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11 mei 2021  
Veertig jaar bĳ elke opgraving amateurarcheoloog 
 

 
 
DE GELDERLANDER PAGINA 35 | DINSDAG 11 MEI 2021  
Als er de afgelopen veertig jaar ergens werkzaamheden waren in Winterswijk, nam 
amateurarcheoloog Jan Goorhuis er een kijkje.  
 
BIANCA GOVERS  
 
Al zijn vondsten zijn nu ondergebracht in het provinciaal depot in Nijmegen. ,,Als je 
scherven ziet, denk je soms: 'Wat moet je er toch mee?' Maar ze kunnen veel vertellen 
over de historie."  
 
Zijn vrouw Astrid studeerde geschiedenis en was bestuurslid van de oudheidkundige 
vereniging. Via haar kreeg Goorhuis interesse in archeologie. Het begon met die 'grote 
kuil' bij de kerk in het centrum in Winterswijk. Niemand wilde erin kijken.  
 
'Wil jij dat misschien?', vroeg Astrid aan haar man. ,,Ik dacht: 'Wat moet ik met 
archeologie'. Maar goed, ik ben gaan kijken en raakte toch wel geïnteresseerd. Het 
graven maakt de geschiedenis van je eigen gebied veel boeiender. 
 
" Sindsdien ging Goorhuis op iedere bouwplaats in Winterswijk even langs. ,,In die tijd 
was archeologie nog niet zo'n item. Overdag werd er uitgegraven en dan konden we er 
als amateurs 's avonds kijken."  
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Bewaren Hij vond vaak scherven 'die niet groter waren dan een paar vierkante 
centimeter'. Maar ook stenen en botten. ,,Soms krijg je pas twintig jaar later 
duidelijkheid over wat je gevonden hebt. Daarom is het zo belangrijk dat ze bewaard 
blijven."  
 
Met andere leden van de Archeologische werkgroep van de Vereniging Het Museum in 
Winterswijk stelde Goorhuis al die jaren zijn vondsten veilig. Door onderzoeksbureau 
RAAP, en mede dankzij inzet van de gemeente Winterswijk, werd de collectie de 
afgelopen jaren geïnventariseerd en wetenschappelijk ontsloten.  
 
Collectie  
Er was nog wel één wens: een 'duurzaam onderkomen' vinden. Hiervoor benaderden ze 
het Provinciaal Depot Bodemvondsten Gelderland (PDB), onderdeel van Museum Het 
Valkhof in Nijmegen. Met succes: het depot wilde de 'Jan Goorhuis collectie' hebben. Het 
wil niet zeggen dat de vond�sten nooit meer te zien zijn in Winterswijk.  
 
Het is mogelijk om de spullen te lenen van het depot. Zoals de schoenen waar Goorhuis 
misschien wel het meest trots op is. Die vond hij in zijn beginperiode in een oude 
waterput. ,,Ging ik 's avonds heen, het was al donker. Alles wat ik vond, ging mee naar 
huis. Ook die vette lappen. Ble�ken schoenen te zijn van de eind veertiende eeuw. Er zat 
zelfs een baby�schoentje bij. Dat zijn bijzondere dingen die je niet vergeet. 
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8 maart 2021 

 
 
Geïnteresseerd in genealogie, dan moet je deze site bekijken! 
Eén van onze vrienden zag een mooie site van de familie Kwak met 
Winterswijkse en Kottense “roots” Klik hier om de site te bekijken! De site is 
gemaakt door Gerhard Kwak uit Zeewolde en bevat veel informatie! 
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21 februari 2021 
Presentatie jaarboek 44 Achterhoek & Liemers gemist? 
 

 
 
Hebt u deze gemist dan kunt u de gehele presentatie van Het Historische interieur in 
Oost-Gelderland nu terugkijken op ons YouTube kanaal 
 
Klik rechtsboven op het icoon van YouTube (kanaal SHKK) en vervolgens op de 
presentatie 
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10 februari 2021 
Inkijkje in historische interieurs in de Achterhoek 
 

 
 
Heb je jezelf al aangemeld voor de digitale presentatie van het Jaarboek 
Erfgoedcentrum en Liemers? Zie site van de https://koppelkerk.nl 
 
BREDEVOORT - Op vrijdag 19 februari om 15.30 uur vindt vanuit de Koppelkerk in 
Bredevoort de digitale boekpresentatie plaats van het nieuwe Jaarboek 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Marlieke Damstra en Naomi Bisping 
spreken over het thema van het jaarboek: historische interieurs in de Oost-
Achterhoek. De boekpresentatie kan gratis worden bijgewoond via de website van 
de Koppelkerk 
Historische interieurs 
Het thema van het Jaarboek Achterhoek en Liemers staat in het teken van het 
historische interieur in de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Gelders 
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Genootschap doet in opdracht van de drie gemeenten onderzoek naar dit 
betekenisvolle onderdeel van ons erfgoed; niet alleen naar de interieurs zelf, maar 
ook naar de verhalen die deze interieurs ons vertellen. Het project krijgt door middel 
van dit jaarboek de kans om de eerste onderzoeksresultaten met een breed publiek 
te delen 
 
Het programma bestaat uit een introductie van Marlieke Damstra. Zij vertelt over 
het onderzoek en neemt u mee door een aantal artikelen uit het boek. Zij zal 
stilstaan bij het rijke interieur van de fabrikantenvilla De Vinkenburg aan de 
Misterstraat in Bredevoort, de ingetogen dokterswoning in Winterswijk die is 
ontworpen door de Larense (NH) architect Jan Rebel en het bijzondere eigen 
woonhuis in Lievelde dat de architect Gerard Schouten in 1958 voor zijn gezin 
ontwierp. Op deze manier krijgt u een bloemlezing over de ontwikkeling van het 
woonhuis van het einde van de 19e tot halverwege de 20e eeuw 
 
Naomi Bisping vertelt vervolgens over haar bijdrage aan het jaarboek over de 
ontwikkeling van het Oost-Achterhoekse boerderij-interieur. Aan de hand van veel 
beeldmateriaal gaat zij in op de verschillende manieren waarop het boerderij-
interieur door de tijd heen werd vormgegeven. Het Gelders Genootschap is tijdens 
het veldwerk verrassend veel authentieke schouwen, keitjesvloeren, tegeltableaus 
en bijzondere wandafwerkingen tegengekomen. Boerderijen met namen als 
Vardink, Pillen, Het Luikenhuis en Caspershuus zullen voorbijkomen. 
 
Kennispartners 
Voor het slagen van het project is de inbreng van lokale kennis van groot belang. 
Daarom werkt het Genootschap nauw samen met historische verenigingen en lokale 
organisaties. Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Radboud Universiteit 
Nijmegen en Cibap: vakschool voor verbeelding bij het project betrokken 
 
 
Boekverkoop 
Aan de hand van de diverse artikelen, die zeer rijk zijn geïllustreerd, wordt de lezer 
letterlijk een inkijkje gegund in de vele nog in het onderzoeksgebied aanwezige 
authentieke interieurs van particuliere woonhuizen, boerderijen, fabrieken, cafés en 
winkels; sommige zeer oud, andere van net na de Tweede Wereldoorlog 
 
Het Jaarboek is te koop via het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, 
www.achterhoekseboeken.nl en in de regionale boekhandel. De prijs is € 19,95. De 
publicatie van het Jaarboek is mogelijk gemaakt door de Mr. H.J. Steenbergen-
Stichting 
Aanmelden voor de gratis online presentatie op vrijdag 19 februari vanaf 15.30 uur 
kan via de https://koppelkerk.nl website 
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2-2-2021 
Nieuwe “home”-locatie gevonden 
 

 
 
Het is gelukt een nieuwe thuisbasis te vinden. Vanaf 1 maart 2021 houden we onze 
bijeenkomsten in de Amaliazaal. Ook ons fysieke archief verhuist naar het 
Verenigingsgebouw Wilhelmina. Een mooie locatie! We zijn op een fijne manier 
ontvangen en hopen op een langdurige samenwerking met het bestuur van “unze 
Tente”! 
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29-12-2020 
Historische kring Kotten initiatiefnemer voor de verplaatsing van de 
vlasoven! 
 

 
 
 
De historische kring Kotten is de initiatiefnemer voor de verplaatsing van de 
vlasoven naar zijn oorspronkelijke plaats aan de Veenweg in het Woold 
De vlasoven komt te staan op de oorspronkelijke plaats van landgoed Te Veene. De 
gebruikte foto’s zijn van de PR-afdeling van de van de Lugtstichting 

Lees hieronder het artikel uit achterhoek op media uitgevoerde projecten! 
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10 december 2020 

 
 
Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds kent een bijdrage toe! 
 
We zijn zeer verguld met de toezegging van € 1000,= door het fonds voor de 
organisatie en uitvoering van de expositie 
Gisteren ontvingen we bericht van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging 
van € 1000,= voor de organisatie en uitvoering van de expositie: “Achterhoekers en 
West-Münsterländer op drift” Hartelijk dank! 

 

November 2020 
Rabo ClubSupport helpt ons met de organisatie van de expositie! 
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Deelname aan de actie Rabo ClubSupport helpt ons enorm met de organisatie 
van de expositie: “Achterhoekers en West-Münsterländer op drift” 
Gisteren mochten wij via de actie Rabo ClubSupport een bedrag ontvangen van € 
248,76. Daar zijn we heel blij mee! Het helpt ons enorm met de voorbereiding en de 
uitvoering van de expositie: “Achterhoekers en West-Münsterländer op drift” Deze 
expositie start op 20 november 2021 in Verenigingsgebouw Wilhelmina. Wij nodigen 
u van harte uit! 

Hartelijk dank aan allen die op ons een stem hebben uitgebracht! 

 
Oktober 2020 
Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t 
Achterhooks! 
 

 
 
Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre 
en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur 
vaststelling veur te leggen aan de raod. Doel van de Arfgoodnota is ’t vaste stellen 
van ambities veur de instandholding en ontwikkeling van ’t arfgood zodat dit: 

§ Op ne goeje menaere deur egevven kan worden an de volnde generatie; 
§ Ne inspiratiebronne en motor kan waen veur ni-je ontwikkelingen; 
§ Ne verbinding vormt tussen diverse beleidsterreinen, organisaties en de 

dree gemeenten; 
§ De identiteit onderstreept en verstarkt. 

Veer ambities 
Bi-j ’t begin van de gemeenteleke samenwarking in 2017 bunt veer ambities vaste-
steld. Disse ambities blekken bi-j de evaluatie van ’t beleid en ok tiedens ‘n 
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Arfgooddag in februari 2020 good an te sloeten bi-j de wensen van völle eigenaren, 
gebroekers en partners. Ze geft holvaste en vormt ne leidraod veur unze projecten. 
Daorumme blif unze inzet ok in de kommende periode erich op: 

§ Met mekare warken an en met Arfgood 
§ Duurzame instandholding Arfgood 
§ Identiteit benutten veur de belaeving van Arfgood 
§ Kennis vergroten en deeln, inspiratie veur jong en old. 

 
Streektaal 
Op 10 oktober 2018 wodden ‘t “Convenant inzake erkenning van de regionale 
Nedersaksische taal” ondertekend deur de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties, twee gemeenten en verschillende provincies, waoronder ok de 
provincie Gelderland. De streektaal vormt ’n belangriek deel van de identiteit van de 
bewonners van unze gemeenten. Daorumme he’w der veur ekozzen um unze 
Arfgoodnota dit keer neet allene ne Achterhooksen titel “Wi-j doet ’t samen” te 
gevven, maor umme ok de hele nota beschikbaor te stellen in ’t Achterhookse 
dialect. Wi-j wilt hiermet ’t belang onderstrepen da’w hecht an de taal van unze 
streek. 

De Arfgoodnota 2021-2024 Oost Achterhook is te vinnen 
op www.erfgoedoostachterhoek.nl 
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19 oktober 2020 
Bezoek Historische vereniging Huessen aan Kotten in 2009 
 

 
 
Een plezierig vervolg op het artikel over de mobilisatie 1938-1940. Een bezoek van 
de Historische vereniging Huessen aan Kotten 2009. Ze spraken onder andere met 
Annie Verink-Enning en Willem Wilterdink. Zie archief media uitgevoerde projecten 
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16 Oktober 2020 
Mobilisatie 1938-1940 
 

 
 
Van de heer Harry Kersten uit Winterswijk ontvingen wij een interessant artikel over 
de mobilisatie in Kotten. De heer Kersten is als geboren Huissenaar lid van de 
historische kring Huessen (www.huessen.nl) Een lid van die historische kring de heer 
H. Hoen heeft het artikel geschreven voor hun blad mededelingen. Zodra wij 
toestemming hebben voor publicatie zal ik het artikel opnemen op de site! (zie 
media uitgevoerde projecten!) 
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September 2020 
De Bomskers, drumband van oud-feestcommissieleden 
 

 
 

September 2020 
Het gehele fysieke archief wordt digitaal 
 
Het gehele fysieke archief wordt op dit moment door vrienden van de SHKK 
gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat het gehele archief "doorzoekbaar" wordt!  


