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VAN DE VOORZITTER
Dinsdagochtend 2 januari 2007... Veel heil en zegen voor u persoonlijk en een goed verenigingsjaar gewenst!
Na al het geknal van de afgelopen dagen is het nu onwezenlijk
stil. Op straat de rode-rotjes-resten, binnen nog een restje stamppot snijbonen, wat oliebollen en ‘kniepertjes’ en de eerste krant.
Het nieuwe jaar is echt begonnen.
We kijken terug op een goed maar veelbewogen verenigingsjaar.
Ik hoop dat u allen eveneens een jaar achter de rug hebt waarin de
goede tijden de eventueel slechte momenten overheersten.
In het jaarverslag leest u over de geslaagde genealogische dag. Dit
komt onder andere door de manier waarop onze werkgroep genealogie jaarlijks veel standhouders weet te vinden met verschillende interessante familiegegevens en -stambomen. Bovendien worden alle medewerkers aan die dag door de werkgroep royaal van
eten en drinken voorzien. Tel daarbij hun eigen tijdrovende speurtocht naar een bepaalde familie en succes is verzekerd! Zo ontmoet
je op die dag gasten uit alle windstreken van ons land en soms
zelfs van daarbuiten. Complimenten!
Enkele andere werkgroepen opereren meer achter de schermen en
in stilte, maar niet minder gewaardeerd. Tot op een dag dat ook zij
naar buiten komen met een behaald resultaat.
Dat de redactiecommissie heel actief is, ziet u aan de welgevulde
Markenboeken. Schroomt u niet interessante (oude) verhalen en/of
oude foto’s aan de redactieleden door te geven. De vereniging is er
u dankbaar voor.
De excursiecommissie zoekt misschien in stilte haar programma
uit, maar aan het aantal enthousiaste deelnemers te oordelen zijn
de activiteiten een schot in de roos.
Zoals gebruikelijk worden aan het eind van het jaar alle vrijwilligers uitgenodigd voor de traditionele koffietafel, die ze op een kleine bijdrage van onze vereniging na gewoon zelf betalen. Dit keer
kreeg die avond een bijzonder feestelijk tintje. Eerst kwamen
Ronald Kleine en Henk Loman binnen om Gerrit Verstege te
bedanken voor zijn bijdrage aan hun boek ‘Landgoedvorming en
natuurontwikkeling op boerderij ’t Have. Afstudeeropdracht cursus vastgoed- en grondbeheer’. Hierna kreeg Gerrit een exemplaar
van dat boek overhandigd.
Ten slotte werd Gerrit tot zijn grote verrassing benoemd tot erelid
van De Oudheidkundige Vereniging de Elf Marken. Vanaf de
oprichting betrokken bij de vereniging heeft Gerrit veel werk ver-

3

Gerrit Verstege wordt door de voorzitter benoemd tot erelid van onze vereniging

Een aquarel van Het Hassink en de oorkonde
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zet. Archiefonderzoek, boerderijonderzoek, meegewerkt aan allerlei uitgaven van de vereniging en van anderen. Veel foto’s en dia’s
gemaakt om te kunnen assisteren bij de lezingen van Henk
Jansen op de Haar en nog later, hoewel haast te bescheiden van
aard, gaf hij zelf ook lezingen. Redenen te over om hem dit erelidmaatschap te verlenen. Hij kreeg een oorkonde en een aquarel van
Het Hassink te Epse, geschilderd door Jan Baggen. Zijn echtgenote Gerda kreeg een mooi boeket bloemen.
Aansluitend wil ik graag alle vrijwilligers en leden bedanken voor
hun inzet voor De Elf Marken. In gedachten geef ik u allen een lintje!
Met vriendelijke groet,
Willy Holtslag-Harkink

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Als u deze mededelingen leest, hebben we de eerste maand van
2007 al weer achter ons en de lezing van mevrouw Tineke van
Buren in het kerkje van Epse heeft dan ook al plaatsgevonden.
Ook op het concert van het vocale ensemble ‘Ascending’ in de
N.H. kerk van Almen kunnen we inmiddels terugkijken. Dit evenement was in samenwerking met onze vereniging georganiseerd
door Het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem.
Zoals u in het vorige Markenboek al heeft kunnen lezen staan in
de komende maanden de volgende lezingen en dia-avonden op het
programma:
Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 1 maart 2007, waar de journalist Arend Heideman uit Gelselaar een beeldverhaal over
Bentheimer waterputten zal presenteren, aanvang 20.00 uur.
Op dinsdag 27 maart 2007 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in de Roskam te Gorssel. Dit jaar hebben wij weer enige
reglementair aftredende bestuursleden, namelijk mevrouw
W.J. Holtslag-Harkink, de heer P. Staal en de heer W.J. Besselink.
Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging willen geven. Na deze vergadering zal de heer Godfried Nijs
een presentatie verzorgen over wat zich in 1627 tijdens de
Tachtigjarige Oorlog rondom Groenlo heeft afgespeeld bij de belegering door de troepen van Frederik Hendrik van de vesting
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Groenlo. De heer Nijs was nauw betrokken bij het recente onderzoek dat tal van nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Aanvang
ledenvergadering 19.30; aansluitend zal de lezing om 20.00 uur
beginnen.
Van mevrouw R. Welmers kreeg onze vereniging uit de nalatenschap van haar man, die een bekend fotograaf was, een groot aantal foto’s en dia’s. Ook bevatten de aan onze vereniging geschonken documenten knipselboeken van alle dorpen uit de voormalige
gemeente Gorssel. Met name Eefde is goed vertegenwoordigd.
Deze spullen zijn van grote waarde voor de commissie die onlangs
gestart is met de voorbereidingen om te komen tot een boek over
Eefde. Het boek zal een vergelijkbare opzet krijgen als het boek
over Almen. Naar verwachting zal het boek over Eefde over ongeveer twee jaar uitkomen.

Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij
dit jaar op zaterdag 12 mei haar jaarlijkse genealogische dag
organiseert in Het Richtershuis aan de Hulstweg 4 in Harfsen.
Een groot aantal standhouders uit het hele land zal weer zijn
genealogische gegevens presenteren. De werkgroepleden hebben
dit jaar de stamboom van de familie Dijkerman onder de loep
genomen.
De genealogische dag begint om 10.00 uur en wordt om ongeveer
16.00 uur afgesloten.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 24 maart
2007 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2006
Op 9 januari 2006 kregen wij het droevige bericht dat de oprichter
van onze oudheidkundige vereniging Henk Jansen op de Haar was
overleden. Vanaf de oprichting in 1983 is hij zestien jaar voorzitter
geweest. Daarna werd hij benoemd tot erevoorzitter. Met velen
waren we op zaterdag 14 januari aanwezig bij zijn begrafenis. Hij
werd herdacht tijdens onze jaarvergadering op 21 maart en met
een ‘In Memoriam’ in Ons Markenboek van mei 2006.
Het bestuur vergaderde zeven keer in het Richtershuis. Op de
agenda is het ‘tramhuisje’ een veelvuldig terugkerend onderwerp.
Er is inmiddels een aparte commissie voor het tramhuisje in het
leven geroepen. We zijn blij dat oud-burgemeester Nico Meerburg
in deze commissie zitting heeft genomen.
Mede door onze protesten heeft de gemeente afgezien van haar
voornemen om de subsidie aan het Staring Instituut te schrappen.
Met het in oktober 2006 in functie treden van Johan te Linde als
secretaris van De Elf Marken is het dagelijks bestuur weer op
sterkte. Onze dank gaat uit naar Henk Bruil voor het vervullen in
de afgelopen twee jaar van de dubbelfunctie secretaris/penningmeester. Voor het algemeen bestuur zijn we nog op
zoek naar een tweede vertegenwoordiger van Epse.
Het ledenaantal schommelt de laatste jaren rond de 700. Ultimo
2006 hebben we 701 leden en 31 sponsors.
Activiteiten van de verschillende werkgroepen:
Redactiecommissie: Ook dit jaar verscheen Ons Markenboek weer
vier maal.
De pogingen om in navolging van Harfsen en Almen te komen tot
een boek over Eefde lijken uiteindelijk succes te gaan hebben. Een
voorbereidende commissie is begin december voor de eerste keer
bij elkaar geweest.
Excursiecommissie: De activiteiten dit jaar trokken weer veel
belangstelling. Bij de midzomeravondwandeling rondom Huize
Den Dam en Huize Het Klaphek op dinsdag 11 juli waren ongeveer 45 deelnemers aanwezig. Op zaterdagmiddag 5 augustus
hebben 23 leden/gasten een bezoek gebracht aan het Museum voor
Heiligenbeelden in de Antoniuskerk in Kranenburg.
Aan de dagexcursie naar ’s-Hertogenbosch op 12 september werd
deelgenomen door 57 leden en op 15 december waren we met 32
personen bij elkaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepleden, deze keer in de Hoofdige Boer. Vanwege zijn grote verdiensten voor onze vereniging is tijdens deze bijeenkomst Gerrit
Verstege benoemd tot erelid. Hij ontving een oorkonde en een
schilderij, geschilderd door Jan Baggen, van Het Hassink.
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Genealogie: Op zaterdag 13 mei 2006 werd voor de twaalfde keer
en weer met groot succes onze jaarlijkse genealogische dag gehouden. Ongeveer 250 bezoekers kwamen naar het Richtershuis in
Harfsen. Deze keer was er speciale aandacht besteed aan de stamboom van de familie Tuitert. Op 30 september hebben de meeste
standhouders deelgenomen aan een evaluatiedag in het Richtershuis. Op 16 september waren we aanwezig op de Oostgelderse contactdag in Groenlo.
Tramhuiscommissie: We hebben Woningbouwstichting Spectrum
Wonen bereid gevonden het tramhuisje in eigendom te nemen, te
restaureren en aan te passen voor De Elf Marken, dit onder voorbehoud van voldoende financiële medewerking van de gemeente
Lochem. De beslissing hierover laat nog altijd op zich wachten.
Inmiddels is op hun verzoek naar de gemeente Lochem een sluitende exploitatiebegroting gestuurd waarbij ervan uitgegaan is
dat het tramhuisje volledig tot onze beschikking staat.
Bibliotheek: Nieuwe aanwinsten voor onze bibliotheek zijn onder
meer, dvd tramwegen Achterhoek, naslagwerk Gelderland 19002000, boek over Vorden ‘de Konijnenbult’ en een boek over de kerk
van Warnsveld. Enkele (bestuurs)leden zijn bezig met de verwerking van een aantal nalatenschappen. In december ontvingen we
uit de nalatenschap van Jan Welmers een groot aantal dia’s, foto’s
en plakboeken over onze gemeente. Dubbele exemplaren van boeken en tijdschriften zullen in eerste instantie aan de leden te koop
worden aangeboden.
Richtershuis, fotowerkgroep: Henk Bruil heeft onze videobanden
(vhs) overgezet op dvd en Arjan Meijerink heeft geluidsbanden op
cd gezet.
Met het oog op de toekomstige verwerking van beeldmateriaal is
een 8mm filmprojector aangekocht. Verder zullen dia’s en foto’s in
de komende tijd worden gedigitaliseerd.
De in dit jaar gehouden lezingen waren achtereenvolgens:
Eefde: Het Hart, donderdag 26 januari. Voor circa 90 aanwezigen
heeft de heer J. Visser, destijds inwoner van Oosterbeek een lezing
gehouden met als titel: Operatie Market Garden. Het was een
meeslepende presentatie, waarin vooral de menselijke kant benaderd werd. Minpuntje was dat voor de pauze de beamer het af liet
weten.
Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 23 februari. Gerrit Verstege
heeft samen met Arjan Meijerink voor een volle zaal met een zeer
aandachtig luisterend publiek (circa 100 leden en belangstellenden) de ontstaansgeschiedenis van het huidige dorp Harfsen uit de
doeken gedaan.
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Gorssel: HCR De Roskam, dinsdag 21 maart. Na de jaarvergadering heeft mevrouw R. Neerincx voor circa 60 belangstellenden
een lezing gehouden over toegepaste kunst onder de titel ‘Van Art
Nouveau tot Art Deco’.
Eefde: Het Hart, donderdag 19 oktober. Michel Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, heeft een boeiend verhaal gehouden over
de recente opgravingen in Zutphen. Er waren circa 70 leden aanwezig.
Almen: HCR De Hoofdige Boer, donderdag 7 december. De heer
H. van Rijn heeft ons voor de pauze over zijn leven in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw in de Heldringgestichten in
Hoenderloo verteld. Na de pauze ging hij in op zijn betrokkenheid
bij het Museum voor Heiligenbeelden in Kranenburg. Ongeveer 80
leden hebben geboeid zitten luisteren, waarbij enkele aanwezigen
nog herinneringen ophaalden aan het verblijf van de aan het eind
van de oorlog in Almen geëvacueerde pupillen van Hoenderloo.
Op uitnodiging van het bestuur van het Historisch Genootschap
Lochem waren we op donderdag 13 april met een aantal bestuursleden te gast in hun pas geopende verenigingsgebouw ‘De
Veldmaat’. Doel van het bezoek was niet alleen het aanhalen van
de reeds nauwe banden maar ook om te horen en te zien hoe zij
een aantal zaken organiseren. Met name betreft dit de exploitatie
van hun verenigingsgebouw en de archivering van hun fotobestand.
Donderdag 4 mei was het dagelijks bestuur, zoals gebruikelijk,
aanwezig bij de kranslegging namens de gemeente door burgemeester F. Spekreijse bij het monument aan de Houtwal.
Aansluitend heeft het dagelijks bestuur een bloemenhulde
gebracht bij de gedenksteen aan de Joppelaan, bij de steen van
William Hurrell en werden bloemen gelegd op het graf van Johan
Bielderman in Almen.
Op donderdag 1 juni woonden we samen met vele genodigden de
opening bij van de herstelde eendenkooi De Schoolt aan de
Wippertdijk in Kring van Dorth. Deze opening werd verricht door
burgemeester Spekreijse samen met de eigenaren, de families De
Winter en Scholthof. De restauratie is uitgevoerd door de Stichting
Natuur Anders samen met de Stichting Onderholt.
Op 14 september waren enkele bestuursleden van De Elf Marken
aanwezig bij de afscheidsreceptie van Dick van Altena, directeur
Spectrum Wonen.
Op 17 november waren we deelnemer van de 50e contactdag van
Gelders Erfgoed te Loenen.
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Ten slotte bedankt het bestuur al diegenen die De Elf Marken
steunen en een warm hart toedragen.
Eefde, december 2006
J. te Linde, secretaris

Agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 27 maart 2007
in De Roskam te Gorssel, aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 24e jaargang nummer 2, mei 2006
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering
uitgereikt
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. de heer H.E.J. Bruins
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw W.J. HoltslagHarkink, de heer P. Staal en de heer W.J. Besselink.
Namen van eventuele tegenkandidaten kunt u tot drie weken
voor de vergadering kenbaar maken aan het bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting
PAUZE
20.00 uur: lezing met dia’s door Godfried Nijs met als onderwerp de Tachtigjarige Oorlog, Groenlo, Frederik Hendrik en
het verband daartussen.
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DE KOZAKKENWINTER 1813-1814
Loek Kemming
Voorwoord redactiecommissie
In veel plaatsen in ons land worden nog verhalen doorverteld die
gaan over de aanwezigheid van de Kozakken in Nederland. Zo ook
in de Achterhoek. Wat vertellen deze verhalen? En waarom waren
deze ruige strijders op hun kleine paardjes hier in de winter van
1813 op 1814?
In Den Schaorpaol, het kwartaalbericht van het Staring Instituut
(27e jaargang nr. 2, juni 2006) staat een verhaal van Loek
Kemming over de interessante geschiedenis van de Kozakken die
ook in de voormalige gemeente Gorssel hun kampement hadden.
Wij mogen dit artikel in Ons Markenboek plaatsen, waarvoor onze
hartelijke dank.

Kozakkenkamp. Pentekening van P. Barbiers Bz (Archief gemeente Haarlem)
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‘Ruig volk in de Achterhoek’
In 1813 loopt de Franse overheersing op zijn laatste benen. Het is
het einde van Napoleons regime. Zijn desastreus afgelopen expeditie naar Rusland en de zogenaamde ‘Volkerenslag’ (oktober 1813)
bij Leipzig hebben het machtige keizerrijk uiteindelijk op de
knieën gebracht. In de grote steden van ons land houden de
Franse troepen nog stand, maar het zal slechts een kwestie van
maanden zijn dat ook hier een einde aan komt. Het wachten is op
het binnenvallen van de geallieerde troepen, die de Franse bezetters het land zullen uitjagen. Ons land heeft zwaar geleden onder
de Franse bezetting. Allerlei maatregelen hebben de handel nagenoeg lamgelegd en het onderhouden van de vele duizenden Franse
ambtenaren en bezettingstroepen drukt zwaar op de bevolking.
Maar ook de gedwongen indiensttreding van mannen, van wie vele
tienduizenden niet zijn teruggekeerd van de barre expeditie naar
Rusland, heeft veel kwaad bloed gezet. Toch bestaat er bezorgdheid over de komst van de geallieerden. Vooral de reputatie van de
Kozakken, die deel uitmaken van de Russische troepen, maakt dat
er met gemengde gevoelens wordt aangekeken tegen de naderende
‘bevrijders’. Er bestaat angst voor plundering en erger. Sommigen
gaan er toe over om kostbaarheden te verstoppen en er zijn boeren
die hun vee naar de bossen brengen. Als in de herfst van datzelfde
jaar de troepen, die bestaan uit Pruisische en Russische eenheden,
de oostgrens overtrekken en voortvarend beginnen met het verjagen van de laatste Franse bezetters, slaat de stemming radicaal
om. Zelfs de groepjes Kozakken worden op veel plaatsen met luid
gejuich begroet.
Het Overijsselse Gramsbergen is de eerste plaats waar de
Kozakken de Franse overheersers verdrijven. Van daaruit rukken
ze op en komen ze in de Achterhoek. Op 11 november 1813 opent
Lochem, als eerste plaats in de Achterhoek, de poorten voor het
vreemde Russische krijgsvolk. Voor de Fransen wordt het nu
menens en ze beginnen zich uit het westen van Nederland terug te
trekken. In het oosten duurt de verdrijving van de Franse overheersing langer.
Vooral de bevrijding van Deventer blijkt een harde noot om te kraken. Pas op 22 april 1814 ontruimen de Fransen deze stad. Het
langdurige beleg van Deventer leidt er dan ook toe dat de bevolking van de Achterhoek gedurende de heel strenge winter te
maken krijgt met inkwartieringen, gedwongen voedsel- en brandstofleveringen en rondtrekkende Kozakken.
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Mythevorming
Ze moeten veel indruk hebben gemaakt op de bevolking. Op hun
kleine langharige paardjes (er werd verteld dat die zo klein waren
dat de ruiters in een bocht met hun laarzen de grond raakten) lijken de Kozakken wezens uit een andere, huiveringwekkende
wereld.
Deze krijgshaftige ruiters opereren over het algemeen op eigen
gelegenheid. Ze zijn naar deze streken gekomen als bevrijders,
maar dat wordt door de bevolking niet altijd zo ervaren. De
Kozakken ontvangen niet altijd hun soldij en zijn dan aangewezen
op wat ze van de bevolking te eten kunnen krijgen. Krijgen is misschien niet helemaal het goede woord. Het gaat er niet altijd
zachtzinnig aan toe. Talrijk zijn de verhalen over groepjes
Kozakken die bij boeren aankloppen voor voedsel en drank. En
soms laten ze dan ook nog hun wellustige oog vallen op de vrouw
of dienstmeid. Ook in de Achterhoek wordt daar nog veel over verteld. De verhalen zijn door overlevering bewaard gebleven en kunnen niet in alle opzichten voor waar worden gehouden. Sommige
van deze verhalen zijn meer gedetailleerd en geven dan wel de
indruk betrouwbaar te zijn. Het gewelddadige optreden, het exotische voorkomen en de opvallende eetgewoonten van de Kozakken

Alleen al door hun voorkomen jagen ze de vijand schrik aan.
Hun woeste uiterlijk, baarden, bonte kleding, lange speren en hun vreemde gedrag
maken dat iedereen over ze spreekt
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geven ook alle aanleiding tot mythevorming. Toch moet er in de
verhalen enige waarheid schuilen, want bepaalde thema’s duiken
steeds weer op: de tomeloze vraat- en drankzucht (ze eten waskaarsen en als het zo uitkomt verorberen ze kippen rauw) van de
Kozakken, de vreemde sisgeluiden (als van een braadpan) die ze
maken, de dikke lagen kleding, het totale gebrek aan hygiëne en
de bedrevenheid waarmee ze hun kleine, lelijke paardjes berijden.

Slechte naam
Het zou goed kunnen, dat naarmate een verhaal vaker werd doorverteld, de wreedheden en andere misdragingen van de Kozakken
steeds zwaarder werden aangezet. Het is opvallend dat er in
authentieke documenten nauwelijks melding wordt gemaakt van
misdragingen van de Kozakken. Er wordt positief geschreven over
hun religiositeit, hun krijgsdiscipline en de voorkomendheid van
hun officieren. De historicus S.P. Haak schrijft over de doortocht
van de vele honderden Kozakken door Doetinchem: ‘Van overlast,
aan de bevolking aangedaan, wordt nergens melding gemaakt,
zodat de slechte naam die de Russische bevrijders gekregen hebben, allicht wel wat overdreven is’.
Mocht de doortocht in Doetinchem rustig zijn verlopen, de stad
had wel ernstig te lijden van het verblijf van de grote aantallen
geallieerde troepen. Met veel andere plaatsen in de Achterhoek
ging Doetinchem zwaar gebukt onder de inkwartieringen en de
gedwongen leveringen van stro, haver, brandstof etc. aan de troepen. Doetinchem moest vaak een beroep doen op de omliggende
gemeenten om een bijdrage te leveren. Er zijn nog veel documenten die berichten over aangerichte schade. Alleen al in de gemeente Hummelo en Keppel werden 113 klachten geregistreerd. In een
herberg werden bijvoorbeeld door de Kozakken 90 flessen jenever
en 80 pond metworst ontvreemd.
Op enige afstand van Doetinchem, bij het plaatsje Langerak, is er
sprake van een ernstiger incident. Het verhaal gaat althans, dat
een boer daar een Kozak zou hebben doodgeschoten, omdat deze
zijn buurvrouw wilde aanranden. Het valt niet mee om feit en fictie hier uit elkaar te houden. De specifieke plek van het voorval en
de vele details pleiten voor de waarheid van het verhaal. De
Kozakken zijn zeker in de buurt geweest. De Pruisen onder generaal Von Bülow hadden bij ’t Haverland een kampement en
Kozakken lagen in Hoog-Keppel (nu de Kozakkenbult) en op de
Braamberg in Drempt.
Kozakken hebben ook een rol gespeeld bij de bevrijding van
Doesburg. Het ontzet van deze stad is goed gedocumenteerd. Zo
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weten we dat op 19 november een vijftigtal Kozakken voor de
Meipoort verschijnt. De verdediging van Doesburg stelde niet veel
voor en de reputatie van de Kozakken doet de rest. Even later
slaan de Kozakken hun kampement op het kerkhof op. Niet voor
lang, want de Franse commandant van de stad Arnhem zint het
niet dat zo vlakbij een stad in handen is gevallen van een stelletje
ongeregeld. Op 22 november vertrekt vanuit Arnhem een legermacht (waaronder veel Nederlandse mannen) richting Doesburg.
Het duurt niet lang of de stad is weer in Franse handen. Op de
bevolking, die inmiddels de bevrijdingsvlaggen heeft uitgestoken,
wordt vreselijk wraak genomen door de inmiddels dronken troepen. De ontvluchte Kozakken worden door de Franse troepen achternagezeten tot aan Drempt. Verder dan die plaats komen ze
niet, want een Pruisische legermacht drijft ze weer terug naar
Doesburg en weet de stad definitief te bevrijden van de Franse
overheersing.
De Kozakken zijn nu al weer bijna tweehonderd jaar geleden vertrokken uit de Achterhoek. Wat rest, zijn de spannende romantische verhalen over een vreemd en exotisch volkje dat hier in korte
tijd een onuitwisbare indruk wist achter te laten. Dat de winter
van 1813 op 1814 in delen van de Achterhoek nog doorgaat voor de
Kozakkenwinter zegt wel dat het vreemde krijgsvolk veel indruk
heeft gemaakt.
Niet alleen in de verhalen, maar ook in straatnamen, veldnamen,
bomen, bruggen en bulten leeft de toenmalige aanwezigheid van
de Kozakken in onze contreien voort.
In de Achterhoek kennen we een aantal voorbeelden van dit soort
benamingen. Zo zijn er in Warnsveld een Kozakkenlaan (sinds
1940), in Hoog-Keppel een Kozakkenbult, en in de buurtschap
Kotten bij Winterswijk een Kozakkenweg (thans Nieuwe Kottense
weg) en een zandweg met de naam den Kozakkengraven.
Ook een lekkernij is naar ze vernoemd: de mierzoete Kozakkenkoek, die vooral in de oostelijke Achterhoek de herinnering aan de
Kozakken levend houdt.
Naast de overgeleverde verhalen zijn er ook nog authentieke bronnen waarin over de Kozakken wordt verhaald. Interessant is het
relaas van Hendrik Barink uit de buurt van Gorssel (Oxe, red.).
Hij vertelt in zijn dagboek over de komst van de Kozakken naar
zijn dorp. Die waren daar gelegerd in verband met het beleg van
Deventer.
Hij beschrijft in een wat primitief Nederlands hoe zo’n vijftig
Kozakken op 25 november 1813 bij Bosman (boerderij, gelegen
aan weg van Gorssel naar Dorth) een kampement hebben opgesla-
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gen en dat hij en andere boeren uit de omgeving eten, voer voor de
paarden en brandhout moeten aanvoeren voor de gasten. Zijn
relaas is over het geheel genomen nogal positief. Hij rept in ieder
geval niet over wreedheden of plunderingen. Ook schrijft hij heel
genuanceerd: ‘ons eijgen krijgsvolk is somtijd nog ondeugender als
de Cosakken waren’. Ook zag hij enige mate van godsvrucht in de
woeste krijgers. Ze aten in ieder geval met bedekt hoofd. Zijn positieve instelling zal zeker zijn beïnvloed door de vergoedingen voor
geleverde haver, hooi en stro, die later door de Russische Tsaar
aan hem werden uitbetaald.

Een pagina uit het dagboek van Hendrik Barink. Archief oudheidkundige vereniging De EIf Marken, Gorssel. De onlangs overleden medewerker van ‘t WALD,
Henk Jansen op de Haar, maakte ons attent op het bestaan van het dagboek

Het dagboek van Hendrik Barink is ook om andere redenen interessant; in onderstaand stuk van Lex Schaars blijkt dat de in het
dagboek voorkomende veldnamen nog steeds bestaan.
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In het dagboek van Hendrik Barink komen enkele boerderij- en
veldnamen voor die dus kennelijk rond 1813 in gebruik zijn. Zo
vermeldt Barink dat het in november/december 1813 ‘bij den
Ossenkop … altijd vol Cosakken (lag)’. In de uitgave Boerderij- en
veldnamen in Gorssel (Gorssel/Doetinchem 2000) komt de boerderijnaam de Ossenkop op kaart 06/4 voor. Ook in een andere passage spelen veldnamen een rol; in 1816 staat er in de IJssel,
Schipbeek en Dortherbeek zoveel water dat de boeren haast niet
wisten waar ze hun koeien moesten weiden, terwijl ook de laaggelegen hooilanden onder water staan. ‘Immers wij hebben dat
soomer twe hooijlanden in geheel niet gemaeijt als de kloote en het
hooijlantje bij bloemink want om mighiel (29 september, Sch.) kon
men nog niet in de hooijlanden koomen’.
In Boerderij- en veldnamen in Gorssel staan op kaart 18
Bleuminksweide (18/5,6) en een aantal kloten (de Kloot, de Kloot
van Makkink, de Kloot van Boschloo, Nikkelskloot, Berenpaskloot;
18/6-8). Dat de Kozakken in Gorssel hun sporen hebben nagelaten,
blijkt ook uit de boerderijnaam (villanaam, red.) de Kozakkenbelt
en de daarbij gelegen Kozakkenbelten (Boerderij- en veldnamen in
Gorssel, kaart 13/4 en 14/1). Ook de tegenpartij heeft trouwens het
veldnamenbestand in Gorssel met een naam verrijkt.

De Napoleonseik aan de Bolmansweg

De Roskam in Gorssel
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Op kaart 07/1 staat de Napoleonseik. Uit de volksmond is overgeleverd dat Napoleon bij deze oude eikenboom in het begin van de
negentiende eeuw een kamp opgeslagen zou hebben.
Volgens een andere versie echter heeft Napoleon hier een keer zijn
middagdutje gedaan (Boerderij- en veldnamen in Gorssel, blz. 27).
‘De Cosakken eerst voor Deventer gekomen den 12 november 1813
maar hebben er altijdt niet voor geleegen dan der voor en dan der
weer voorheenen totdat het ten laesten nog met accoord is overgegaen en dat wel den 26 april 1814.
De Franshen uijt getrokken en het hollandse volk ingetrokken die
er doe voorlaegen en de lantstorm laeg er doe ook mee voor maer
niet in de stad getrokken maer wierden bedankt.
Ook sijn er op den 25 november 1813 een Pattrolij Cosakken wel
van 50 man bij Bosman gekoomen en hebben buijten bij Bosmans
barg met haer paerden geleegen en wij boeren moesten Eeten en
Voeragij en brandtt holt leeveren maer sij hebben er maer 5 daegen geleegen want op den 30 weer vertrokken en anders lagt te
Bathem en op de Essenerhaer bij den Ossenkop om dien tijd altijd
vol Cosakken en reeden daegelijkks rontdt om alles op te haelen ’

Angstige minuten
De Kozakken die enige tijd voor de herberg ‘De Roskam’ in Gorssel
bivakkeerden, speelden op een dag een gruwelijk spel met het
zoontje van de herbergier. Twee potige Kozakken grepen het niets
vermoedende kereltje bij pols en enkel. Met het spartelend ventje
tussen zich liepen ze naar het kampvuur. Ze gingen elk aan een
kant staan en tilden de jongen op tot boven de vlammen. En toen
‘speelden’ ze hun boosaardig ‘spel’: van links naar rechts werd het
doodsbange slachtoffertje boven het vuur gejonast. Na enige keren
zetten ze hem weer op zijn voeten. Zijn kleren waren ongeschonden, maar niet zijn gevoelens.
De angstige minuten bleven hem zijn hele leven bij. Hij heeft zijn
verschrikkelijke ervaring honderden keren doorverteld. Zelfs zo
geloofwaardig dat zijn achterkleinkinderen dit gruwelijke verhaal
nog kennen (familieoverlevering.)

Een Kozak in Laren
‘Toen grootvader nog op de Wierwelle woonde, een boerderijtje
vlak aan de Larense Beek, daar waar de grote Hessenweg langs
loopt, kregen ze een keer drie Kozakken in huis. De ene was een
grote woeste kerel, -Achterhoeks: ‘ne hune van ne keerl’ (een brutale donder). Het beste was hem niet goed genoeg. Tegen de stal-
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meid had ie gekke praatjes, waar het zeker niet bij gebleven zou
zijn. ‘Mijn grootvader’ - vertelde mijn oude vriend - ‘die flink nijdig
was, brandde de stoel al lange tijd onder ‘t gat. Maar toen de
Kozak een handvol buskruit in het vuur smeet, kon hij zich niet
langer inhouden. Hij vloog omhoog en in een snelle beweging
greep hij een stoel en sloeg de Kozak neer. Toen wisten ze, wie de
baas was’, glimlachte mijn oude vriend.
Uit Hendrik Odink, Middewinteraovendvetelsels

Paardenruil
‘Niet minder dan 98 ingezetenen (van Gorssel) werden ingezet als
houthakker, gids, bode, enz. terwijl Gradus Smit en Albert
Braakman gerequireerd werden als hoefsmeden. [...] En dan de
transportendiensten, bij het eisschen waarvan de Kozakken soms
met geweld de paarden uit den stal haalden of deze eenvoudig verruilden tegen de hunne!’
Uit J. de Graaf, Gorssels verleden

Een koude duik
‘De winter van 1813 op 1814 was een zeer strenge winter.
Deventer werd belegerd en de Kozakken sliepen zo maar in de
sneeuw bij de wachtvuren. En bij de Laatsten-Stuiverhof bij
Breedevoort zwommen de geharde kerels zelfs in een beek. Om
hun huid te harden tegen de wisseling van klimaat, hakten zij een
groot gat in het ijs van de beek en zwommen er vrolijk in rond.
Daarna kropen ze in een heet gestookte vlasoven om spoedig droog
te zijn’
Uit J.W.R. Sinnighe, Gelders Sagenboek

Bi-j Kroezeman
Bi-j Kroezeman wollen de Kozakken ’t peerd metnemmen en zee
wazzen met mekare an ’t vechten. Zonne half gaarn jonge was op
daele an ’t hekselsnien en ene van de soldaoten leggen ton ne hoop
in den heksel. Den jonge maken zich helleg en halen zich de bonkespa (turfspa) umme den Kozak te laoten veulen hoo scharp of
dén wal was. Later vrogen ze ’t ’m, maor de schuppe was an beide
kanten scharp ewes. Toch heb ze ’t peerd met-enommene, maor
Kroezeman hef ’s nachts ’t peerd stiekem weer op-ehaald. Hee hef
’m ’n heel ende van hoes in ne boeskemiete (schansenhoop) epakt
en at e daor ne boeske oettrok, kon hee ’m zo voren. Dee Kozakken
konnen zo scheten, dat ze van 200 meter afstand ow ne riksdaalder oet de hand schotten.
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Zee zatten vol ongrei (ongedierte), maor dan maken ze grote veurs
en slogen daor met eur hemd deur. Dan verbrannen de luze wal.
Uit Henk Krosenbrink, ‘De oele röp’

Bi-j Barchem
Vrogger bunt de Kozakken ok hier in de buurte west. De boern
gingen dan met ’t peerd deur de grefte van de Koosveldsen kamp.
Bi-j Besselinkboer hebt ze ok ne hengst ehad. En dén mosten ze de
bek dichte binnen, anders dan reern e zo bi-j al dee paerde. ’t Was
’n lomp volk dee Kozakken. At ze verkeld wazzen dronken ze brandewien met paeper en dan leten ze zich inpakken in de peerdemest umme te breujen. Bi-j de poorte in Zutphen ston vrogger gin
hoes. Daor hebt de Kozakken grote vuurn ehad en dan braon ze
zich ut vleis op de pieken. De Paosweide heetten dat daor. Mien
grotvader was nog ne kleinen jonge, ton ze kwammen. Dén helen
ze de blaospiepe monges veur umme dén te stangen. Maor zee
bunt zo lange hier ewes, dat hee de blaospiepe rechtop kon hollen
en ton leten ze dat wal.
Uit Henk Krosenbrink, ‘De oele röp’

Een kerf in de deur
‘Op het Elsvoord te Laren is een kerf in de middendeur. ‘Daor hef
’n Kozakke met zien sabel in-ehouwn, den wol mien grovaoder den
kop kleuven, maar hi-j drok um gauw de middeldeure veur de neuze too’.
Uit J.W.R. Sinnighe, Gelders Sagenboek

Reurle
Ne man oet Reurle mos ’n paar Kozakken naor Daeventer hen
brengen. Daor had e neet zovölle zin an. Hee ging met de kore en
ging veur op de galge staon. Stiekem trok e de pinne oet de kaore
en hee krop gauw op ’t peerd en dref den an. De kaore sloog op en
de Kozakken rollen der oet en hee hoven neet met, want hee ging
der vandeur.
Uit Henk Krosenbrink, ‘De oele röp’

Lochem in nood
‘[...] de aanhoudende zeer zware inkwartieringen en doormarschen
van Cosakken en andere Russische bewoners, Pruisissche en
Saxische troepen hebben buitengemeen zwaar gedrukt op de
gemeente Lochem en [haar] in de grootsten nood gebracht. De
minvermogende ingezetenen zijn tot een staat van gebrek
gebracht [...] zoo zelfs, dat mij bij onderzoek is gebleken, dat niet
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alleen den huisraad, maar ook de kleeding van sommigen in de
bank van lening verpacht is.’
Uit brief van burgemeester Thomasson van Lochem aan Koning
Willem I

Drama in Langerak
Aan de Rijksweg van Laag-Keppel naar Doetinchem, staat net
even buiten de dorpskom ongeveer ter hoogte van boerderij
‘t Haveland een oude taxusboom in het bos. Voor wie het wil geloven, markeert deze boom de plek waar in de winter van 1813-1814
een Kozak werd begraven.
Het verhaal gaat dat bij een kleine boerderij onder Langerak
(later verrees daar de villa Groot Zande) de vrouw des huizes bezig
was met het putten van water toen een kozak op haar afkwam.
Hij maakte woeste gebaren en riep allerlei onverstaanbare kreten.
De vrouw wilde naar binnen rennen, maar de Kozak sloeg haar
met zijn sabel op het hoofd. Een buurman kwam op het gegil af,
holde snel naar huis en kwam met zijn oude geweer weer terug.
Hij schoot de indringer dood. Later op de avond werd de Kozak een
eind verderop in het bos bij boerderij ’t Haveland begraven. Om
het graafwerk te maskeren besloot de boer om op het graf een
taxusboom te planten.
Uit ‘Langs de Riendiek naar het mysterie’, Henk Harmsen, De
Graafschapbode, 7.3.1991

Een slimme boer in Barlo
‘In de buurtschap Barlo, vlak bij Aalten bezochten de Kozakken
eens een boerderij aan de Zilverbeek. Daar woonde een boer alleen
met zijn nog jonge vrouw. Het was midden in de winter. Opeens
kwamen er twee Kozakken binnen. De boer had de ongenode gasten graag de deur gewezen, maar dat durfde hij niet. Daarom
nodigde hij ze uit bij het vuur te komen zitten en zich wat te warmen. Hij wilde ze gunstig stemmen. Ze gingen zitten en keken met
hongerige blikken naar de pap die boven het vuur hing te pruttelen maar ook naar de jonge vrouw. Dit laatste stond de boer helemaal niet aan. Een beetje pap konden ze krijgen maar van zijn
vrouw moesten ze afblijven. Na enig nadenken kreeg hij een idee
hoe hij ze kwijt kon raken. Hij ging naar het deel. Daar pakte hij
een handjevol erwten die hij in zijn broekzak stak. Terug bij het
vuur pakte hij een pollepel en begon in de pap te roeren. Terwijl
hij daarmee bezig was, zat hij zich voortdurend te krabben alsof
hij allerlei ongedierte bij zich had. Stiekem greep hij dan in zijn
zak en smeet een paar erwten in het vuur.
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‘Pets’ deed het dan, omdat ze kapot knapten in het hete vuur. Net
alsof het luizen waren. Dat deed hij zo een tijdje. De Kozakken die
het zagen, schoven steeds verder van hem vandaan. Ze hadden een
hekel aan ongedierte, omdat ze dat niet zo gemakkelijk weer kwijt
raakten. De boer roerde, krabde en mikte onverstoorbaar verder,
net zolang tot de beide Kozakken opstonden en vertrokken’.
Uit Sagensafari

Bi-j Geesink in Wenters
In den aorlog teggen de Kozakken –hoo lange dat gelaene is, wet
ik neet– mosten ze de beeste verstoppen, anders nammen ze dee
met. Bi-j Geesink zat in un busken ne koele en daor jogen ze allemaole de beeste in. At ze de meziek van de Kozakken maor heurn,
dan vluchten ze daor allemaole in. Dee leu wollen altied geld hebben en at ze ’t neet kregen, dan slogen ze ow. Mien grotvader vertellen, dat ze ne kaere daor wazzen ewest en van alles hadden willen hebben. Zee ha’n eur too pap egevvene, maor den ha’n ze hog
teggen de mure op-esmettene. Dat lusten eur neet.
Uit Henk Krosenbrink, ‘De oele röp’

Literatuur:
Anne Aalders, Met gevelde lans en losse teugel,
Profiel Uitgeverij, Postbus 7, 9780 AA Bedum, www.profiel.nl
Historisch Gedenkboek 1813-1814, Dr. S.P. Haak, De doormarsch
der Russische en Pruisische troepen door Doetinchem en de verovering van Doesburg, Historisch Gedenkboek 1813-1814, 4e deel

23

ZONNEFONTEIN IN HARFSEN
G. Verstege
Het is al weer 27 jaar geleden dat Harfsen de landelijke pers haalde met het onderwerp zonne-energie. Het dagblad Trouw van
13 oktober 1979 meldde onder de rubriek Financiën en Economie
het volgende:
Zonnefontein in Harfsen. Ook Nederland heeft zijn zonnefontein.
In het Gelderse Harfsen (bij Zutphen) wordt - met medewerking
van Philips - geëxperimenteerd met een zonnefontein.

Het zonnepaneel met fontein in de tuin van de familie Lubberding aan de
Lochemseweg in 1979
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In een eerder krantenbericht, in de Gelderse Overijsselse Courant
(nu de Stentor) van 16 juni 1979, lezen we hoe het allemaal in zijn
werk is gegaan:
Harfsen. - Met de plaatsing van een zonnecollector is Harfsen vorige week het eerste dorp in Nederland geworden met een dergelijke
installatie. De collector staat aan de Lochemseweg, in de tuin van
de familie Lubberding. Een zonnepaneel, bestaande uit twaalf
eenheden met elk 36 siliciumrondjes, wekt energie op die een klein
motortje laat draaien. Dit motortje laat een fontein spuiten.
Een van de initiatiefnemers tot de aanschaf van de collector is de
heer W.H. Fockema Andreae. “Ik heb me altijd al geïnteresseerd
voor dingen die een periode verder zijn dan je kunt zien”, vertelt
hij. Met behulp van onder anderen de elektricien Wichers en de
smid Moraal, werd de collector geplaatst.
“We hebben deze collector van Philips overgenomen”, vertelt
Fockema Andreae, “de onderdelen werden gisteren door Philips
naar Zwolle gebracht. Ze wisten niet waar Harfsen precies lag,
daarom hebben we besloten de onderdelen zelf op te halen. We
hebben er tenslotte al een tijd naar uitgezien.
De eerste weken gaan we bekijken hoe het werkt. Maar bij de
installatie bleek dat het zonnepaneel al stroom leverde. Dat was
echter nog niet genoeg om het motortje te laten werken. Het is in
wezen een doodsimpel systeem: de rondjes in de panelen wekken
twaalf volt aan energie op. Wel is het zo dat het maken van die
siliciumrondjes erg duur is.”
Alleen als de zon schijnt wordt genoeg energie opgewekt om de
fontein te laten spuiten. Door de mensen die zich met dit project
bezig houden, wordt ook al gedacht aan verdere ontwikkelingen.
De volgende stap kan zijn dat er een accu aan de collector wordt
toegevoegd. Dan kan de geleverde energie worden opgeslagen en
de fontein op meer uren van de dag werken.
Verder bestaat nog het plan een bord bij de collector plaatsen, met
een telefoonnummer waar inlichtingen kunnen worden verkregen.
Belangstellenden kunnen dan in de nabij gelegen telefooncel het
nummer draaien, waarop een bandje hen de gewenste informatie
verstrekt. Ook is het mogelijk een soort praatpaal te plaatsen,
zoals dat in musea wordt gebruikt. Zo’n praatpaal kan werken op
energie die de zonnecollector levert. “Het is echt een demonstratieobject” verduidelijkt Fockema Andreae. We moeten nog bekijken
wat we er allemaal uit kunnen halen. De mensen kunnen er naar
kijken en er vragen over stellen. Philips is ook bereid dit verder te
begeleiden. Ze vinden het ook leuk dat hun product ergens staat.
We proberen ook de jeugd te interesseren voor dit soort zaken.
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Zonnefontein bij de voormalige school, in de tuin van de familie
Lubberding in 1979

Foto van een ansichtkaart, uitgegeven door de fa. Moraal, met het bijschrift: ‘fontein werkt op zonne-energie’. Opmerkelijk is dat de fonteinschaal hier in een vijver
staat, voorheen stond deze gewoon in de grond
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Het zonnepaneel is, gezien vanaf de Lochemseweg, verplaatst naar rechts
en is iets naar voren gekomen. Daartussenin is ongeveer in 1987 een klok
geplaatst, ook op zonne-energie

Laat ze er maar bij komen. Uit zo’n project kun je discussies laten
voortkomen. Dat kan nooit kwaad. We moeten kijken wat we er
als gemeenschap mee kunnen doen en we moeten ons allemaal
realiseren dat het energieprobleem ernstig is.”
De fontein staat boven een put, hieruit wordt het water van een
diepte van ongeveer drie meter opgepompt. Het was eerst de
bedoeling de fontein en collector op een stuk weiland te plaatsen,
maar dan konden de belangstellenden er omheen lopen en er aan
zitten. Dat wordt door de plaatsing in een tuin moeilijker, want
niemand zal in de tuin gaan ronddwalen. Fockema Andreae:
“Zoiets verdient zorgvuldigheid. We willen die zorgvuldigheid dan
ook opwekken bij de mensen die er naar kijken.”

27

Er kwam een vijver rondom de fonteinschaal. Ook werd er een
klok geplaatst en het zonnepaneel werd enkele meters verderop
gezet, iets dichter bij de weg.
De klok en de fontein moesten in 1993 wijken voor de aanleg van
een rotonde, dat betekende het einde van het demonstratieobject.
Trouwens ook de rotonde werd in 2003 weer afgebroken en is de
kern van Harfsen geworden zoals we het nu kennen; een dorpsplein, officieel genaamd Ons Plein, maar door anderen ook wel het
paaltjesplein genoemd.

Informatiestencils zonnecollector bij de cafés en VVV
Bij de Harfsense cafés Buitenlust en De Wever, maar ook bij de
VVV in Gorssel was een informatieblad te verkrijgen over de zonnecollector. Het zou een demonstratieobject worden. In eerste
instantie lag het in de bedoeling de informatie te geven via de
nabij gelegen telefooncel, maar de realisatie hiervan bleek niet zo
simpel te zijn. In het stencil werd informatie gegeven over de zonnecollector en de mogelijkheden daarvan.
Mijn vraag aan u is:
Is iemand nog in het bezit van een of meer stencils? Misschien
kunnen we dan nog meer informatie plaatsen.
In een gesprek met de heren Lubberding en Wichers uit Harfsen,
die heel nauw betrokken zijn geweest bij dit demonstratieobject,
bleek dat men weer heel graag de fontein terug zag op deze plek,
ondanks dat de heer Wichers zich nog goed het geklungel kan herinneren om de zaak draaiende te houden. Wie weet, de wonderen
zijn de wereld nog niet uit. Weet iemand waar de fontein is gebleven.
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AARDAPPELMEELFABRIEK IN EEFDE
J. de Graaf †

Iets over de geschiedenis van de aardappel en de eerste aardappelmeelfabrieken van Willem Albert Scholten.
De aardappel is een buitengewoon belangrijk product, want hij
behoort tot de meest onontbeerlijke artikelen waar de samenleving
niet buiten kan. ‘Deviezenfokker van de eerste orde’ zouden we
hem kunnen noemen. Wat niet al valt te importeren tegen export
van dit cultuurgewas en de daaruit bereid wordende producten als
aardappelmeel, stroop, sago, stijfsel, dextrine, verfstoffen, zelfs
jenever en brandewijn. Merkwaardig toch dat men toen een kleine
vier eeuwen geleden het gewas in Europa ingevoerd werd, een
ware strijd heeft moeten voeren, omdat men het schadelijk voor de
gezondheid achtte. Als bakermat van de aardappel worden Chili
en Mexico genoemd.
Het overbrengen van de aardappel naar Europa en wel in Ierland,
wordt toegeschreven aan de slavenhandelaar John Hawkins, die
het gewas als scheepsprovisie meebracht van Santa Fe. In 1584
nam de admiraal Walter Raleigh het mee uit Virginia naar
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Ierland en een jaar later deed dit de admiraal Francis Drake naar
Engeland.
De eerste verspreiding in ons land danken we aan de Leidse hoogleraar Carolus Clusius, die in 1588 door een vriend twee exemplaren van de knolvrucht uit Italië ontving. Ook vele andere gewassen heeft deze geleerde kruidkundige in Nederland gebracht.
In 1736 importeerde Jhr. Vegelin van Claerbergen de aardappels
in Friesland en op 13 December 1742 kwamen zij voor het eerst op
tafel bij prinses Marie Louise (weduwe van stadhouder Jan
Willem Friso) door bemiddeling van haar hortulanus Herman
Knoop, toen stadhouder Willem IV en gemalin bij de vorstin
logeerden.
Heel wat jaren heeft het daarna nog moeten duren voor en aleer
het gebruik van aardappelen meer algemeen werd, te meer daar
men in deftige kringen er aanvankelijk met minachting op neer
zag. Het verhaal gaat zelfs, dat omstreeks 1750, de vrouw van de
Haarlemse burgemeester Guldewagen haar dienstbode wegstuurde, omdat deze zonder voorkennis van haar meesteres aardappelen (door mevrouw met varkensvoer betiteld) had gekocht. De
Zutphense predikant en natuurkundige Johannes Florentius
Martinet dacht er heel anders over. In zijn ‘Kathechismus der
Natuur’ toch staat: “Aanbidt den goeden Regeerder der waereld,
die ons ook voor eenige jaren, de aardappelen uit Engeland deedt,
toekomen; eene gift, in mijne jeugd, van aanzienlijke lieden, met
een versmaadend oog aangezien als de slegte kost op hunne tafel
niet geduld, en niet dan lang daarna, met een klein plaatsje daarop verwaardigd, toen de kinders, die ze heimelijk in de keuken bij
de dienstboden geproefd hadden, zodanig daarop verzot werden,
dat ze telkens om deeze spijze schreeuwden of anders steelsgewijze aten. Toen de uitkomst leerde, dat dit aardgewas een der
gezondsten en tevens der smaakelijksten was, werd het van de
grooten, zoo hoog als van de minderen, geacht en nu in zoo groote
menigte aangekweekt, dat het gewone volk vóór vijf jaren, alleen
door de aardappelen tegens eene hongersnood in ons vaderland is
bewaard gebleven.
Dat de teelt van aardappelen en de fabricage van aardappelmeel
en aanverwante producten in ons land zo’n hoge vlucht heeft genomen, danken we in de eerste plaats aan Willem Albert Scholten1) ,
stichter van W.A. Scholtens Aardappelmeelfabrieken N.V. te
Groningen. Zijn eerste aardappelmeel bereidde hij in de keuken
der boerderij van zijn oom Kleiboer in Tonden (gemeente
Brummen) in 1838. Tevens legde hij zich toe op het fabriceren van
verfstoffen, onder andere meekrap. Met dit doel richtte hij nog in
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datzelfde jaar een fabriek op, niet te Warnsveld zoals algemeen
beweerd wordt, maar nabij dit dorp op het gebied der gemeente
Gorssel en wel onder Eefde in een weiland ‘aan den regter oever
van de rivier de Berkel, omstreeks vierhonderd ellen boven het
vonder’2), aldus een der desbetreffende stukken. Dit weiland3) had
Scholten in erfpacht bekomen van Gustaaf Frederik Willem Baron
van Neukirchen, genaamd Nyvenheim heer van De Voorst.
Alvorens Gedeputeerde Staten de nodige vergunning verleenden
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 31 Januari 1838
Staatsblad No. 19 - een voorloper onzer tegenwoordige Hinderwet wonnen zij eerst het oordeel in van de Warnsveldse, in plaats van
de Gorsselse gemeenteraad. Bij het aanvragen der vergunning zal
Scholten zeer waarschijnlijk in de mening verkeerd hebben dat,
aangezien zijn terrein behoorde tot de kerkelijke gemeente
Warnsveld, dit ook deel uitmaakte van de burgelijke gemeente van
die naam. Wel eigenaardig is dat Gedeputeerde Staten niet op die
onjuistheid werden gewezen door ‘t Warnsveldse gemeentebestuur. Nadat dit op 26 Augustus 1838 gelegenheid had gegeven tot
het indienen van bezwaren tegen het oprichten der fabriek, werd
op 6 September d.a.v. door de gemeenteraad aan Gedeputeerde
Staten geadviseerd het verzoek in te willigen. Niettegenstaande
van geen enkele zijde bezwaren waren ingekomen, achtte de
gemeenteraad het toch nodig: ‘aan de verlangde authorisatie de
voorwaarden te hechten, dat den afval niet onmiddellijk in de
Berkel maar landwaarts in worde gebragt, en dat, wanneer het te
eeniger tijd mogt blijken, dat in weerwil dezer genomen voorzorg
het water in De Berkel met schadelijke, van de op te rigtene
fabriek afkomstige bestanddeelen vermengd wierde, en het
gebruik hiervan daardoor soms eenen nadeeligen invloed mogt uitoefenen op de gezondheid van het aan deze zijde der Berkel grazende vee, de adressant zich verbinde om in dat geval de fabriek te
zullen doen stilstaan, of dit gebrek op eene voldoende wijze te zullen verhelpen.’
Op 19 November 1838 had de aanbesteding plaats van het bouwen
der fabriek die een lengte kreeg van 24 meter en een breedte van
8 meter. Aannemer werd de Warnsveldse timmerman Hendrik
Jan Harmsen voor fl 2525. In deze som waren begrepen de kosten
van het aftimmeren van een eenvoudig kamertje voor de fabrikant, dat een lengte had van 4,25 meter en een breedte van 3
meter. Dit vertrek was allesbehalve weelderig ingericht: ruw
beraapte muren, gewit en een stenen vloer, terwijl het ameublement bestond uit een ledikant, een tafel, twee stoelen, een kachel
en een hoekbuffet als kast. Het personeel telde drie man, namelijk
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Scholten zelf, een neef en een jongen. Met een draaischijf werden
per dag zestien tot achttien hl aardappelen verwerkt. Hoofddoel
was, gelijk gezegd, het bereiden van verfstoffen, doch daarnevens
aardappelmeel en sago. De fabriek heeft slechts kort bestaan,
want op 1 April 1841 brandde zij af.
In die dagen bevond zich bij Oosterbeek een aardappelmeel- en
stroopfabriek, die de grondstoffen met grote kosten uit de provincie Groningen betrok. Deze laatste omstandigheid was aanleiding,
dat Scholten besloot eenzelfde fabriek op te richten. Hiervoor koos
hij Foxhol (gemeente Hoogezand) aan het Winschoterdiep, met het
oog op de goede kwaliteit van het water in het Foxholstermeer,
waarop een schipper hem attent had gemaakt. Met deze fabriek is
Scholten het in de eerste jaren allesbehalve voor de wind gegaan.
Meermalen verkeerde hij in zulke financiële moeilijkheden, dat hij
zijn werkvolk niet kon betalen en zelfs enkele malen zijn gouden
horloge moest laten verhuizen naar de bank van lening. Dank zij
zijn ijzeren wil en grote energie, wist hij de moeilijkheden te overwinnen.
Aanvankelijk werd de fabriek aangedreven door een paard, dat in
1849 vervangen werd door stoom. In de loop der jaren is de
fabriek, welke naar voormelde Brummense buurschap de naam
‘Tonden’ draagt, dusdanig uitgebreid, dat zij thans* de grootste ter
wereld is en in de campagne (hoogseizoen) bij een laag zetmeelgehalte plm. 1200 hl aardappelen per uur verwerkt. In de jongste
campagne was dit gehalte (om het zetmeel gaat het tenslotte) zeer
hoog en bedroeg de uurcapaciteit plm. 800 hl.
De Foxholster fabriek werd successievelijk gevolgd door meerdere,
niet alleen in de Groninger veenkoloniën, maar zelfs in Duitsland,
Polen en Oostenrijk. In totaal stichtte Scholten niet minder dan 24
fabrieken. De laatste was een voor turfstrooisel in de door hem
aangelegde veenkolonie Klazinaveen (gemeente Emmen).
1) Geboren te Loenen (Veluwe) 6 October 1819, alwaar zijn vader
predikant was. Overleden te Groningen 1 Mei 1892.
2) Dit vonder ligt in het kerkpad Eefde-Warnsveld.
3) Volgens aanhangige grenswijziging zal het komen te behoren
tot het gebied der gemeente Zutphen.

* Noot van de redactie:
Verschijningsdatum en -plaats van dit artikel zijn helaas niet
bekend.
Misschien weet iemand van de lezers meer?
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