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ONS MARKENBOEK
is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging
De Elf Marken in de gemeente Gorssel.

Harfseh

0" .'

...........

Almen

Deze verenlglng werd opgericht op 27 september 1983,
en heeft ten doel "de beoefening 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)
Laakweg 6, Almen
(tel. 05751-620)

Penningmeester: J.Bakker,

Leden: J.P.Dijksman, Blauwedijk 10, Almen
A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, Gorssel
W.v.d.Kamp, Lochemseweg 38, Epse
Mw.J.W.Lubberding-

Braakman, Lochemseweg 147, Harfsen
J.Nijen~uis,Zutphenseweg 164, Eefde
A.M.de Ruiter, Joppelaan 14 Gorssel
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
op 22 mei 1984 in de Roskam, Gorssel

Voor deze vergadering, gehouden in "De Roskam" be-
istond een zeer grote belangstelling. Na 't openings-

woord gaf de secretaris een uitvoerig overzicht v~~ de
ontplooide activiteiten in de afgelopen periode. De no-
tulen van de vorige vergadering werden onveranderd vast-
gesteld, terwijl het financiële overzicht van de penning-
meester ieders goedkeuring kon wegdragen. De heer H. W.
ter Meulen verwoorde deze goedkeuring namens de kasoom-
missie. In deze commissie werd de heer Ter Mpulen ver-
vangen door de heer J. H. Rutgers .

Bij de bestuursverkiezing werden de heren J. Bakker
(Almen), J. Nijenhuis (Eefde) en W.v.d. Kamp (Epse),
die aftredend waren, herkozen.

Als reactie op een ingekomen stuk van de heer H.
Bosch uit Eefde werd besloten onder de leden een enquê-
te te houden ter toetsing der interessen op het gebied
der oudheidkunde. Op deze manier tracht met dan te ko-
men tot groepen van gelijk geïnteresseerden.

Na de pauze, waarin zich een aantal nieuwe leden
r::eldde,hield de heer H.B. Demoed uit Zutphen een in-
leiding over het ontstaan van ~arken in het algemeen
en die van Gorssel in het bijzonder. Met de naam Marke
gaf men eeD gebied aan, waarin een aantal geërfden
woonde en in de ander-e betekenis ging het om de be-
stuursvonn. De oudste Markenboeken, waarin de notulen
der bijeenkomsten der Markegeërfden werden genotuleerd>
dateren uit de 16e eeuw.

Marke Dorth 1499, Marke Epse - Dommer 1553 en
Marke Gorssel 1560. In de Marke Dorth in 1546 kregen
bv. de gewaarden het recht om 3 dagen turf te steken.
Deze turf mocht niet buiten de Marke verkocht worden.

Door projectie van oude kaarten kreeg men een
beeld van het ontstaan en de geschiedenis van de elf
marken, die nu zijn samengevoegd tot de burgerlijke
gemeente Gorssel.

Na afloop van de lezing werd van de gelegenheid
tot het stellen van vragen een druk gebruik gemaakt.
De heer Jansen bracht de spreker dank voor het gebo-dene.

3

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Op excursie per fiets door Gorssel.

Op zaterdag 25 augustus a.s. wil het bestuur bij wlJze
van experiment een excursie houden per fiets van onge-
veer 12 km rond het dorp Gorssel t/m het Rijsselt (Ned.
Mettray ). Hier-Lnwordt opgenomen een bezoek aan het ge-
meentehuis, incl. archief, en de Ned. HerJ. Kerk te
Gorssel, en indien gewenst een nabespreking in de Ros-
kam te Gorssel.

Het aantal deelnemers kan niet groter zijn dan 50
personen) te verdelen in twee groeperl van 25 personen.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. De groe-
pen zullen worden geleid door de heren Eefting en Jan-
sen, resp. archivaris en voorzitter van onze vereniging.
Het vertrek vanaf de parkeerplaats van het gemeentehuis
op 25 augustus a.s. is vastgesteld op 13.15 uur.

Men kan zich met het inliggende fonnulier aanmel-
den bij het bestuur, liefst zo spoedig mogelijk. Mocht
de deelname zo groot zijn dat het aantal v~'1 50 perso-
nen wordt overschreden, dan wordt overwogen de tocht te
herhalen op 8 september a.s.

Indien dit experiment slaagt, dan overweegt het
bestuur excursies per fiets te organiseren vanuit de
andere dorpen, bijvoorbeeld vanuit Almen / Harfsen,
Eefde of Epse; dit jaar is dit niet meer mogelijk, dus
wordt dit iets voor het jaar 1985.

Het bestuur verzorgt wel deze tocht, maar niet het
weer. Brengt U een zonnig humeur mee, dan kan het weer
niet tegenvallen.
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ONZE MOLENS

De Harfser Molen

H.J. Jansen

Toen we vorig jaar in de vroege zomer in het "oude"
Harfsen fietsten, or.tdekten we nog een prachtige akker
met rogge op de hoge Harfsense Enk. Zulke akkers zijn
tegenwoordig haast eer. zeldzaamheid geworden en onwil-
lekeurig denkt men dan terug aan de tijd dat op deze
enk nog een prachtige korenmolen stond, die helaas met
de andere molens in onze gemeente in de bevrijdingsda-
gen van april 1945 het slachtoffer werd van de gevech-
ten in "oud" i-Iarfsen.Deze bevrijding trok een spoor
van vernieling, dood en verderf door dit mooie gedeel-
te van onze gemeente aan de Harfsense Beek.

Als men daar zo rondkijkt vraag je je af hoe was
die mo18n en wat is er bekend van zijn geschiedenis.
En om iets hiervan terug te vinden zijn we in het ge-
meente archief gedoken, maar het resultaat was erg po-
ver. Gelukkig kon de oud-molenaar, de heer A. Hartge-
rink te Vlagtwedde, ons nog enige inlic:htingen ver-
schaffen over het wel en wee van deze verdwenen molen.
Maar ook hij kon niet alle sluiers van het verleden
bij ons wegnemen en er bleven dus vraagtekens over. vJe
hebben nam81ijk het bouwjaar V8I1 deze molen niet kunnen
achterhalen, maar misschien is er onder de lezers ie-
mand die deze datum voor ons kan opdiepen.

Volgens de heer Hartgerink had de molen geen naam
en werd al tijd de Harfser Mo.leri genoemd, net was een
beltmolen waarvan het onderste deel in steen was opge-
trokken en het bovenste deel (2/3) va~ hout en met riet
gedek t , In de melenbel t was e2n gedeelte uitgespaard
als ingang, zodat men gelijkvloers in de molen kwam.
De zware houten stijlen of gebinten waren niet gezaagd,
ma.ar "kant" gehouwen met de bijl. In de molen lagen
twee koppel stenen, waarvan één koppel was voorzien van
een regulateur. Zo'n regulateur zorgt er namelijk voor
dat wanneer de molen sneller draait de zgn. "lopersteen"
steviger op de "liggersteen" wordt gedrukt, zodat de
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fijnheid van het meel constant blijft. Zonder deze re-
gulateur zou er steeds iemand bij de meelzak moeten
staan om de fijnheid van het meel met de hand te rege-
len. De molen ha.d een vlucht van 23 meter.

Zoals al is gezegd kon de juiste stichtingsdatu~
niet worden gevonden, maar op de kadasterlzaa.ct van 1830
komt nog geen molen voor, terwijl de molen wel wordt
vermeld op een topografische kaart van 1846, zodat we
hebben aangenomen dat de stichtingsdatum tussen deze
twee jaartallen zal moeten liggen. VerDer hebben we
~nen vastleggen dat Laurens Hartgerinklbij zijn hu-
welijk op 22 november 1844 met Gerdina Lijzen, als be-
roep "windkorenmolenaar" heeft opgegeven. Deze Laurens
is geboren te Lochem 2 aug. 1814 en is overleden op 22
febr. 1892 en moet o. i. de bouwer, c.q. oprichter zi.jn
geweest van de molen. Verder is bekend dat genoemde
t1artgerink op 20 juni 1856 hertrouwde met een zuster
van zijn inmiddels overleden vrouw, (namelijk met) Wil-
lemina Lijzen. Op 17 ja,'l..1846 werd een zoon, I-aurens
Hartgerink, geboren die ook molenaar werd en in 1906 is
overleden en gehuwd was geweest met WilJ.emina Gesink.
Uit dit huw~lijk werd Jan Wil1em Hartgerink geboren::>p
18 febr. 1879, die ook molenaar werd. Deze is overleden
op 19 febr. 1960 en is gehuwd geweest met Harmken Smeenk
(Esterholt). De laatste molenaar van de Harfser Molen
werd uit genoemd huweliJk geboren op 21 juli 1911 die
met zijn vader Jan Willem de ondergang van de molen
meemaakte bij de oorlogshandelingen ir)begin april 1945.

Het was een harde klap voor vader en zoon I1artge-
rink dat het niet mogelijk bleek de molen te herbouwen.
Vanaf de stichting was de molen in handen van de fami.-
1ie Hartge~ink en ook in het verleden had men te kampen
gehad met tegenspoed. Zo werd in 1897 de molen doer
bliksem getroffen, waardoor de molenas en de beide roe-
den zwaar werden b8schadigd. De schade werd hersteld
en uit voorzorg werd een bliksemafleider aangebracht.
Toch werd de molen nog een keer door de bliksem getrof-
fen op een buiige dag in maart, toen vader Jan Willem
en zijn broer aan h8t malen waren en er plotselinz een
onweersbui kwAm opzetten. De mulders zetten onmiddellijk
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de molen stil, namen de zeilen snel van de wieken en net
toen de broer van Jan Willem de bliksemafleider beves-
tigde aan de nard, sloeg de bliksem in en bleef de man
roerloos liggen. Jan Willem was ten einde raad, greep
zijn b::."oeren rolde hem van de molenbelt. Beneden geko-
men kwam zijn broer weer bij, maar hield er zijn leven
lang een witte haardos aan over; ook had hij nadien al-·
tijd last van een tintelende vinger aan zijn rechter-
hand.

Op 1 juni 1927 werd de molen getroffen door een cy-'
cloon, die ook elders in Harfsen zijri sporen achterliet.
De beide v.Leken werden afgerukt, terwijl de kap en de as
'Z}:1aarwerden beschadigd. Ook het woonhuis werd niet ge-
spaard. Naa~t de molen stond een miniatuur molen die
door een molenbouwer natuurgetrouw was gem2.akt. Van dit
molentje is nooit iets terug gezien. Een jaar later wa,::;
de schade hersteld en kor, men weer profi teren van de
wind.

Een dodelijk ongeval deed zich voor in april 1916.
Een driejarig zoontje van Jan Willem Hartgerink W8,S in
een onbewaakt ogenblik de molenbelt opgelopen en in aan-
raking gekomen met de draaiende wieken, waardoor hi.j do-
delijk werd getroffen. Begrijpelijk was de verslagenheid
groot, zowel bij de molenaarsfamilie als bij de buurt-
genoten. Het pad van deze mulders ging klaarblijkelijk
niet over rozen.

In een artik.el "De Gorsselsche Molens van Weleer"
heeft de heer Joh. de Graaf o.m. geschreven "dat de
Harfser Molen een standerd kaste moet zijn geweest, die
in 1813 is afgebrand door blikseminslag." Hij geeft ech-
ter niet aan wanneer deze molen zou zijn gesticht en
over wederopbouw wordt evenmin gerept. Waarschijnlijk
waren genoemde data bij hem ook niet bekend. De juiste
stichtingsdatum vaD laatstgenoemde molen blijft dus een
vraagteteen en zo bHjft er nog steeds wat uit te zoeken.

Misschien bent U nieuwsgierig geworden door dit
verhaal en wilt U ter plekke een kijkje gaan nemen. U
zult er niets terugvinden wat herinnert aaD deze molen.
Wel zult U er de bedrijfsgebouwen aa~treffen van de
V'3.rkensK.1., een florerend bedrijf, maar dat in schoon-
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heid toch onder moet doen voor een windmolen.

Bronvennelding:
Gemee~te archief Gorssel
A. Hartgerink Vlagtwedde
Joh. de Graaf, De Gorsselsche Molens van Weleer, in
"Archief" van de Graafschap, 1958.
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DE ALMENSE KERK IS WEL OUD, MAAR ...

Willy H.Hei tling

De Almense kerk ziet er inderdaad erg oud uit. Maar
is dit de eerste kerk van Almen? Waarschijnlijk niet. Er
valt niets te bewijzen, maar in een land zo vol zekerhe-
den kan het nooit kwaad enige twijfel te zaaien.

Kijk eens naar de Almense kerktoren. Het onderste
stuk is gebouwd in de veertiende eeuw. Daarmee is dit
stuk dus bijna anderhalve eeuw ouder dan de toren van
Gorssel. Hogerop is de toren jonger. Het bovenste deel
heeft men gemetseld in 1770.

Op de begane grond zijn de muren 1,2 meter dik; ho-
gerop maar negentig centimeter. Toch is het ook daar geen
revolutiebouw. De Almen;:3etoren zit stevig in elkaar. Ie-
dereen die haastig en zonder goed uit te kijken de stenen
wentèltrap opstuift kan dat contro12ren. De vroegere Al-
menaren hebben er een gemeen bocht je in gem2akt. Je stoot
daar zo harD je hoofd dat je de indruk krijgt dat de to-
ren in elkaar stort. Maar hij kan er tegen. In tegenstel-
ling tot het hoofd van de bezoeker. Die probeert met tra-
nen in de ogen van de klap net te doen alsof hij door de
galmgaten belangstellend het mooie landschap langs de
Berkel beschouwt. Zo wordt een bezoek aan de Almense toren
een onvergetelijke belevenis.

De kerk is merkwaardigerwijze ongeveer in dezelfde
eeuw maar toch duidelijk later los tegen de toren ge-
bouwd. Waarom zou men hier een toren bouwen en pas later
een kerk? Dat zou onlogisch zijn. Omdat kerk en toren niet
in verband zijn gemetseld mag je toch veronderstellen dat
men een kerk had en dat men daar om een of a'1dere reden
een toren bij heeft geplaatst.

Hoe oud de parochie Almen is weet ik niet, maar ze
bestund in ieder geval in de de~tiende eeuw. Minstens
honderd jaar eerder dillldat stw< toren. De mensen zullen
toch niet al die tijd in de regen hebben gekerkt?

Het zou best l<Unnen zijn dat die Romaa'1se doopvont,
die er uitziet alsof hij enkele eeuwen in een zandstorm
heeft gestaan, bij de oorspronkelijke kerk behoort en
niet tweedehands is gekocht op een boeldag.
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DE Iv'lARKEEEFDE

H.B. Demoed

De marke Eefde is de enige van de elf marken in
Gorssel, buiten de twijfelachtige Wolfelermarke, waar-
van geen markeboek of andere oude archiefstWilien zijn
overgebleven. Het Rijksarchief Celderland te Arnhem
heeft alleen wat stW<ken over de jaren 1848-1851 be-
treffende onderhoud van wegen, het Gemeentearchief
Gorssel alleen een brief uit 1817 en een kasboek je ove r
de 2e helft Villlde 18e eeuw. In dit artikel wordt met
behulp van andere bronnen iets Villlde geschiedenis Villl
de Eefder marke achterhaald.

De naam van het tijdschrift waarin deze bijdrage
staat, luidt "Ons Markenboek". Die naam is niet zomaar
gekozen, een markeboek is één Villlde belangrtjkste
bronnen om de gang van zaken in de vroegere marken te
leren kennen. In het markeboek vinden we de notulen
van de meestal jaarlijks gehouden vergaderingen Villlde
markegenoten. up deze vergaderingen legde het bestuur
van de marke, de markerjchter en gecommitteerden, re-
kening en verillltwoording af van het afgelopen jaar en
werden de richtlijnen voor het komende jaar vastgesteld.
We krijgen zo een beeld van wat er zo al in de marke
gebeurde, ontginningen, verpachtingen, overtredingen
en opgelegde boeten, onderhoudswerkz&amheden. Andere
stW<ken uit een marke-archief geven nooit een zo mooi
chronologisch beeld van de markegeschiedenis. Het zijn
voornamelijk losse stuk~en, bijvoorbeeld ruzten van ver-
koop van land uit de marke, stukken betreffende con-
flicten met andere marken,

De meeste markeboeken beginnen met de zgn. marke-
rechten, ook wel genoemd de markecedule. Hierin staan
de regels beschreven waaraan de markegenoten zich heb-
ben te houden, zij vormen als het ware de gr-ondwet; van
de m&rke. In deze regels was vastgelegd hoeveel vee
ieder cp de gemeenschappelijke gronden mocht brengen,
hoeveel plaggen of turf ieder mocht steken. Ook de
boetes op de overtredingen werden hier aa'1gegeven. De
eeuwen.door werden zij voortdurend aangepa2t en geven
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daardocr een goed beeld van vera'lderde omstandigheden
in de marke ,

Voor de Gelderse marken zijn deze markerechten,
met de latere aanvullingen en vero:é'deningen, begin de-
ze eeuw verzameld door Baron Sloet 1). Bij de behande-
ling van de marken in de gemeente Gorssel is hij echter
over vier van de marken heel kort door gebrek aan gege-
vens. Dat zijn de marken Harfsen, Almen, Eefde en Rijs-
sel.

Over Harfsen en Almen zijn wij tegenwoordig door
een uitvoerig artikel van J. de Graaf in "Gslre" 2) be-
ter ingelicht. Daarin worden de archieven van deze bei-
de marken, die na het verschijnen van het werk van
Sloet in het Rijksar:::::hiefge/deponeerd zijn, beschreven.

Van Rijssel is sinds 1934 een markeboek, dat loopt
van 1711 tot 1826, in het Rijksarchief aanwezig; hier-
over is nog niet gepubliceerd.

Van ~efde zijn echter nog steeds geen oude stukken
voorhanden. Sloet kon indertijd alleen noemen: "De mar-
ke van Eefde, 250 B, werd in 1827 verdeeld. Ik heb geene
stukken kunnen opsporen."

Van een marke waarvan geen markeboek of andere oude
stukken bewaard zijn, is het soms mogelijk uit niet-
marke-archieven de gang van zaken te reconstn~eren. In
rechterlijke archieven bevinden zich voor de bewijsvoe-
ring wel eens oude akten betreffende de marke of af-
schriften uit het markeboek. Dit laatste blijkt het ge-
val te zijn voor de marke Eefde. In verschillende rech-
terlijke archieve'l bevinden zich een tiental afschrif-
ten van notulen van markevergaderingen uit de 17e eeuw
en één uit de 18e eeuw. Een markeboek geeft bij regel-
matig gehouden vergaderingen een overzicht van de mar-
kegeschiedenis, hier kijken we als het v/are door wat
kijkgaatjes op de geschiedenis van de marke Eefde, we
leren iets over de perioden 1601 tot 1602, 1611 tot
1644 en het jaar 1732. Bovendien is in een van de pro-
cesoossiers een warenlijst uit 1574 opgenomen, waarover
straks meer.

Wat komen wij uit deze afschriften over de marke
Eefde aan de weet?
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L601-1602
Enke l.eextracten ui l: het markeboek van Eefde over de

~aren 1601 en 1602 bevinden zich bij de stukken van een
proces gevoerd in Scholtambt Zutphen in 1628 tot en met
1630 3). De zaak ging tussen Al.exander-van der Capellen
van de Boedelhof en Gerrit Jan van der Capellen tot den
Dam. De vraag was of de Boedelhof rechten kon doen gelden
in de Wolfelermark. Van der Capellen tot den Dam vond 'lan
niet, alleen hij had daar rechten.

De citaten uit het markeboek van Eefde, die hierbij
zijn gevoegd, hebben betrekking op het Wil singveld , dat
ten oosten van rIet Wolfelerveld lag. Volgens een aanteke-
ning van 8 december 1601 heeft de markerichter Gerrit
Schimmelpenninck daarom toegelaten "den edlen und erent-
festen und hochgeleerten hem Geerlich van der Capellen
raedt des Furstendombs als eigener van dat erve den Boe-
delhoff", mits deze jaarlijks op Jacobi een vat goed Zut-
phens bier betaal t "tot behoeff der Erffl. aldaer, alzij
bij kumpst holden. II Deze overeenkomst werd ondertekend
door Jan Schimmelpenninck, Claes Vaerwer, Peter Bekker
en van een ~erk voorzien door Uyterink.

Uit de notulen van de volgende vergadering, op 15
juni 1602, blijkt dat bovenstaande overeenkomst een ver-
koop was. Enkele andere geërfden, namelijk burgemeester
Buecker en BUyrlinck, betwisten de rechtsgeldigheid van
deze verkoop waarvan zij niets geweten hebben. Andere
markegenoten mogen het Wilsingveld evengoed gebruiken om
plaggen te halen.

Uit de volgende serie uittreksels blijkt dat de Boe-
delhof het gebruik van het Wilsingveld ontzegd wordt,
maar ook dat die zich niet zomaar bij deze uitspraak
neerlegt.
1611-1644

Extracten van acht vergaderingen tussen 1611 en
1644 vinden we in een dossier van het Scholtambt Zut-

.phen 4). Aanleiding was een 8.fwateringskwestie die
speelde rond 1655 tussen Alexander van der Capellen van
de Boedelhof contra de markerichter en enkele geërfden
van Eefde. Mar'kerichter is dan Evert van Keppel van der
Wolbeek; er wordt meestal vergaderd op het goed Nuysink,
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een enkele maal in het klooster Isendoorn.
Op de eerste van deze vergaderingen is nog steeds

de hiervoor genoemde kwestie van het Wilsingveld aan
de orde. Nog in 1630 moet worden aangedronger1 op het
verwijderen van de bouwman van de Boedelhof uit het Wil-
singveld, zoals dat al was besloten bij resoluties in
1602, 1611 en 1625 (blijkbaar zonder veel resul t.aat ) .

Op 11 juli 1644 komt het eiger1lijke onderwerp van
het proces aan de orde. De eigenaars van de erven Else,
Poorte en Hulse in (westelijk) Harfsen, Coersel in (wes-
teli.jk) Almen, met VJilsink, dat niet op de kadaster-
kaart van 1830 voorkomt, klagen over een dijk op het
Bulover (Boedelhover) land naast Wiltink maete (wei-
land). UIt de rechterlijke stukken blijkt wat er aan de
hand is. Bij hoog water hebben deze erven last van een
dijk (de Nieuwe Molendijk), die het water voor de Boe-
delhQf keert. Zij hadden al gedreigd die door te steken,
en wanneer de bouwma~ van het Hulze dit in 1655 werke-
lijk doet, is dat voor Alex~îder van der Capellen reden
een proces aan te spannen tegen de markerichter en de
betreffende geerfden in Eefde. De bouwman van het Hulze
moet de dijk repareren, de schade vergoeden en beloven
"diergelijcken noyt weder voor te nemen."
1732

Tenslotte bevindt zich een extract uit het marke-
boek 1n een portefeuille van een proces gevoerd voor
het Hof van Gelre in 1735 5). De aanleiding tot dit
proces geeft de eige~Qar van de katerstede Nijhoff,
de koopman Jan van Essen uit Zutphen. Deze wil als ge-·
waarde worden toegelaten. Ter toelichting het volgende.

In een marke is altijd een beperkt aantal gewaar-
de erven, dit zijn àe oude volle hoeven. Aan deze h02-
ven is een waardeel in de marke verbonden, dwz. een aan-
dee l L: de marke . De eigenaars van deze hoeven hadden
stem in de marke, zij gingen ter vergadering. Zij moch-
ten ScUTlende gemeenschappelijke gronden gebruiken door
er vee te laten weiden, plaggen en turf te steken.

De bewoners van de andere hoeven, de katersteden,
kotterplaatsen, keuterbedrijven, waren ongewáarden,
hadden strikt genomen geen recht op de markegronden,
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in de praktijk hadden zij wel een zeker gebruiksrecht,
maar altijd minder dan een gewaard erve. Zij hadden
evenwel geen eigendomsrecht en geen stem in de marke.
Dit laatste zal deze Jan van Essen gewenst hebben. Bo-
vendien deden bij (gedeeltelijke) verdeling van marke-
gronden alleen gewaarde erven mee, ook al een reden om
te proberen als gewaarde te worden toegelateD. De af-
loop van de zaak interesseert ons hier minder, we wil-
len hier alleen over opmerken ddt zijn plaats een ka-
terstede bleef, dus geen gewaard of stelTh~ebbenderve
werd.

Van meer belang is de lijst van wel-stemhebbende
erven, 17 in getal, die op 15 oktober 1732 ter verga-
dering dienden te komen. We zullen deze lijst hieron-
der weergeven. Heel interessant is dat we bij de stuk-
ken van dit proces ook een veel oudere warenlijst aan-
treffen, namelijk één uit 1574. Men vond het blijkbaar
nodig, waar het proces om gewaardheid ging, deze oude
warenlijst op te nemen. Deze is op zich belangwekkend,
maar zij vormt punt 1 van een markecedule en zoals we
in het begin zagen, een cedule kan ons veel inlich-
tingen geven over de oude marke. De overige artikelen
van de cedule zijn helaas niet opgenomen. Er moet nog
een oudere cedul.e geweeat zijn, want als inleiding le-
zen we, dat de oude cedule "dorch dessen lestledenen
krijéh und oorlogh omrne gekomen und verloeren" is.
Hieronder volgen de warenlijsten van 1574 en 1732. We
zien dat in 1574 maar enkele erven beschikken over he-
le waardelen, de meeste hebben maar halve waren, som-
mige met nog verdere beperkingen. Voor 1732 hebben we
alleen: de aanwezigen, op de markevergadering, zonder:
waartal.

De cijfers voor de namen hebben betrekking op het
bijgevoegde kaartje 6). Alleen de erven die voorkomen
op een of beide lijsten zijn gen~merd; de plaatsen
aangegeven met een stip kennen een v~rmelding van voor
het jaar 1500.

Twee van de vermeldingen van 1574 komen niet te-
rug in 1732 (en dus ook niet op de kaart van 1830).

No. 15 Have is ook gewaard in Angeren; 12 en 13,
Swavink en Eggink zijn ook gewaard in Rijssel.
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In 1574 wordt geen markerichter genoemd, in 1732

is ook present "de heer erfmarkerichter namens Boedel-
hoff". Het lijkt dus dat de Boedelhof gewaard is in
Eefde, maar op grond van andere gegevens is dit erg
onwaarschijnlijk.

Gewaarde erven in Eefde x

1574 waren 1732 (presente geërfdens)
1 Teynk 1 1 Teynk
2 Schurink ~ 2 Schurink
3 Huernink ~ 3 Huernink
4 Uterdink ~ 4 Uterdink
5 Ilmerink 1 5 Ilmerink
6 Smeink ~ 6 Smeink
7 Barge ~ a) 7 Barge
8 Jolink ~ 8 Jolink
9 Ensink ~ 9 Ensink

10 Nusink 4 10 Nusink.L

11 Altena
12 Eggink ~ 12 Eggink
13 Swavink ~ 13 Swavink

14 Nijhuis
15 Have ~ b) 15 Have
16 Wilsink ~ 16 Wilsink

17 Voort
Ridderink ~
Suppelink ~ a)

x
Ii .-t

Zo kregen we uit verschillende rechterlijke ar-
chieven een beeld van de gang van zaken in de marke
Eefde. Er werd, althans in het begin van de 17e eeuw,
redelijk regelmatig vergaderd, gezien de acht verga-
deringen tussen 1611 en 1644. Maar de eerste vergade-
ring van 1611 mag eigenlijk niet meetellen, deze werd
onmiddellijk verdaagd naar "ovennorgen", omdat er
niet voldoende aanwezigen waren. Het vat goed Zutphens
bier, waarover we in 1601 lazen, was blijkbaar niet
voldoende om de erfgenamen te doen verschijnen. Waar-
schijnlijker lijkt het evenwel ddt het bier niet op
tafel kwam gezien de verwikkelingen rond deze zaak.

a) in ft velt meer niet in de enck
b) Evert ter Haves k)mder tot dat Havicker lant in

den Eefter enk gelegen
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Het beeld dat we van de marke kregen lS wat een-
zijdig. Voor de rechterlijke procedures is een keuze
gemaakt van die extracten die bij een bepaalde zaak
pasten. Toch werden enkele kenmerkende marke-aangele-
genheden duidelijk: plaggen maaien op het Wilsingveld,
dat kennelijk tot Eefde behoorde, verzoek om toela-
ting als gewaarde en, voor inzicht in de marke het
belangrijkste, de warenlijsten van 1574 en 1732.
1) J.J.S. Sloet, Geldersche Markerechten, 1911 en 1913.
2) J. de Graaf, Uit het archief der marken van Almen en

Harfsen, Gelre 42 (1939), 121-186.
3) Rijksarchief Gelderland (RAG), Rechterlijk Archief

Scholtambt Zutphen, Civiele Processen no. 127.
4) RAG, Rechterlijk Archief Scholtambt Zutphen, no.146.
5) RAG, Rechterlijk Archief Hof van Gelre, Civiele Pro-

cessen 1735 no. 11.
6) De overige erven van 1830 zijn, met de klok mee, van-

uit het NW:
Duizend Vrezen/ Boonk / Bovekamp / Konijnenbosch /
Plattekamp / Veldhoentje / Scheuter / Springop /
Fliers / Deruleboom / Hietbrin~ I Peppelenbosch /
Beldert / Gotink / Wassink / rlungerkamp / de Heute /
Rijssel / Valke.
Gewaard in Rij~sel zijn naast de in het artikel ge-
noemde Swavink en Eggink, ook: Boonk, de Heute, Rijs-
sel, Valke, naast de niet op de kaart voorkomende:
Simel Lnk , Noordjesveen of de Pol en de kat.er-stede aan
't Varenholt. (1711).
Steeds 9, in 1711 is het Boonk of Nieuwhuis, later
1740 Nijhuis en 1826 Nijhuis.
In 1740 zien we niet meer Noordjesveen of de Pol,
maar Breekland, in 1826 Polsweerd.
De katerstede in 't Varenholt heet dan gewoon Varen-
holt en Vanenholt.
Simelink blijft gewoon Simelink.

BODEMVONDSTEN OP DE WOLZAK

H. Bosch

H.N. van Til schrijft in 1832 in het boek "Beknop-
te geschiedkundige en plaatselijke beschrijving van de
stad Zutphen en hare bevallige omstreken", het volgende:
...op deze wijze wandelt men voort over den heerlijken
kl Lnkerweg tot aan de herberg "De Laatste Stuiver", al-
waar men allerlei ver·frissingen kan bekomen: de ruime
zandige vlakte bij dit huis wordt met den zonderlingen
naam van Wolzak bestempeld, en dient den ruiters van het
garnisoen tot eene exercltieplaats, terwijl dezelve bij
gelegenheid der volksfeesten ook tot dat einde dient.

Deze bestemming, exercitie- en feestterrein die in
het verleden de Wolzak had, verklaart voor een groot
deel de aanwezigheid van vele voorwerpen en restanten
van voorwerpen in dit gebied.

Bij het speuren op de nog enkele perceeltjes land-
bouwgrond die hier liggen, kan een liefhebber nog danig
in verrukldng raken van wat de bodem hier pri.js geeft.
Het zijn dan vaak voorwerpen die direkt in verband kun-
nen worden gebracht met de vroegere bestemming van dit
terrein. De vele loden kogels al dan niet plat geslagen,
variverschillend kaliber, gespen, onderdelen van degens
en sabels, uniform knopen, enz. doen je bij wijze van
spreken de ruiters zien draven.

Heel aardige bijzonderheden zijn b.v. de enorme
hoeveelheden aardewerk-,porselein- en glasscherven.
(Westerwald- en Baardmankruiken, Jacobakannetjes enz.)
Veel zal wel afkomstig zijn van de·nabij gelegen her-
berg "De Laatste Stuiver", waar menig huzaar onder ne-
velige omstandigheden zich niet meer zo druk maakte over
de breekbaarheid van het servies en glaswerk.

Interessant Is ook het vinden van diverse bui ten-
landse muntjes in dit gebied. We moeten natuurlijk wel
bedenken dat hier in vroeger tijden veel vreemd geld in
omloop was; men nam het niet zo nauw wat de munten be-
treft. Maar toch meen ik te mogen kOD~luderen dat be-
paalde munten wel door een bijzondere reden hier te-
recht z,tjn gekomen. Er zullen ongetwijfeld ook Franse
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troepen, uit de tijd van Napoleon, en 8.11es wat daar
aan niet-Fransen bij hoorde, hebben geëxerceerd op de
Wolzak. Dit zou kunnen verklaren dat ik nogal wat munt-
jes uit de wat meer zuidelijke landen heb gevonden, o.a.
uit kanton Vaud (Zwitserland), Franse muntjes en verder
knopen met afbeelding van de "Bastille", een horloge-
sleuteItje (?) met Frans opschrift. Overigens wil ik,
misschien ten overvloede, even vennelden dat de zand-
bult gelegen aan het wandelpad tussen de Mettrayweg en
Meyerir1kstraat, de kogelvanger van de voonnalige schiet-
baan is, welke tot ~ 1914 in gebruik is geweest.

Wat betreft de volksfeesten is er weinig veranderd~
deze worden nog steeds gehouden op de plek waar het 200
jaar geleden en misschien nog langer ook al gebeurde.

Ook hier weer vele scherven, tientallen duiten in
ouderdom variërend van 1597 (duit stad Zwolle) tot +
1780 en verder vrij veel muntjes ven de Duitse vorsten-
dommen en uit Zweden, meest l8e eeuw. Dubbeltjes en
kwartjes van koningin Juliana, ~cent- en centstukken uit
de vorige eeuw, duiten, het oude en het nieuwe ligt hier
broederlijk naast elkaar. Beder1k wel, dat alle metalen
voorwerpen, met behulp van een metaaldetector door mij
werden gevonden , I t Aardige van dit gewroet in de bodem
is, zoals in dit geval, weer eens een stuk geschreven
geschiedenis op deze manier bevestigd te zien.

Mochten er mensen zijn die nog wat meer weten te
vertellen over de Wolzak, dan zou ik dit graag vernemen.
Verder kunnen leden van de oudheidkundige vereniging,
die belangstelling hebben voor de gevonden voorwerpen,
gerust eens langs komen. (rvlettrayweg8, Eefde)

HET VERKEER IN VROEGER DAGEN

W.R. Muller

Alvorens in onze streek in de vorige eeuw de trein
en trambanen werden aangelegd, moest de bevolking het
doen met de postwagen of de veerdienst op de IJssel.

In augustus 1837 werd een dagelijkse postwagen-
dienst (Concordja) ingesteld, die van Zwolle naar Arn-
hem liep. Het is bekend dat daarvóór ook reeds een post-
wagen naar Gorssel liep, doch over deze dienst is verder
niets bekend. In 1847 liep zelfs 2 x per dag een dili-
gence van Zwolle naar Zutphen en met een snorwagen (pik-
te onderweg passagiers op) werd éénrnaal per dag gereden
tusser:.Zutphen en Deventer. Men had dus in ons markenge-
bied toen al de gelegenheid zich in noordelijke of zui-
delijke richting te verplaatsen, of brieven / pakketten
mee te geven.

De lezer weet dat de Amerikaan Robert Fulton de
eerste was, die een stoomboot liet bouwen in 1807. Het
was reeds in 1838 dat er een dienst Kampen - Keulen
werd ingesteld, met de stoomboot Drusus. Deze boot maak-
te de reis 1 x per week. Op de andere dagen werd gevaren
tussen Kampen - Deventer - Zutphen.

Geleidelijk zijn de diligences vervangen door de
spoor- en tramwegen en later de autobusdiensten. Het
reisverkeer te water maakte plaats voor de pleziervaart.

De eerste spoortrein in Nederland, de Snelheid,
maakte in 1839 een p~oefrit van Amsterda~ naar Haarlem.
Pas 6 jaar later werd de lijn Amsterdam - Utrecht aan-
gelegd. Toen ging het sneller. Reeds in 1847 werden
Haarlem - Leiden - Den Haag - Rotterdam met elkaar ver-
bonden.

In 1860 waren er al plannen voor spoorverbindingen
in het oosten van het land, waarin ook Deventer en
Zutphen opgenomen waren. E~ ~vam niets van. De plar~en
werden steeds gewijzigd, de ideeën liepen ver uiteen
hoe de trajecten moestsn lopen en wat de meeste prio-
r-i teit had. Pas 5 jaar later kwam het traject Arnhem -
Zutphen - Deventer - Zwolle tot stand. Het was een
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heel touwtrekken geweest bij welke stad het spoor over
de Ijssel zou gaan. De beslissing viel ten gunste v~~
Zutphen, waardoor de trein door onze gemeente ging lo-
pen. De spoorbrug bij Deventer is van latere tijd. Wat
betekende deze spoor-lijn V001' ons markengebied? D8 le-
zer kent het verhaal van de bewoner van Huize 't Joppe,
die alleen de aanleg van de spoorbaan over zijn grond
toestond, wanneer deze zo dicht mogelijk langs zijn
huis kwam te lopen, dit met het oog op het in- en uit-
stappen voor hemzelf en zjjn medebewoners. De Gorssel-
naren waren er niet zo blij mee. De gang naar of van het
station betekende een flinke wandeling. Maar zij bleven
in elk geval in Gorssel vrij van de rook der locomotief-
jes en de was van moeder de vrouw bleef wit.

Er werd vrij druk gereden op het traject Deventer-
Zutphen. Men begon met 3 x per dag, doch na een paar
weken werd di t al 5 x per dag. Men kan zeggen dat de
aanleg van dit trajectgedeelte wel in een zekere behoef-
te voorzag, zowel wat het personen vervoer betrof als

het goederenvervoer, maar
met slechts één station
bleef de betekenis van de
trein voor ons gebied be-
perkt.

Op het kaartje hier-
naast is aangegeven met
een gestippelde lijn hoe
de baan oorspronkelijk ge-
pland was en met een on-
derbroken lijn hoe deze
geworden is.

Voor wat betreft het
goederenvervoer, het trans-
port van paarden. vee en
rijtuigen begon op gang te
komen, en zelfs, wij ku~en
ons dat bijna niet meer
voorstellen, werd in de pe-
riode 1871 - 18'14 ijzeroer
vervoerd, gedolven meer in
het oosten van het land.

'.. J.ppe..:
,,

Bij het openen van de lijn in 1865 was het station
van Gorssel nog niet gereed en er was nog geen woning
voor de stationschef. Maar het belangrijkste, de trein-
verbinding was er. In dit jaar werd ook het Morse-sy-
steem in het telegraaf verkeer ingevoerd, waarmede het
oudere systeem werd vervangen. Op de stations kon men
telegrarnmen ter verzending aanbieden, evenwel niet te
Gorssel.

Ongelukken kwamen er op het traject Zutphen - De-
venter ook voor. Even na 1900 ontspoorde tussen Joppe-
laan en Lochemseweg de trein rijdende richting Deventer
door een verkeerde v.:isselstand. De baan was toen nog
enkelsporig. De locomotief en de wagon daarachter vie-
len om en de daarachter rijdende wagon schoof van de
r-ails , De machinist kwam om het leven en twee rej_zi-
gers werden gewond. Dat er niet meer slachtoffers wa-
ren, was wellicht te danken aan hS't ouderwetse oer-
sterke materieel.

(wordt vervolgd)
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Voor de liefhebbers / archiefonderzoekers volgt hieron-
der een opgave van hetgeen in het Rijksarchief in Arnhem
betreffende de geméente Gorssel aanwezig is.
Het adres van dit Rijksarchief is Markt 1, 6811 CG Arn-
hem. Telefoon 085 - 420148 (tussen 13.30 en 17.00 uur).
Het archief is geopend dinsdags t,im 'vrijdags 9.00 -
17.00 uur (maandags gesloten), zaterdags 9.00 - 12.30 uur.
Op zate~ag te raadplegen stukken zijn vóór vrijdag 12.00
uur aan te vragen (m,u.v. B.S. en D.T.B.).

Gelderse Maatschappij van Landbouw, afd. Harfsen -
Kring van Dorth.
Inv. gedrukt: H.J.M. Mij land , Inventaris van het ar-
chief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw,
1845-1941 (arnhem 1976), Geld.lnv.reeks 1.
Inv. getypt 1945-1974.

LIJST VAN ARCHIEVEN? BERUSTENDE IN HET RIJKSPRCHIEF IN
GELDERLAND VOORZOVER VAN BELANG VOOR DE GEMEENTE GORSSEL

Q~~~~f~~~~~~0~~b~22~0
Kerkvoogdij van de Hervonnde gemeente te Almenj 172'7-
1845. 1 portefeuille. Inv.: VROA 42 (1919) 11, 90.

!3~~b!~!:~~l~~_~~~!~~~~~~~~(vóór 1811):
Dorth, heerlijkheid, 1550-1810. 0,75 m. In'J.
De Voorst en het Velde, heerlijkheid, 1700-1703. 0,10 m.
Inv.
N.B. De heerlijkheid bestond alleen tussen 1700 en 1703,
in welke jaren de heerlijkheid was afgezonderd van het
,:;choltambt 2',u tphen .

~~~~~~_~~_b~~!:~~l~~~~~
Dorth, huis, 1346-,1896. 1,25 m. Plaatsingslijst.
N.B. Bevat ook archivalia van de marken van Dorth,
Oxe, Zuidloo en Schoolt.
De Ehze , huis, 1552-1860. 0,15 m.
Eschede, huis, 1620-1902. 0,05 m.
Voorst, Leenkamer van, 1621-1675. 1 deel.

Families

Gorssel, 1819-1895.
Van der Capellen, 1349-20e eeuw. 11,50 m. Inv. gedrukt:
A.P. van Schilfgaarde, Inventaris der archieven Vffi, de
familie Van der Capellen (Arnhem 1974).
Geld. Inv.reeks 6.
Colenbrander, 1741-1910. 0,40 m. Inventaris.
Van Dorth tot Medler, 1383-1849. 3,50 m.
Van Lintelo, 1431-1774. 1,25 m. Inv. gedrukt: J.H.
Fockema Andreae, Het archief van het geslacht Van
Lintelo, in: IRA 111 (1930) 577-609.

Notariële archieven

!3~j~~~!:~~~~
Sociale en gezondheidszorg
Tehuis voor vreemdelingen "De Rozenhof" te Almen, 1953-
1964. 2 delen. * Inv.

Marken (zie ook: huis Dorth)
Almen en Harfsen, 1598-1851.0,80 m. Inv.: VROA 42 (1919)
11, 85-89.
Eefde, 1847-1851, 1 omslag.
Epse en Dommer, 1532-1913. 0,50 m. Inv.: VROA 37 (1914)
11, 71.
Gorssel, 1822-1832. 1 portefeuille.
Rijssel, 1771-1826. 1 deel.

Personèn
A.P.R.C. baron van der Borch tot Verwolde, 18e-1ge
eeuw. 11 m.

B!.'on: De archieven in Gelderland (Alphen aan de Rijn
1979) .
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J. Uenk, Ericalaan 26, Harfsen
en als adviseur treedt op de heer

J. Eefting, archivaris gemeentehuis
Gorssel

De redactiecommi sie bestaat uit de leden:
Voorzitter: A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, Gorssel
Leden: W.R.Muller, Lochemseweg 50, Epse

N.Kuik ,het Wilgert 8, Epse
De vereniging kent leden en begunstigers.
De statuten en het register van leden en beguns t i.ger-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 rekenjng van de verenigtng 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. Lo<:;senummers zijn verkrijgbaar bij de
secretaris à f 10,- per nummer.
Publicatie of overname van artikelen, geheel of gedeel-
telijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestem-
ming van de Voorzitter van de Redactie Cc~missie.
Gelieve bijdragen aan Ons Markenboek te zenden Dan een
der leden van de Redactie Commissie, getypt, met grote
regelafstand, en op één zijde van het papier, zo moge-
lijk met foto 's. Men wordt; verzocht zowel de naam van
de schrijver als de bronnen, waaDL,it men geput heeft,
te vermelden. Gewezen wordt op mogelijke auteursrechten
bij het overnemen van artikelen uit bladen, tijdschrif-
ten etc. of gedeelten van boeken.
Getracht zal worden Ons Markenboek 4 x per jaar te doen
verschijnen.


