
1': r: I : I 1\,
~J .l

:

.• .. . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . "." .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .• . . . . . . .• ... ... . . .• .

Gorssel, januari 1984

2e Jaargang, No. 1



ONS MARKENBOEK
is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniglng
De Elf Marken in de gemeente Gorss 1.

.................

..........

Almen

Deze verenlglng werd opgericht op 27 september 1983,
en heeft ten doel "de beoef'eru.ng van de geschiedenis
in het algemeen en in het bijzonder die van de gemeen-
te Gorssel, waaronder mede wordt begrepen het grond-
gebied van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke
gemeente Gorssel".

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter: H.J.Jansen, Bargeweg 16, Eefde

(tel. 05750-40785)
Secretaris: N.van Wijk, Hassinklaan 29, Epse

(tel. 05759-1394)
Penningmeester: J .Bakker , Laakweg 6, Almen

(tel. 05751-620)
Leden: J.P.Dijksman, Blauwedijk 10, Almen

A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, Gorssel
W.v.d.Kamp, Lochem, eweg 38, Epse
Mw.J.W.Lubberding-

Braakman, LochemsLweg 147, Harfsen
J .Nijenhu.l s r Zutph !W w g 164, Eefde
A.M.de Ruiter, J pp laan 14 Gorssel
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Oprichting' van de Oudheidkundige Vereniging"
DeEl!, Marke'n 1
MededêUri~~en van het 'Bestuur ' 2
De schoolinE'Pse vAn ,1883 tot',hedeo4
Onze molens " "
Het wapen der gemeente Gorssel ''-,,''':

'. ~,', ..
OPRICHTING VAN,OE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING ;'r',

",'OE- ELF MARKEN<,::' "'\ :

Op 27 se pt , 198~:,:~~rd in De,ft~~,k.m' ~e Gorssel een
vergadering van 77 bijlàogstelleriderigehouden, in tegen-
woordigheid van not,aris Mr.G~W;~naÜe;'te~' oprichting
van de Oudheidkuri~Ü,ge;'Vere n19Irig,'Oe EU', Marken , De
Voorzi tter van het'vo6rlopig be-'s.tJ~F',be(ladrukte 1n deze
vergadering dat deJ'opte richte~l:J~ré'rilgÜig de gehele
burger~~j~e,~e~~~nte,i Gorssel zal omva~~ë~~}:let, pestuur
zal bestaan' 'u'fflb j:)è'fsóliën eri:'wel 2 Personen "ult zowel
Gorsse'r,-' Al.meh ~" Ha}i~~)l~'p1 Kr"1ng~an -Dortl\',, E~~f~een
Epse of JoPpe. ''-' , .r:~"~ ,'-" r,!' -" ~1,', -"

'De heer J .Roelots ';.h de :dä~'n~\"8i'svè'Hth'i'ïfil\g'de'
GorsseInarren zet te u1teeh-""d~'t';;tJe véi;tonthg" ,,'éri èen
film ~i t het' jàar Ü~52 oPdé"riié\:l~j~ái-~ré'~éï-,tié' ~'an
de Gorsseinarren zijn vêreniid.ng op':het idee had gebracht
een vó6rslèl;te; doë'n' ojU'tè" kCimèn:'tät 'de: oprichtlng van
een ouàh~li:Ïka~r 1riD~"Ha'yt1flkhöf • Dit voorstel kon-', n' "" - ....,..' "',,.. . '
vooralsr1og'hiet'worden 'lièrwezel'liijkt, doch wel heeft
een gi-óel) personen" ui t alle dorpen der' gemeente he t
idee overgenomen. De heer Róelofs bood een videoband
van deze film aan en Prins Gerrit een fraaie foto.

De heer Jansen gaf vervolgens een uiteenzetting
van doel en streven van de op te richten vereniging.
Hij noemde o.a. het inrichten van een tentoonstelling
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(eventueel perm~nent), het verzamelen van oude ansich-
ten of dia·s en oud~ kaarten;-v~1~namen6nderzoek, uit-
gave vap;:éeu'periodfek ,fa:milii'90ndèrzoek,' ges chied-
kundige aspecten, verkriJging van Vèel belangrijk
materiaal, uitbreiding .documerrtareLe ·'etc.

De statuten van de op te ric~ten ve~~nig:i,ng w~rden
1n de vergadering ter inzage gegevén';-':':" ,"::::,'_:_:..., ...:.::'

.De"heer Jansen stelde om 21'i40uur voor de oudheid-
kundige vereniging der gemeente Gorsselonder de naaDl

• : ~.! .. :;..'. . 1...' r' f ; I ; ,. :; ') : '.,. ",; '. '1 : •• ,. :'. - \ '. '. •

van De Elf Marker! op te richiêri:heigêenb(facciasU:Üe ..
geschiedde. Het voorlopig bes tuur .. trA.d .en ~l~~'a;i,.JIl ••a~' ..
werd. daar er geen teg~nkanJf:i:d·~~·e.it~fl~~n.herko7.en "."'."
en bestaat rterhalve ult:":' ',,~<;' : ."... .: ,.,

Voorzitter: H ••I •• Jansen, F.efd~ ..... : .<,.
Secretaris, N.van Wijk, ,'.':!'.', ·'k:p~'~:'·t;," ...s: ::.

Penningmeester, .1.Bakker Almen .
T.eden, .1.P.Di.11tin~~.:• ,L'~ Aim'en ..

A.Hoekstra. r~rssel
, W~vi.rljKaJIIPt ': ~'EpSè":

:; . ",'MW'~;T.W.Lubberdiifg''';';'"
. ',':.' . ". Braakun," 'Ha:rfsen

::-"!"'.T. Nijenhuis., , " ,c) Eefde ",.'. '
,.) . ·A.M .öe Ruiter· i,;' '. ('rOrssel

•J .~Uenk,'.

,,-' .... ,.;

,-,:',-

. ., .~:.

liet onderling vast te stellèn D'\gelijks'Bèstuui""werd '
gemach'tigd' de'statuten notarieel·te· laten vastsieHeri.

De 'con'tri bu tie voor het jaar 1983 .(3 'mnd~'lwerd:' .:
door de vergadering op minimum f 10,- per geZ'1:ri'en voor'
1984 op: f :25, - pergezlrt: 'vastgeste'ld / .. ; , ,

De 'vergadering we'rd'l)esl'öten"met :-hët a'fdraaien ~v.n·
twee fllmpjesuitc:rte: 'jaren" ,1930. Deze 'werden verva~rdigd
door'rle,\.hee:r. .P.H~RU:tger~ui tEpse~fBeide filmpjes had:"
den eenjaa:rlijks reisJe van';:de bejaarden ui t Gorsse 1,
Epse, eJ{..Joppe tot onderwerp~' 'In' '1937 ",as Burgers Die-
renpark1:nA'rilhem' het doe I, bij het tweede fUmpje' de
tocht naar het"vl1'egveldTWente.

, " , MED-EDEtINOEN!VAN HETBESTUUR

Het ~ág~1:9'€S'B~~t,u'~r~6~dt 'g~vormd door de Voor-
zitter, ~~:~E:9r,~,~~.r.,is:~:!,Î·dePenningmeester, terwijl
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de heer A.Hoekstra zal optreden als Algem~en Adjunct
VOOr de leden van het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur.beeft,d~:statuten van de
vereniging door de notar;s,.,~efrniÜet iate~ vast~tel1en.
Deze zijn naar de Kamer van Koophandel gezonden. De
vereniging is derhalve thans'·ópgeri'i:~ht. '

Het' 'Bestuur zal trachten të<komen tot samenstelling
van' werkgroepen voor' dé vOlgenöè:, te ontwikkelen activi-
tei ten: '", ,

1. veldnamenondefzoek'· ;,'',.
2. kataloKisèring eni hè'rs tél' van binnengekomen

voorde tOe'kó$s't! belail-grijke voorwerpen en
werktUigen met':éen';'Öudneidkundige waarde.

3. diasérte '~t l~!Jbt<:ieVè;n';voor scholen en/of
vereniglrig~;m," " .,' '.\"

4. door de leden b~raTîg'rfj'k gevonden oudheid-
kundige ondervièrpeW/'>' .'

,Gezien de tot nu toe door de leden' getoonde belangstel-
'. ""lin'g, moet het vormen van deze; wërkgroé{)An niet moei-
.l~j~' zijn. U kunt zich voor deelname te allen tijde
bt.f een der plaatselijke' bestuursleden melden •

.:; Per 31 dec. 1983 bedroeg hèt aiuita! leden 135.

Er zal een Ledenvergadering. worden gehouden op dinsd •.
21 febr. 1984 te 20.00 uur, in·oe Roskam te Gorssel.
tJ~·8gend. luidt: .." , " ,

1. O~~i~g~
2. NO~~l~1'lvan de Oprichtingsvergadering.
3. Ing~koDien stukken enmededel1ngen.
4. Vaststelling Huishoudel1.ikReglement.
5. Om~chrijving'eri'instell1ngv.n werkgroepen.
6. BenOeJiling lederikàièómnliss ie. '
7. Rond'./raag. '
g~'Pauze.
9. Diaserie (H.J~J.nsen)
10. Slui ting.

- i":.., !" ,

:~.'
.; "

Bijdragen aan de e.v." u1igave';'van"'dns Markenboek
.~','worden gaarne ingewach t v66r.1 April 8. S.

. :1:

! ~ "
-', ! 1) ",

. ','
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DE SCHOOLIN EPSE VAN1883' TO-T>HEDEN
.'~; : ,,(vervolg op Markenboek No.l)

De n{èu~~ stIlooi , de~d~rde voor de, Epser ,jeugd,""
stond midnerï in het dorp. Het hoofd, de heerä.J. Ezer-
man, efia lnoveJllber 1~73,'ineester,Graewer.t was opgev.Q.;lgrl';
maakte de verhuizing ~an .o,~,Bathmeriseweg naar het cen-'.
trulD Epse mee. liet wa~~en"'p~~cht' van een scho~l.'Ünks.,
van de ~ang twee lOkale? ~n r~st'l,~~,é~n., ~p,~;terin deW'.C.~
met -;1t,te ll?,~ter ~ ,Grot?r,~,J,al!lanrterka~~els" z,pr~rten voor
verwarming en stof • .Er ,wa,$v~,el ,kas.truimt,e voor een
gerinl( assortiment 'àan' i'eèrmlddelen. Een hoofclenkamert je

. . ; ',:. • 1 . .. ::-.~ '. ' • '. ...•-. I, ••

was niet notf.ig, meesters wO,lingimmers wa~ naast ne
school Rebouwc1en iec1eree~ :Wi;'t hem 'hie~ rJa"~:~;hooltijd
te vänrten , De achoo l kostte vier keer'zoveei' als de
vorige, n.l. f 9.400; -, ~u~gemeeste~<~r.Á. ph.,a,'C.Aaron
van ner Bo~c!l;van Verwoltfe opende d~: sCllool'.Vit is ver-
eeuwi~n in éen gev!'tlsteen, links van' dè ingang~' De~e"
achoo l zou ièker ibo~;}~:;;a":"~eekû~ne~~D.{'tS9~k g~j)leke~j,
want het gebouw staat er nog. Meesier:E~erQuln,hQe.fde· tt. ; ,
in ne nieuwe school ritet alleen te doe~,hij't1ad"hulpva~
een ondermeester en een juf, die wegerü;-:vertrek naar
andere scholen nogal eens wisselden.

'In februari 1906 .iirig de h~~r ~zerm~{l ~er:'pensioen.
Mees ter H.KlumPe"rvolgde hem op. Naast i:i.j~, :t.a~al~" :
schoolhoofrl was de heer Klumper zeer actie.f'initl;ä~~:':'
bouwonderwijs (avoncHessen en bemoeienissen'met de
G.M.v.L,>. Later, na de 't>o~wvaD.,"t EPserk~rkje, werd
hi'; tevens benÓèmd tot"koste'r. -Ó) ", " " ';'

Meester Klumper kreeg' oi(de 'duür'eén qo~~.t.ante groep
van leerkrachten bij, ?~,\~~~:<~:,v,e,fl\?-é,men~v~~~'~>~~,Schutte
en meester T. van Dam) en zag het aanta~ .• lf;te,r:~~ng~ncon-
stant stijgen. Hierdoor werden de klassen t,e/,,~r~9.t en de
school te klein. Kinneren die in de, .ta grotegro~pen

".', "'.;: I,; l , . '. \ - r{.t .-

niet konden meekomen, kregen na de normal~ schooltijden
. ' J, ,',

dagelijks volle aandacht en geduld. Een vierde lokaal
bleek nortä g;f~n'" teve ns "èeJi'Ji gl"l j -noo f deri'kamet ii6Ór" tnrl fvi -
duele hulp. In onze·nostalgisché" tijd zoü')lièt gemeènté';'
bestuur de bestaande school hebben gemoderniseerd en uit-
gebreid, doch cie toenmalige vroede vaderen besloten tot
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de bouw van een nieuwe openbare school in Epse, de vierde
dus.
't Gemeentebestuur kocht ~an de Hassinklaan 3500 m2 ~rond
van H.W.ten Hove. ~n 300 m van ,J,A .S2ormink, beiden te
Epse , De gr-ondpr-I j s was f 1,50 per m en voor de nieuw-'
bouw kwameen erectiet van f 39.915,- bes~hikbaar. Wat te
doen met de oune school? Hierover zal wel 't een en anrler
te doen zijn geweest, want tussen 't bes lui t de school , "
aan de openbare tfienst te onttTek~en en het raaefsbeslut't'
hem publi,~k te verkopen ligt een jaar en 6 c1agen (6 mrt. :
1933 - l2.mr,t. 1934). Bij deze publieke verkoop werd J.W.,
Kf os t.er-s ,eig~paar. tt Gebouw wern Transportwagenindustrie'
"Gelr1erlan(f',. Dus geen rlorpshuis." , ",

Mee,st:~r H.,] •Koerselman, cUe rle' heer Klumper per "I
Sept. 19~~ was opgevolgd, betrok op 6 april 1932 met zijn
3 leerk-t';a.~:p,ten en :!: 120. leerlingen de moderne nieuwe
school', de dr.J .v.d.Hoevenschool. Een voor die dagen dur-a
maar wel fijne school, ver van de steeds drukker ~Qrcie'ncie
Lochemseweg, vier ruime zonnige lokalen,' nieuw modern
meubilaiI',~ modez-n .;ani tair, centrale verwarming, dus mi'~-
der stof. novendien een ruim en veilig schoolpiein.
Echter eind,J939 daalde 't aantal leerlingen onder' t
vereiste getal en rte laatstaangesteJde leerkracht moe~t
per 1 jan. 1940 verdwijnen. '

De voor ieder bijzonder moeilijke periOde 1940 - 1945
brak aan, De jaren 1940 - 1943 waren voor 't school-
gebeuren niet al te enerverend. Maar in 1944 kwamen de
moeilijkheden. Op het landgoed 't Hassink legden de Duit-
sers, omringd door prikkeldraad en landmijnen en streng
bewaakt door militairen, een benzine- ~n wapendepot aan,
Deze bewakers werden voor een deel in de s~hool onderge~
bracht. Ook werkers voor ne O.T., bij razzia's opgepakt
in 't Westen van ons land, werden bewoners van c1e'sehool.
De leerlingen werden klassegewijs verspreid over 't hele
dorp bv. in De Buitenkamp, een villa op de hoek van de
Lochemseweg en Oude Larenseweg, in Tramzicht (café-restau-
rant) aan de Lochemseweg (nu timmerbedrijf Enderink) en
In de oude school. Wegens 't saboteren van door de bezet-
ters genomen besluiten en verboden handelingen in Gorssel
werd een aantal burgers gegijzeld. Hiertoe behoorde ook
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meester Koerselman.
. ' Bij ft bombardement door,'êI:e geal1;f~erile luchtri1~cht
op 't Hassink werd ook de school getroffen en van t
g.ebouwwaS,nB" de bevri.Ïding v~anEpse. opCi a1>r111'945,
~nbruiklbaar :(,kapotdak, ge'ènglas;' Lnge s t ode muren L;:
'tDuurde tot 1"oc'tober 1946 voor men 131' weer kon lês'-:
geven. r.~eestel' Koerselman, die 'veel' had meegemaaltt, v~è>eg

.. ontslag en overleed'op 22'j'anuaril946. OJi 1'8 maa'i>tvan
dit jaar werd s('hr1jver déies als zijn' Oî)~,?l;~t'benOe1Q~
en hij maakte'in'iie' jai'en 5Ö~de grote ti it IW(h~1ng ~an" '
t:pse mee. ,~teuwc' wijken en bbut-teh ont s !oi'rlen'.,Dé \Ht~·:
bl'eil1inh'tor-:eenacntkh.ssige s choo L'we rtt noortzakel ij.~,:

. Teverrs kwaurmen' tot de ópdt~hliïlK van'cP-ll ~klèuters(,hdól,
c\ie onde r leidin~ van hoofdleicfR'tel' 'Me,i.Erna We;ertman,
docn t e r van de oudheiltkeiü1er 'van~~t;Órs'5el' ,lIeroá.I'd Woert:-
man .tn 't Sd)oolgeboUwlNerd' :ondèl~gel'i'l'al'ilj' "(inte~ra tie',
ook' toen al). Helaas is d6or\"ermiridertll\~,/a\l 't aantlll
,jonli;geborenen en de algehele "vel'gd::i1'i'tI~" 'f aantal1ee;~;~
·lin~e.n nu op z'n retour; ..

":! ; . ~,' I • .,; N.van'WiJk.·) r
~ -. I" . ,,;" '. .' : "" ~: :

...nronveJ'meldin~: ;"'r
Îl8IIIeeIII..e a r-eh Lef, rnondelillge OVerle\.~,.·,i1~ii.:;~~{':ei~,~il;~"~·.~:7

: ',}neming, "; ..
(:,'

'. --t' '~'.: ~ ..:c" ',):
• . I~ ,

:... :; ;. ;.;'~..
','J.

.. '
, i ~, ':'-,'

. : ::.~

.~.~.
ol. ;

.~;. ..,' ..\ .;;j.'

:,' ;/<.: .•...

',;'"

. ., '" . ~;,:;:.": .:....

. :!: :

.:;" - :' .1',-, ;;. ,! ••..• :-:,. r. i
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ONZEMOLENS,,;. . .,.

De geschü~rl'èriis ":~a'r)rlemÇ)lensis' a·lheelóud. He't is
moeilijk nri:'tegaai{ hoe oud precies. Heel ourl is het ge- .
bruikvan"ma~l:;tenen om de graankorrels tot meel fijn' te
malen."Dit gébeurde meestal door handkr-a ch t , meest'ä- d66;
vrouwen, la ter ook door :.pa~rd~n;en· ezels.' Bij de Grieken
en de ·ittortiliiri'éî{ )(~a;m~l'},p À~tte gegrQefderlláa bhenen in \~e~.

··.·.1 . , r , I(~·~i··.J.::..··· . .... .' -~ ,'"
bruik 'eti"zware-marmeren ciUJ1rle~$-,die rlaä'rovermoesten
worrlé'n'gê+otd/Opgraving~'n h~bben:eéhter véelvandé ge-.
schied~rH:s acihe'rhaald en aan het '.H-eht gebracht.'" , . ,; -i r

Bekend is, cia t ,rle, R,PV1~~nenwatErr.krachtrgirigen toe::;;'... "
passen. 'iPlihiil~.:f:led~.(fere" 'e,en rornein!:\l:'gesch:redsc~r,i:jver ~:_,
die om he t .le'tièn kwàril b~,j de onde rgang van.' Pompej 1" ( u i t .:' . '.
barsting ~~ri Bi~~éä~~i~~ in het jaar 79) schrijft inzij~'
encyclopedie, ,da t Vlate,f;l!I9.J,ensovera 1 in het Land I(I~a\i~),
voorkwaméri. Dé''''Ronieinen hebben de, watermo'len:riièt z'élf ui t-
gevonderi,·,;jJI~fáirVérmoeHeUjk afgekeken, want' 'waars'ch(jnliJi<"
was deiWát'ermoleri" a:il bekend bij koning Mitht-ülatès van .
Pontes'i;in2:*1Edh: Azi'~, ongeveer twee eeuwen. ee rde'r .-"Dit al-
les hee:f:t,,'·tt!·:riiáke'nmet de wate rmo.ï ens, .." ,

Men:~:ttegt"Hat dé eers te wate rmoLen-.tn Néderlanopas in
het béginc:~an\d~ "acht.~.t.e, eeuVl,ZOU,2)ijn ontstaan enwel"bij
Loon aari de D'àliûn~t i'rl.·Noord Brabant.Win<1molens kenne mer~
hier toerl'hóg 'ri'feC p:;;;! in de. t,iende eeuw werrlen oie voor
't eerst· waargenomen' in.·.~e:tMi"d~n Oosten, in Perzië en
Af gha.nLst.an', Lange tiJ~ werd aangenomen. da t het gebruik
van de molen ui t lti~inAzH~ s tamrle en' nat ne Kruisvaa rde r-s
de molen hebben mée~ebracht naar het 'westen;

Echter"meer dan een eeuw vóór deze krüÎ'stochten kwam
in de provincie 'l'ar ra gona (Spanje) een Moors' :mofial11meo~'aris
modeFmolen 'voor (lOci'~ eeuw} en deze molenskwameri'\,dci'l
langs de kust van oe rvfiddeLl ands s Zee:.:Omstreeká:-'l2oÓ'·
stond er al een aantal "moderne.". s~nrlerci~molens'6p' ~e

~. ;:
wallen van Parijs. Oe.eer~te echte".windm-oTen'zou' i:h' tie
Elzas hebben gesta~n~ Op~.in het oostelijk rléé;rvan En~e-
land "Suffolk,' 'kerioe men al vroeg ~i,kenb.otii:en'sianderd~
molens, waarvari;het hoge,. to rena.ch t.Lge .boverrs te gèdeel te
met de wieken o'pne wlnd'kon wor-den g,esteld'.Deze vormden
het proto type van alles wat men is gaan verstaan onoer de
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"windmolen" . ,·/'i

De standerd molen kende men in ons land al in de
dertiende eeuw.'·wa~t Gra9::fFloris de Vijfde verleende
de Poorters van Hàa'rlem h~t privilege qmeen windmolen
te :mogen hè'bben en dat ~~s6lijkbaartoef!:(1274) geen
niêuwighéirl"meer:. ,.,' ,'-,; .

"'Jan dé<Eers'te van Brabant verleEimdl;i,'yÓ6r h~t"etnde
van: de iderderid~;'ijeuw dit privilegea~p:,Arnoldus, bij-
genaamd'Heyme ,lthé't: recht van vrije wind,". ergens tussen
Sint Oedenrodeeh Schijndel • Deze molen kon tlaar,: ~),l~
kanten met de wtnd nlèedraalen~;. T .. ~., ". c ." , :~ ••

OOk is . het .bekè'hd"dà~:''in~~~'~.~~,*i!~nd~e~.lJw.windmo-;':o;;:
lens van dit gënz.:~:bij Lochem en Pij P~lft he};tben ge- " .'
staan. net gaa t hi~r' om'de eigenl ijl5~.stannerr'.-",1nl'tmo-
lens. ' ','.,. . 'e:: ( ..... -.'. ,,'

Gedurende de veertiende eeuw kwamen .~r, veel .bij,
vooraiin destèden op ':de .wallen. Er zijn ,J;lOgfr·aaie
exemplarên 'in 'Brab,i'öt,:Zee'land en Limburg. en..dicht bij
Ede (de bekende Doesburger uit 1507) en;deWi;ssinks M~l
irihet Buürser"'zárid' in Haaksbergen. De'l.sta·l1d~rd:-molen
draai t op een spil en kan gekruid, wllr,4en;:naar de ;wind.
De hele mole'n draait: men dus ",lard~:Vl,ind, integenstel- 'j:

ling met een zgn.' 'iboYen-kruie~",. waar~~n: ,~leende bo-
venkap draait naar\i~·wlnd. Als dit graaien. van binnen-
uitgeschiedt, zeg'Cmen "binnen-krui~r";.eJ);.;als het van·
bui ten gebeurt dan zegt men "bui t~n-k.ruier".; r . In de stan-
(ferd-molen komen'meestal ronde windgaten,vool:' alin de zij-
kanten. Zodra de 'molenaar de "ind hoort ,fJ.u,iten door dez.e
gaten, moet de moren "gekruid" worden, dus weer met de
kop in de wind wóiden gebracht.. '. ".

Op de duur bleek de' stand~rdmq'~el~, te klein. A1 in de
15de eeuw wordt voor het eerst mel~ing gemaakt van een
heel ander type korenmolen,'namelijk de stenen torenmolen,
'n cyli'ndervormlg gebouw met een rcmdekap, die van binnen-
ui t gedraaid kan worden , zodat van een "binnen-kruier" ge-
sproken'kan worden. Dit stevige bouw•••~rk bood veel ruimte
voor werktuigen en maalgoederen, meer dan de oude standerd-
molen~ 'Men denkt toch dat deze oude stenen torenm.plens
vrijgeiing in aantal zijn geweest. In ons land.,zijn er

.,;1:. ': 1

9

nog vier te zien, namelijk de beroemd, molen van Zeddam
(:I: '1450), de "Bui tenmolen" te Zevenaal' (16de eeuw) en

.. ;. tw~e uit de 17de eeuw nl. te Llenden (Betuwe) en te
Gronsveîd·:(z~i((r,..imburg). Deze laatste was een dwang-

" of"'hahrtiol,;n,;d.w.··z."d'e~fu·~n,in de Heerlijkheid hadden
de verplichti"ngom u~J,~l\,1~~nd'\daar hun koren te laten

.::: !.L\fuaiêri'~Dë' heer verpachtte- de,~~olen en de pachter-mole-
naar mocht niet zelf zijnm~~:1,u,rie:r,vaststellen; de
hèeI" had het"'voor het zegg~n ~I),deze ~erleende ook het
recht van "vrije winet". (Menmqch t geen~J;j.$ta.kels bou-
wen of bomen planten bij de lDo1..ens.-w.a~~9(rt.:~démolen
belemmerd zou kunnen ~Qlr,deAd~n"l.hetvarlgen.:Vá'n'de wind.)

';;'. s : , De rooien' is niet àUeen. alsj ,:korenmolen gebruikt;
het is begrijPé'~ijk q~t,;~~wind-: eOî~~~~!'K r@;~hf~ookvoor
andere (toel~,:t9~én g~~~~~kt werd gemaakt?/' OI1:hêI(~ater
op peil tef' houden in de .,llPlder kwamen~~;'PQlder~~olens,
om olie te winnen de olie0~ol~ns, de p.tpi(;tmolens op
de Vé'lU\ve, in' de Za8J)slr~ek:1~ehoutzaagmolens. terwij 1
méri"in Deventer spr:a.k·..,van.,4~!Httzerm~l1e" (J)e ijzer-

J. gieterf::f ~~'hJ .L.)I~e..rir:i~';apgei,elLeo 1s ont.at.aan uit een
ijzermolen opger1:êht in 1756 bij"._n.~e.e\,1:~DOO;de!.··:water-
molen aan de V~tkolJc te D~yenter,~':~,ffl~;defundatiesteen
stond = . I j s~r~oóle Do~r H~ndrik Lindelilan· gema-akt'-Anno
:1?T;55~··\:L!nd~mankreeg :1n 1745 de stadswat"'erlft'ble'il"ln erf-
pacht om te gebruiken' als ~l-, cement~ ,;i'en;'dl"ielnolen).
Waar da:t:inÇlgel1jk was, belll,ldd~ wat~tmO:lêbf\.Îláast de
w1ndmo!~9zijn v~rdlens~e~~, '-.:.~,.:-:.. .:.';~..!.:

Ir)'&ri~e gemeente bezi,t;'ten:we geen-water- en wlnd-
m6Ièns"mêer, h9~;weL~r 5"~,,t~I'DlOlen9,ztjri geweest en
7w:l.ndDlofens:,wa~rv.: __Il.e~;~ bij ,de bevrijding :van onze

. 'gemeente inàpril'i9~~. ztJn verwoest·. BiJ debeschrij-
:,;..;ving van iedere mole~ afz<loderl:ijk komen· we-'"daarop nog

terug.
. Nu we bij de molens i,n pnze gemeente ~ljn aange Land ,

zal men ook ongetwljfeld,w~llenweten. 'wat de aanlei-
ding wa~ van dit artikel. W~.wUden namelijk graag een
antwoord op de' vraag in welke. tnarken in onze gemeente
eennioleh'had ·gestaan.



10

"Een duik in .het gemeente-archief teverde niet veel op,
z()datboekenen publicaties geraadpleegd hebben, waar-
ui t we dan onze vra'a:g konden beantwoorden: '
Marke Epse! wate:rmOlen nabij deOlthof, ',lindmolen aan

de LOchemseweg' te Epse _,: " , " ",
Marke Gorssel: windmolen aan dè'1DOle~wég[f',h~~!t,,NiJver-

,~,' .., heidsstraat.' '!,' ,',\, ,:,>,)" .• ",

Mar.keEscnede: 'windmcUen aan de Gorsselse ~~~~; (~e_ter-
, ,'Y-:hoek}

Marke Rijsselt': 'geen •"':"
Marke Ee fde:' ge"ën' '-' i'" - '; ,~"",~t

. . , ,'. .... ,~,;,. ... :). L--.,;~~.~:,::.
~a;rke AnKeren: 2:",indmblems 'en I watérm~:t.ènJp~mpaolen)

nabiJ 'hufsJ 'de 'Voorst ~,~'. ~~>;:,~,_,
>'Marke Wolferet: 1,'11.teriDöl~nnabij hufs' "dê,i>i\Di~ ;"
Marke Aillen: lwatermolel1" en"lwÜ~dmol~~.L.':";': '

. .. . .'" ' .• ' :~ •..~ '~''':. w.'. . .:::.Marke Karfsen~ 1 windmolen:
! -:'!-'; < !':J,-,' v 'J;

Markft Dortb,:! ""1 watermolen 'io' de' gemeente ,Gorssel
1 windmolén in de g';~~~nt~ B.tthiD;n ,'(Dor'th
Overlj$selse zijdè)' n)'e't, ~e'eg~t~ld •bi):.;;,
onze 7 windmolens. ,,-", -- ' '" '

' ..-:;: ! ...i.. ;:':::':'... :. . . i .j 'Marke Schoolt: geen; ,',,' '
Bij he t schrijven van' di t 'a rt'ikél- be~chikten we'~iioi""::!', -

niet over alle gegëVénS~bet~:f:tenct:e'ónzê"wi'~dmOléll~;,:u~~,'-,
zoq.,t we moesten besluiten in-\deiÉi uftgavÊÎvan 'CÜose!:') ,

Mar~~mbQekal1een de:'watermohu{s'te t>espre.ke~.": ~d'l:;"'; fifi

De w~te",olen te Epse is :de (;uI;Ûit' vè'ffu~i'd;~'~atei-bjcile~t' :;" _
Iiië>n'i'e gemeente; deze wordt ver,lrèliflr{'ï2:S7. ,;i' i~<':".',~)IO,::::,i',r;'"
In 1266 wordt melding gemaak't' v~lli een' 'S6h'~hking:~:aö.finhe:tJ '?

Klooster Ter Hunnepe vanJïët goed Somersvoord met':tfiolen'16 f

van de Bisschop Hendrik van Viande. Het' kloos ter werd in
1257 in bescherming genomen door Paus Alexander IV; he t
huis OV~$behoorde tot deze goederen, waarvan de Paus
het bezit bevestigde en bij het huis Oves behoorde een
m<?"len.Tw~e molens dus dicht bij elkaar en dat gaf na-
tuurU"jkde nodi'ge moeilijkheden.

",}la e:enlangdurig touwtrekken wordt in l2RO een over-
eenkoll\st",getro1'fen tussen het Klooster Ter Hunnepe en
Hendrik Syderoves met zijn broers en erfgenamen over een
waterleirling, die door de molen van Sornersvoord liep.

",,'"

11

Dit water werd gewoonlijk de Oves genoemd. Tegen betaling
van 15 pond kregen de' kLoos terl1ngen van dEf'gel>rs~';Syrle-
roves het recht met Pasen een dam, de BfvariCl{~geheten, te
mogen opwer-pen om het water naar de klbos'termolen te lei-
den. 'Met Sint Maarten in november d s o c v ; moest"Ö'eze dám
dan weer worderi opgeruimd opdat de zgn. boveriste'molen,
die gelegen was nabij de Olthof, doorhetwatei-in wer-
king gesteld kon worden. Aan de oude Hunriepa , dr~' îá~f"
tussen het, iè'nd van Syderoves'en het larid van sdtiié:!rs"; ,
voord;'JiÓ6h1: "riiets 'verg'ravéri :.ordëri. De Ol thofbestaat
ri,o{-'~'ie:~d~~;inEPse ,aa'iifièfJ;~:fhdê";)';~n de ói thof Iaan ,

:. '. ~~ ".:,-: 1.!,... .... !., .,; ~ :~~-. . ·t.·. l.::" '.

1 kilometer ten Zuiden, "van hét 'klooster ter Hunnepe.
C' :;,:ï: n . .' .1 (:': ,'; ", I ~ , ,.. .' .',"" • . '. •••.• •

Tussen beide erven Tcopt de Dorthèrbeek. Uit oude' oor-
konden bI ijkt, da t er diré''::-bêkéR "heb>ijenhes taan: '" ,

'. '. • , .• ' . ; j .:;.} ;. • ..; ~:!~; :.. :!. , .1. de Hunneper A ,o~,Hunnepa, • ' ,
2. het wàter dat- de b\ies neeÜié'/ ,r '

3!~' d~ ",~at,~~;103.~,~l~\~09;~;,a:(~anJlli~~,gvan de Oves water naar
d.Ei"'Iüac,s term.5iero' Bf2fêht ~'')daf""Ïs rtus d~ menen van

':,! Lor'.: ~.,J ;.:1!'1:.:"~· .~\I' ::'\J";"; ".::!~ i -=,.;", ':(~.( .'Somersvoord ' ,
. :",":-"'''; ~,'.. ·!q.!i~<n) .":,J ï(.;:~ 1 '9!"i-: .. ··

'; r., . r' ~

':: ,:, ,..~, ,;",:

~-::-~._:. ';:,,; ~s-

\ 1.).; .r n:
"..I..} ;.

tl

f
I"';.:' ";:. -:

'-,: !""

J'

. :~:::

•••. ;. ,".1

':: .1.

.•. ~: " ,,'~:6:..:._..:.~:~r_ Df".!i".l-~~Lo":';':~ë' ;'" ,;,

----- 0••..•". I.", .,tl- J).riL ••".ck.
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Áangenomen mag worden, dat de bestaande Dor~herpee~ de
vroegere Hunneper A was, want de .nu be~taande".beneden;
l()opvan de Schipbeek was er in de 13de.eeuw,nqg,niet.
Pas in de 14de eeuw worden ln de Came.ra~rsre~eningen
van 1345 uitgaven gevonden voor.het.,gr~ven"v:an een,.
nieuwe grach t , Rekeningen ui t de jarén '~3~~,:t/m.,J3~9 -',..,
bevestigen deze veronderstelling. Vroe$,el"1:l;ee.~~.~e,.
Schipbeek via de.Oxe~aterleiding zijnwate~,ge~pos<:l ..1.n
de Dortherbeek. De vraag blijft nog wel wa.r .h,et J'luls."
oves en de goedel"~.n Somersvoord precies gelegen .~e.bb8n.

De overeenkomst van 1280 he-aft maar één jaargegol-
den • want in 1281 verklaarden de';'broers en erfgennen
Syde~oves atst~nd :'t..e~,eb~:n, ge~àa~ ~an ':~:~~'r~c~top d;
waterleiding en'zèl:i's de vèrde4ig~flg, dAenaangaande in
handen van het Convent (het klopstiè'r)' te hebben gelegd.
Dit is dan ook het laatstebe~ich·t'. dat we van dé molen
bÜ de Olthof ke~nen. maar de kadasterkaart 'vaö'1830 "."{ ..
vermeldt Molendijk~oOrde;:::laan, ctie we th~ns Olthofl-a:n
noemen. Misschien brengt het vêldnamen-onderzoek nog>
eens de oplossing. ,:"
D~ watermolen van huize Dorth stond tot ~ 1780 aan de
Bathmenseweg, tegenover het kasteel ënnabij de brug in
genOemde weg. De molen lag aan de westkant van de weg.
H1e~ lag de molenkolk en de beek aan de westkant van de
weg ;heeft de naam van Molenbeek. BtJ de vernieuwing van
gen~emde brug werden in november J921 ov~rblijfselen ge-
vonden van de watermolen, o.a. '.de voet ván twee pljpsge-
wijs naar elkè.nder toelopende muren ter dikte van 45 cm,
Bij graafwerk in de bodem van' de beek ble'e:k tevens , dat
het stortbad van het water èvenvóór deth.hs aan de
west;zijde van de brug nog ~.nwez1ge kolk is\;geweest.

pe juiste datum VB,nde;bui,t.ehwerking, stelling van
de mplenis niet bekend; ~el dat' het 1ri1780 een aflo-
pende zaak was. Bij de VOlkstelling (franse tijd - 1795)
wordt het gezin van de mulder wel vermeld met I man en
4 vr , •. k., totaal 5 personen, •. De mulder woonde er toen
nog wel, inaar we weten ni,et Of zijn molen nog in gebruik
was. !,,'

Wel weten we dat er in 1797/1798 een windmolen werd
gebouwd in de Dortherhoek ,(= Overijssel) door de heer

• 10,._;'
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Van DOF,th.Gerrit Wi!lem van Zuij len Nieveld" d.:t.eJ,n ,1796
zijn verzoek tot: bquw richt te aan. deStateJl,vaROvert~
ijssel. .'l' ' . ".... .' ", :',.''','. .,":'

, ;., ~.

~.' ~~'.

Sc:bC'l$van hlJis en mokn naar
een kaanl'ánDonhdoor

" ' : 8emaid 'J{cmpinck,' anno ':'!

; 1603 :' '. ' ." . ,
'H:Ä'.C;' Af,: krt.ven.'nr: .

"-.c:."; rzs: c. "

.'" ., " ;.; ;'

:....

.~ ;' ; .

",:

._-, -Ó:'

....• -.)

.. : -: .'

Jan'teWirilè~l 'van"de "Oude Molen" te Bathmen en Willem
'Oèssem';':B8kkér t:e'Battlmenmaakten bezwaar tegen deze
bouw;>'Oe'\mol'en va.n'tè'Winkèl. de Oude Molen te Bathmèn,
wordt'al'\;ënlield:in 'ïS23 'en is van de heer 'lan Dorth ge-
kochtiiin';I753dodf'i'Frerik te Win~el. (Archief Dorth
27 nov. 1523 nr. 44) We züllen bij de behandeling van
dewîridJii,)fens' ''hierop "nORnader ingaan.

Wan'l'lèer'dê'watè'rmohn te Dorth werd gebouwd is niet
ach1ferh'aald;' maa'rop de 'kaart van 1603 staat hij rèé'dá'"
"vèrméld'~' Hët huis' 'Dorthwol'dt vanaf 1348 in de Geld.
Leenáktèn' :veriiièld én het' huis was toen in· hetbezi t van'
het"ges1'l~éht'Van Dor th , dat v.na! rlè;12dé eeuw bekend is.
Seyno van Dorth bouwde het kasteel Dorth aan de Gelderse
zijde tussen 1329 en 1348. In de Dortherhoek (gem.Bath-
men) stond de hof te Dorth, wat het oorspronkelijke stam-
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-huis moet ~ijng~wee~t en. waarnaar de slag aan de
Dortherbeek in 1323/26 gen()e~d zal zijn. Deze oor-

- 10g-we~J g~~~e~d doo~deBi~schop van Utrecht,O~to van
der Lippe en Gerhard 111, graaf van Gelre.

In EHHi 'stuk over-het -recht van schutten trekken door
de geerfden van de marke Zuidloo komen~e. in 1550 voor
het eerst de watermolen tegen:"dat men d~e schutten
optreckt oift 1aet lopen op Sunt LamQertbis_s toe, blaecken
paeschen toe". In 1568 word teen overeenkoms t ges 10_t...en
tussen de heer van Dorth en de markegenoten van Zuirlloo
over een nieuw te graven Molenbeek. In 1611 wordt deze
overeenkomst vernieuwd, want het plan was waarschijnlijk
blijven liggen Ln vë rband met de BO jarige oorlog.

De laa ts te moLeriaa r van Dorth ..werdwa termulder ge-
noemd en hij heette .Ar-end Harmsé"n"ciooster en was mu1d~r
vanaf 1760 - 17BO.·Htj.was gehiJwd met .Janna Witka~p, d1e
op 3 maart 17_6,6ovérJ.eed~ Hij huwde voor de 2de keer m~t
Ciriet.ieStroek op.20-.mei 1766 en. het was deze vrouw, dle
op 14 mei 1774 overleed, omdatzf;j onder een wagen kwam,
die de molenbrugge wilde pa,ss~reri en de paarden schrok-
ken van de draaie·nde ..JIl(:rlê"tt-o.:::hè voerman vroeg aan de mul-
derse de molen' af te ~etien, doch' zij meende dat zij de
paarden wel over debt~g kon krijgen en pakte"~e paarden
vast, die echter. op hol sloegen en\\pas weer bl.J de her-
berg de Roskamto_t"'s_~i,lstand kwamen'.e , Het bleek echter
da t .de muldersvrouw onder een der wfelen van de wagen
was terecht gèië.omëï1--eriier-'-·pliürtse was -ovet-Teëien; Ver-
moetielijk kon ~e molenaar 'het 'wérk niet al teen·, af, ,w-ant
hij huwde op 2'S;sept. 1774' met 'Derkjen SchooNierma,n-,·die
. echter op 24, dêc.'1774'overleed. Voor de v·ierde ma.l(!'~
':)huwde de watermu1derop 16 apr'!l 1775 met'Hendersken'!
Harmsen. Zo was onze watermulder binnen één jaar wettig
ge'huwd gewees t .met drie vrouwen. . .'. -,,-~;

Wanneer Arent Watermulder, alias Harmsen Clooster,
. uit Dorth is' vertrokken hebben we niet kunnen achter-
halen" wel werd een zoon, Herman, geboTen en 01F2-1-'mei
1778 ~e Bathmen gedoopt. Waarschijnlijk is ditde--latere
Hermen Watérmulder, die samen met zijn vrouw tot 18
maert 1820 op de ka terstede •t Bolderink te .Epse ·beeft

~.:." '-'j. / •.:; :;'..
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De watermolen te Almen. In degoederenlijst van de Graaf
van >Dale, heer van Diepenhe1m. van 1188 komt ook de hof
te Almen voor, maar hierbij wordt_de molen niet genoemd.

--Eerst 1n 1331 bij de aanköol> van de heerlijkheid
Diepenheim door de Bisschop van Utreèh't! wordt ui tdruk-
kelijk de Hof te Almen met de :mÓlenèj1.'~eerveri vel'Jlleld.
Later behoorde de Hof te Almen aan het: huis Képpel, aldus
vermeld 1n 1455, 1459, 1500. 1572 en 1577. Kennelijk was
Ter Molen afgesplitst van de Hof, althans in de lijst van
waren van de merke A1Jftè~-ko",t zowel het Molenguet als Ten
Have voor, :elk JRet één ..,a;~ë-:Ter Mollen kwam in 1643 aan
Walter de i(~e van Ileeèkeren van huls Ruurio door huwelijk
IIl8tAnna v~.n PaUanrJt van keppel ; h.et ~oed Ten Ha~e behoor-
de aan de Ehze •. r.taar in die tijd beston(t er al geen water-
molen meer,.noch bij'~r~t"M01~in noch\bij Ten Have.

~ij Ten:'Have beho,brde -'he1;i>reèp't;.,,,Y-_JLw1~den water en
eigenaar was W1l1em van J.lntelÓ,. heef-".:ri 'de f;hze. Deze
Will~m wild. op zij~,. gro1)d èeh--W,indmol~li</bouwen, tot on-
genat\tgen van De,rpk,van ~aèf'ten tot Ve~,O,lde en Derk van
Kep~l en Voorst va'q hû:#,ze de Voorst ,di'e vanwege de mo-
gelt.:Jke eoneut'Îént1e hePl':-een procesaarideden. Uit de pro-
cesstukk~;n ~lt:)~t__Q~id~iiJk·r-.d.ttî'Eit recht van wln~ en
water aan\ Wt·llèJli vari Lintelo·toekwaira.~ In 1636 vindt ge-
tuigen ve\rh~orJpl~á:($';' waarbij gevraagd werd 01 er.nog
overblijfS'elenwDé'n' van.,~~ oude-wa-teAllolen, hetgeen be-
vestigt;nd ";ërrf beaïl-î;oord. Een getuige,. Jan. Kohle ,als ,-:
zijnde -UJllJllerman,:vêrklaa.1"rlé~_dat -de \';e-~terende-'palep' -
sterk genoeg w:aren,' "om,'eeh":goede; en n!ijew~ w8termoele
daerop te timmeren". . '. ."

Aan de verdwenen- inolefi'~~öh'dén:àaM'ifhèt- Moelenbroe.ck"
heri~neren en, Gok"was: nog;' t~F!iên 'Icie ~·tt~r;gh.~,in·den
Barekell daer .het ",wseter héèl'i: dóorgelopi!ái" •_Mogelijk
zou kunnen ~i.jn~l-;>dát. de 'm61~~i~ ':"étbfènd of yerwqest-
in de:·eers te decennia;·van'dËl '-'sO.:..jàrig~"oo~log of . in -157 2
of 1n 1583, de jaren,waari'riZutpllEln dqor "<3:eSpan jaaz-den
is ingenomen en geplunderd. -Elke 'hèugi9nis çntbreekt tot
op heden aan de vroegere wat.ermö'1en', die mogelijk heeft
gelegen aan de oprijlaan naarhet-huïsTer Meulenj tegen-
over het vroegere tuinmanshuis öl koe tshut s ligt. ten
westen van deze laan. een langgerekte laagte "ete Strangh

gewoond.

, <'.:. ~ • ~'~:,



De pompmolen bij huize "de Voorst" te Eefde moest wor-
den gebouwd om de fonteinen van genoemd huis van water
,te voorzien.

In 1695 werd met de bouw begonnen van huis de Voorst,
.even ten noorden van de oude hav"~~~·thede Voorst en wel
door of voor Arnold Joost van'Keppel, die van Stadhouder-
Koning Willem 111 pe titel van Graaf van Albemarle had
gekregen. Er werd uit ruime beurs gebouwd en de opzet

: was groots en van de tuinen niet minder. Maar voor de
fonteinen en cascaden was geen voldoende water aanwezig,
zodat er kunstmatige waterwerken nodig waren. De Graaf
van Albemarle verzocht aan de Zutphense magistraat ver-
~nning om "door seeckere machine eenige water uyt de

, ',;' . i ..~.'.
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:van die Barckeil daer het waeter heeft doorgelopen",
nog herkenbaar aan een diepe kolk, de,moLenko Lk?
Ook de veldnamen hebben nog geen uits{uft$ei gegeven,

.'~ !:! :~: ;'1 !'·;.I. ..i "

Termeulen 1818
~ ej ',' \, ; ." R.A.G. Kadasterkaart Nr.2
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Barckel te trecken, om daer door eenige fontainen inden
h.~ff.van het huijs de Voorst te doen springen met ver-
seeckeringe, dat sulx niet soude strecken tot naedeel
van dezer ,s:t!:ldsmeulen, als sullende alle hert selve
water"wedero~ door.reen canae-l:hoven het Warnsveldschè
vonder inde voorn. Barckel gebra:gt worden sonder dat
oock door het leggf:!noJte,maecken vande voorn, machine
de stroom vande Barckei zal worden gestuwt", Op 11 Oet,
1697 werd de vergunning afgegeven, maar het bleek voor
Zutph~n en ook voor rieomliggende boeren een koekoeksei
te zijn, In de Ber-kel, achter h~t';huis .t Velde kwam
eén verlaat t~,~~\?gen. waarboven een kanaal naar de tui-
nen van de'Vootift<werd geleid en waarbij een wa terrad ,
aangebracht aan'een hoge houten toren, een pompinstalla-
tie 1n beweging~~~tt~. In te;gE!Ostellin~tot ne belofte,
dat de Berkel niêt· ge's1:,uwdzou wor(~en, moest er dus wel
degelijk kunstmatig ver,~l komen, In cievolgemle jaren
werden de waterwerken steeds meer ui tgebreid en de Graaf
stoorde zich nié~·-8an..h~r1l1.1de klAchten van de boeren
over wateroverlas't:éri':~án;:c:i~Zutpl}~Q~~w.:uldersover
wa teront t rekkäng , w••id:ó6·-r.(~ti<wäfenOOleFls<'i'iLZutphen
niet over voldoeridè ••:t'é'r1koriden:'be~dhfk'ke1i',~,.'->,'

Boveridienwerct'd~~voq~~,t"'?"i.~},:?9;<! .. ~()t hoge Heerlijk-
heid verheven op last vIlO,~Vlilleilt-fli.::en"öol:Udatwas een
doorn in het 'oog van Zu'tPheh~';'Ni"dê"~O;;d"'v~nWillem III
1n 1702 trachtte Zutphen alles weer zo spoedig mogelijk
ongedaan te maken,

Op 27 april 1703 trokken drie compagnieén Zutphense
soldaten naar,h~~ landgoed en braken de bruggen en ver-
laten en de meulen bij het huis 't Velde grondig af en
dempten het'..tèrlaat.Zo 'kwam de Voorst dus zonder water
te zitten.

De molen heeft er dus maar enkele jare'n gestaan.
Wel is er nog een afbeelding van "ft Moolenwerk tot de
Waterkunst" bewaard gebleven, een J!:ravurevan Peter
Sehenck uit 1700.

De molen had een hoog pomphuis met zadeldak en was
van hout gebouwd en had een groot onderslagrad van
~ 4 à 4~ m middellijn,

De molen is niet meer hersteld, hoewel het water
voor de gracht van huis de Voorst wel weer uit de Ber-
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HET WAPEN DEH GEMEENTE GORSSELI)
keI komt; met een eenvoudig sluisje kon dit worden gere-
geld. .

Ui t een reisbeschrijving ui t '.'1740 is gebleken da t de
fonteinen niet meer werkten e~'~~t bij de dood van
Koningh "\villiam"Zut pheTi orunirtde'l'U j k de sloop van het
Moo1enwerk ter hand had' g~;'l'Olner\,f, waa~~:óor~e "wa te-rkunst "
tot n~t -,;!ver·le.den behoorde. . .:..:,~" .,;"..... !.,-'c ,c:i,','."

.,
.'"..w"".,.,~f••.'( ,Ir; ;':~",:l·1I11 ! I' ,

. .L.J... {I I '." •

r.}·,..1,"':,'

Toen begin december 1852 de ,briefdrager het staats-
blad- no.201 "houdende bepalingen omtrent de do02)denl3urgemeester te dragen onrterscheidingsteekenen" hij
het·Gorsselse gemeentebestuur afle\'erde, kon hij niet

'.• Qevroeden dat dit stukje papier de aan Le-Ldt ng tot het
.3alov.ragen van een eigen gemeentewapen zou worden. Want.
Gora$el,behoo§~enoll: steeds tot die gemeenten die geen
,wapen·voerden en in de weinige gevaLten waarin de ande-
.re gemeentehesturen hts" wapen Il:ebruikten. o.a. bij het
".erzegelell.van stembus .•en en ander \'erkiezin~smateriaal,
moest zij het doen met een stempe!) waarop de woo rrlen
"plaatselijk Bestuur van Oors se I" 'laar a r t LkeI 1 van het
in bo\'en~enoemdst8atslJlad opgenomen KonInkLfj k 13esluit
bre1drt~ ..het gehr.uik uLt: ~'DeonderschetrJlngs teekenen .
door den hurl-{emeester te rJral!en, bes t.aàn in een 2rhier,n
permf ng , hebbendeeehe mirldell iJn van veert i~ s r repen o
en vertoonendeaan deeene 'zi,}de het wapen des RiJks,
aan de andere dat· der ~emeente.of, zoo de gemE':ente'geen
wapen heeft, ·.den naam,de'r gemeente; de pennin~ hangè'nde
op de borst, het~i~j aan eene zilveren keten, hetzij aan
een oranje. zijden'. lint ; .de .keten of' hel lint op beide
.scChouders .aan den roko!' het opperkleerivastgehe~ht".
,..:,.1nwelke S!'eval,lende pennf.ng gedra~en moest worden ~'ér-
·.:meldde art'ikël :2·~·iDeburgemeester draagt"'rle cnderschèi-
;dingsteekenen'j·:·,wanneer hij: :.,-,"".':(
...,voorzltin de vergadering van den Haarl;
ingeval, van brand, of van oproerige' beweging, van
zamenscholing, ot andere stoornis der openbare órrlc
zd.eh :10 het openbaar vertoont; . En .
utt krachte van· art.18B der gemeentewet , of van
eenige andere. wet persoonlijk in het o:penbaar bevelen
gee f.t ;. "_'.'~-.'.1,' •

- bij plegtige ge:lÎ!tgenheden namens 'de gemeente opkomt"
Dat hurgeme8ster··'J.A.Vuller, 'die natuurlijk veel"

liever een penning'met een fraai 'wapen, dan één liIet "
slechts het woord Gore ..el, droeg, de zaak ter harte"
ging. b l ijk t hier' ,wel uit i nat hi.i reeds' op 22 december
van datzelfde,jaar'18S2 een co~cept~brief in de verga-
dering van de gemeenteraad ter tafel bracht, met het

:~. .,
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voorstel deze via Gedeputeerde Staten aan de Minister
van Binnenlandse Zaken te zenden. De brief, waarmee,
de raad overigens eensgezind accQord ~~ng luidde al~~'~i
volgt: .... -:,,,.

•• 'Ir ~, •••

"De Raad der Gemeente· Gorssel. meermaLen het gemis op-:-
gemerkt hebbende van een geme~n,te wal'en , bij het me~;i..g':"'.'
vuldig.gebruik, dat da.a];'van in de,laatste jaren vere1s6h't
werd, vooral terz~k~':l~er verkiezi~ge~ en nu opnieuw b(('"
de vaststelliBg:varhh~t onderscheidingstee).{en door dey{'·'
Burgemeester. ,te drag~llJ ingevolge Zr .M. bes lui t van dèhè

",;

16. November 1?52 stIlatsblad no , 201. In.~nmerking ge-
nomen dat het ~ontnk,l;jk)3esluit van den,~,; Januarij
1818 no.91 de.g~l~geMeid ~~n~te1t voor gemeenten
wier bevolking geen 50oç,.z..t~len bedraagt, om gratis
een eigen wa:pen te kunnen .verkrij gen. Overwegende het
wensche).ijk~m .ordeshalve een eige:n wapen te mogen
voeren •. ,te meer, wanneer dit herinneringen uit de grij~e
oudheid bestendigd, die betrekki~g hebben op de vroe~ere
pla.atselij~e!.gesteldheid. OverW.egendedat het dorp
GorsseJ.tJe ho()fQ-p,laats der Ge~en'te reeds in 1340 is'
vermeld,., en dat hetzelve OUdtijdS dikwijls voorkomt"
onder den': ~am C9~RSLOof plaa ts waar een. koer- of
wachthuis, $:iPlld,,:noedanig oud gebouw nQ~aanwezig is
op eenen Itor;ten afstand van dit dorp aan den straat-
weg n~!l;r:.De:venter. Heeft besloten zich door tusschen-
komst van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie';
te wenden tot Z,E.den Heere Minister van Binnenlandsec'.:
Zaken met het ve~~~ekom, w.el, te willen bevorderen dj.'t

• .' " ~~ '.J :..\ •.•.. t ,~', ; . _ .., " . , , !.

aan deze Çemeen~~'ipHA 1',1S;Jle t ,segt .v~n een eigen' wapen
worde toegekend, zooda.nig zam~,nge$tel(.l.ls naar aan-
leidingrler opgegeya,n c~P-~J.1~-f~[r:i.~~rzat: worden goedge-
vonden .te. bepa,lep::,- . .' . .

. ..1. : ,) J ':..:> ;. l;('C

Reeds na een week kwamhet antwoorrl van G.S,; zi.i
de~lde"L~de ui1;A:~~t verz~~.~i?içh~HJ- te hebben afgeleirl/'"
dat heL.de wens v~I'jl.:~e;Lgem.e~nt~,bestuur was nat het té

<rÓs.Ó, . --" • .Ó:Ó, ' "l'
verlenen~.')WaP.$ntEtkenm~~::tet>~.Çlerhuls"in ee!'üg verbanft'

ft . . ... ). J,.. . . :. ' ." ,~. . f .•• .

worde geb.rag t en ~~L11') geyll.,1,.,die veronrïèr-s te 11inl;" .. '.
juist :W~S.~'zulks.,m~~x\,be."aid,-,zou kunnen worden', .~~;tg~::
drukt met bi.ivoeg~Ilg, van. ~eekening en. om~chrijvin~" ~ '.

In de raadsvergadering van 26 jà~uari 1853 w~'ri.!'·'

dan ook besloten "Hun E'dél' Groot Achtbáren nader tèken-
nen te geven -dat het 'a11ezints met den 'wensch van den:;"
raad zoudest'rekken wa.nneer het te vétleenen wapentee':"',';
ken een koer- ,of wachthuis bevat in den vorm als op biJ-
geaevoegde teekening isaángeduid terw'ijl men tevens de
vrijheid neemt 'dévraagtt! doen of ~het'plaatsen van dè"--
naam der Gêmeente op zoodanig wapen al dan niet vereischt
wordt"

Na ontvangst van brief' en tekening 'berichtten G.S.
bi,; besluit varf li'februari 1853 no.25, dat de vraag of
de naam der'j:temeènteoph~t wapen diende voor te komen
ontkennend werd beantwoord, en dat zij wensten te ver-
nemen welke kleuren het wapen diende te hebben.

De raad besloot 21 februari t.e antwporden
"dat ,m.en."volgê'n,./'~;é','.·~:"'g~-.:.'....'.__,'",:,,·'~c~.~_'ZI'==,==~"'IIJIB!I~~. ""'; • •••• ,. f~ +i-,'--' . . t •. l • ..
maakte ~eeken.i,pg v~~ het') .:-:-.» ~:.." '. ' ' .
voorgest~it!e wapenteekett: ':'.' ,". .'.
aan 'het koe~": of' wach'i:'", ,i: •••• ','

I'::;' . . ". '; :c; . " ,:/ . ,', ,.' .', ,~". •. ••
huis de witte kleur op
eeng~ud veldwenscht te

. .' ":,: :.' . . ' •. "" ~-:> :.: • ;:i..::. .' i' ':~.'

Zlen ,g,e:~~~. .. ,,' '

; '-'.;:-

";(, . . ':: ,'.

Op ~ ·maart "qeelden ('J,8;d.e,puteerdenmede da t volgens de
laatste voorschriften de aanvragen voor een wapen. aan
de Koning moesten worden ,gericht. Zo geschiedde: Burge-
meest~.t;: en We,tPQuders richtten zich op 17 Blaart per
request .totJlem,.,).n oJl~eveer dezelfde bewoordingen als ... '
ind~bri~,:f, van22, clecembe-r van het daaraan vcora rgaande
jaar. Dat",am4telijke molens ook snel k~ynen malen bewi.1st
wel he.t feit dat re~ds, op 1 april 1853, het wapen o1fi-
ciee1..we~p t.oegekend.. .De Minister .van Binn.Zaken, gezien
het verzoek van Durgemeester en Wethouders der Gg~ente
Gorssel d.d. 17 Maart 1853, strekkende om gratis ver-
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.. ,0 gU,onipg :t~ ~_rlangen tot het voeren van een gemeente
·wa,Î)en. verleent namens den Koning, aan de Gemeente

OORSSELhe.tnav~.igende wapen = "zijnde een schild van
goud. bei~de~ met eenen wachttoren vin 81'Ur".

De af~eling Adel van B.Z. wasöpê6n punt van het
door rIe gemeente ingediende ontwerp afgeweken',. Dff;.gemeen-
te C.orssel had zich de wachttoren wit vö:orgest'eld, maar
hij was in uur (blauw) vastgesteld~'Wf\;köhóOkin geen

,;geval als men bedenkt dat die kleur in de wapenkUnde
,zilver kan voor-steHen en d~)i"inetkl'81 'cillJmetllal" (in dit
geval dus z{lvel' op goud')' è'eri"h'ira'ld'·is'èiie o'nmö~'liJkheid

. . .".' ::',:. . .:.~ :-:"i.;'M'. . ~:~.(.~ :~'.:is.

. '.' .. t- .

bek~ndea~r6rijk~~~~~ige woord~nboek~aY2yan der Aa. In
het deelwaarin'Gdrssel wordt behandeld staat name-
lijk onder d(3'ciesöétref fende p'laa tsrülmenverIileld"Di t
d(orp)ko~t oudtijds vooi·orider den naam van Coerssel-
100, d.i. plaats wsar een koer- of wachthuis stond.
Waaf Van né r Aa dezè wijsheid vandaan haa Lde is niet
bekend, maar we moeten ernstig met de mogelijkheid re-
kening houden, dat oeze gegevens ooor rle burgemeester
zelf zijn >ver'strèKt .De á\.tteurzegcriäÎilel1jk in het
voorwoord van 'het '~ers'te d'&ètvan ii,in'\Vérk Itd•• r'ilet
evenwel niet vari"'ór1Z'ef'corresPbri"en'ten''te' vergêti 'is, da't
zij, op eenen eni'gszins v$rii.1derden' Ilf~t.ild' ·'van hunne
woonplaats alles zelven onde'rz1)ekeri. zoo .örderi' tie -:'·i'·

proefbladèn,wàaï'óP eené'of aridëre 'mêêtó'f min af'gele-
gene plaats voorkomt, bovenfiien aan d'en'J3urgemeester,' .
tot wiens gemeente 'dle p1&a:t5 behoor-t , toe~ezonden~ 'met'
verzoek van .he t' onthrek~ndfV'te Yil'H:'èn ÜWûtleri,· en:het '
gebrekkige te ·verbeteren." In ieder geval is dff overeen-
komst in wOordgebrulk>van Î"esPécfiev~ïij'k·vah'der A': en
burgeme~~:ter De Vol1eropv,ilend~ <; ' ..'. ."'" tÓ'Ó : .

Malt)~Óe,•.slo dan '.efi: sêhim d~r've:rEJe~idlrig' zijn, het
Koerhuls zelf heeft wel '(jegeHjkbestaaÎ1> béze .acht:"
toren. die al iri het bègin van de XVle'.'eetiw;'worrt'i ge- .
noemd, stond nabiJ'd~' làridweer tussen GèHfèen hett>ver-
sticht, aan de weg van Zûtpheri'rläar néventer eil' nog net'
op het grondgebied van laatstgenoemdé'städ .• De naam is
afgeleid 'van ;hét 'middelnederiarnds 'coeren, icuerèn, coren
etc.hetgeen·'bêtekent: uitkijken, de"wa'cht hÓ'ürJen, op
de uitkijk staan. Het gebouw, dat toen reéds sinds ge-
ruime tijd ,als herberg en ui ts~nnlng diens,t, 'dëed, 1s
in 186'4, -of d.aromtrent afKébroke~. ~!",'" ',,: r

.r,':~.. ':.:,,-:

Het verlenen van het wapen dool'i:de.,·K.oni.J:~gi1N,~:Seen jurl-
dis(!hé'·''8ange legenheid ,-J/laar ,hield ~geetl,,',o.ordeel in om-
trent de historische ju~stheid: va!~ het ..w,apenteken. Met
andere wooJzgen, men heeIt de,mo,tive.:ring ..,v.n"de burge-

: meester a,ik· zou het dorp ('jorsse,l'OUrlt1jct~,ond'~r de naam
jo • ,~: -: •• 0 •• ,_., _.' :

, Coers lo\mb'l".k~men, het.geen dan (wee~' in,werballrJ gebraCht
werd:met~:~h{rt:~nabijgelegen Koerhl:liisvaanldeD~entg~eg,
niet oR~~jT waarde geschat. Hael men ctatwel"'J;EWla.an, dan
,zou a lsh~h aan het licht gekomen zijn dat één en ander

;·op een mystificatie bBsustte. Gorssel wordt voor het
i eerst ve rmel d in 1253 ; oe plaatsnaam wordt dan gespeld
a 1s ('..erstlo, wat zou kunnen betekenen een met gras (of
gerst begroeide open plek in het ~8" In latere jaren
komen de volgenoe_spellingen voor : Oerslo, Ghorstl0,

'.:.,Grostlo, Oors t l.o, Gurslo, Gorstel0, Gorslo, Gorsteil,
Gorsseloo. Gor'sëTii"'ëï1Gorsse!. Gorssel in al zijn spel-
lingen worot dus steeds met een G en niet met een C ge-
schreven; hierop is echter yy~ uitzondering. Er bestaat
namelijk een acte uit 1510, waarin gesproken wordt
van een zekere "Swenne to Corsseloe"; op de rug van
dezelfde acte wordt oeze persoon echter aangeduid als
'rZwene tot Gorsselo". Hoe dan ook, een spelling als
Coerslo komt nergens voor. Hoe een dergelijke mystifica-
tie tot stand gekomen is, valt mpel~;jk na te gaan. Het
is echter niet onmogelijk dat de burge~eester bij het
opstellen van zijn brief gebruik heeft gemaak t van het

Noten:
• • I • .' ~ .• : ;' : r

1) Voor het door de ,heer K.meentesecre~aris van Gerssel
toegestane onderzoek in het archief der gemeente zeg
ik hartelijk dank.

2) Dit K.IJ~y:~n}6 november 1852 was ter nadere regeling
van art.76 van de Gemeentewet van laSl.

3) Ook de geJne·ent:e~;;Dör.th,die 1 Juli 1831 met Gorssel
werd verenigd, ·heef't'voo:r zover' bekend nooit een
wapen gehad.': -,;,,, .. ,.
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4) Bij art.l van hetK.B. van 3 jan. 1818 nr:91 (Besluit

in opzigt tot de wapens o~ cachetten der gemeenten),
werd bepaald "dat de besturen van alle gemeenten,hoe
sterk of hoe weinig ook bevolkt, die niet verkiezen
een wapen te behouden of te verkrij.gen, een cachet
zullen kunnen gebruiken, houdende de woorden: plaat-
selijk bestuur van •••• ! :

5) streep: oude naam voor millimeter
6) Artikel 118 der~me~ntewet: ".D~p<>Ü tie over de

schouwburgen, herbergen, tapperijen e~ alle voor het
publiek opens taande gebouw,~fl,.en:zamenkomsten, open- '.:'
bare vermakeUjkheden .en openl1jkehu:i,zen.van on-.
tucht, behoort aan denBurgeJlleester.Hlj waakt tegen ..
het doen van met de openbare orde of zedelijkheid
strijdende .ver toonfngen'", ::. ~', <

7) Direct da~rna w.~rd een"stemJ)61.en e,en c,.,ch,e;~.,.,V,oq~",....
lak methe~:,ge~~l)tew~pen".bes,t~l(J ,bij e.çje Z,\l:t~,ens,e .
kunstdr4lai,er,B.\yr.v-..nz E:IA~k,Aie~f;r.vQC:)J:~.f l,2,501[1
rekening J?r~çpt~ Volgeps,~.e; :.~~~mH,eme~nt,e~.rchleve
van Zutphen berustende aant~k1etli.l?:gen.yan J.de .Gr•• ,L
biJ. zijn .werk, .~~U1ï1;-.(GQ.rsse;l··~;..ve.r.1e4~n":.moeto.ok (1a1;"-
zelfdeJJI:~~-,~IiFi .~en~pveren am.~ts~tenlllet .P;:8nn1ng
zij n.Jlangesçpe,/L.en w~l .voor. ~~ :som van f 23,50.

8) He,l~ni.':al,,g~~:tis was het, niet; aan leges en andere
kost~n,mOe$-~ ·if.~,721 worden be taa Ld,

9) Sl~e·t,·:.p;):.G.~~nr. 745. . .''.:'" .~.;.
10) Nomina·,~og~:.aphica Neerland,;l.ca(iescl'li.,4:kundig Onder:-.

zoe~)"~eIh~~Q~rle,ndsche A~Td..riJlt.s.k,\lnd:1g~ri~~.a1l!~n,J;r I~~
dee l.~~Le.;l.deJ\li8~3., .l •. 1 .! .;r, s :,; l

11) J. L.,yan })Q.Q.-Tn.i".O)ç.~,T1jdrek~n~~nd~g Reglst:~I\ PP~,t. .",":'
Oud Provinciaal Archief vanOverijsse~.:v.ij,fq,g.d~~l-
te, Zwolle 1872, p.250.

12) A.J .van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der .
Nederlanderi'~" vl~HJj,"(fèèL Gorinchem 18'4i3;'<.:;) :,

'l ir :"1 - ':"" (! i', ::f"') ~.'\:, J: r :._ .-

J. Uenk, Ericalaan 26, Harfsen
en als adv i,' ur treedt op de heer

J. Eefting, archivaris gemeentehuis
Gorssel

De redactiecommissie bestaat
Voorzitter: A.H0ekstra,
Leden: W.R.Muller,

N.Kuik

uit de leden:
Pikeursbaan 5, Gorssel
Lochemseweg 50, Epse
het Wilgert 8, Epse

J.W. van Pet~:r~~n' , .
te t)oesburg.

De vereniging kent leden en begunstigers.
De statuten en het register van leden en begunst.Lger-s
liggen ter inzage bij de secretaris.
Het lidmaatschap bedraagt f 25,- per jaar per gezin.
Aanmelding voor het lidmaatschap kan geschieden bij de
secretaris. Een lid kan zijn lidmaatschap eventueel
opzeggen aan het einde van het verenigingsjaar met een
opzegtermijn van 4 weken. Het verenigingsjaar loopt
van 1 jan. - 31 dec.
Betaling van lidmaatschapsgeld of giften van begunsti-
gers kan geschieden op rekening van de vereni gfng 3014.
05.611 bij de Rabobank, Almen of op de postrekening
van deze bank Nr. 874220.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers
toegezonden. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de
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Publicatie of overname van artikelen, geheel of gedeel-
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Gelieve bijdragen aan Ons Mark nbo k te z nden Dan een
der leden van de Redactie Commissi , getypt, met grote
regelafstand, en op één zijde van het papier, zo moge-
1ijk met foto IS. Men wordt verzocht zowel de naam van
de schrijver als de bronnen, waaDL,it men gepuL heeft,
te vennelden. Gewezen wordt op mogelijke aut ursrechten
bij het overnemen van artikelen uit bladen, tijdschrif-
ten etc. of gedeelten van boeken.
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verschijnen.('Met toestemming van de schrijver overgenomen uit:

Archief v .d.Oudheidk. Ver. "De Graafschap" 1971
blz. 98~l02. Ongewijzigd herdrukt in:De gemeentewapens
van Achterhoek en Liemers (Jaarboek Achterhoek en
Liemers 5, Zutphen 1982) blz. 59-62.)


