarke-
richter. Marke ‘t Wolfeler was verbonden met Den Dam en ook
hier was sprake van een erfmarkerichterschap.
Dit was eveneens het geval in de marke Almen; de heer van De
Ehze was hier de erfmarkerichter. In Harfsen was een gekozen
markerichter, doch in 1602 ontstaat er een verschil van mening
met de Heer van De Ehze, Everhard van Lintelo, die beweerde dat
hij erfmarkerichter was van Harfsen. Harfsen wilde hem wel
erkennen als markerichter, doch niet als erfmarkerichter. De
gemoederen werden wat verhit zodat besloten werd een tweede
markerichter te kiezen en wel Thomas van der Capellen. De rent-
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meester van het Zutphense klooster Isendoorn verklaarde “noch in
sess dagen brieven gelesen tho hebben, die Jacob van Vierackeren,
als gekoeren marckerichter, neffens geerffden versegelt heft”.
De twist duurde tot 1612 en kwam toen weer opnieuw ter sprake,
maar het duurde toch nog tot 1615 toen deze kwestie werd bijge-
legd. Vanaf die tijd had ook de marke Harfsen een erfmarkerich-
ter.
Bij het doorbladeren van de notulenboeken van de marken vonden
we dat de marken steeds betrokken zijn geweest bij de kerkelijke
zaken in beide kerspels. Er werd wel niet beschikt over het colla-
tierecht en pastoor en naderhand predikant werden niet door de
markebesturen benoemd, maar we kunnen rustig vaststellen dat
de besturen er wel in werden gekend. De kerkmeesters en ontvan-
gers werden wel door de marke benoemd, alsmede de koster,
schoolmeester, organist en doodgraver.
Voor Eschede en Gorssel werd bij kerkelijke en onderwijszaken
een gecombineerde vergadering uitgeschreven voor de geërfden
van Eschede en Gorssel. De erfgenamen van Eschede constateer-
den in 1681 dat de marke Gorssel zich hieraan niet hield en zij
protesteerden hiertegen: “Attesteere ick ondergez. dat op den laes-
ten marckendagh, soo binnen Gorssel is gehouden, erschenen syn
de persoonen van mr. Johan Volmer en Hend. Gaickink als gecom-
mitteerdens uyt die van Eschede en hebben versocht dat men hen
verners over gene saacken, raeckende de Gorsselse Kerk, niets
mochten resolveren als met kennisse der Erffgenamen van
Eschede. Waarop by die van Gorssel is aenbelooft hierover int toe-
comende met die van Eschede altyt te sullen en willen leven in
goede harmonie”. Actum den 14 January 1683 (J. v. Essen).
Als eerste schoolmeester van Gorssel vinden we Jan Duym in
1640. Deze betrekking was gecombineerd met de baantjes van kos-
ter, voorzanger, klokluider, doodgraver en in Gorssel sedert 1745
markeschrijver en aflezer van publicatiën.
Als eerste koster te Almen vinden we in 1663 Alexander
Fargharson, die dan tevens markeschrijver is. Vermoedelijk was
hij ook schoolmeester te Almen, omdat ook in Almen deze baan
gecombineerd was, net als in Gorssel.
Op 3 september 1828 kocht de gemeente van de marke Eschede
500 roeden grond voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats
tegen de prijs van vijf stuivers de Rhijnlandsche roede. 
De begraafplaats om de kerk werd in 1829 gesloten, evenals de
begraafplaats bij de kerk van Almen. Van de marke Harfsen werd
Ilsincks dennenkamp aangekocht, groot ongeveer een bunder. De
kosten werden hier door de marke gedragen met inbegrip van het
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aanleggen van de sloten en het egaliseren van het terrein, waar-
van de kosten f. 270,- bedroegen. Wel stelde de marke als voor-
waarde dat alle huizen in de buurschap Harfsen onontgeltelijk een
grafstede op de nieuwe begraafplaats zullen bekomen en deze
voorwaarde werd bevestigd door een raadsbesluit van de gemeen-
teraad van Gorssel d.d. 14 januari 1829. Ook in Gorssel werden de
verloren gegane grafrechten vervangen door grafrechten te verle-
nen aan de geërfden van Gorssel en Eschede. Dit recht werd bij
akte verleend: ‘Acte van Afstand van Graven’, gedateerd maart
1837. Nu na 150 jaar bestaan deze grafrechten nog steeds.
Aangezien door verplaatsing van de begraafplaatsen het gevaar
ontstond dat een afzonderlijke doodgraver zou worden benoemd,
schreven de schoolmeesters van Almen en Gorssel, dat zij de
afstand voor lief namen en gaarne het ambt van doodgraver zou-
den blijven vervullen. Dit baantje gaf een vast inkomen van f. 30,-
per jaar en daar had men wel een wandeling voor over. Aan beide
verzoeken werd voldaan; in Gorssel was toen W. v.d. Mey school-
meester en in Almen was dit Aaldert Willems.
In de vergadering van de marke Eschede d.d. 8 september 1764,
komt voor het eerst de brandweer ter sprake, maar pas een halve
eeuw later (1814) vinden we dat een brandspuit zal worden aange-
schaft en dat als bewaarplaats een huisje aan de kerk zal worden
gebouwd. In 1826 wordt de spuit overgedragen aan de gemeente
Gorssel, onder voorwaarde dat de marke ontslagen zou zijn van
het onderhoud. 
Voor Harfsen en Almen besloten op 27 augustus 1817 de erfgena-
men tot aankoop van een spuit voor Harfsen. De spuit werd in het
oude dorp Harfsen geplaatst dichtbij de oude kapel. Dit huisje is
bij de bevrijding van Harfsen in april 1945 verwoest. In 1826
vraagt Almen bij monde van Abraham Jan Markvoort een eigen
brandspuit, die nabij de kerk in Almen zal worden geplaatst. Een
derde van de kosten zou door de marke Harfsen worden gedragen,
op voorwaarde dat de spuit van Almen evenzeer voor de ingezete-
nen van Harfsen zal wezen, als omgekeerd.
Bij de komst van de Fransen in 1795 werd het al spoedig duidelijk
dat het einde van de marken door de nieuwe heersers zou worden
bevorderd. Men heeft kosten noch moeite gespaard om de marken
op te heffen, maar de marken overleefden de Franse bezetting, het
Koninkrijk Holland en de inlijving bij Frankrijk. Toch was het een
eerste aanzet geweest om tot opheffing te komen. Toen dan ook de
ingestelde gemeenten uit 1811 bij de bevrijding in 1813 gehand-
haafd bleven, was het wel duidelijk dat de markebesturen hun
langste leven hadden gehad. Toch bleek veel tijd en overleg nodig
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om tot een goede oplossing te komen, vooral voor de agrarische
bedrijven die afhankelijk waren van de markegronden. Het heeft
praktisch toch nog een eeuw geduurd voordat de laatste marke-
grond was verdeeld (Epse 1914) en het hoofdstuk ‘Marke’ kon wor-
den afgesloten.
We hopen dat dit stuk over de marken een duidelijk beeld zal
geven over het functioneren van de marke voordat er sprake was
van een gemeentebestuur.
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in Gorssel.
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Uit: Ons Markenboek januari 1990, 8e jaargang nummer 1

HET GORSSELSE WEGENNET IN 1817

H. Rol

In de zomer van 1817 wilde de Gouverneur van de Provincie
Gelderland wel eens precies weten hoe het met de wegen in zijn
gebied gesteld was. Alle burgemeesters werden uitgenodigd een
inventarisatie van de wegen en straten in hun gemeente te maken
en deze opgave persoonlijk te komen toelichten.
Burgemeester De Vuller zal het allemaal wel in zijn keurige hand-
schrift hebben opgeschreven en de Gouverneur een net document
hebben overhandigd. In het gemeente-archief is echter een zeer
slordig, zonder een enkel leesteken geschreven stuk bewaard
gebleven. Er staat echter zoveel interessants in, dat ik de tekst
hieronder in zijn geheel, door mij van leestekens en enige toelich-
ting voorzien, laat volgen:

1e. De Koninglijke weg 
(Koninklijke wegen waren in de A-categorie, van landelijk belang).
Beginnende bij de Hulsterbrug voor Zutphen; lopende langs den
Laatsten Stuiver, de Blaauwe Schuit, de Erven Enzink en Altena;
door den Eefschen Enk, het Eefsche en Gorsselsche veld; door het
Dorp Gorssel, het Gorsselsche en Epser veld voorbij het Erve
Holterman in Epse; door den Epser Enk langs Withagen (alwaar
een handwijzer staat), de Herberg den Pessink, het Erve Brink man;
door de straat de Koesteeg, voorbij de Herberg het Spinne wiel, over
den Epserwaard tot aan het Koerhuis voor Deventer.

2e. De Groote Heerenwegen 
(dit waren wegen in de B-categorie, van provinciaal en regionaal
belang)
a. De weg van Zutphen op Laren. Schietende uit de gemelde

Koninglijke weg bij de Blaauwe Schuit in Eefde, lopende langs
den Dennenbosch, den Huize Boedelhof, voorbij de Eefsche
molen, door het Eefsche en Almsche veld, voorbij Beumers
plaats, het Koersel, de Herberg den Stop, door het Harfsche veld
en den Scheggertdijk, langs het Erve Lebbink tot aan Dochteren. 
Bij de Eefsche molen schiet uit deze weg een tak of weg, die ook
voor een Heerenweg wordt gehouden, op de Buurschappen
Harfsen en Oolde. Voorbij het Erve de Poorte, den Huize het
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Hu1ze, door het Harfsche veld over de Hoentjes brug langs de
Harfsche Kapelle, door den Harfschen Enk, voorbij het Erve
Klein Mensink en Braakhekke, door het Harfsche veld nog op de
Plumpe naar Oolde. 

b. Nog een weg van Zutphen op Laren. Beginnende bij de Waard -
veensche brug voor Zutphen; lopende over den Hogen kamp
langs den Huize den Dam, het Erve Slagboom, door den
Jufferdijk, door het Eefsche veld, komende bij Beumers plaats
op de boven gemelde weg van Zutphen op Laren. 

c. De weg van Zutphen op Bathmen. Schietende van de Koning -
lijke weg bij genoemd Erve Ensink in Eefde; langs de Erven
Ilbrink, Schuerink en Huurnink in Eefde, door het Eefsche
veld, voorbij het Erve Esterhold, agter den Huize het Joppe
langs Dijkman en de Drie Kievieten in Epse; door den Dorter
Dijk, langs den Huize Dorth en de Dorthsche molen onder
Bathmen. 

d. De weg van Deventer op Laren en Lochem. Schietende uit de
Koninglijke weg in Epse bij de Handwijzer tusschen Pessink en
Withagen; lopende door de Veldstraat langs de Erven Wansink
en Buitenkamp; door het Epscher veld tot aan den Dorterdijk;
des winters draait dezelve langs den Huize Dorth bij de
Herberg de Roskam, loopt door een dijk langs den Huize Dorth
voorbij de Erven Kolenkolk en Markvoort door het veld naar
Laren. Des zomers gaat dezelve dwars over den Dorterdijk in
het Epscher veld; door het Harfsche veld, langs de Erven
Overveld, de Plumpe en Altvoort, door de Plumpersteeg of
straat ook naar Laren. 

e. Nog een Zomerweg van Deventer op Laren en Lochem. 
Schietende uit de Koninglijke weg tusschen de Herbergen
Pessink en Spinnewiel, bij het Erve Brinkman door de Dorter
Kampstraat langs den Dorterkamp, het Erve Dijkman, door
het Epscher veld, komende aldaar op de laatst vermelde weg. 

f. De weg van Deventer op Aalten enz. 
Schietende ook bij de genoemde Handwijzer van de Konings
weg door de Veldstraat en lopende van de weg op Laren en
Lochem bij het Erve Buitenkamp in Epse; ook door het Epscher
veld langs den Huize het Joppe, vervolgens door het Harfsche
veld over de Hoentjes brug door het Harfsche en Almsche veld,
voorbij het Erve Vunderink, de Almsche molen, over de
Spitholterbrug langs het Erve Spitholt en het Holtmark nog
door het Almsche veld op Hengelo. Uit deze weg schiet nog een
dito, die zomers nog wel eens gebruikt wordt van Deventer en
Gorssel naar Lochem. Beginnende bij het Hoentjen in Harfsen,
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lopende door de Harfsche straat langs de Erven Wunderink,
Maatman en Esveld op de Dochtersche molen. 

g. Zomerweg van Deventer op Markeloo, Goor enz. 
Lopende door deze gemeente achter door de Kring van Dorth
langs de Schipbeek bij den Wippert.

3e. De dorps-, markt- en buurtwegen, lste klasse.
a. De weg schietende uit Koningsweg bij Altena in Eefde; lopende

aan de westzijde door den Eefschen Enk voorbij Platenkamp;
door het Eefsche en Gorsselsche veld langs den Huize Eschede;
langs de Grote en Kleine Muil in Gorssel en de Erven Ilbrink
en Hekkert aan de westzijde door den Gorsselschen Enk langs
Klaphekke naar het Dommerhold. 

b. De weg beginnende in het dorp Gorssel aan de noordzijde van
de Roskam, lopende over een nieuwe dijk door het Gorsselsche
veld langs het Joppe tot bij Dijkman, alwaar dezelve schiet op
de weg van Zutphen op Bathmen en Holten, dienende tot com-
municatie van Gorssel en Bathmen. 

c. De weg beginnende ook in het dorp Gorssel aan de zuidzijde
van de Roskam, lopende door een straat tusschen Bloemkamp
en de Veldstraat genaamd, door het Gorsselsche veld schieten-
de in het Harfsche veld in de weg van Deventer op Aalten, die-
nende tot communicatie van Gorssel en Harfsen. 

d. De weg beginnende bij den Huize Rijsselt, lopende langs de
Erven Eggink, de Luchte, Meyerink, schietende bij den laat-
sten op de Koningsweg, dienende gedeeltelijk tot communicatie
van de Buurschap Rijsselt naar Zutphen en gedeeltelijk ook op
Warnsveld; lopende bij den Laatsten Stuiver dwars over de
Koningsweg tusschen de Erven Broer en Klaphekke naar
Warnsveld. 

e. Een weg beginnende bij de Huize Dorth bij het Erve Nijhof,
lopende door den Jofferdijk door het Harfsche veld langs het
Erve Braakhekke, over het Emsbroek naar de Dochtersche
molen, dienende tot communicatie van de Kring van Dorth met
de Buurschap Harfsen. 

f. Een weg schietende uit de Heerenweg van Zutphen op Laren in
het veld bij de Eefsche molen, lopende eerst door het veld, dan
over eenige Bouwkampen langs het Erve de Wheme op het
dorp Almen en de Almensche molen, dienende tot communica-
tie van Eefde en Almen.

Buurtwegen van de 2e klasse 
(in het stuk staat vermeld, dat ook de boven onder c en f vermelde
wegen eigenlijk in deze categorie thuishoren).
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In Gorssel
a. Een weg van het Dorp Gorssel naar den Enk lopende. 
b. Een weg naar de Gorsselsche Weerden schietende.

Epse
c. Een weg beginnende bij het Erve Wilgert, lopende langs Groot

Bussink, Malberg; door de Tollenaars straat van Epse naar de
molen Ter Hunnip. 

d. Het Hassink straatjen, dienende voor vele ingezetenen van
Epse om naar het veld te komen.

Dorth
e. Den Schoolderweg, gaande door de Buurt de Schoolt van Dorth

naar den Wippert.

Harfsen
f. Een weg lopende van Koersel naar het Vriesche Kolk langs den

Huize het Elze, dienende voor eenige ingezetenen om communi-
catie te hebben met het veld en ook met de Eefsche molen.

Verder gaat de opsomming niet; meer wegen en straten waren er
dus blijkbaar niet. Ach, het zijn er, dunkt mij, ook wel genoeg.
Ruim voldoende voor ettelijke lange winteravonden. Weet iemand
bijvoorbeeld iets van die ‘Blaauwe Schuit’, die zo ongeveer gesitu-
eerd moet zijn geweest op de plaats, waar nu het eerste raadhuis
van de gemeente Gorssel staat?
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Uit: Ons Markenboek juli 1991, 9e jaargang nummer 3

DE ELF MARKEN LAOT ZICH IS WEER ZEEN 
OP 20 EN 21 JULI

J.H. Goorman

't Is midden zommer a'w dit beuksken
bie oe'w weer in de busse doot.
Vier keer 's jaors is de gewoonte
en dat hopn wie te blieven doon.
Mar um altied iets te schrieven
over vrogger en zo hen
Dat vult neet met moj good begriepen
Dat lig neet altied zo veur't griepen.

Nou zette wie disse zommer
veur de leden en een groot publiek
op een camping in de buurte
onze oltheden te kiek.
De heer Meilink we'w bedanken
dat hie de kans ons hef eba'on
um samen met nog vulle andern
daor te meugen staon.

Wat is d'r dan te doon zuj zeggen
is dat de meuite noe wel weerd?
Ik zal probèren uut te leggen
wat daor allemaole wordt presteert.
De camping organiseert al jaorlijks
veur de klanten een groot fees.
De buurte wol wel met gaon warken
hoo ze't doot dat zuj wel marken.

In Gorssel binne wie neet allenig
die 't olde spul vergaart.
Daor bint ok nog wel andere leu
die olde trekkers good bewaart.
Vulle hebt zich al emeld
zee komp uut alle heuke
d'r bint d'r bie't is ongekend
die zeej alleen nog in de beuke.
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Verstege is een lid van ons
dee hef vulle olde plaatjes
van vrogger hoo 't op Dorth too was
dat kump ons noe heel good van pas.
Ook Garssen kump aen met soldôten
van alle rang en standen
geheel gekleed in uniform
hee hef ze zo veur handen.

Old gereedschap kump d'r ok
Ie zeet ze der zelfs met warken.
Een dorsmulle geheel compleet
zo aij d'r nog mar weinig zeet.
De boerendansers op de klumpkes
dee brengt d'r wat vertier.
Zee danst dan vast de Driekusman
dat doot ze met plezier.

Wie d'r dan nog wil genieten
van de natuur, van bos en wei
dee kuj-ert mar es even rond
Het uutzich is d'r mooi en vrij.
Wie hopt dat't mooie dage wordt
en et met vult met ut weer.
Misschien als alles good bevult
do'w 't volgend jaor wel weer.
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Uit: Ons Markenboek januari 1994, 12e jaargang nummer 1

KORPORAAL BREEKIJZER

H. Rol

Het dorp Gorssel lag en ligt, er gewoonlijk 's avonds erg rustig bij,
maar op 8 oktober 1839 was dat anders. De vrijwillige brandweer
was aan het oefenen met de brandspuit en plotsklaps kwam daar
de korporaal J. Breekijzer van het in Zutphen gelegerde depot van
het Regiment Huzaren nr. 6 aangegaloppeerd. Met getrokken
sabel voerde hij een charge uit op de brandspuit. De spuitgasten
Hendrik Willem Woertman en Gerrit Jan Leunk konden gelukkig
tijdig opzij springen, anders zouden zij zeker gewond zijn geraakt.
Veldwachter Derk Jan van der Mey was in de buurt; de ietwat
beschonken korporaal werd door hem ontwapend. De huzaar
Zeggers kwam in volle vaart aanrijden om zijn korporaal te hulp
te komen, maar ook hij raakte zijn sabel aan de veldwachter kwijt.
Het staat allemaal wat laconiek in het door de veldwachter opge-
maakte proces-verbaal, maar het bevestigt mijn indruk uit diverse
processen-verbaal van zijn hand: booswichten hadden bij Derk Jan
van der Mey bitter weinig in te brengen; hij greep ze gewoon,
bewapend of niet!
Toen Van der Mey de sabels had ‘ingenomen’ werd besloten dat de
burgemeester erbij moest komen. Die woonde op de Wolzak in
Eefde en het zal dus even geduurd hebben voor hij ter plaatse was.
Wachten koelt af en burgemeester De Vuller trof dan ook een rus-
tig gezelschap aan. Hij gelastte de veldwachter de sabels aan de
ruiters terug te geven en proces-verbaal tegen hen op te maken
wegens rustverstoring. Naast de al genoemde spuitgasten worden
daarin de brandmeesters H.J. Weijers (hij was ook wethouder in
de gemeente Gorssel) en G. van Hummel en spuitgast Willem van
der Mey als getuigen vermeld.
Korporaal Breekijzer moest de volgende dag natuurlijk bij zijn
commandant ‘op rapport’ en verklaarde toen, dat zijn paard
geschrokken was van een loslopende hond. Burgemeester De
Vuller kreeg daarop het verzoek bij de getuigen naar deze hond te
informeren. Dat mocht Breekijzer echter niet baten: de vijf brand-
weerlieden hadden geen hond gezien!
Over de organisatie van de brandweer in die tijd is in het archief
erg weinig te vinden. Dit verhaal bewijst overigens wel, dat die
organisatie bestond: er werd met de spuit geoefend en de nu nog
bekende rangen bij de brandweer waren er toen ook al!
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Uit: Ons Markenboek april 1994, 12e jaargang nummer 2

NACHTWACHTEN

N. van Wijk

Na het einde van de zogenaamde Franse Tijd (1795-1813) werd
ons land, en dan vooral het platteland, onveilig gemaakt door
allerlei gedeserteerde militairen van diverse nationaliteit:
Pruisen, Fransen, Russen en natuurlijk ook Nederlanders. Vooral
's nachts sloegen deze lieden hun slag. Inbraken in boerderijen en
in afgelegen woningen en overvallen op reizigers waren aan de
orde van de dag.
Hiertegen diende te worden opgetreden. En dat gebeurde ook. In
het provinciaal ‘Blad voor Gelderland’ van 9 december 1818 vinden
we een aantal bepalingen en verplichtingen waaraan de Gelderse
gemeentebesturen hebben te voldoen omtrent het aanstellen en
doen functioneren van nachtwachten.
In in totaal dertig artikelen wordt dit door Gedeputeerde Staten
aan de gemeentebesturen duidelijk gemaakt. Hier volgt een
samenvatting.
De plaatselijke besturen en commissarissen van politie zullen
gedurende de winter met de meest mogelijke werkzaamheid moe-
ten waken tegen alle aanslagen op personen en goederen der inge-
zetenen. De door hen genomen maatregelen zullen aan de vrede-
rechter moeten worden doorgegeven. Men zal bijzonder toezicht
moeten houden op: vreemdelingen, vagebonden, bedelaars en alle
onbekende personen, die zich in het betreffende schoutambt
ophouden. Er zal moeten worden gepatrouilleerd, bijzonder in de
avonduren in bossen, herbergen, kroegen, slaapsteden, bedelaars-
huizen en andere plaatsen waar zich slecht volk zou kunnen
ophouden. Voorts moet iedereen worden gewaarschuwd geen onbe-
kenden in huizen, schuren, loodsen, hooibergen of andere plaatsen
nachtverblijf te verlenen. Tevens dient men de aanwezigheid van
vreemden onverwijld te melden. Aanwezigheid van een vreemde-
ling moet op straffe van een boete van “eene gulden vijftig cents”
binnen 24 uur worden gemeld. Er moet nauwkeurig worden toege-
zien, dat de veldwachters en andere “bedienden van de politie”
zich nauwkeurig van “hunnen pligt kwijten”. Bij dag en in het bij-
zonder bij nacht zal moeten worden gezorgd voor de openbare orde
en rust in alle gemeenten ten plattenlande en in de “schependrom-
men” der steden.
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De aan te stellen nachtwachten moeten worden gekozen uit de
rustende schutterijen of bij gebreke daarvan uit andere meest ver-
trouwde ingezetenen. Deze lieden moeten gewapend zijn met pie-
ken, sabels of diergelijke wapenen. De hoofden der patrouilles is
het gebruik van het geweer toevertrouwd, met “snaphanen”, van
welke zij uitsluitend ingeval van noodzakelijke zelfverdediging
gebruik zullen mogen maken.
Het was aan de plaatselijke besturen overgelaten de sterkte der
patrouilles te bepalen. Ook moest overleg worden gepleegd met de
besturen der aangrenzende gemeenten. Vooral hoofdpunten en
diverse punten van belang moeten voldoende beveiligd worden.
Vandaar de onderlinge afspraken tussen de omliggende gemeen-
ten.
Geen van de mannelijke ingezetenen in de leeftijd tussen 18 en 60
jaar zal zich aan de dienst van nachtwacht mogen onttrekken. Hij,
die zich toch aan genoemde dienst wil onttrekken zal een boete
moeten betalen, die een bedrag van zes guldens niet te boven mag
gaan Bij ziekte zal men zich “tegen betaling” door een geschikt
persoon moeten laten vervangen.
De provincie bepaalde tevens, dat ook ongehuwde vrouwen of
weduwen, geen man in huis hebbende, verplicht zijn “dezen last
naar billijkheid te deelen, en ten hunnen laste een geschikten
plaatsvervanger moeten aannemen”.
De opdracht van alle nachtwachten is in het aangewezen ressort
gedurig rond te gaan, “van des avonds zes tot des morgens vier
uren”. Ze mogen zich ook niet te lang ophouden in de aangewezen
rusthuizen. Heeft de nachtwacht het vermoeden, dat zich in een
bepaalde woning een ongewenst persoon ophoudt, dan mag hij
alleen met toestemming van de bewoners het huis binnengaan.
Als bewoners vermoeden, dat zich in hun huizen, schuren of hooi-
bergen vreemdelingen bevinden, zullen de nachtwachten bijstand
moeten verlenen bij onderzoek daartoe. Ze hebben de plicht alle
verdachte personen, die ze in de huizen of op de wegen vinden, aan
te houden. De bij hen gevonden goederen dienen in beslag te wor-
den genomen, terwijl de aangehouden personen dadelijk na afloop
der nachtwacht naar het hoofd der gemeente worden gebracht.
Deze is verplicht deze mensen direct te ondervragen en onderzoek
te doen naar hun identiteit, hun reisdoel en eventuele bedoeling-
en. Indien uit dit onderzoek blijkt, dat de bewuste persoon over
een en ander behoorlijke inlichtingen kan geven en de onschuld is
vastgesteld, dan wordt de betrokkene onmiddellijk in vrijheid
gesteld. Als blijkt, “dat hij in het bezit is van een certificaat, waar-
in wordt vermeld, dat hij buiten zijn woonplaats "bedelende" is
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aangetroffen, dan moet hij worden doorgezonden naar het bede-
laarsgesticht in Hoorn. Als het een persoon is die in de termen van
het strafwetboek valt, dan moet hij worden doorgezonden naar
"den Heere Officier bij de regtbank van het arrondissement".
De “Heeren Burgemeesteren en Schouten” zullen van alle voorval-
len, welke van belang geacht worden met de eerste post, of indien
het geen uitstel lijdt, dadelijk kennis geven aan den "Heer
Gouverneur, alsmede aan de procureur crimineel" te Arnhem.
Als zich in bepaalde gemeenten bruggen of veren over rivieren
bevinden, zullen aan hen, die de veren bedienen, de striktste
orders worden gegeven, teneinde "voor zonnenondergang of voor
zonnenopgang geene eenigszins verdachte personen worden over-
gezet".
Hoofdschouten zijn verplicht schuldigen in inrichtingen te doen
plaatsen. Zij worden geacht alle genomen besluiten in acht te doen
nemen.

Hoe de gemeente Gorssel al deze regels in toepassing bracht, volgt
hieronder.
In een schrijven van 22 december 1818 berichten de Gorsselse
schouten E. Beunk en T. Pessink het volgende aan Gedeputeerde
Staten.
"De gemeenteraad heeft besloten negen nachtwachten, ieder sterk
vier man en samengesteld uit de meest vertrouwde ingezetenen,
alle gewapend met geweren en als volgt verdeeld:
Een in het dorp Gorssel, vergaderende in De Roskam aldaar.
Twee in de buurschap Epse, verzamelende zich de eene aan Den
Pessink en de andere aan de herberg De Drie Kieviten. Deze laat-
ste in samenwerking met die van de naburige gemeente Dorth.
Twee in de buurschap Eefde, waarvan een Den Laatsten Stuiver
als rustpunt heeft en de ander aan Het Altena.
De eerste zal samenwerken met een patrouille uit Warnsveld.
Twee in het dorp Almen, waarvan een de Almensche School als
rustpunt heeft en de ander ten huize van den Ritmeester 
B. Laar man sen.
Twee in de buurschap Harfsen, waarvan een Het Hoentjen als
rustpunt heeft en de ander het erve Hazewinkel.
Alle wachten worden geacht in onderling verband samen te wer-
ken. De door de provincie gestelde bepalingen zullen worden nage-
leefd. 
Verder werd bericht, dat de op te leggen boetes werden bepaald op
de volgende overtredingen:
1. Bij niet verschijnen zonder te zorgen voor een plaatsvervanger:

vier gulden.
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2. Hij, die zich voor afloop der wacht verwijdert: twee gulden.
3. Die de hem gegeven orders niet stipt uitvoert: drie gulden.
4. Hij die tijdens de wacht baldadigheid pleegt of zich aan het

gebruik van sterke drank te buiten gaat: van een tot vijf gulden,
naargelang de omstandigheden.

Aan de veldwachters werd verzocht nauwkeurig toe te zien op het
goed functioneren van de aangestelde nachtwachten en bij overtre-
ding der voorschriften en plichtsverzuim dit direct te melden en
“rapport te doen".
Om onwetendheid onder de bevolking te voorkomen zal het boven-
vermelde ter "gewone plaatsen" in de gemeente worden afgekon-
digd en aangeplakt.

Bronnen:

Blad van Gelderland van 9 december 1818
Een schrijven van de Gorsselse schouten aan de Gedeputeerde
Staten van Gelderland van 22 december 1818
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Uit: Ons Markenboek juli 1994, 12e jaargang nummer 3

HET SCHOOLWEZEN IN DE VORIGE EEUW

N. van Wijk

Op 1 augustus 1848 richt het provinciaal bestuur van Gelderland,
afdeling ‘schoolwezen’ zich met onderstaand bericht tot de plaatse-
lijke besturen.
”Het valt niet te ontkennen, dat in bijna iedere gemeente kinderen
van behoeftige ouders niet naar school gaan en zo van alle onder-
wijs verstoken blijven.”
Dit gemis aan onderwijs ontstaat grotendeels òf uit onvermogen
der ouders om voor de schoolgelden te betalen, òf uit onverschillig-
heid ”omtrent hunne kinderen in dit opzigt”. Sommigen vinden dat
zij hun kinderen, hoe jong ook, tot enig werk in huis of op de akker
ofwel tot het hoeden van het vee ”noodig hebben en hen daartoe
gebruiken kunnen”.
”Deze stand van zaken is treurig te noemen, én voor de personen
zelf én voor de maatschappij én met betrekking tot de meer en
meer toenemende armoede, waartegen naar onze mening beter en
algemener onderwijs een der krachtigst werkende middelen is.”
Met klem dringt het provinciale schoolwezen erop aan medewer-
king te verlenen een einde te maken aan het niet schoolgaan van
bovengenoemde groep kinderen.
Een nauwkeurige statistiek van de niet schoolgaanden is hierbij
een vereiste. De gemeentebesturen worden daarom verzocht de
volgende vragen nauwkeurig te beantwoorden en wel op ”schrijf-
papier van gewoon formaat”.
Het schrijven was ondertekend door:
De Minister van Staat, Gouverneur der Provincie Gelderland,
Schimmelpenninck van der Oye.
Er werd antwoord verwacht op de volgende vragen:
1. Naam der Gemeente.
2. Bevolking op 1 januari 1848.
3. Aantal kinderen tussen de zes en twaalf jaar.
4. Aantal kinderen van gemelde jaren, die niet ter school gaan.
5. Hoeveel kinderen onder dat aantal zijn begrepen van arme 

ouders, die niet in staat zijn de schoolgelden te betalen.
6. Hoeveel arme ouders zouden genegen zijn zonder betaling der

schoolgelden hun kinderen naar school te zenden (namen en
nummers der huizen te vermelden).
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7. Zijn er in de gemeente onderwijzers aangesteld, onder verplig-
ting om arme kinderen gratis te onderwijzen en, zo ja, hoeveel
en waar?

8. Zijn de onderwijzers al dan niet genegen om arme kinderen
gratis te onderwijzen (te dien aanzien moet men een schrifte-
lijke verklaring van de onderwijzers vorderen).

9. Bij weigering van gratis onderwijs, van de onderwijzers eene
opgaaf te vragen en te vermelden, hoeveel schoolgeld zij van
ieder kind verlangen.

10. Hoeveel bedragen de kosten der schoolbehoeften voor ieder
kind per jaar? (Hiervan een schriftelijke opgaaf der onderwij-
zers vorderen.)

11. Hoeveel wordt thans reeds voor het onderwijs van behoeftige
kinderen betaald door de gemeente, door particulieren, door
diaconieën of andere corporaties en welke onderwijzers genie-
ten die betaling?

Hier volgt een samenvatting van de antwoorden op de door het
Provinciale Bestuur gestelde vragen door de gemeente Gorssel.
Gorssel telt op 1 januari 1848 3.355 zielen.
Het aantal kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud van deze
gemeente bedraagt 414. Het aantal kinderen van gemelde jaren,
die niet naar school gaan: 59. Allen zijn vermeld met naam en
adres.
Hier volgt tevens een overzicht van het aantal leerlingen dat de
scholen bezocht in het volgende staatje. Deze scholen waren in
1848 gevestigd te Gorssel, Almen, Epse/Harfsen/Dorth (schoolge-
bouw hoek Oude Larenseweg/Bathmenseweg).

Plaats Totaal School- Niet Onver-
aantal gaand school- mogend
leerlingen gaand

Dorth 36 29 7 2
Gorssel 85 76 9 3
Epse 71 62 9 1
Eefde 87 70 17 4
Almen 52 48 4 0
Harfsen 83 69 14 3

___ ___ ___ ___
Totaal 414 354 60 13
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Er waren in de gemeente geen onderwijzers aangesteld om arme
kinderen gratis te onderwijzen. Ze waren ook niet van plan dit
gratis te doen. Wel wilden zij deze leerlingen onderwijzen tegen
een jaarlijkse vergoeding van f. 3,25 per kind.
Aan schoolbehoeften werd per jaar f. 1,50 per leerling uitgegeven.

De diaconieën en armbesturen droegen in 1847 in Gorssel f. 76,-,
in Almen f. 73,- en in Epse f. 70,- bij.

De drie schoolhoofden: J.H. van Westendorp. H. Graewert en 
S. van Lohuizen stellen voor 1848 als norm voor schoolgeld f. 3,25
per leerling en voor schoolbehoeften f. 1,50.
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Uit: Ons Markenboek oktober 1994, 12e jaargang nummer 4

AANSTELLING EN BEZOLDIGING VAN VELDWACHTERS
IN HET BEGIN VAN DE VORIGE EEUW

H.J. Jansen op de Haar

In Ons Markenboek, 8e jaargang nr. 4 (oktober 1990), bladzijde 26
hebben we melding gemaakt van een belangrijk raadsbesluit van
25 november 1829. We zijn er toen niet verder op ingegaan met de
gedachte daar nog nader op terug te komen.
Inmiddels is het al weer vier jaar geleden en naar aanleiding van
het artikel over ‘Nachtwachten’ van de heer Van Wijk in Ons
Markenboek, 12e jaargang nr. 2 (april 1994), bladzijde 37, hebben
we nu de draad maar weer opgepakt om genoemd raadsbesluit wat
nader te bekijken.
Wat werd er toen precies besloten:
"dat men eenen Veldwachter, die zich uitsluitend bezig houdt,
genoegzaam voor deze gemeente acht, gelijk voorheen slechts een
politiebediende binnen deze gemeente gestationeerd is geweest."
Toen we dit besluit lazen, vroegen we ons af of het daarin gestelde
wel juist was. We hadden namelijk indertijd in ‘Uit Gorssels verle-
den’ van J. de Graaf gelezen dat op 28 oktober 1811 door maire De
Vuller de twee aanwezige veldwachters in nieuwe uniformen wer-
den gestoken voor de som van f. 50,-. Dat was bij gelegenheid van
het feit dat Napoleon met zijn echtgenote Gorssel zou aandoen, op
zijn doorreis van Deventer naar Nijmegen. We hebben toch maar
even nagegaan wie deze veldwachters dan wel waren, namelijk
Gerrit Saleman en Jan Hendrik Schutte. En dan te bedenken dat
deze heren te voet de gemeente moesten bewaken, en bij diefstal
en inbraak present moesten zijn.
Het bovengenoemde besluit werd wel genomen, maar twee jaren
later komt men erop terug en wel op 2 februari 1831:
"de raad overweegt om de Staatsraad Commissaris te Lochem te
berichten dat het aantal veldwachters niet teruggebracht kon wor-
den tot 1, aangezien dat vooral met de tegenwoordige tijdsomstan-
digheden (oorlog met België, red.) de dienst van een tweede veld-
wachter van groot belang te achten is en wenschende zelfs de
schijn van gebrek aan surveillance in deze voorzeker uitgestrekte
gemeente weg te nemen; en heeft besloten om de tegenwoordige
veldwachter D.J. van der Meij, die een tractement genoot van 
f. 185,- voor Gorssel en f. 25,- voor Dorth (Dorth was nog een
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afzonderlijke gemeente in 1831, red.) + f. 25,- voor kleding, alleen
aan te merken als veldwachter voor het dorp Gorssel en de buurt-
schappen Eefde en Epse en hem een tractement toe te kennen van
f. 150,- + f. 25,- kledingtoelage, voorts een tweede veldwachter te
benoemen op een tractement van f. 125,- + f. 25,- kleding-toelage."
Het duurde nog tot 13 november 1833 voordat de tweede veld-
wachter werd benoemd.
"Benoeming tot veldwachter: Derk Hulshof te Almen op een jaar-
wedde van f. 125,- + kledingtoelage van f. 25,- en voorts te bepalen
(let op de datum, red.) dat te rekenen van 5 november laatstleden
het tractement van den thans fungerende veldwachter D.J. van
der Meij zal zijn teruggebracht op f. 150,- + f. 25,- kledingtoelage".
Dit was een behoorlijke aderlating voor veldwachter Van der Meij,
daar zijn salaris met f. 35,- werd verlaagd, maar bovendien raakte
hij Dorth kwijt en dat kostte hem f. 25,- per jaar. Hij leverde onge-
veer 1/3 van zijn salaris in. We denken dat er toen nog geen poli-
tiebond was om de korting ongedaan te maken.
Ook de bewapening werd aangepast. We vinden dat twee percus-
siepistolen zijn aangeschaft in 1833 en we vermoeden dat toen
Hulshof werd benoemd. Voorts werden er twee sabels aangeschaft.
Het uniform bestond uit: een donkerblauwe lakensche buis, 1 vest,
1 jas met groene opstaande kraag, maar dat in het vervolg men de
bepalingen zal observeren omtrent een uniforme kleding derselve
binnen deze provincie vastgesteld".
Vermoedelijk hebben de veldwachters wel geklaagd over hun sala-
ris, want op 20 augustus 1834 lezen we onder meer "dat men alle
reden heeft om over het gedrag en de activiteiten der tegenwoordi-
ge veldwachters tevreden te zijn, beiden in de kracht huns levens
en een kloek voorkomen, en er geen redenen bestaan om deselve
uit hun functie te ontslaan."
En nou komt het: "dat in de begroting van het volgende jaar reke-
ning zal worden gehouden met de mogelijkheid bij byzondere sur-
veillances een gratificatie te kunnen toekennen."
Het is allemaal wel 160 jaar geleden, maar dat het voor de beide
veldwachters een vetpot zal zijn geweest wagen we toch te betwij-
felen. We zien onze tegenwoordige ‘veldwachters’ al door de
gemeente fietsen, laat staan lopen, even van het gemeentehuis
naar De Wippert: de wereld zou te klein worden. Maar wees
gerust, beste lezer, wij zouden zo'n voorstel niet durven doen.

Bronnen:
J. de Graaf, Uit Gorssels verleden (Deventer, 1926)
Gemeentearchief Gorssel
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Uit: Ons Markenboek januari 1995, 13e jaargang nummer 1

EEN SPORTIEVE HEER

J. Nijenhuis

Vroeger was er een veel grotere afstand tussen de adellijke fami-
lies en de gewone burgers dan nu.
Mijn vader, Dirk Nijenhuis - metselaar en aannemer - vertelde er
wel eens over. Als hij bijvoorbeeld bij mevrouw Mees van Het
Barge moest zijn, dan bleef hij staan met de pet in de hand.
Het zal in de jaren twintig of dertig geweest zijn, dat mijn vader
bij meneer Schuurbeque Boeye op Het Haveke moest komen. Het
was in het vroege voorjaar dat door de hoge grondwaterstand de
keldervloer eruit was geknapt. "Nijenhuis, de keldervloer is eruit
gedonderd. Kun jij dat maken?", zei de heer Schuurbeque Boeye.
"Jazeker mijnheer." "Wat moet dat wel niet kosten?" Achterop een
sigarendoosje werd dit uitgerekend. Zoveel maal zoveel meter en
dan de prijs. "Mijnheer, dat kost u driehonderd gulden."
"Driehonderd gulden? Dat is veel te veel. Dat kan makkelijk voor
de helft. Maak het maar vlug in de orde."
Mijn vader kon gaan. Hij dacht: dat is toch niet eerlijk; moet ik nu
voor die rijke heer er geld bijleggen? Hij ging naar huis, overlegde
met zijn jongens (personeel) en nam toen het besluit: ik leg er ook
de helft in. Normaal zou dat één zandlaag zijn en drie gemetselde
lagen klinkers. Men verwijderde de oude vloer en toog aan het
werk. Eén zandlaag en één gemetselde laag netjes afgewerkt. Er
werd een rekening gestuurd van f. 150,-.
Weer werd het winter en hoog water: de vloer kon het natuurlijk
niet houden en weer moest mijn vader bij meneer komen.
"Nijenhuis, wat heb je me nu gemaakt; een nieuwe vloer en weer
is die eruit gedonderd, dat lijkt toch nergens op?" "Maar meneer, u
zei toch dat die driehonderd gulden voor het herstel van de vloer
veel te veel was, dat kon gemakkelijk voor de helft. Nu, wij hebben
in plaats van de vier lagen, de helft erin gelegd."
Het was even stil, toen zei meneer: "Nijenhuis, geen gezeur, maak
het nu goed in orde."
En zo gebeurde het.
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Uit: Ons Markenboek juli 1996, 14e jaargang nummer 3

DE SASSAFRAS

J.W. Boerstoel

Tijdens een fietstocht door leden van de Oudheidkundige
Vereniging De Elf Marken op 24 augustus 1985 in de prachtige
omgeving van het dorp Almen kwamen we ook onder De Ehze aan
de boorden van het Twentekanaal. Hier stonden en staan gelukkig
nog de bomen en struiken van de ‘Sassafras Albidum’. Sassafras is
een Noordamerikaans-Indiaanse naam en er worden drie groepen
bladverliezende bomen en struiken mee aangeduid, die tot de lau-
rierachtigen behoren. Deze bomen werden hier aangeplant tussen
1920 en 1930.
Hoewel de Sassafras Albidum tot de familie der laurierachtigen
behoort, verliest deze in de winter zijn bladeren, in tegenstelling tot
de hier bekende soorten. De bladeren van de boom zijn ongelijk
gelobd, hebben alle een wigvormige basis en zijn lichtgroen glan-
zend van kleur. In de herfst worden de bladeren als van zovele
Amerikaanse en Canadese bomen schitterend van kleur: van geel
tot rood met alle mogelijke kleuren daartussen. De Canadese herfst-
kleuren zijn eigenlijk te mooi om ze te kunnen beschrijven.
De bomen komen voor in
Noord-Amerika (van Maine
tot Florida en van Michigan
tot Texas), in China en in
Taiwan. Op gunstige plek-
ken in de Smoky Mountains
in North-Carolina kunnen ze
ongeveer dertig meter hoog
worden.
De mannelijke en vrouwelijke
bloemen groeien aan aparte
bomen.
De bomen in Almen zijn van
het mannelijke geslacht en
dragen geen vruchten, ze
vermeerderen zich hier door
wortelopslag. Het grootste
exemplaar zal ongeveer 17,5
meter hoog zijn. Het hout is
geurend en duurzaam, maar
wordt ter plaatse alleen voor
agrarische doeleinden gebruikt.
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Uit: Ons Markenboek oktober 1996, 14e jaargang nummer 4

UIT DE FRANSE TIJD

N. van Wijk

Tussen de honderden brieven in het gemeente archief van Gorssel
uit bovenvermelde periode vonden we het volgend schrijven, dat
we hier volledig weergeven. Na het lezen hiervan zult u zich, even-
als schrijver dezes, afvragen: "Heeft Napoleon nu werkelijk een
rustpauze gehouden onder de zogenaamde Napoleonseik aan de
Bolmansweg te Epse?"
Hier volgt de aanhef en de inhoud van vermelde brief. Bij lezing
moeten we ons realiseren dat de wegen toen uitsluitend land- of
zandwegen waren.

Nr. 1402
De Sous Prefect Rapport wegens den staat
van Zutphen der Keizerlijke Route nr. 19
aan de Maire van Parijs naar Groningen,
van de Mairie Gorssel voor zoo verre deze door het
A.C.R. v.d. Borch arrondissement Zutphen gelegen is

De route van Zutphen over de Holsterbrug, langs het huis De
Laatste Stuiver tot de weg die op Almen gaat, tegenwoordig in een
goede staat zijnde, zullen alleen de sporen geslegt en de weg een
weinig opgerond dienen te worden.
Voorts de route tot aan de Gorsselsche heide op verscheidene
plaatzen laag en geen behoorlijke afwatering hebbende, zal daar-
van dienen voorzien te worden, want het is te vrezen, dat in het
aanstaande wintersaisoen, die weg bijna niet te gebruiken zal zijn,
zij zal ook een meerdere breedte moeten hebben, dewijl dezelve
thans op veele plaatzen slegts de breedte van zes mètres heeft;
dierhalven tot het opmaken van dat gedeelte weg, zullen aan beide
kanten der weg sloten dienen gegraven, en met de uitkomende
aarde de weg opgehoogd worden.
Voor zoo verre de route over het heideveld gaat, nog ongelimiteerd
zijnde is echter nu in een goede staat.
Te Gorssel vind men op de kanten der weg eenige gaten, waarin
bomen hebben gestaan, die zullen dienen uitgevuld te worden.
Vervolgens zullen op de route door de Gorsselsche allee de sporen
moeten geslegt worden.
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Beneden de Gorsselsche allee bij het hekke zijn aan beide kanten
der weg gaten, waarin water staat, die zullen dienen uitgevuld te
worden, opdat de weg die aldaar zeer smal en laag is eene behoor-
lijke breedte en hoogte bekomt.
Wijders zal de weg tot voorbij Gorssel een breedte van meer dan
vier mètres moeten hebben en zal dus aldaar een meerdere breed-
te vereischen.
Al verder zullen langs het huis de ”Persing” (Pessink, red.) tot aan
de Koerhuisbeek of scheiding van het ”Departement van de
Monden van den IJssel” op de route de sporen dienen geslegt en
dezelve opgerond te worden.

Zutphen, den 2 October 1812
D.J. Thomkins
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Uit: Ons Markenboek april 1999, 17e jaargang nummer 2

DUITSE JAGER NEERGESTORT IN DORP GORSSEL

W. van de Kamp

De heer W. Nijkamp, thans woonachtig in Ede, zond mij enige
jaren geleden zijn in de oorlog opgetekend relaas van het neerstor-
ten van een Duits vliegtuig. De heer Nijkamp was destijds inwo-
ner van Gorssel.
Van zijn aantekeningen en van later bekend geworden feiten heb
ik thans gebruik gemaakt om te komen tot onderstaand artikel,
dat overigens sluit met een vraagteken.
Het gebeurde op een mooie zondagmiddag, 10 oktober 1943.
Honderden geallieerde vliegtuigen vlogen over Nederland in de
richting van Duitsland. Volgens de heer Nijkamp en zijn vrienden
waren het zogenaamde Vliegende Forten. Dit waren grote viermo-
torige bommenwerpers van Amerikaanse makelij, de officiële
naam van het vliegtuig was B-17 (F), Flying Fortress, gebouwd in
de Boeing fabrieken. Het waren mooi ontworpen vliegtuigen met 
4 x 1200 pk motoren en een topsnelheid van 480 km/uur. Het toe-
stel was door zijn zware bepantsering en bewapening geschikt
voor dagvluchten. Door zijn eigen gewicht was de totale bommen-
last wat beperkt. Het waren goed vliegende forten met veelal exo-
tische of romantische namen. De bemanning bestond standaard
uit tien personen van wie twee piloten. Hoewel zij zichzelf dus
goed konden verdedigen, genoten zij op grote vluchten toch de
bescherming van Engelse en Amerikaanse jagers.
Achteraf is gebleken, dat er op 10 oktober ongeveer 500 van die
Vliegende Forten op weg waren naar Münster, welke mooie stad
op die dag inderdaad bijna van de kaart is weggevaagd. Door een
navigatiefout zijn er toen ook vele bommen op de Nederlandse
stad Enschede gevallen. De piloten zagen deze plaats namelijk ook
voor een Duitse stad aan en lieten daarom ook hier vele bommen
vallen.
Een dergelijke fatale vergissing deed zich later opnieuw voor,
namelijk op 22 februari 1944. Weer maakten navigators van
Amerikaanse bommenwerpers de vergissing om Enschede aan te
zien voor Münster of een andere Duitse stad. Zij lieten hun bom-
men op de stad vallen. Er vielen vele doden en gewonden en er
ontstond zeer grote schade. Ook de steden Arnhem, Deventer en
Nijmegen zijn toen zwaar getroffen.
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Op 10 oktober 1943 hadden Duitse jagers de naderende immense
armada onderschept en geraakten in een fel gevecht met de escor-
terende jagers. De formatie van de USA-AF kwam in grote proble-
men, temeer omdat de leider van de bommenwerpers werd neerge-
schoten en zijn opvolger met machineschade moest afhaken en
terugkeren naar de basis in Engeland.
Ruim vijftig Amerikaanse toestellen werden neergehaald, terwijl
aan Duitse kant ook nog eens ongeveer dertig jachtvliegtuigen
werden neergeschoten.
Een gigantisch luchtgevecht vond plaats boven de stad Münster,
het gebied ten westen van de stad en uiteraard ook boven Oost-
Nederland.
Willem Nijkamp en zijn vrienden waren getuige van het overvlie-
gen van de Vliegende Forten. Hij verhaalt dat er plotseling een
hevig geknal en geknetter losbarstte en dat zij zagen hoe Engelse
en Duitse jagers met elkaar aan het vechten sloegen. Plotseling
zagen zij dat een Duitse jager met brandende vleugels trachtte te
vluchten. De piloot sprong eruit en kwam zoals later bleek in
Harfsen terecht. Hij overleed ter plaatse. Even later hoorden zij
opnieuw gehuil en zagen een toestel in de richting Gorssel vliegen.
Dit toestel verdween uit hun gezichtsveld en men ging er vanuit
dat het in Gorssel was neergestort. Ongeveer twintig minuten
later kwamen de vrienden in Gorssel aan, doch zij konden in eer-
ste instantie geen neergestort vliegtuig ontdekken. Later bleek,
dat de Duitse jager precies op de kop in de kolk bij Dommerholt
(nabij het openluchttheater) was terechtgekomen. De kolk is
eigendom van H. Goorman van de Molenweg 14 te Gorssel. De
piloot had nog getracht om eruit te springen, doch dit mislukte
jammerlijk. Hij werd geraakt door het staartstuk van zijn eigen
vliegtuig en werd in stukken uiteengereten.
De Duitsers plachten het terrein waar een vliegtuig was neergeko-
men zo spoedig mogelijk geheel af te sluiten en het wrak te bewa-
ken. In Gorssel woonde vlakbij de kolk, aan de Deventerstraatweg,
een zestienjarige SS-soldaat en hij was als een der eersten bij het
wrak aanwezig. Hij probeerde de belangstellenden op afstand te
houden, doch dat lukte maar matig. De belangstelling was groot
en de mensen trokken zich niet zoveel aan van hun dreigende
dorpsgenoot. Deze voelde zich toen zelfs geroepen om een waar-
schuwingsschot in de lucht af te vuren, hetgeen hem op boegeroep
en hoongelach kwam te staan.
Het toestel was met een geweldige klap (plons) in de kolk gestort.
Grote kluiten aarde met rietpollen werden opgeworpen en kwa-
men wel vijftig meter verder weer op de grond. Een grote kei werd
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omhooggeslingerd en viel een eind verder door het dak van een
woonhuis in de slaapkamer. Gelukkig zonder iemand te raken.
Het wrak heeft nog wel gedurende een uur gebrand. Volgens 
H. Goorman kwamen de vlammen boven de wilgenbomen uit. Van
datgene dat boven water uitstak was dus niet veel meer over.
Later hebben de Duitsers geprobeerd de restanten uit het water te
krijgen, doch dit lukte maar zeer gedeeltelijk. Een groot deel was
zo diep in het water en de modder terechtgekomen, dat zij het
maar zo lieten.
De kolk zoog het wrak naar beneden en het kwam zeer diep vast te
zitten. De familie Goorman en vermoedelijk ook wel buurtgenoten
hebben nog wat klein goed verzameld, dat later is verdwenen en
opgeruimd. Ook heeft men getracht zoveel mogelijk resten van de
piloot te bergen, doch ook dit is maar matig gelukt. In de herfst
vond een buurtgenoot in het bietenland nog een lichaamsdeel.
Na de oorlog heeft een bergingsactie van de Nederlandse genie
evenmin veel succes opgeleverd. De restanten van het vliegtuig
werden ook toen niet geborgen.
Op 17 oktober 1992 heeft de AVOG (Achterhoeks Vliegtuigwrak
Opgravers Groep) uit Lievelde een nieuwe poging gedaan en zij
hebben met hulp van een graafmachine van Schoneveld uit
Harfsen de kolk zowat leeggebaggerd. Dit gebeurde bij een lage
waterstand, dus de berging verliep optimaal. Het graaf- en bagger-
werk leverde twee aanhangers vol vliegtuigresten op. De AVOG
bracht onder andere het hoofdlandingsgestel, het staartwiel,
gedeelten van de radiozender, een aluminium propellerblad, twee
machinegeweren Type MG-151 (20 mm), gedeelten van de romp en
vleugels boven water. Ook werden gedeelten van de motor, een
BMW-801, geborgen.
Het laat zich raden, dat de registratie van zovele Duitse en geal-
lieerde neergestorte vliegtuigen zeer verwarrend en moeilijk is
geweest. Nog steeds is het aantal onvolledig. Vergissingen worden
evenmin uitgesloten.
Het ‘Gorsselse’ toestel werd door AVOG geïdentificeerd als een
Duits jachtvliegtuig, Focke Wulf type 190. Van de piloot is toen
verder niets meer gevonden. Wel is enige dagen na het neerstorten
nabij het huidige zandgat langs de lJssel een identiteitskaart met
de naam Karl Ludwig Seewald gevonden. In eerste instantie nam
men aan, dat dit de piloot van het in de kolk terechtgekomen
vliegtuig was geweest.
Uit recent bekend geworden officieuze Verlustliste (vele aanteke-
ningen en verlieslijsten zijn door oorlogsgeweld vernietigd) is ech-
ter gebleken, dat piloot luitenant Seewald op 10 oktober 1943
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nabij Zaltbommel is neergestort. Hij vloog met een Messerschmitt
BF-109 G-6, die deel uitmaakte van Jagd Geschwader 3. Als dit
juist is, hoe is dan de naam van de piloot die in Gorssel is neerge-
stort en omgekomen?
Onderzoek van AVOG leverde alleen deze mogelijkheid op:
Feldwebel Felix Emmerich met een Focke Wulf 190 A-5,
Werknummer 937 met gelbe 4. Hij maakte deel uit van Jagd
Geschwader 1. De administratie van dit eskader memoreerde in de
verlieslijst, dat zijn toestel boven Haaksbergen is geraakt en dat
de piloot een mislukte Fallschirmabsprung heeft gedaan. Zijn
vliegtuig zou dan in de kolk te Gorssel zijn terechtgekomen.
Absolute zekerheid inzake de identiteit van de vlieger is dus niet
meer te geven. De Duitsers waren in die tijd in dit opzicht zeer glo-
baal en door de diverse bombardementen op hun vliegvelden niet
geheel nauwkeurig.
Dus zal altijd een vraagteken blijven bestaan inzake de juiste
identiteit van de vlieger.
De Focke Wulf was een oorlogsproduct, ontwikkeld kort voor de
Tweede Wereldoorlog en medio 1941 voor het eerst ingezet in
Noord-Frankrijk. Het eenmotorige jachttoestel had een BMW-801
stermotor, 1700 Pk, luchtgekoeld.
Aanvankelijk was de jager slechts licht bewapend, vier 7,9 mitrail-
leurs. In de loop der jaren heeft men de bewapening aangepast.
Twee lichte mitrailleurs werden vervangen door 20 mm kanonnen.
Nog weer later kwamen ook de mitrailleurs weer terug, echter van
een zwaarder kaliber, twee stuks van 13 mm. In tegenstelling tot
de Messerschmitt Bf-109 had de Focke Wulf een stompe neus, het
was een wat lomp model. Door zijn snelheid, bewapening en wend-
baarheid was het echter een gevreesde tegenstander. Gedurende
de oorlog zijn, ondanks bombardementen op de werkplaatsen,
ongeveer 20.000 van die toestellen gebouwd.
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Uit: Ons Markenboek juli 2003, 21e jaargang nummer 3

DE SLAG OM DE SPITHOLTERBRUG

W. ter Meulen-Breukink

Henk Pelgrum, een van de leden van de stuurgroep die zich bezig
houdt met het schrijven van het boek ’Almen ten voeten uit’,
kwam in een archief het verhaal tegen over de slag om de
Spitholterbrug, nu precies 300 jaar geleden. Meteen ontstond het
idee aandacht te schenken aan deze strijd van weleer. Er werd
contact met de Almense Julianaschool gezocht: misschien was het
wel leuk/leerzaam om met de jeugd dit historische gebeuren na te
spelen. Men pakte dit gegeven enthousiast op. In de week van 21
t/m 25 april 2003 stond op school het project geschiedenis centraal.
In dat kader werden ook onder andere door leden van de stuur-
groep verhalen over vroeger verteld aan de kinderen. 
Vrijdag 25 april 2003 werd de slag rond de Spitholterbrug nage-
speeld bij het ophaalbruggetje bij de Kloekhorsterstuw of
Velhorsterstuw. Deze locatie werd gekozen vanwege de verkeers-
veiligheid en het decor van een oude brug. De strijd werd door
leerlingen van de oudste groepen geleverd onder aanvoering van
de magistraten van Zutphen (burgemeester Gerritsen) en van
Gorssel (burgemeester Meerburg). Voor deze speciale gelegenheid
werd de Berkelzomp ’de Jappe’ hier te water gelaten en assisteer-
de Derk Marsman met zijn huifkar bij het transport van leerlin-
gen en genodigden. 
Onder het scanderen van leuzen door beide partijen in de sfeer
van ”wij willen water in de Berkel”, ”weg met de drietebulen”, ”de
brug moet blijven” en voorzien van het nodige, zelf vervaardigde
wapentuig, werd de Heer van De Ehze met zijn knechts uiteinde-
lijk toch verjaagd. Dit zeer tegen de zin van een aantal knechtjes,
zij stelden burgemeester Meerburg, alias de Heer van De Ehze,
voor, om het toch maar ècht uit te gaan vechten. Maar Martin
Jansen, verkleed als bemiddelaar, wist de partijen te herenigen.
Gingen destijds de Zutphenaren zich te buiten aan bier en brande-
wijn, nu stond voor iedereen een lekker glas limonade klaar. 
Om u op de hoogte te brengen van wat zich hier destijds heeft
afgespeeld heb ik het verhaal, enigszins bewerkt, bijgevoegd.
De slag om de Spitholterbrug
De Spitholterbrug is door de eeuwen heen het onderwerp geweest
van verwoede strijd tussen de Hanzesteden Zutphen en Deventer.
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Voor verbinding met Duitsland waren zowel Deventer als Zutphen
aangewezen op de hessenwegen. Zutphen hechtte tevens belang
aan vervoer per zomp over de Berkel. Toen bruggen werden aange-
legd om de hessenwegen beter begaanbaar te maken, werd tegelijk
de bevaarbaarheid van de Berkel beperkt. Zo moesten lege zompen
gevuld worden met water om de bruggen te kunnen passeren.
Zutphen beriep zich op een recht dat in 1522 aan de stad was ver-
leend om de bruggen over de Berkel van Lochem tot Zutphen, die
ten voordele zouden kunnen strekken van andere steden, af te bre-
ken.
Rond 1700 kwam er nog een derde partij in de strijd bij: de Graaf
van Albemarle, Arnoud Joost van Keppel. Stadhouder Willem III
verleende hem het heerlijkheidrecht op het enorme landgoed De
Voorst. De cascades en fonteinen die de tuinen versierden, ont-
trokken massa’s water aan de Berkel. Dit water werd via ‘verlaten’
op het land losgelaten zodat de landerijen dan onder water kwa-
men te staan. De hele waterhuishouding van de Berkelstreek was
zodoende jarenlang totaal ontwricht. Het regende klachten bij de
Zutphense overheden van boeren en molenaars, die machteloos
stonden vanwege de ‘Heerlijkheid’. Na de dood van Stadhouder
Willem III was dan ook een van de eerste eisen van de vertegen-
woordigers van de burgerij: opheffing van de Heerlijkheid Voorst!
Op maandag 16 april 1703, terwijl de Graaf van Albemarle nog in
de Zuidelijke Nederlanden vocht in de Spaanse successieoorlog,
besloten de gecommitteerden des volks voor te stellen samen met
de gemeenslieden aan de Zutphense Magistraat “bekent te maken
dat de Bruggen over de Berkel van Lochem af tot aan Zutphen toe,
mogten weggebroken worden, en de Heerlykheit Voorst, met de
bruggen, verlaten en paalen mogten mede tenietgedaan en gere-
moveert worden”. De gemeenslieden zetten druk op de ketel door
de sommatie een en ander binnen acht dagen uit te voeren anders
zou de burgerij het zelf doen. Voor wat betreft het verwijderen van
de bruggen en verlaten ging de Magistraat meteen met de gecom-
mitteerden akkoord.
Intussen, op 19 april, kwamen ook de gilden en de compagnieën
bijeen. Besloten werd om niet acht dagen te wachten maar de vol-
gende morgen om vijf uur de trommel te laten slaan om met alle
compagnieën, onder leiding van haar hoplieden, naar de
Spitholter- en Boevenbrug op te trekken, ”om deselve af te breken
op haar oudt burger regt”. Voor deze actie zou iedereen opkomen
onder de compagnie van de wijk waar hij zelf woonde. De vijf hop-
lieden zouden voorop gaan. De luitenants en vaandrigs dreigden
dat wanneer zij dit weigerden ”sij niet konden beletten dat de
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Burgerie (dewijl se aan het hollen was) haar van hare bedden en
huisen soude halen en so haar daartoe soude dwingen.” Na deze
waarschuwing antwoordden de kapiteins dat ”bij en aldien de
Magistraat medeging sij geerne souden medegaan.” Erg van harte
gingen zij dus niet!
Vervolgens gaven de officieren opdracht om ”morgen om vijf ure te
compareren met goedt geweer nevens ses schoten kruit en ses
kogels”. Die geen geweer had ”kon sich versien met een goede bijle,
saage, schop of breekijser”. De tamboeren zouden de volgende och-
tend om vijf uur de trommel slaan waarna men verzamelde op de
”Saatmarkt”. Dit gebeurde dus op vrijdag 20 april 1703. Toen het
moment van vertrek naderde deden de regenten een poging om
toch maar thuis te blijven. De leden van de vijf compagnieën
waren echter onvermurwbaar en zo gebeurde het dat zij met de
hoplieden aan het hoofd de Laarpoort uit marcheerden ”na de
Spitholderbrugge en Boevebrugge met slaande trom en vliegende
vaandels.” 
Bij de Spitholderstege hielden de compagnieën ”solange halt tot-
dat de Magistraat (die met de de stadtswagens volgden) quam.”
Ondertussen ging er in de Marspoortcompagnie per ongeluk een
snaphaan los ”onversiens en geladen sijnde”, van mandemaker
Harstok. De kogel trof zijn buurman, een kramerszoon die lompen
verkocht, ”in de kop, die daaraan terstond starf”. Na dit ongelukki-
ge begin kwamen de rijtuigen van de Magistraat op het veld.
Toen ze bij de Spitholterbrug aankomen, stond daar de Heer Van
Linteloo, eigenaar van het nabijgelegen De Ehze. Hij was in het
gezelschap van een paar knechts, ieder met een goede snaphaan
op de arm, en ”wel 30 boeren leggen agter een opgeworpen wal
begraven om ons soo in te wagten”. De heer van De Ehze liep op de
Magistraat toe om zijn beklag te doen over het geweld hem aange-
daan. Maar de Zutphense burgers trokken op naar de brug. De
boeren van De Ehze schrokken zich rot van al die gewapende lui
en gingen aan de haal, nog nagezeten door jonge gezellen. Ook de
Heer van De Ehze trok zich terug omdat hij wel zag dat de brug
niet te redden was.
De compagnieën van de Beukerstraat en de Nieuwstad trokken
door naar de Boevenbrug die ze makkelijk konden afbreken omdat
ze daar geen verzet tegenkwamen. De rest van de compagnieën
bleef. Zij dekten de arbeiders die de brug afbraken. Daarna bleven
ze op een veldje bij de brug liggen wachten tot de anderen weer
terug waren. Veel burgers raakten daar dronken, ”soo dat ettelijke
malkander sloegen”. Dit kwam omdat enkele ”met verscheydene
soetelaars mede uyt de stadt getrokken waren met bier en brande-
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wijn. Maar de andere twee compagnieën hadden niet bij haar en
moesten de meeste schoon water drinken”. 
Nadat zij de Boevenbrug afgebroken hadden, kwamen zij terug en
zo ging men gezamenlijk weer op Zutphen aan. Vanaf de
Zaadmarkt ging iedereen naar huis nadat voor de resp. vaandrigs-
huizen salvo’s waren geschoten en de vaandels waren afgegeven.

Bron: 
”Twee woelige jaren in Zutphen”, geschreven door Dr. A.Wertheim
en Prof. Wertheim, verschenen in de Gelderse Bloemserie, nr. 24

Noot redactie:
Zie ook het artikel ”De Spitholter(Spitholder)brug nabij Almen”, in
Ons Markenboek, jaargang 12, nummer 3, bladzijde 12 en volgen-
de (juli 1990).
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Slag om de Spitholterbrug op 25 april 2003 met de burgemeesters
Meerburg en Gerritsen.
Foto: G. de Groot.



Uit: Ons Markenboek januari 2004, 22e jaargang nummer 1

EEN OVERVAL IN DE TACHTIGJARIGE OORLOG

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 bij-
gewoond. Dat waren: Claes Olthoff, Henrick Moll, Johan
Berninckate, Meint up die Veste, Derrick upt Oxerveldt, Cornelis
ten Voerde, Gerrit Simelinck, Wessel Schriver en Henrick 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
binnengevallen. 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
opgetreden en hadden de prior meegenomen. Aloff van Uphaven,
‘tollener in den Wissboem’, die de mis overigens niet had bijge-
woond, 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 aangepast, omdat de
oude niet konden worden gehandhaafd “in die geswinde unde peri-
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culose tyden unde gefherlichen inlendisschen krieges loepen die
daer nha gefolget unde langhe jaeren gedueret”. Het klooster had
erg geleden en was “durch verscheiden aver und deurtoechten van
krigesvollick soe tho voete als tho perde swaerlicken avergefallen”.
Daarbij kwam nog de trouweloosheid en onwilligheid van perso-
neel en bouwlieden (pachters) “die sich onder den anderen twisten
und doetsclaen”. Enkele jaren eerder had men de kloosterboerde-
rij, die buiten het klooster lag, afgebroken en vlakbij de andere
gebouwen weer opgericht. Verder was het noodzakelijk geweest
het gehele complex te omheinen of ommuren ter bescherming
tegen landlopers en heerloze knechten (rondzwervende soldaten).
Ook de voortdurende wateroverlast in de omgeving was zeer zorg-
wekkend. In de reglementen is sprake van doorgebroken 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!

* In november 1578 werd Deventer na een beleg van enkele
maanden 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 plunderende soldaten.

Bron:
Stads Archief Deventer, Middeleeuws Archief
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Ter Hunnepe



Foto Wim Wichers

Ontwerp: Joyce Besselink



SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Scheggertdijk 62
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Kadoshop Dinie, Dorpsstraat 24

Diepenveen:
Vrielink Makelaardij, Oranjelaan 77

Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 25
Kamhuisschilders.nl, Kokstraat 37
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43

Gorssel:
Van der Beek ERA Makelaars, Hoofdstraat 57
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser  Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
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Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4

Zutphen:
Marinus J. Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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