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is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging
De EI~ Marken in de gemeente Gorssel.
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Kaartje van de vroegpre marken in de gemeente Gorsset.

Deze vereniging werd opgericht op 27 september
1983, en hee~t ten doel "de beoe~ening van de
geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder
die van de gemeente Gorssel, waaronder mede
wordt begrepen het grondgebied 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. 05751-1620)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

De jaarlijkse ledenvergadering zal
worden gehouden op dinsdag 23 mei 1989 in
De Roskam te Gorssel. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen en ingekomen stukken. (Zie

voor de notulen "Ons Markenboek"
6e jaargang no. 4 (oktober 1988 )

3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie en verkiezing

van een nieuw lid van deze commissie
(aftredend en niet herkiesbaar de
heer C. Kneppers)

6. Bestuursverkiezing. Periodiek aftre-
dend zijn de heren: H.J. Jansen,
A. Hoekstra en J.P. Dijksman. Allen
stellen zich herkiesbaar.
Rondvraag en sluiting7.

8.
9.

Pauze
Lezing met film door de heer T. Loman.
Onderwerp: Het waterschap "De Berkel"
nu en vroeger.

Wat punt 6 betreft ziet het huidig bestuur
uit naar enige verjonging. Mochten enige van
onze leden zich geroepen voelen in de toekomst
een bestuursfunctie te vervullen, dan kunnen
ze zich tot 20 mei a.s. melden bij de secre-
taris, telefoon 05759 - 1394.

3

JAARVERSLAG OVER 1988

Ook dit jaar getuigden de leden, gezien
de grote opkomst bij de door het bestuur geor-
ganiseerde lezingen, veel interesse voor de
diverse behandelde onderwerpen over de geschie-
denis van onze gemeente. Ook vele niet-leden
bezochten de dia-avonden, gehouden in de vijf
dorpen.

Het bestuur heeft dit jaar in dezelfde
samenstelling kunnen werken als het vorig jaar,
zij het dat onze ,voorzitter door ondergane
operaties enige tijd verstek moest laten gaan.
Hij werd vervangen door de heer A. Hoekstra.
Het bestuur vergaderde twaalf maal. Het aantal
leden steeg in ons eerste lustrumjaar tot
boven de 400, namelijk tot 406.

Het jaar 1988 was ons eerste lustrumjaar
en kende twee hoogtepunten: de tentoonstelling
in "Ons Huis" te Almen en de lustrumavond in
't Trefpunt te Gorssel.

De door het bestuur ingerichte tentoon-
stelling trok gedurende de vier weken van open-
stelling de belangstelling van ongeveer 500
bezoekers. Veel medewerkiLg werd ondervonden
van een aantal leden die gedurende de uren
van openstelling de controle en uitleg over
een en ander op zich namen en ook bij de op-
bouw hebben geholpen.

De lustrumavond mag zeer geslaagd worden
genoemd. Na een overzicht van de afgelopen
vijf jaar door de heer Hoekstra volgde de ver-
toning van een videoband, vervaardigd naar
een filmpje uit de jaren dertig. Dit filmpje,
ook gedraaid bij de oprichtingsvergadering,
viel zeer in de smaak, evenals de humoristi-
sche schetsjes van mevrouw M. Heijenk na de
pauze.

De contacten met diverse oudheidkundige
verenigingen in de regio werden versterkt.
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BELEVENISSEN TIJDENS DF BEVRIJDINGSDAGEN
IN 1945

Hieronder volgt de inhoud van een brief~
die door mevrouw J.L.M. de Breuk-van Groningen,
wonende aan de Voortseweg 1 te Epse, op 10
mei 1945 geschreven werd aan haar dochter en
schoonzoon in Delft.

Wij zijn zeer erkentelijk dit schrijven
in Ons Markenboek te mogen opnemen. Het geeft
een goed beeld hoe de familie De Breuk, en
anderen in hun omgeving, deze moeilijke en
spannende dagen beleefden.

Voor de duidelijkheid: de woning van de
familie is gelegen aan de zuidkant van het
Epserbos met uitzicht over de landerijen
rond de Dommerbeek en op het dorp Gorssel.

De redaktie

Gorssel, 10 mei (1945)

" Lieve Kinderen,

Misschien is er binnenkort iemand die
naar het Westen vertrekt en ik begin dus maar
vast te schrijven in de hoop dat deze brief
jullie gauw bereikt. Ik hoef jullie wel niet
te zeggen hoe erg we verlangen iets van jul-
lie te hooren, er waren zulke erge berichten
over de hongersnood in het Westen en we maken
ons daar veel zorgen over~ ofschoon we daar-
aan ook weer niet te veel wYllen toegeven en
we dwingen ons maar om alle hoop te hebben
dat jullie deze tijd goed doorgekomen zijn~
te meer omdat jullje misschien in een betere
positie waren wat voedselvoorraad betreft,
dan de meeste menschen. Als de voeding van
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de kleine Lily nu ook maar goed is gebleven~
wat zal het al een klein menschje zijn en nog
steeds konden we haar niet zien, jullie begrij-
pen dat we dit wel heel erg vinden en boe we
reikhalzend uitzien naar bericht van jullie
drietjes. Ook kan ik me begrijpen dat jullie
erg verlangend zijn naar nieuws van hier. We
zonden al een roode kruis brief in de hoop dat
die heel gauw overkomt en we dan daar ook gauw
antwoord op zullen krijgen. Maar ik zal jullie
dan maar eerst eens vertellen dat alles hier
best is, ook op de Kamp en dat onze huizen
helemaal heel zijn, hetgeen wel een wonder ge-
noemd kan worden. Het laatst telefoneerde ik
naar Delft op 2 April om te zeggen dat alles
hier goed en rustig was. Dat was misschien wel
wat geflatteerd voorgesteld want rustig was
het hier geenszins, je kon eigenlijk al niet
meer over de weg, doordat alles door vlieg-
tuigen beschoten werd. Dr. Scholten die hier
de Zaterdag voor Paschen was, had al 3 maal
onderweg in een éénmansgat gezeten en fietste
over Oxe terug om niet over de groote weg te
moeten, zoodat we wel begrepen dat er iets op
komst was. We waren ook erg angstig voor bom-
bardementen geworden zoodat we de Paaschdagen
zooveel mogelijk in It bosch bij de schuilkel-
der doorbrachten, verder was je aldoor bang
dat er moffen zouden komen om zich in je huis
te verschuilen, ze waren de laatste dagen na-
tuurlijk nog eens extra vuil. Ik geloof dat
op de 3e IS avonds het granaatvuur vrij dicht
bij kwam. Vader, Pop en ik, die al 14 dagen
bij elkaar sliepen, verhuisden toen op veld-
bedden in de gang, de jongens bleven nog boven.
Midden in de nacht werd er toen geklopt, ik
sliep It dichtst bij de deur en maakte maar
gauw open, want ze waren gauw met de boel in-
timmeren. It Waren 2 moffen, goddank alleen
om de weg te vragen, ze bleken gewond, want
we vonden de volgende morgen bloed op de stoep.
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De volgende nacht gingen we met ons drieën in
de schuilkelder die juist met Paschen klaar
was gekomen en prima in orde was. De jongens
sliepen in de gang en waakten om beurten.
't Granaatvuur werd toen erger en was gericht
op de weg maar dwaalde natuurlijk wel wat af,
't was een rotgeluid dat gemeene fluiten en
dan die kletsende inslag, 't was soms grie-
zelig als je eens noodzakelijk uit de schuil-
kelder moest. We sliepen daar anders wel rus-
tig en zelfs knus, ieder op 2 matrassen dus
lekker warm, ik ben er zelfs de ellendige rug-
pijn kwijtgeraakt die ik met tuinwerk had op-
gedaan. Overdag ging het nogal, we durfden niet
goed voor 't huis te komen en voor de ramen,
er was ook al een scherf door 't kleine keuken-
raam, maár we konden toch altijd nog thuis
koken, al was 't een beetje schichtig. Je had
wel eens rare momenten bijv. toen ik met de
thee onderweg was naar de schuilkelder en er
ineens weer iets aan kwam fluiten maar ik was
er toch lang niet zoo bang voor als voor bommen.
In de nacht van de 5e op de 6e was het heel
erg, gewoon een trommelvuur met kletsende
slagen vlak bij, Henk en Frans sliepen toen
ook bij ons, Wim bleef in de kelder in huis,

, , ,tdaar was maar net plaats voor een want was
ook nog met balken gestut. Ik heb die nacht
nog wel eens mijn hoofd buiten de schuilkelder
gestoken om te kijken of er iets met het huis
was, 't was wel eng, Wim zoo alleen, als hem
eens iets overkwam, maar hij wou niet anders.
't Ging er op los die nacht, Pop kromp telkens
in elkaar en kroop dicht tegen me aan. Ik vond
het niet zoo erg, Vader wel. Het eerste dat
we 's morgens zagen was een doode koe voor het
hek, wel een bewijs dat het dichtbij was.
Wim ging Kl. Nulend waarschuwen. Intusschen
kwam een jongen Tempelman aan, die was uit
Eefde, waar hij ondergedoken zat en waar erg
werd gevochten, naar Deventer trachten te ko-
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men, maar werd bij de Koerhuisbeek tegenge-
houden door Hollandse S.S., kwam toen terug-
loopen en bij ons schuilen. Ineens kwam Theo
Poorterman vertellen dat Kl.N. een telefoon-
tje van 't postkantoor gekregen had, dat de
Engelschen er al waren. We konden 't niet
gelooven en onze telefoonlijn was kapot ge-
slagen. We stonden besluiteloos naar de groote
weg te kijken toen we ineens een motor met
2 moffen uit de richting Deventer zagen komen,
we keken met spanning en jawel, toen ze bij
de Dommerbrug kwamen, hoorden we rikketikketik
en rechtsomkeert weg waren ze. We sprongen
van opwinding, bleven maar naar de weg turen,
vochten om de kijker en ineens, daar kwam de
eerste tank over de Dommerbrug, je werd dol
en stond te snikken gewoon, 't waren zulke
spannende dagen geweest met dat Twente-Rijn-
kanaal. Langzaam maar zeker rolden enige tanks
vooruit, toen een rij soldaten telkens met
afstand ertussen, heel voorzichtig hun tommy
guns vooruit, 't was prachtig. Bij Kl.N. hiel-
den ze stil, we hoorden 't eerste enp,elsche
bevel, heel duidelijk maar heel rustig, geen
nijdig geblaf, dat we 5 jaar gewend waren.
Ze bleven staan hier naar de bosschen kijkende.
We besloten toen eerst weer in de schuilkelder
te gaan, je kan nooit weten waar de moffen nog
zaten. Toen wilden Henk en Tempelman nog het
ontbijt gaan halen en riepen ineens opgewonden:
daar heb je ze, ze komen hier en ze liepen ze
tegemoet. Ik was het eerst bij huis, daar kwam
de sergeant al aan, hij schudde mijn beide
handen en je stond maar tegenover elkaar, ik
stond ~ewoon te snotteren. You are glad, we
are here, zei hij. Nou, dat snap je. Can I
have two rooms? vroeg hij. Ik zei: Man, you
can take the whole house. Toen moest hij lachen
en klopte mij maar op mijn schouder. Fn toen
kwam er een hele troep aan, wel veertig, met
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kleine gevechtswagentjes en een heele keuken-
inrichting. In een oogenblik hadden ze die
opgezet in de garage en allerlei heerlijk-
heden kwamen te voorschijn, ze smeerden groote
stukken wit brood met boter en marmelade en
duwden ons die in de mond, we hebben zoo ge-
lachen en zoo'n plezier gehad. Ze waren in
alle kamers zich aan het wasschen en opknappen
" '1n de groote kamer zaten officieren met een
kaart, maar ze deden niets gewichtig, we
mochten overal bij zijn en ze vroegen ons van
allerlei over de wegen. We zaten met al die
jongens zoo gezellig te praten of we ze altijd
g~kend hadden, er waren zulke aardige bij.
Een was gewoon aandoenlijk: This is the first
house, where I feel at home, since I left
Canada. Ik zei dat hij altijd terug mocht
komen met verlof, dat zou hij vast doen, maar
wie weet waar die jongens blijven. *
De heele buurt kwam hier kijken. De meisjes
Caron hadden veel succes. Toen onze buurvrouw
met struische gestalte door 't bosch aan kwam
zeiden ze: Hello boys, same girl over there
en ze bleven maar stare~auk Mörzer kwam
ook en kon veel inlichtingen aan de officier
geven. Jullie weten nog niet dat hij en zijn
zuster ook nog gevangen genomen waren op
Oxerhof, waar ze nog net de vorige dag vrijge-
laten waren, anders hadden ze daar ook tot
de vermoorden behoord. 't Is daar vreeselijk
geweest. Hij logeerde toen op de Dommerbelt
en de luitenant zei later dat hij nog zelden
zulke duidelijke inlichtingen had gekregen.
De Canadezen, je moest vooral geen Engelschen
tegen hun zeggen, bleven tot 's middags,
moesten toen tot hun aller spijt weer verder
naar Deventer. Henk en Pop spraken hun ts mid-
dags nog bij Drijver en later nog bij van
Wechel voorbij Annetje, maar 't was eigenlijk
onzinnig gevaarlijk op de weg en 's middags
werd de vader van mevrouw Groen no~ doodge-

11

schoten toen hij bij v. Asselt liep. De
Canade~en hadden ook gezegd: blijf nog eenige
dagen 1n de schuilkelder, die ze prachtig
vonden. Ze hadden ons 5 groote witte brood en
gegeven en een blik boter en chocola en veel
sigaretten, dat kwam ons goed van pas. In
Zutphen werd nog flink gevochten tegen een
ingesloten troep. Toen begon de belegering
van Deventer, die van Vrijdag tot Dinsdag-
duurde. We lagen toen aldoor onder Duitsch
vuur, een paar kleine scherven gingen door
't plafond van onze slaapkamer. Toch waren
er ook veel betrekkelijk rustige uren en
we hadden veel bezoek van Canadezen, er kwamen
er zelfs een paar op een motor even van het
Deventer front .voor C., die een wild succes
had. En op een avond 6 te eten, alles heel
eenvoudig natuurlijk, maar we hadden veel
vleesch van die doode koe en op eieren waren
ze gek. 't Was een echt leuke avond; 't waren
nog zulke echte jongens en ze genoten zoo

"th"" "jvan U1S Zl n en op echte stoelen zitten.
Er was "Cowboy", die een jazzviool bij zich
had en een ander had een mondharmonica. C. had
een accordeon en zoo hadden we nog grappige
muziek. Vader schonk roode wijn, dat vonden
ze prachtig. Later kwamen 2 ervan nog op een
morgen aanrijden van Zwolle dat ze net geno-
men hadden, ze moesten munitie halen uit het
Zuiden en kwamen nog maar eens kijken, of-
schoon ze heelemaal van Colmschate hierheen
om moesten rijden, de Koerhuisbrug was toen
weg. Henk, Pop en de Caronnetjes waren
'5 avonds veel bij hun op bezoek en zaten
om 't kampvuur. Wim was altijd bij Kl.N. met
8 tanksoldaten. Nadat Deventer gevallen was
moesten ze ook na een paar dagen weg. Deven-
ter heeft aan de Brinkgreve kant wel geleden
van granaatvuur en verder door 't knallen
van de brug. Eerst met die bombardementen
is het nu natuurlijk wel erg kapot en ook die
bruggen zijn een treurig gezicht. De onder-
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grondse hield het postkantoor en vocht ook
bij de gasfabriek waar er verscheidene dood-
geschoten werden o.a. de broer van Doortje
v. G. Lührs. Verder hadden de inwoners het
niet zoo erg gehad, Oma had maar ~~n dag in
de kelder gezeten en was niets bang geweest.
De 12e om 4 uur, Vader, Pop en ik zaten juist
rustie op het terras, na al die roezemoes,
begon ineens een trommelvuur over ons heen
naar de overkant, 't was ontzettend, we wis-
ten niet wat er gebeurde. Meteen zagen we al-
lemaal wolkjes opstijgen langs de IJssel en
ie een oogenblik was het ~~n nevelgordijn.
Toen begon in de zandweg voor ons langs Dom-
merholt, dat was een hoofdverkeersweg in die
dagen,een gero1 van amphibietanks, ik weet
niet hoeveel, 't was een fantastisch gezicht,
geen bioscoop die daarbij haalt. Ze gingen
bij de Dommerbruf over de groote wegen zoo
re~e1recht naar de IJssel en erover, 't was
grootsch en we stonden met open monden te
kijken. Het trommelvuur floot over ons heen
en in een oogenblik stonden veel boerderijen
aan de overkant in brand. O.a. de oude Has-
sink. Toen begonnen de moffen terug te blaf-
fen, hoorde je weer dat scherpe fluiten en
hoerden we niet alleen maar zagen ook de in-
slagen. Toen werd het tijd om in de schuil-
kelder te gaan, dat was de ergste middaf en
nacht. Bij het trommelvuur ver~ing je hooren
en zien o.a. Long Tom die 35 mijl schiet,
maar dat klonk ons als muziek vergeleken
bij wat er van de overkant kwam, al was dat
maar heel weinig. Die nacht maakten ze een
brug bij Tuitert, waar de groote schuur hele-
maal afhrandde en 't huis tot op een paar
muren na. We kregen verschillende vluchte-
lingen in de kelder o.a. C. en Winter, die
allebei op een eogenblik kalmte moesten wach-
ten om naar huis te rennen. Nenk kwam later
ook aan, Wim was bij Kl. Nulend. Ongeveer

9 uur kwam Theo Poorterman ineens volkomen
van streek door 't vuur gerend: de boerderij
staat in brand! Hij bleef die nacht bij ons
slapen. Wim hielp met de Canadezen b1usschen
en ze wisten wonder boven wonder 't huis met
de deel te bewaren haast zonder water. De
schuur en de loodsen met alle gereedschappen
verbrandden. Ik vond het wel erg angstig dat
blusschen met dat granaatvuur, maar heel laat
toen 't wat rustig was kwam Wim met een Cana-
dees zeggen dat het ergste voorbij was. Ik
dacht die nacht vast dat ons huis er aan ging,
Vader ook. Ik ging nog een paar keer kijken,
maar de volgende ochtend stond het er nog en
waren er alleen maar een paar schampjes van
scherven tegen de muren en een gat in het
luik. Die morgen was 't ergste voorbij en de
brug klaar. Toen ik uit de schuilkelder kwam
om iets te halen stonden er 2 officieren,
ditmaal Engelsehen om te vragen of ze een
kamer konden krijgen als messroom. Ze kregen
de groote kamer en kwamen die middag met zijn
achten en een hee1e partij soldaten in tenten
als bediening, dat hadden ze wel noodig want
ze aten 3 maal per dag warm a~n een keurig
gedekte tafel met kristallen glazen en zoo,
en dan nog tea met toost; je kreeg er wat van!
De eerste avond kwamen ze vader en mij invi-
teren to have a drink, er stond een batterij
champagne en alle mogelijke likeuren. Ik moest,
naast de majoor op de canape, 't waren erge
deftig1ingen, ik moest keurig converseren on
my best behaviour with a real Oxford accent.
Gelukkig hadden we al veel oefening, zoodat
hij vroeg waar ik mijn perfect Eng1ish geleerd
had. Toen ik zei, op school, schoten ze alle-
maal in de lach bij 't idee dat je zoo lang
iets onthouden had. Ik moest een real good
teacher gehad hebben zei hij, dat heb ik
toen aan de miss overgebracht. Overigens
waren 't geen bar leuke lui en ze zoopen als
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brigadiers. Wij sliepen nog in de schuilkel-
der, maar Wim zei dat ze 's avonds of liever
's nachts "starnakel" waren en elkaar naar
bed moesten brengen. Zaterdag gingen ze weer
weg. Toen werd het hier weer rustig en ver-
dwenen de Canadeezen ook langzamerhand. Wim
werd als tolk aangenomen bij de Field Security
Service en ging als Canadees mee naar Apeldoorn.
Hij had het reusachtig, maar helaas moest hij
er na 14 dagen mee ophouden omdat hij vroeger
milicien was geweest, die schijnen ze voor
iets anders te reserveeren. 't Speet hem erg,
hij had zich er al op verheugd om het eerst
bij jullie te zijn met de troepen mee. Henk
en hij maken voortdurend werk van allerlei
baantjes maar dat is niet makkelijk."

* Roy Leslie uit Toronto. Hij is 4 keer met
vacantie geweest. Het laatst in 1980.
Nog altijd contact met hem per brief.

Tot zover de brief. Het daarna volgende is
voor het doel van dit artikel niet van belang.

, ,
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GORSSEL EN DE ELF MARKEN

H.J. Jansen

Zodra een onderzoeker in de geschiedenis
van de gemeente Gorssel duikt, komt hij of zij
niet verder dan de Franse tijd. In deze tijd
(1811) is de gemeente ontstaan en na de samen-
voeging met de gemeente Dorth in 1831 is er
niet veel wijziging gekomen in haar grenzen.
Wel is er een klein deel na de tweede wereld-
oorlog afgestaan aan de buurgemeente Zutphen.
Deze gemeente had ~ringend behoefte aan uit-
breiding en zo kwam de omgeving van de Voor-
sterallee binnen de grenzen van Zutphen. Geluk-
kig bleven de oude havezathen Den Dam en Het
Klaphekke behoren tot onze gemeente en ook
de Voorst bleef buiten deze annexatie.

Hoe werd nu het platteland bestuurd voor
de Franse tijd? In de steden was dit wel duide-
lijk geregeld en meestal al vastgelegd bij het
verlenen van de stadsrechten. Men had daar een
schout, schepenen en ook burgemeesters. Het
platteland bestond uit buurten, kerspelen en
ambten. In de middeleeuwen heeft het ambt geen
grote plaats ingenomen en kwam de buurt of het
kerspel op de eerste plaats. Pas in de 16e eeuw
komen dan de ambten en ontstond het richterambt
Gorssel-Almen of wel Almen-Gorssel en de Heer-
lijkheid Dorth met een eigen gericht. Voor de
rechtspleging was er dus het richtersambt of
de Heerlijkheid Dorth, maar bestuurlijk was men
afhankelijk van het markerecht. De marken waren
dus publieke lichamen die een deel van de plaat-
selijke regering was opgedragen.

Hoewel er verschillende theorieën zijn over
het ontstaan van de marken en het tijdstip van
het ontstaan, menen wij dat voor onze gemeente
uitgegaan mag worden van de grote Volksverhui-
zing in de 4e en 5e eeuw. De Franken vertrokken
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naar zuidelijke richting en de Saksers vestig-
den zich in onze landstreek. Zij kwamen in
groepen en aan iedere "vrije" werd een erf of
hoeve toegewezen als vast bezit en als die
hoeve niet vrij was, omdat de vorige bewoner
er nog verbleef, werd deze laatste als zijn
"horige" beschouwd. De gronden~ die niet werden
toegewezen, werden als gemeenschappelijk bezit
beschouwd en bleven ter beschikking van de ei-
genaren van de erven of hoeven. Dit waren dan
de "gewaarde" hoeven en zij vormden de klasse
van de geërfden, die over alles wat de marke
aanging, hadden te beslissen.

In de beginne werd alles volgens de over-
levering en ongeschreven wetten bestuurd; van-
daar dat we weinig of niets weten van het begin
van de markehuishouding.

Zodra echter lezen en schrijven gemeengoed
worden blijkt er ook behoefte te bestaan de
besluiten van de markevergaderingen vast te
leggen in marke-cedulen en volgens ons is het
daarom dat onze markeboeken zo laat, 15e en
16e eeuw, aan ons konden worden overgeleverd.
Uit oorkonden en oude akten waren de namen van
de marken al in de IOe, lle en 12e eeuw bekend,
maar markeboeken uit die tijd zijn ons niet
bekend.

Bovendien blijken zowel in Almen als in
Gorssel markeboeken verloren te zijn gegaan
en de aanwezige markeboeken beginnen allemaal
te verklaren dat de oude is verloren gegaan.
Als men weet dat door de oorlogen in de 16e
eeuw hele landstreken in de Achterhoek niet
bewoond waren, omdat de boerderijen waren ver-
brand en het land niet werd bewerkt, dan kan
men ook begrijpen dat de marke-geschriften
verloren zijn gegaan ten gevolge van die oor-
logen en dergelijke.

Dat de boeken en geschriften die we nu
kennen stammen uit de 15e en 16e eeuw is
volgens onze mening geen bewijs dat toen ook
de marken zijn ontstaan.
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Uit welke marken is de gemeente Gorssel
nu ontstaan?

Bij de beantwoording van deze vraag kan
niet worden volstaan met de opsomming van de
elf marken, die hierbij waren betrokken. De
nieuwsgierige lezer wil meer weten van deze
marken en we hebben een onderzoek ingesteld,
maar moeten tot onze spijt zeggen dat lang
niet alle gegevens boven tafel zijn gekomen.
Niet alle archieven zijn goed bewaard geble-
ven en van bepaalde marken is er helemaal
geen archief. In zo'n geval is nagegaan of
er ook andere stukken, bijvoorbeeld proces-
stukken, aanwezig waren waaruit een en ander
kon worden vastgesteld. Bij ons onderzoek zijn
we uitgegaan van de juiste naam van de marke,
wanneer voor het eerst genoemd, waar werd
vergaderd, wie was de markerichter (voorzit-
ter van de markevergadering), waar is het
archief te vinden en wanneer werd de marke
opgeheven. Bovendien hebben we de eerst
vermelde markerichter trachten op te sporen
en nagegaan of deze in het bezit was van een
familiewapen.

Hiervan hebben wij het volgende lijstje
kunnen samenstellen:
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keerd en dat ging gepaard met wat feestelijk
gebeuren. Men nam vooral de kinderen mee,
zodat die zich in lengte van dagen zouden
herinneren waar de steen of paal was neerge-
zet. Soms kregen ze wat lekkers maar soms
ook een geducht pak slaag, waardoor de herin-
nering aan de plaatsing van de grenspaal altijd
bij hun zou blijven. En wee hem die de grens-
paal durfde te verzetten. In het grlJze ver-
leden werd dit zelfs met de dood bestraft.
Er ging ook geen vergadering van de marke
voorbij of er kwam wel ergens een grens ter
sprake en talloze malen zijn er jarenlange
procedures gevoerd over een grens tussen
twee marken.

Ook werd de marke betrokken bij de ont-
watering.van bepaalde stukken grond en moest
men beken en waterleidingen gezamenlijk on-
derhouden. Dit gold ook voor de wegen en de
duikers en bruggen in die wegen en voorden
in de beken.

Ook de dijken langs de IJssel en Berkel
moesten gezamenlijk worden onderhouden en
ook de kribben in de IJssel waren het werk
van de markegenoten.

Alle belangrijke dingen liepen via de
marke en toen het Christendom kwam en er
kerken moesten worden gebouwd, werd daarbij
ook de ~arke betrokken. Men kreeg zo ook de
zorg van de kerk, de pastoor, naderhand de
dominee. Naast de kerkelijke zaken kwam ook
het onderwijs en de oudste scholen uit onze
gemeente zijn dan ook voortgekomen uit de
marke. Uit die tijd stamt meestal ook de
sa~enwerking van verschillende marken, die
gezamenlijk een kerk of school stichtten.
We zien dat duidelijk in Gorssel: Gorssel en
Escheàe; in Almen: Harfsen en Almen, kerk te
Almen en kapel te Harfsen; Eefde: deze vier
marken waren onderhoudsplichtig aan Warnsveld,
een samenwerking dus met de marken van Warns-
veld; Epse was kerkelijk ingedeeld bij de
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Bergkerk te Deventer en de grenzen van Epse
en Dommer golden nog in de 20ste eeuw. Dorth
kwam kerkelijk bij Bathmen te horen en het
markeboek van Dorth vermeldt dat het collatie-
recht toekwam aan de heer van Dorth en aan de
Abdis van ter Hunnepe. Wel had Dorth als heer-
lijkheid een eigen school en schoolmeester.
De Epser school hoorde toe aan het klooster
ter Hunnepe en pas in 1830 komt er een school
van de gemeente Gorssel, die met de school
van Dorth wordt gebouwd aan de Bathmenseweg,
hoek Oude Larenseweg.

We hebben dus te maken met twee kerspels,
namelijk Gorssel en Almen, samen vier marken
van de elf. Twee marken, Dorth en Schoolt,
hoorden onder de kerk van Bathmen en Epse en
Dommer onder Deventer. De vier marken, die
thans het dorp Eefde uitmaken, inclusief de
Voorst, kerkten in Warnsveld. Ook Almen heeft
in de beginne onder Warns~eld behoord, maar
is in 1272 al een eigen parochie.

De vergaderingen van de marke moesten
tevoren worden aangekondigd. Dit kon per marke
verschillen, maar in de meeste gevallen werd
gebruik gemaakt van de "Kerckenspraeck".
Dit gebeurde zondags na de kerkdienst en meest-
al buiten op de stoep van de kerk of een be-
paalde plek bij de kerk. De pachters of mei-
ers waren verplicht hun landheren hiervan in
kennis te stellen en vaak machtigde de land-
heer de pachter om de vergadering bij te wonen.
De voorzitter van de marke werd meestal de
markerichter genoemd en deze liet zich bij-
staan door een markeschrijver of secretaris.
De vergaderingen vonden meestal plaats op een
vaste plek of aangewezen herberg. De marke
Epse had naast de Erfmarkerichter ook nog
twee boerrichters. Deze waren aansprakelijk
voor een goede convocatie van de vergaderingen
en moesten daartoe langs de erven om de ge-
waarden in kennis te stellen van de vergadering.

r
1
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Naast de huishoudelijke vergadering
gedacht aan de inwendige mens en de
ring van de marke Harfsen kostte in
160 guldens en vijftien stuivers. De
zag er als volgt uit:
Van Hendrik Rycken een exhooft wiin
met een ancker waervan die aneker
Marienborgh geholden heeft,
Nogh een pype ad
Twee vat Lubecks bier 't vat ad
f 14.00 facit
Voor impost van wiin en bier
Een schaep ad
Aen wittebroott
Aen pleskes ende kraekelingen
Voor Vuyr ende gebrooeken glasen
Voor twee paer jonge hoender
De huysluyden noch apart verteert
seholte Willems huys
Aen boter
Aen groff broott
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werd ook
vergade-
1634
rekening

Om controle uit te oefenen of de markerech-
ten en plichten werden nageleefd hadden de
meeste marken seheuters of schutters in
dienst. Dit waren de voorlopers van onze
veldwachters. Meestal hadden zij geen vast
salaris en werden zij per stuk vee betaald
dat door hen geschut werd. Dit leidde soms
tot vervelende situaties, omdat zij vaak
van partijdigheid werden beschuldigd. Zo
wordt geklaagd (in 1598) dat er uit de marke
Gorssel vee is gedreven in die van Epse en
daar ook heeft geweid. Speciaal heeft zich
aan deze overtreding schuldig gemaakt de
Gorsselse schaapherder en onder diens hoede
staande kudde. Dit schrijft Dideriek van
Dorth, markerichter van Epse en Dommer aan
de markerichter van Gorssel. Deze laatst ge-
noemde, Goossen Bueninck genaamd, schrijft
op 19 juni 1598 terug, dat juist de marke-
genoten van Gorssel reden tot klagen hebben
en wel in het bijzonder over Jan ten Kippe,
die, wanneer hij er maar even kans voor ziet,
de Gorsselse koeien binnen de grenzen van
Epse drijft. Bovendien is geconstateerd dat
de Epsenaren "die frocht opgebraecken unnde
opgeworpen hebben" om toch maar Gorsselse
koeien in de Epser marke te kunnen krijgen.
Hij verzoekt dan ook de "Epser huislueden"
te "onderrichten, dat siee haere felt frochten
bielangs haeren enck met hecken udde tuenen
offte gravens willen versorgen". Hieruit
blijkt wel dat de schutters niet altijd zulke
brave jongens waren. Hoe een en ander gere-
geld is lezen we niet en vermoedelijk is dit
onderling wel geregeld.

Ook geschillen tussen de markegenoten
onderling of tussen de marke en een markegenoot
kwamen voor en werden vaak zelf door het be-
stuur van de marke opgelost. Zo ontstond er
in 1527 een geschil tussen de marke enerzijds
en Hasken van Dommeren anderzijds. Om dit op
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Zo te zien ging men niet met een lege maag
naar huis en menigeen zal vrolijk zingend thuis
gekomen zijn. In zo'n vergadering werd ook
rekening en verantwoording afgelegd van de
financiele toestand van de marke. Hoe kwam de
marke aan inkomsten? Deze werden verkregen
door verponding (grondbelasting), schatting,
pacht, vergoeding voor het aangraven van
gronden, rechten voor het opbranden van paar-
den en koeien, verkoop van bomen, recognitiën
en opgelegde boeten enz. Belastingen in natura
bestonden uit het verlenen van hand- en span-
diensten voor aanleg en onderhoud van wegen,
dijken, duikers, waterleidingen e.d. Het in-
casseren van de verponding c.q. belasting
geschiedde door een gezamenlijke ontvanger,
waarvoor iedere marke een bijdrage moest doen.
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te lossen komen de partijen op donderdag
voor Sint Margriet (11 juli) van hetzelfde
jaar het volgende overeen: Van Dommeren en
zijn erven of nakomelingen zullen ten behoeve
van het vee der gewaarden en verdere ingeze-
tenen van de marke met ingang van mei 1528 op
het Hassink een hengst, een stier en een beer
houden, echter onder voorwaarde: dat de ge-
erfden deze drie dieren zullen laten weiden
tussen hun vee in de aan de marke behorende
weerd (Epserweerd); dat Van Dommeren of zijn
erven eeuwig, rustig, vredig en ongehinderd
op de voor hen voordeligste wijze in gebruik
zal hebben het der marke toebehorend stuk land
geheten "Haesken mathe"; dat hem levenslang
ten gebruike wordt afgestaan het plaatsje
"Hassinck Breynger"; dat wanneer Gods wil
zijn laatste levensdagen daar zijn, hij dit
plaatsje als zijn eigendom zal mogen beschou-
wen en er mee zal kunnen handelen naar eigen
goedvinden, mits zonder bedrog of falsificatie.

Als eerste schutter in de marke Harfsen
vonden we Derryck Garryts in 1598. In 1600
wordt hem een jaarlijkse beloning toegekend
van "vyer daler, uyt de broecken (boeten)"
te ontvangen,"mit noch den vierden part van
die broecke ende dat so voort jaer1ijks ende
alle jaer, soe lange sijn diligentie gespeurt
wort."

Enkele van zijn eerste aanhalingen uit
die tijd willen we u niet onbhounen:
"Berent Wunderincks paerden in den Enck, een
"gulden ad 20 stuver;
"Ebbinck zijn peerden twye mael uit den Enck
"geschuttet, twye carolus gulden;
"Banninck zijn kuene een mael in den Enck
"geschuttet op een carolus gulden;
"Gosen Haesewinke1 tweernael zijn vareken ge-
"schuttet een carolus gulden;
"Aelbert op Nuelant zijn schaepen uyt dat feIt
"geschuttet eenen daler;

"Sluyseman van dat heetplucken, vier
"gulden (heet = hei) enz.

Van de schutters nog even naar de marke-
richters. Vanaf de beginne zullen alle marke-
richters wel gekozen zijn door de markegeno-
ten. In de zestiende eeuw zien we echter naast
de gekozen markerichter ook de erfmarkerichter.
Het markerichterschap is dan verbonden met een
boerderij of kasteel. Zo was de heer van Dorth
erfmarkerichter van Dorth, Epse en Dommer,
en Schoolt. In Gorssel was dit het geval met
de marke Eschede, waarbij de heer van Eschede
ook erfmarkerichter was.

We vermoeden dat de marke het Rijsselt
verbonden was met de hof Het Rijsselt en het
markerichterschap werd zover ons bekend door
de familie van der Capellen uitgeoefend. Toch
spreken de notulen steeds van de markerichter.

De marke Angeren was verbonden met 't Have
en naderhand 't Haveke en eind l7e eeuw spreekt
men van erfmarkerichter. Marke 't Wolfeler was
verbonden met den Dam en ook hier was sprake
van een erfmarkerichterschap.

Dit was eveneens het geval in de marke
Almen; de heer van de Ehze was hier de erf-
markerichter. In Harfsen was een gekozen marke-
richter, doch in 1602 ontstaat er een verschil
van mening met de heer van de Ehze, Everhard
van Lintelo, die beweerde dat hij erfmarke-
richter was van Harfsen. Harfsen wilde hem wel
erkennen als markerichter, doch niet als erf-
markerichter. De gemoederen werden wat verhit
zodat besloten werd een tweede markerichter
te kiezen en wel Thomas van der Capellen. De
rentmeester van het Zutphense klooster Isendoorn
verklaarde "noch in sess dagen brieven gele sen
tbo hebben, die Jacob van Vierackeren, als
gekoeren marckerichter, neffens geerffden
versegeIt heft".

De twist duurde tot 1612 en kwam toen
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weer opnieuw ter sprake maar het duurde toch
nog tot 1615 toen deze kwestie werd bijge-
legd. Vanaf die tijd had ook de marke Rarfsen
een erfmarkerichter.

Bij het doorbladeren van de notulenboeken
van de marken vonden we dat de marken steeds
betrokken zijn geweest bij de kerkelijke zaken
in beide kerspels. Er werd wel niet beschikt
over het collatierecht en pastoor en nader-
hand predikant werden niet door de markebe-
sturen benoemd, maar we kunnen rustig vast-
stellen dat de besturen er wel in werden ge-
kend. De kerkmeesters en ontvangers werden
wel door de marke benoemd, alsmede de koster,
schoolmeester, organist en doodgraver.

Voor Eschede en Gorsse1 werd bij kerke-
lijke en onderwijszaken een gecombineerde
vergadering uitgeschreven voor de geërfden
van Eschede en Gorssel. De erfgenamen van
Eschede constateerden in 1681 dat de marke
Gorssel zich hieraan niet hield en zij pro-
testeerden hiertegen: "Attesteere ick onder-
gez. dat op den laesten marckendagh, soo
binnen Gorssel is gehouden, erschenen syn de
persoonen van mr. Johan Volmer en Rend.
Gaickink als gecommitteerdens uyt die van
Eschede en hebben versocht dat men hen verners
over gene saacken, raeckende de Gorsselse
Kerk, niets mochten resolveren als met ken-
nisse der Erffgenamen van Eschede. Waarop by
die van Gorssel is aenbelooft hierover int
toecomende met die van Eschede altyt te sullen
en willen leven in goede harmonie" Actum den
14 january 1683 (J. v. Essen).

Als eerste schoolmeester van Gorssel
vinden we Jan Duym in 1640. Deze betrekking
was gecombineerd met de baantjes van koster,
voorzanger, klokluider, doodgraver en in
Gorssel sedert 1745 markeschrijver en afle-
zen van publicatiën.

Als eerste koster te Almen vinden we in

1663 Alexander Fargharson, die dan tevens mar-
keschrijver is. Vermoedelijk was hij ook
schoolmeester te Almen, omdat ook in Almen
deze baan gecombineerd was, net als in Gorssel.

Op 3 september 1828 kocht de gemeente van
de marke Eschede 500 roeden grond voor de
aanleg van een nieuwe begraafplaats tegen de
prijs van vijf stuivers de Rhijnlandsche roede.
De begraafplaats om de kerk werd in 1829 ge-
sloten, evenals de begraafplaats bij de kerk
van Almen. Van de marke Harfsen werd Ilsincks
dennenkamp aangekocht, groot ongeveer een
bunder. De kosten werden hier door de marke
gedragen met inbegrip van het aanleggen van
de sloten en het egaliseren van het terrein,
waarvan de kosten f 270,- bedroegen. Wel
stelde de marke als voorwaarde dat alle
huizen in de buurschap Harfsen onontgeltelijk
een grafstede op de nieuwe begraafplaats zul-
len bekomen en deze voorwaarde werd bevestigd
door een raadsbesluit van de gemeenteraad
van Gorssel d.d. 14 januari 1829. Ook in
Gorssel werden de verloren gegane grafrechten
vervangen door grafrechten te verlenen aan de
gegrfden van Gorssel en Eschede. Dit recht
werd bij akte verleend: "Acte van Afstand van
Graven", gedateerd maart 1837. Nu na 150 jaar
bestaan deze grafrechten nog steeds. Aangezien
door verplaatsing van de begraafplaatsen het
gevaar ontstond dat een afzonderlijke dood-
graver zou worden benoemd, schreven de school-
meesters van Almen en Gorssel, dat zij de af-
stand voor lief namen en gaarne het ambt van
doodgraver zouden blijven vervullen. Dit baan-
tje gaf een vast inkomen van f 30,- per jaar
en daar had men wel een wandeling voor over.
Aan beide verzoeken werd voldaan; in Gorssel
was toen W. v.d. Mey schoolmeester en in
Almen was dit Aaldert Willems.

In de vergadering van de marke Eschede
d.d. 8 september 1764 komt voor het eerst de
brandweer ter sprake, maar pas een halve eeuw
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later (1814) vinden we dat een brandspuit zal
worden aangeschaft en dat als bewaarplaats een
huisje aan de kerk zal worden gebouwd. In 1826
wordt de spuit overgedragen aan de gemeente
Gorssel, onder voorwaarde dat de marke ont-
slagen zou zijn van het onderhoud. Voor Harfsen
en Almen besloten op 27 augustus 1817 de erfge-
namen tot aankoop van een spuit voor Harfsen.
De spuit werd in het oude dorp Harfsen geplaatst
dicht bij de oude kapel. Dit huisje is bij de
bevrijding van Harfsen in april 1945 verwoest.
In 1826 vraagt Almen bij monde van Abraham Jan
Markvoort een eigen brandspuit, die nabij de
kerk in Almen zal worden geplaatst. Een derde
van de kosten zou door de marke Harfsen worden
gedr~gen. op voorwaarde dat de spuit van Almen
evenzeer voor de ingezetenen van Harfsen zal
wezen, als omgekeerd.

DE BERKELZOMP

J. Eefting

-Bij de komst van de Fransen in 1795 werd
het al spoedig duidelijk dat het einde van de
marken door de nieuwe heersers zou worden be-
vorderd. Men heeft kosten noch moeite gespaard
om de marken op te heffen, maar de marken over-
leefden de Franse bezetting, het Koninkrijk
Holland en de inlijving bij Frankrijk. Toch
was het een eerste aanzet geweest om tot op-
heffing te komen. Toen dan ook de ingestelde
gemeenten uit 1811 bij de bevrijding in 1813
gehandhaafd bleven, was het wel duidelijk dat
de markebesturen hun langste leven hadden ge-
had. Toch bleek veel tijd en overleg hodig
om tot een goede oplossing te komen, vooral
voor de agrarische bedrijven, die afhankelijk
waren van de markegronden. Het heeft praktisch
toch nog een eeuw geduurd voordat de laatste
markegrond was verdeeld (Epse 1914) en het
hoofdstuk "Marke" kon worden afgesloten.

We hopen dat dit stuk over de marken een
duidelijk beeld zal geven over het functioneren
van de marke voordat er sprake was van een
gemeentebestuur.

De grenzen van de gemeente Gorssel zlJn
voor een groot deel van natuurlijke aard.
Eigenlijk is alleen de oostgrens hjerop een
uitzondering, want de overige grenzen worden
vrijwel geheel gevormd door - grotere of
kleinere - rivieren: de Dortherbeek in het
noorden, de IJssel in het westen en de Berkel
in het zuiden.

Laatstgenoemd riviertje speelt vooral
een rol in Almen. Bij het hujdige zwembad
vinden we nog verschillende oude Berkel-armen
in het weiland waar vroeger het kasteel Ter-
meulen stond. En misschien is de Laak die
rondom het dorp loopt een voormalige bedding
van de Berkel. Ook de Spitholterbrug over de
Berkel is in de geschiedenis bekend of zelfs
berucht. We kunnen het ons nauwelijks meer
voorstellen dat deze rivier vroeger een belang-
rijke handelsroute is geweest. De vaardiepte
is tamelijk gering en vooral in de tijd dat
de rivier nog niet zo goed gereguleerd was kon
het gebeuren dat delen van de Berkel bijna
droog stonden. De schippers die op de Berkel
voeren beschikten daarom over platboomde vaar-
tuigen: de zogenaamde "zompen", maar zelfs
deze vaartuigen bleven wel eens steken. Soms
legden de schippers zelfs een dam in de rivier
om voldoende water te krijgen. Als dit gelukt
was werd de dam doorstoken en kon de reis wor-
den voortgezet. Ook ontstonden nogal eens
problemen met de molenaars op de watermolens,
die natuurlijk ook voldoende water nodig had-
den, maar vaak op een andere plaats dan de
schippers wilden.

Tot nu toe was het moeilijk een goed
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beeld te krijgen van het uiterlijk van zo'n
Berkelzomp. Er is geen enkel exemplaar be-
waard gebleven en slechts een enkele tekening
- met name die van W.e.A. Staring - is ons
overgeleverd.

De laatste jaren is de belangstelling voor
de Berkel weer wat opgeleefd. Hermann Terhalle
uit Vreden schreef het boek Die Berkelschiff-
fahrt (Vreden 1975), waarin de nadruk toch
wel wat op het Duitse stroomgebied ligt.
G.J. Schutten deed uitvoerig onderzoek naar
de binnenscheepvaart in verschillende delen
van ons land, waarbij hij veel aandacht heeft
voor de vaartuigen eh alle hulpmiddelen die
de schepen bevatten. In zijn boek Varen waar
geen water is (Hengelo 1981) behandelt hij
met name de scheepvaart op de Regge en de
Berkel, met veel illustraties, waaronder tech-
nische tekeningen van de schepen en van vele
details.

Dit werk heeft het mogelijk gemaakt dat
het plan werd geboren een Berkelzomp op ware
grootte te laten bouwen. In Borculo is daarom
in 1987 de stichting De Berkelzomp opgericht,
die dit voornemen met hulp van bedrijfsleven,
overheid en burgers hoopt te realiseren. En
inderdaad blijkt het plan aan te slaan. Door
vrijwilligers is de bouw begonnen, onèer an-
dere zijn leerlingen van de Technische School
erbij betrokken, die hiermee ervaring opdoen
en hun kennis inbrengen. In maart 1988 werd
de kiel gelegd en op 21 januari 1989 is de
zomp gekeerd, zodat er nu flink schot in de
zaak zit. De zomp zal ook officieel te water
worden gelaten op 21 april a.s. door de Com-
missaris der Koningin de heer M. de Bruijne.
Daarna zal de zomp, die Borculo als thuis-
haven zal hebben, verschillende plaatsen langs
de rivier aandoen. Vanwege de verschillende
stuwen in de rivier zal daarbij so~s hulp
nodig zijn van een trailer. Ook daaraan wordt
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hard gewerkt en bovendien wil men proberen
een "overtoom" te plaatsen om het schip over
de wal langs een stuw te trekken. Het is dus
niet de bedoeling de zomp als curieuze be-
zienswaardigheid te laten zien, maar er kan
ook echt mee gevaren worden zodat de zomp bij
allerlei evenementen kan worden ingeschakeld
en een aardige toeristische trekpleister kan
vor-den ,

Het eerste levensjaar van de zomp zal
worden begeleid door een tentoonstelling in
diverse Berkelplaatsen, die zoveel mo~elijk
met de zomp zal meereizen. Deze tentoonstel-
ling start ook te Borculo op 21 april a.s.
en zal achtereenvolgens via Lochem, Eibergen,
Almen en Vreden in Zutphen eindigen in sep-
tember.van dit jaar. Voorzover nu bekend is
het schema als volgt:

21 april 24 mei Borculo
31 mei 26 juni Lochem
1 juli - 26 juli Eibergen
2 augustus 9 augustus Almen

12 augustus - 25 augustus Vreden
1 september - 30 september Zutphen

In Almen zal de expositie in "Ons Huis"
te zien zijn. Centraal op de tentoonstelling
staat de grootste kaart die van de Berkel
bekend is: ruim 13 meter lang! Deze kaart
wordt nu bewaard in het Gemeentearchief te
Zutphen en is in 1763 gemaakt door de land-
meters Ravenschot, Van den Heuvel en Bonnet.
Heel goed is hierop de oude loop van de Berkel
te zien met de vele bochten die later soms
kunstmatig of op natuurlijke wijze zijn afge-
sneden. Vele details langs de oevers zijn
aangegeven: boerderij- en veldnamen, platte-
grondjes van steden en dorpen, alles fraai
ingekleurd. De kaart toont de Berkel van
Vreden tot Zutphen. De tentoonstelling is
vooral voortgekomen uit de samenwerking tus-
sen de drie "Berkelarchivarissen" Henriette

Marsman-Slot van het Waterschap van de Berkel,
Bert Looper van het Gemeentearchief te Zut-
phen en ondergetekende, streekarchivaris van
Gorssel, Lochem, Vorden en Warnsveld. Ver-
schillende plaatselijke oudheidkundige ver-
enigingen hebben hun medewerking toegezegd,
waaronder natuurlijk ook De Elf Marken!

De bovengenoemde kaart zal verder worden
geïllustreerd met oude en nieuwe afbeeldingen
van elementen die op de kaart te zien zijn
en met enkele voorwerpen.

Wie zich voor die tijd al wil verdiepen
in deze geschiedenis kan dit doen in het boek
"Uit Berkelbronnen" dat op 14 november 1988
verscheen en is samengesteld door de drie
voornoemde archivarissen en niet te vergeten
de journalist Ger Dijkstra uit Eibergen. Het
boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of
bij de stichting De Berkelzomp voor f. 17,50.

Ten dele is het boek een toelichting bij
de tentoonstelling: het derde hoofdstuk ver-
haalt over de genoemde kaart van 1763: waarom
werd deze gemaakt, wie waren de makers. Het
eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de
geschiedenis van de diverse pogingen de be-
vaarbaarheid van de Berkel te verbeteren.
Het tweede hoofdstuk is vooral van de hand
van Dijkstra, die vele nazaten van Berkel-
schippers heeft geïnterviewd, waaruit vele
aardige anecdotes naar voren kwamen. Ook
gegevens uit geschreven bronnen zijn in dit
leuke verhaal verwerkt.

Het laatste hoofdstuk laat de Berkel als
toeristische leidraad zien. Een auto- en
fietsroute maakt het u mogelijk de vele aardige
plekjes te vinden aan en nabij de Berkel. Een
alfabetische plaatsbeschrijving geeft nog
meer details over de omgeving van de Berkel,
terwijl een uitslaande kaart een overzicht
geeft van de aanbevolen route, tot aan de
bron in Billerbeck.
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GRONDBEZIT IN DE MAIRIE GORSSEL IN 1812

Henk Rol

Zoals u ziet: de Berkel gaf aanleiding
tot verscheidene initiatieven in dit
"Berkeljaar". Nog niet genoemd is het
"Berkelbitter" dat door een Borculose res-
tauranthouder is gelanceerd. Hoewel de naam
anders doet vermoeden moet u het zeker eens
proberen, mede ten bate van de Stichting
De Berkelzomp. Ik hoop dat u van de Berkel
veel plezier beleeft en in tegenstelling tot
andere situaties kan ik u hier adviseren:
laat u ~ens in de boot nemen!

"Het arbeidsterrein van de veldwachters
ligt in de velden en bossen op het grondge-
bied van de Mairie. Voor de betaling van die
mensen moeten wij dus bij de bezitters van
die gronden zi,jn".

Aan deze gedachtengang danken wij een
- in het keurige handschrift van Maire J.J.
de VuIler - in de Franse taal opgemaakte
lijst van aangeslagenen in de "belasting
onbebouwd" van 1812, die in 1813 nog eens
met 2~ % extra werden belast, ter delging
van een bedrag van frcs. 555,66; zijnde de
kosten van de·tvee "gardes champ~tres"
(Toon Hermans zei het al eens in een van
zijn conferences: "wat klinkt het in het
Frans toch allemaal veel mooier!") over 1811.

Het aardige van deze lijst is ook, dat
zij in de Franse tijd - medio 1813 - werd
opgemaakt, maar op 13 december 1813 in h~t
Nederlands werd goedgekeurd. Het Koninkrijk
der Nederlanden was toen net geboren (op
1 december 1813 werd Willem I te Amsterdam
tot "souverein vorst" uitgeroepen).

Op die lijst van aangeslagenen in de
belasting onbebouwd van 1812 komen 395 namen
van instellingen en personen voor. Dat zijn
er wat teveel om op te nemen, maar hieronder
volgen de 41 contribuanten, die voor 100
francs of meer werden aangeslagen.

N. B.
Wilt u de Stichting De Berkelzomp steunen,
dan kunt u een certificaat van f. 100,--
kopen. Ook op andere wijze is ondersteuning
welkom. Inlichtingen bij de secretaris van
de stichting, de heer T. Lijfering te Bor-
culo, telefoon 05457 - 71848.

1. Nark Gorssel frs. 1370,42
2 . F.L. van der Does, wed. van

o . F . Li ,jnd en , Den Haag " 1040,95van
3. Stad Deventer " 1029,02
4. Gerrit Willem van Zuylen van

Nievelt " 978,69
5. A • H • J-.1arke1Bouwer " 731,54van
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6. Zutphensch Geestelijk
Rentambt

7. Stift Ter Hunnepe
8. Gasthuis te Zutphen
9. J.L. van Knuth

10. Engelberth Opgelder, Zutphen
11. Bornhof te Zutphen
12. F.J.B. van der Capellen
13. Mark Harfsen
14. Stad Zutphen
15. de wed. van Alexander van

Suchtelen en Comp.
16. Philip Bisschop cum suis
17. Jan van Huet, Zutphen
18. C. Slichtenbree, Deventer
19. F.C. Colenbrander
20. G.W. van Lamsweerde
21. R.A.C. van NagelI, wed. van

Alexander van der Capellen
22. J.C. van der Muelen
23. Jan Ber~nd Hoorn
24. Albert Theod. Hartkamp
25. Jan Weerts
26. Willem Hend.z. Cost
27. Johanna Vincent, wed. van

Jannes Dikkers
28. Geertruida Lammers, Deventer
29. Goswijn Cremer
30. J.W. Scheltinga, wed. van

Coenraad Jordens
31. Albert Hasselaar, Neede
32. Antoni Cornegoor
33. Johan Jacobson, Deventer
34. Arnolda Columba van Stuurman

35.
36.
37.

wed. van Coetsreuter
Erfgenamen van de Epser Koeweerd
R.W. van Middagten, Vollenhove
Lucretia Coolhaas, wed. van
Jan Willem Verbeek
de wed. Hietkamp
Ge~rit Hazewinkel

38.
39.
40.
41.

Jan Smeenk
A.F. Druman en C. Lindenberg

frs.
11

31

11

681,54
612,27
585,84
560,56
422,66
403,38
375,66
331,22
320,88

213,34
212,10
191,09
180,91
177,40
165,29

Onder deze 41 aangeslagenen zijn dus
slechts twee marken: Gorssel en Harfsen. De
meeste andere marken van de huidige gemeente
Gorssel komen echter wel op de lijst voor,
zij het soms voor maar zeer luttele bedragen:

11

11

11 Almen frs. 15,92
Dorth " 7,02
Eefde " 64,02
Epse " 86,95
Eschede " 51,28
Rijsselt " 1,42
Schoolt " 39,81

11

11

11

11

11

11

11 Alleen Wolfeler en hngeren ontbreken dus
en dat is, wat laatstgenoemde marke betreft,
toch wat vreemd; de verdeling van Angeren zou
toch pas in 1819 zijn begonnen?

Naast de Gorsselse marken komen op de
lijst nog voor de marken:

11

11

11 157,97
156,84
138,22
133,28
128,03
127,39 en de "Erfgenamen van de Gooyermark" voor

frs. 53,51. Van die Gooyermark had ik no~ nooit
gehoord. De heer Eefting kon echter onmiddellijk
een fotokopie uit het boek "Marken in OverijseI"
door G.A.J. van Engelen van der Veen (Martinus
Nijhoff, 's-Gravenhage, 1924) te voorschijn
brengen, waaruit blijkt, dat "de Gooiermarke
verreweg de uitgestrektste van ~et schoutambt
Kolmschate" was. In deze marke lagen de buur-
schappen Wechele, Riele, Hooge- en Lage Wete-
ring, Essen, Ortele, Okkenbroek, Lettele en
Ldnde lLo ). "Ach" zei onze archivaris, "ik
dacht: daar zal wel eens iemand naar vragen".

Waar lag precies het gebied van ieder van
die 395 grondbezitters? Hoe zijn zij er aan
gekomen en wat is er met die grond gebeurd?
Wie waren de "wharen", de stemgerechtigden,
in de marken, wie de bewindhebbers van andere
in de lijst genoemde instellingen? Kortom,

"
" frs.

11
66,56
85,99

Bathmen
Zuidloo"

"
"
" 123,35

121,81
118,98

118,49
115,29
115,13
113,06

"
"
"
"
"
"
" 109,24

108,64
105,73

" 103,50
102,39
100,95
100,32
100,--

"
"
"
"
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die ene lijst kan een speurder naar het ver-
leden vele, vele jaren bezighouden en kopij
voor "Ons Markenboek" opleveren tot ver in
de volgende eeuw! Wat de marke Gorssel be-
treft: daarvan heb ik inmiddels een kleine
studie gemaakt en ik hoop daarvan in een of
twee volgende nummers van ons tijdschrift
verslag te doen.

Wie helpt er een handje bij de bestude-
ring van de 394 overige grondbelastingplich-
tigen?

WEILAND IN HET HARFSENSE BROEK
1907

M.'Iol.Enserink

Gemeentearchief
Spiegelstraat15

7201KA ZUTPHEN
Tel, 05750 -12157

ond.: PERSBERICHT
briefnr.:
Zutphen,

In Harfsen vinden we, behalve de Gerrit
Slagmanstraat, slechts één straat. Alle andere
wegen heten gewoon "weg", "diek" of "stege".
De G. Slagman straat is van na de oorlog maar
sinds mensenheugenis is de weg door het Harf-
sense Broek een straat, de Broekstraat dus.

Dat is niet toevallig zo. Bestraten is
vanouds: met straatstenen, klinkers, verhar-
den. En dat is dus in een ver verleden ge-
beurd met de Broekstraat, toen er nog bijna
geen verharde wegen bestonden, alleen hier en
daar "grintwegen".

In 1907 kocht Egbert Enserink uit Eefde
(geb. 1848) de boerderij "De Huurne" in Harf-
sen, in totaal groot 36 ha, grotendeels bos
en hei. Er bevonden zich ook enkele percelen
onder, die gelegen waren op een uur gaans af-
stand van de boerderij, in het Harfsense
Broek. Laag gelegen grond, drassig, niet ge-
schikt voor bouwland. Grasland dus? Vergeet
het maar •••

Drie van Fnserinks zonen, Berend (1882),
Gerrit (1884) en Hendrik (1890) mochten op
de Huurne het boeren leren en daarna zien,
wie van de drie er zich zou vestigen. (Op 19
april 1907 was de Huurne bijna verkocht aan
Mijnheer Tieman voor f. 18.000,- maar deze
vraagprijs was hem net iets te veel.)

De drie jongens, nog ongetrouwd, hadden
heel wat te cultiveren, ontginnen mag je wel
zeggen. Ook in het Broek, 4 ha ten noorden en
2 ha ten zuiden van de straatweg in het "Ems-
broek".

Aan het werk ging eerst Beltman: bomen
kappen en rooien, het hout aan bossen maken"

Na een periode van verbouwing, uitbreiding en
catalogisering van de bibliotheek zullen vanaf
maandag 17 april a.s. het Gemeentearchief en de
Stedelijke Bibliotheek Zutphen weer voor het
publiek geopend zijn.
Het gemeentearchief is geopend op werkdagen van
10.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00
uur tot 12.30 uur. (behalve in de maanden juni,
juli en augustus)
Archiefstukken, die U op zaterdagochtend wilt
raadplegen, dient U vrijdag voor 12.00 aangevraagd
te hebben.
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sloten graven. In de loop van 1907 werkte hij
1335 uren á 10 ct = f. 133,50. De ongeveer ~
km ten zuiden van de Broekstraat wonende Kreu-
nen stak er wel 2266 uren in en ontving
f. 226,60. Er werden 4 vrachten kalk (ongeveer
80 mud) op gestrooid, die f. 28,- kostten; en
voordat er een jaar voorbij was: 23 zak slak-
kenmeel en 33 zak kainiet, kosten f. 112,-.

De uitgave van f. 500,- werd deels gedekt
door de ontvangsten aan strooisel (59 vrachten
à f. 1,25), bossen hout (1165 "takkebossen"
à 2~ ct), dik hout (6 vrachten voor f. 27,50),
3 vrachten zware berk (voor f. 10,-), stobben,
los hout en 6 vrachten spanen (samen f. 36,12~);
totale houtopbrengst dus f. 176,50.

De takkebossen gingen naar de bakkers,
Jolink in Zutphen, Brummelman in Eefde en Hart-
gerink in Harfsen, en naar de boterfabriek in
Eefde (het was immers een stoom-zuivelfabriek).

Al spoedig liep in de broekweiden het vee
te grazen, onder het toeziend oog van Beltman.
Even later werd het toezicht (het weiwaarder-
schap) overgedragen aan de dichtbij wonende
Kreunen, die ook de kunstmest strooide en rik-
kenposten inkortte. Voor zijn altijddurende
aanwezigheid kreeg hij f. 27,50 per jaar.

Het zou - uit geschiedkundig oogpunt be-
zien - interessant zijn te weten hoe het met
de andere broekgronden ging in die tijd. Zeker
is dat omstreeks 1930 mijn vader, Gerrit Ense-
rink, nog waarschuwend sprak over een moeras,
waar wij maar niet moesten komen. Het heette
de Pieperomp en het lag oostelijker dan zijn
broekweiden. En er bestond een verhaal dat
Napoleon er met zijn voertuig in was blijven
steken.

Wat er van waar is laat ik graag aan de
beoordeling van anderen over.
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De vereniging kent leden en begunstigers.
De statuten en het register van leden en begun-
stigers 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 januari - 31 december.
Betaling van lidmaatschapsgeld of giften van
begunstigers kan geschieden op de rekening van
de vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank
Almen, of op de postrekening van deze bank
nr. 874220.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en be-
gunstigers toegezonden. Losse nummers zijn ver-
krijgbaar bij de secretaris ~ f. 10,- per nummer.
Publicatie of overname van artikelen, geheel
of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met
schriftelijke toestemming van de voorzitter
van de redactiecommissie.
Gelieve bijdragen aan Ons Markenboek te zenden
aan een der leden van de redactiecommissie.
Getracht zal worden Ons Markenboek 4 x per
jaar te doen verschijnen.


