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In gesprek met het echtpaar Harmsen-Maalderink
Hoe verging het drie generaties Harmsen? Daarover 
kwam ik in gesprek met Jan Harmsen (1924) en Gerrit-
je Harmsen-Maalderink (1927), thans woonachtig in de 
Lindenhof in Almen. Zij kijken met voldoening terug 
op hun (werkzame) leven en bewaren goede herin-
neringen aan hun verblijf op ‘Nieboer’ op landgoed 
Velhorst tot 1968. Jan beschikt over een pachtboekje, 
een pachtcontract en een rapport van neef Gerrit Jan 
Harmsen (1941-2019) met daarin een stamboom van 
zijn familie (1). Ik kreeg deze documenten ter inzage 
en hij stelde ook foto’s beschikbaar.

Jan en Gerritje zijn getrouwd op 16 juni 1950, respec-
tievelijk 25 en 23 jaar oud. Ter gelegenheid van hun 
huwelijk kreeg het jonge echtpaar een luchtfoto van 
hoeve Nieboer cadeau.

Op deze kaart van Klein Dochteren, afgedrukt bij het artikel van Martens van Sevenhoven in 
Gelre (1935) is ook landgoed Velhorst te zien. 

Hoe verging het drie generaties Harmsen als pachter van hoeve ‘Nieboer’? 

Boeren op Landgoed ‘Velhorst’,
1878-1968 
Hendrik Schuring

Landgoed Velhorst ligt ten zuidoosten van Almen. Te midden van een vijftal pachtboerderijen, 
‘Kloekhorst’, ‘Scholte’, ‘Bruggink’, ‘Aytink’ en ‘Nieboer’, staat het landhuis ‘Velhorst’. In verhouding 
met omliggende landgoederen is Velhorst, met een oppervlakte van 318 ha, een klein landgoed. 
Er ligt 146 ha ten noorden van de Lageweg. Daar werden tussen de Berkel en een bosrijke omge-
ving de hoeves geëxploiteerd. Op de 172 ha ten zuiden van de Lageweg is alleen bos en heide. 
Drie generaties Harmsen exploiteerden als pachters hoeve ‘Nieboer’, die zich direct ten zuiden 
van het landhuis bevindt.

Het echtpaar Harmsen-Maalderink in 2018, archief A.J.Harmsen.
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In die tijd was er 13 ha grond bij. Er werden zo’n 13 koeien, 60 varkens en 400 kippen gehouden. Bij de Kloek-
horst was 13 ha, bij Scholte 18 ha, bij Bruggink 21 ha en bij Aytink 16 ha grond. 

De landbouw op de Gelderse zandgrond in de periode 1850-1970
Aan de hand van de sociaaleconomische ontwikkeling die er in bijna een eeuw plaatsvond is het mogelijk een 
indruk te krijgen van hoe de gemengde bedrijven van drie generaties Harmsen zich konden ontwikkelen en 
hoe het hun verging. De gemengde bedrijven op landgoed Velhorst liggen op de zandgronden van Zuid- en 
Oost-Nederland. Volgens Landbouwhistoricus Jan Bieleman maakte het gemengde bedrijf in de periode 1850-
1968 op deze zandgronden een opmerkelijke ontwikkeling door (2). De boeren wisten in de loop der tijd goed 
in te spelen op de veranderende en vooral toenemende nationale en internationale vraag naar landbouwpro-
ducten, zoals boter, vlees en eieren. Aanvankelijk was het gemengde bedrijf gericht op de productie van akker-
bouwproducten (graan) voor de markt. Naderhand werden het graan en de aardappelen vervoederd op eigen 
bedrijf. 

Door gebruik van kunstmest en nieuwe rassen nam de productie per ha toe. Er konden meer koeien en var-
kens worden gehouden. De boterbereiding kon worden uitgebreid en de varkenshouderij geïntensiveerd. Het 
bestaande gemengde bedrijf werd als het ware uitgebreid met een extra verdieping. Zo kwam de term etage-
bedrijf in zwang. Dit nieuwe intensievere bedrijfstype maakte het voortaan mogelijk een zelfstandig bestaan in 
de landbouw op te bouwen op basis van een bedrijf van kleinere omvang. De boeren op het zand gingen zich 
vooral toeleggen op de veehouderij.

De zuivelbereiding, die aanvankelijk op de boerderij plaatsvond, werd steeds meer door de fabriek overgeno-
men. De boeren op landgoed Velhorst, die overwegend georiënteerd waren op Almen, sloten zich indertijd aan 
bij de zuivelfabriek in Almen en niet bij de dichterbij gelegen boterfabriek in Klein-Dochteren. Beide fabrieken 
zijn rond 1950 opgeheven. 

De snelle opkomst van de pluimveehouderij aan het begin van de twintigste eeuw was mede mogelijk sinds de 

Luchtfoto boerderij Nieboer uit 1950, archief A.J. Harmsen.
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boterbereiding naar de fabriek was verplaatst. Alle (vrouwen)arbeid die eerder daaraan werd besteed kwam nu 
ten goede aan het houden van kippen. Toenemend gebruik van landbouwmachines veranderde en vergemak-
kelijkte het werk na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren zeventig begon de schaalvergroting.

Drie generaties Harmsen op Nieboer. 1878-1917 echtpaar Harmsen-Addink 
Uit degenen die in aanmerking wilden komen om pachter te worden van hoeve Nieboer op hun landgoed 
Velhorst maakten Isabella S. van Löben Sels (1804-1890) en haar echtgenoot J.A.A.C. ridder van Rappard (1796-
1883), een keuze. 

Isabella S. van Löben Sels en J.A.A.C. ridder van Rappard. Afbeeldingen uit W. Wijnaendts van 
Resandt (1923), Geneologie van het geslacht Sels-van Löben Sels (1923).

Links. Een kapberg die rond 1900 vol wordt getast met ongedorste rogge (5). De Gelderse fotograaf Hoetink heeft de foto waarschijnlijk 
van de vierroedige kapberg gemaakt in de omgeving van Warnsveld. Op de Oost-Nederlandse zandgronden werden veelvuldig kap-
bergen gebruikt voor de berging van de graanoogst. Achter hoeve Nieboer staat een vijfroedige kapberg.
Rechts. De zuivelfabriek Almen rond 1900, uit: Almen ten voeten uit. Kroniek van een dorp (2004).
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Zij kozen, in 1878, Albert Harmsen (1840- 1918) en Johanna Addink (1846-1908). Na de pensionering van 
kolonel van Rappard in 1850 was het echtpaar met meerdere dienstmeiden en een koetsier vanuit Utrecht op 
landhuis Velhorst komen wonen.  Toen Albert te kennen gaf pachter te willen worden van hoeve Nieboer kon 
hij laten zien over een voortreffelijk staat van dienst te beschikken. Hij had zijn militaire dienstplicht van vijf jaar 
vervuld. Tien jaar lang, tot 1 mei 1873, had Albert als koetsier gewerkt voor de pensioneerde luitenant Ernst van 
Löben Sels, woonachtig op landgoed Bergstein bij Ellecom, een neef van Isabelle van Rappard-van Löben Sels. 
Voor hun komst naar Nieboer hadden Albert Harmsen en Johanna Addink drie jaar ’t Nijkamp in Warnsveld kun-
nen pachten.

Albert Harmsen is in 1840 op het ‘Rouwbroek’ te Leesten bij Zutphen geboren. Omdat hij de derde zoon is in het 
gezin kan hij het ouderlijk bedrijf niet overnemen. In 1873 trouwt de 33 jarige Albert in Rheden met de 24 jarige 

Maria Hendrika Dikker. Zij was de dochter van de 
koster en kleermaker uit Ellecom. Het huwelijk is 
van korte duur; al op 14 november 1873 overlijdt 
Maria Hendrika.
Er is een letterdoek van haar bewaard gebleven, 
die een prominente plaats heeft gehad in hoeve 
Nieboer. De tekst, die erop staat, is afkomstig uit 
Prediker 12:1. De volledige tekst luidt: ‘En gedenk 
aan uw Schepper in de dagen uwer jongeling-
schap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren 
naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen 
lust in dezelve’.

Na het overlijden van zijn eerste vrouw keert 
Albert terug naar zijn geboortestreek. Een jaar 
lang is hij ziekenoppasser -intern- bij het Oude 
en Nieuwe Gasthuis in Zutphen. Op 23 decem-
ber 1875 trouwt Albert met Johanna Willemina 
Addink, ze zijn dan respectievelijk 35 en 29 jaar 
oud. Het echtpaar kan zo’n drie jaar ’t Nijkamp 

Familie Harmsen-Addink (archief A.J. Harmsen). Vermoedelijk zo’n vijftien jaar na hun komst in 1878 
naar hoeve Nieboer op landgoed Velhorst liet het trotse echtpaar Harmsen- Addink bovenstaande 
foto maken. Hun zoon Harmen, de opvolger op Nieboer, staat achter hen. 

Letterdoek  Maria Hendrika Dikker(circa 1873). De letterdoek hangt nu 
bij Jan en Gerritje in hun kamer in de Lindenhof. 20
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pachten van een nichtje van Johanna. Nog woonachtig op ’t Nijkamp krijgen zij in 1876 een dochter en in 1878 
een zoon, Harmen. Ze verhuizen op 18 februari 1878 van ’t Nijkamp naar Nieboer. De inwonende dienstbode 
Gerritje van Breeschoten, 13 jaar oud, ging ook mee. Een half jaar later is zij vertrokken naar Vorden. De vorige 
pachter, de ongehuwde Hendrik Jan Geltink, is naar Lochem gegaan. Hendrik Jan Azink, die sinds november 
1873 inwonende knecht was , mocht blijven op Nieboer. Hij kwam bij Albert in dienst. Op Nieboer worden nog 
vier kinderen geboren.

 Het echtpaar Harmsen-Addink krijgt, na 12 jaar, te maken met een nieuwe eigenaar. Jkvr. Johanna Benjamina 
van Rappard erft het landgoed in 1890. Zij was in 1848 getrouwd met Jhr. Mr. Jan Louis Anne Martens van Se-
venhoven. Dit echtpaar heeft niet in het landhuis gewoond. De Jkvr. overleed al in 1893. Van augustus 1895 tot 
november 1907 is het landhuis verhuurd geweest. Albert Harmsen pachtte Nieboer in 1878 voor zes jaar tegen 
een prijs van 350 gulden. De hoeve bestond toen uit 4,65 ha bouwland, 4,50 ha weiland, 0,52 ha tuin alsmede 
6 ha plaggenland. De vader van Albert stelde zich garant. Na drie jaar kan de pacht opgezegd worden. Jacht en 
visserij zijn voorbehouden aan de eigenaar van het landgoed. Uit onderzoek van de historicus Piet van Cruynin-
gen (5) is gebleken dat het indertijd gebruikelijk was dat klein onderhoud zoals schilderen en reparaties aan het 
dak voor rekening van de pachter kwam. Kosten van meer omvangrijke werkzaamheden daarentegen moesten 
worden opgebracht door de eigenaar. Deze benadering wordt ook in het pachtcontract gevolgd. De vader 
van Isabella, Jan van Löben Sels, had al het vakwerk aan de voorkant van hoeve Nieboer laten vervangen door 
steen. Het echtpaar Van Rappard liet een verbouwing en verstening aan de zijkant van het bedrijfsgedeelte 
uitvoeren in 1881 (4). 

Toen de Europese markt 
werd overspoeld met 
granen en andere land-
bouwproducten uit 
Amerika, die dankzij de 
ontwikkeling van de 
stoomvaart goedkoop in 
Europa afgezet konden 
worden, was het gedaan 
met de voorspoed. De 
crisis, die dat veroorzaakte 
in de landbouw wordt 
aangeduid als de ‘grote 
landbouwcrisis’. Deze 
vond plaats tussen 1878 
en 1895. De riante positie 
die de Nederlandse boter 
sinds lang op de markt 
had, ging vanaf het begin 
van de jaren 1880 zo goed 
als geheel verloren. Onder 
meer doordat de varkens-
houderij aanvankelijk 
redelijk stand hield bleven 
de gevolgen van de land-

bouwcrisis voor het gemengde bedrijf op de zandgronden beperkt. Uit het pachtboekje van hoeve Nieboer valt 
op te maken dat de grote landbouwcrisis ook haar uitwerking heeft op de exploitatie van het gemengde bedrijf 
van Albert Harmsen. Enkele jaren wordt een gedeelte van de pacht doorgeschoven naar volgende jaren.

In de periode 1893-1900 vonden de eerste verbeteringen aan de Berkel plaats (6). Zoon Harmen, die in militaire 
dienst was, kreeg een brief van zijn ouders, waar in stond dat hij een omweg moest maken om thuis te kunnen 
komen vanwege werkzaamheden aan de Berkel. De rivier werd aanmerkelijk verbreed en meanders werden 
afgesneden. Zo werd de weg die het water moest afleggen vanaf de Duitse grens met 15 km bekort. Ondanks 
verbeteringen van de waterafvoer bleef wateroverlast in de zomer tot in de twintigste eeuw voorkomen. In 
1930 begonnen de volgende aanpassingen. A.H. Martens van Sevenhoven, rijksarchivaris in Arnhem, betreurde 
de kanalisatie van de Berkel. Hij stelde ook vast dat als gevolg van de kanalisatie de weilanden bij landgoed 
Velhorst niet meer blank kwamen te staan (3).

Detail noordelijke zijgevel bedrijfsgedeelte (foto uit het rapport van Monumenten Advies Bureau, 
noot 4). Rechts van de mestdeur is het oude metselwerk te zien met een ingebracht jaartal uit 1881. 
Het metselwerk links van de deur behoort tot de uitleg van 1926. De betonnen stalvensters dateren 
uit de jaren vijftig.
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1918-1952 echtpaar Harmsen-Boom 
Harmen Harmsen (1878-4 april 1969) 
trouwt op 29 mei 1914 in het gemeen-
tehuis te Laren Gld met Wietske (Loes) 
Boom (1885-3 oktober 1969). Ze zijn dan 
respectievelijk 36 en 28 jaar oud. 

Harmen en Wietske krijgen vijf kinderen: 
drie dochters en twee zonen. De derde 
dochter Alberta Johanna was nog maar 
drie maanden oud toen ze overleed. Hun 
jongste kind, zoon (Arend) Jan is de op-
volger geworden op hoeve Nieboer.
Als Harmen in 1918 zijn vader Albert 
opvolgt als pachter op Nieboer is Jhr. Jan 
Hendrik Jacob Constantijn Martens van 
Sevenhoven eigenaar van het landgoed. 
Vanaf april 1910 woont het echtpaar Mar-
tens van Sevenhoven – Collot d’Escury 
op het landhuis. Ze kwamen altijd in het 
voorjaar en in het najaar vertrokken ze 
weer naar Zutphen.

Doorgaans mochten pachters en perso-
neel zich niet in de directe omgeving van het landhuis vertonen. Jaarlijks, op een dag in februari, rond één uur 
’s middags gingen de pachters bij het personeel in de keuken van het huis zitten. Het personeel werd eerst één 
voor één naar boven geroepen, dan konden ze snel weer aan het werk gaan. Daarna volgden de pachters. De 
ontvangen pacht werd in contanten betaald en door de eigenaar bijgeschreven in een pachtboekje.

Na het overlijden van Jhr. Jan Hendrik Martens van Sevenhoven in 1923, worden Jhr. Jacob Constantijn en zijn 
twee zussen, de freules Johanna Benjamina (1883-1956) en Anne Maria (1885-1964) eigenaar van landgoed 
Velhorst. Zij rentenieren. ’s Zomers verblijven ze op het landhuis. ’s Winters wonen ze in het Martenshuis aan het 
Janskerkhof in Utrecht. 

Harmen en Wietske Harmsen-Boom, foto uit het archief van Jan Burgers (jr).  De 
foto is waarschijnlijk ter gelegenheid van een huwelijksjubileum gemaakt door 
Gerrit Jan Burgers, de zoon van de tuinbaas. Zijn zoon Jan Burgers staat er ook op. 

Het landhuis op een foto uit het archief van Natuurmonumenten.22
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Het gemengde bedrijf werd intensiever, er werd meer vee gehouden en er moest meer voer worden opgesla-
gen. Er ontstond behoefte aan grotere stallen en meer opslagruimte. Een vergroting van het bedrijfsgedeelte 
vond plaats in 1926. Er werd een extra gebint toegevoegd. Daarbij ontstond de huidige achtergevel. 

De crisis van de jaren 30 was de grootste economische depressie van de twintigste eeuw. Toen in het boekjaar 
1931/1932 de crisis haar absolute dieptepunt bereikte, waren de gemiddelde bedrijfsinkomsten hier gedaald 
tot -82,16 gulden per ha. Deze keer werd volgens het pachtboekje een derde van de pachtprijs kwijt geschol-
den.

De huidige achtergevel hoeve Nieboer (foto uit het rapport van Monumenten Advies Bureau, noot 4).

Tabel arbeidsinkomen van het boerengezin (uit Piet van Cruyningen, Landgoederen en landschap in de 
Graafschap, 2005).
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1953-1968 echtpaar Harmsen- 
Maalderink
Drie jaar na hun huwelijk zijn 
Jan en Gerritje Harmsen-Maal-
derink hun (schoon)ouders 
opgevolgd als pachters van 
Nieboer. Ze hebben boven de 
begane grond van het woonge-
deelte een woonverdieping la-
ten aanbrengen. Hierdoor is de 
voorgevel verhoogd. Er werden 
twee vensters aangebracht. Jhr. 
Constantijn Martens en zijn zus-
sen betaalden de kosten van het 
materiaal, het echtpaar Harmsen 
het loon van de bouwvakkers.

De landbouw werd na 1945 
gemechaniseerd, paarden 
maakten plaats voor trekkers. 
Ook bij het melken en oogsten 
werd het handwerk overgeno-
men door machines. De pacht-

prijs werd verhoogd. Jan’s eerste trekker was een petroleumtrekker: een Allis-Chalmers. Deze trekker is in brand 
gevlogen tijdens het ploegen. Van Fré Woestenenk uit Laren Gld, die getrouwd was met zijn één na oudste 
zus Gerritje, kocht hij zijn eerste dieseltrekker. Om het gebruik van kunstmest te kunnen optimaliseren liet Jan 
grondmonsteronderzoek doen, hetgeen hij op de landbouwschool in Zutphen had geleerd. Pachters op land-
goed Velhorst vielen op elkaar terug in nood. Zij vormden op het landgoed een aparte groep ten opzichte van 
het personeel. Boeren van het landgoed trokken weer op met hun collega’s uit Almen. Boerenzonen uit Almen 
en van het landgoed bezochten de landbouwschool in Zutphen. Na het behalen van het diploma vormden ze 
een bond van oud-leerlingen. Zo hielden ze niet alleen contact met elkaar, maar bleven ze ook op de hoogte 
van nieuwe landbouwtechnische ontwikkelingen. Ook Jan Harmsen was aangesloten bij een bond van oud-
leerlingen.

De voorgevel van hoeve Nieboer. Foto uit het rapport van Monumenten Advies Bureau, (4).

Deze groepsfoto werd gemaakt tijdens een gezamenlijke reis van de twee bonden van oud leerlingen van het landbouw- en 
landbouwhuishoudonderwijs in 1950 naar een studio in Hilversum. Jan Harmsen staat hier naast zijn Gerritje Maalderink (6).24
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In 1968, aan de vooravond van de schaalvergroting van boerderijen, besloot het echtpaar Harmsen-Maalderink 
hoeve Nieboer te verlaten. Arend Maalderink, zwager en broer, kwam onverwacht te overlijden. Hij was de be-
oogde opvolger op boerderij Stokhaar aan de Harfensesteeg bij Eefde. Jan en Gerritje met hun dochter Loes en 
zoon Gerrit betrokken nu de boerderij. Ook vader Harmen en moeder Wietske verhuisden mee. Beide kinderen 
stelden ze in de gelegenheid te studeren en zelf namen ze regelmatig deel aan agrarische studiereizen. Er werd 
een ligboxenstal bij gebouwd. Op Stokhaar is Jan opgevolgd door zijn zoon Gerrit en kleinzoon Arjen.
 
Het bij hoeve ’Nieboer’ behorende graf op de oude begraafplaats in Lochem
Albert Harmsen en Johanna Addink zijn begraven op de oude begraafplaats in Lochem in het graf dat bij hoeve 
Nieboer behoort. Hun oudste kind Maria Johanna is hun op negenjarige leeftijd in 1885 voor gegaan. Harmen 
Harmsen en Wietske Boom hebben een dochter verloren, die nog geen jaar oud is geworden. Na haar begra-
fenis heeft Jan Burgers senior, tuinbaas van de Velhorst, een rododendron op het graf geplaatst, die jaarlijks 
bloeit. Wietske en Harmen zijn er ook in begraven, toen ze al op Stokhaar woonden. Jhr. Jacob Constantijn 
Martens bood hun die mogelijkheid aan bij hun vertrek van hoeve Nieboer.

De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten
Van de vijf kinderen Martens van Sevenhoven was alleen Jhr. ds. Jan Louis 
Anne Martens van Sevenhoven gehuwd. Doch dit huwelijk bleef kinderloos. 
Jhr. mr. Anthony Hendrik (1880-1952) was rijksarchivaris te Arnhem en on-
gehuwd. De jongste telg Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven (1889 
-1972 ) heeft na zijn dood het hele landgoed nagelaten aan de Vereniging tot 
behoud van Natuurmonumenten. 

Synthese
Drie generaties Harmsen pachtten van 1878 tot 1968 hoeve Nieboer op 
landgoed Velhorst. Pachter zijn betekent samen met echtgenote voor eigen 
rekening en risico een gemengd bedrijf/ gezinsbedrijf exploiteren. Albert en 
Johanna, Harmen en Wietske en Jan en Gerritje hebben dat ieder in hun tijd 
op hun eigen wijze kunnen doen. Ze hebben tegenslagen overwonnen. Het 
gemengde bedrijf maakte in die tijd op de zandgrond in midden Nederland 
een spectaculaire ontwikkeling door. De mate waarin de pachters bereid en 
in staat waren als ondernemer in te spelen op sociaaleconomische ontwik-
kelingen in hun tijd bepaalde of zij hun bedrijf perspectief konden geven. 
Pachter en landgoedeigenaar leefden ieder in hun eigen leefwereld (stand). 
De eigenaars verbleven graag op landgoed Velhorst. De pachters waren er 
trots op daar boer te zijn geweest. Juist als de pachter rekening houdt met 

de gewoonten en gebruiken op het landgoed, zoals tot uiting komt in een pachtcontract, kan de pachter zijn 
ondernemerschap volop tot ontwikkeling brengen. Piet van Cruyningen deed onderzoek naar de rentabiliteit 
van Landgoed Ruurlo (5). Een groot landgoed met een professionele staf die het bezit optimaal probeerde te 
laten renderen. Het lukte vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw niet goed meer om inkomsten en uitgaven in 
evenwicht te brengen. Het zal duidelijk zijn dat op een klein landgoed, zoals Velhorst, de situatie slechter moet 
zijn geweest en dat zonder eigen kapitaal van de eigenaren het niet mogelijk was om dit landgoed in stand te 
houden. De bloeitijd van de particuliere landgoederen was voorbij.

Tot slot
Mijn hartelijke dank gaat uit naar Jan en Gerritje Harmsen-Maalderink voor de geanimeerde en leerzame ge-
sprekken. Ook historicus Henk Pelgrum, dierenarts in ruste uit Almen, dank ik hartelijk. Dankzij zijn voorspraak 
kwam ik met Jan en Gerritje in gesprek.
Op 15 mei 2019 is Jan Harmsen op 94 jarige leeftijd te Almen overleden.

Noten
1. - (Arend) Jan Harmsen gaf ter inzage het pachtboekje Nieboer, het Pachtcontract en het door Gerrit Jan Harmsen (1941- 2019) samen-
gestelde Geschiedenis familie Harmsen. 
2. - Jan Bieleman, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de Landbouw 1500-2000 (1949).
3. - A.H. Martens van Sevenhoven (1935), “Velhorst” in: Gelre, Bijdragen en Mededelingen XXXVIII, blz. 51-80. 
4. - Onderzoeksrapport inzake boerderijcomplex Nieboer van Monumenten Advies Bureau te Nijmegen i.o.v. Natuurmonumenten te 
’s-Graveland (2017). 
5. - Piet van Cruyningen (2005), Landgoederen en landschap in de Graafschap. 
6. - Publicatie De Berkel beschouwd, (1982).

De laatste telg Martens van 
Sevenhoven (6).
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