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Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel.

Deze vereniging werd opgeri~ht 0J? 2.7september 1983, e.nheeft t= doel
"de beoefening van de geschiedenis m 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,

7211De Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris W.v.d.Kamp, Lochemseweg38,
7214RKEpse (tel. 05759-3037)

Penningmeester: J. Bakker, Laakweg 6,
7218ANAlmen (tel. 05751-1620)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Samenvatting van de notulen van de bestuursvergaderingen op
18 juni en 20 augustus 1992.

Op bovengenoemde data heeft het bestuur weer in het eigen ver-
gaderlokaal te Harfsen vergaderd.
Onder andere is aan de orde geweest het tweede lustrum in 1993,
de uitgave van de Kadaster Atlas, de medewerking aan het jubi-
leumboek van Dorth, het Sint-Jaopiksgebeuren, de monumenten-
dag op twaalf september. Verder kan melding gemaakt worden
van contacten met de gemeente Gorssel inzake te kiezen straatna-
men in Eefde.
Het winterprogramma, verdeeld over alle dorpen, staat nog in de
steigers, maar zo snel mogelijk zullen hierover nadere mededelin-
gen worden gedaan (zie hieronder).
Onze vereniging heeft thans 532 leden, een prachtig aantal, maar
toch ... ! .
Het bestuur zou tenslotte nog graag uw mening horen over de
mogelijkheid van een excursie. Als voorbeelden noemt uw secreta-
ris Zutphen, Deventer, Borculo, de kerk in Bathmen. Mocht u
hiervoor voelen enlof andere mogelijkheden willen aangeven, dan
kunt u uw reactie kwijt bij de bestuursleden.

De heer Ing. Brand J .M. Beumer zal voor onze vereniging twee
lezingen verzorgen:

Het Vorstendom Gelre wordt behandeld op
donderdag 8 oktober 1992 des avonds
om acht uur in zaal de Wever te
Harfsen.

De gilden in Gelre komen aan de beurt op
donderdag 26 november 1992 des avonds om acht
uur in het Dorpshuis te Almen.

Beide lezingen bestaan uit twee delen die hieronder nader worden
toegelicht. In de pauzes is er gelegenheid tot het aanschaffen van
een geschriftje, waarin de gepresenteerde materie is opgenomen.
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Het Vorstendom Gelre:

Het Vorstendom Gelre was een zelfstandige leenstaat, die heeft
bestaan tussen ca. 1000 en 1543.
In het deel voor de pauze zal aan de hand van tien tekening-,
tekst- en overzicht-dia's de grote lijnen van de geschiedenis wor-
den verteld.
In ongeveer een half uur tijd komen aan de orde: Enige persoonlij-
ke gegevens van de vorsten, het ontstaan en de ontwikkeling van
het land en enkele activiteiten van de vorsten en het volk. Het
geheel wordt samengevat met Gelres toptien.
Men kan deze verhandeling beschouwen als een inleiding voor de
diaserie van na de pauze. Met enige achtergrondgegevens krijgen
die beelden meer betekenis.
In het deel na de pauze worden via dia's herinneringen opgehaald
van vóór 1543. Deze beeldprojectie duurt ca. drie kwartier.
De presentator van deze lezing heeft voor het samenstellen van de
diaserie veel reizen door het oude Vorstendom Gelre gemaakt. Hij
is op zoek gegaan naar wat er nog van te vinden is. Voor hem zijn
het mooie ontdekkingsreizen geworden.
Om enkele voorbeelden van ontdekkingen te noemen: De plaats
waar zich de legende van de Gelderse draak heeft afgespeeld, het
kasteel van de eerste vorst, de plaats van het kasteel waaruit de
naam Gelderland is ontstaan, oude grenspalen tussen Gelre en
Kleef en tussen Gelre en Gulik, grafmonumenten en relikwieën
van vorsten en rusthuizen van een veldheer.

De gilden in Gelre:

Er hebben veel soorten gilden bestaan. Het onderwerp van de
lezing betreft de Ambachtsgilden.
De Ambachtsgilden waren organisaties van handwerkers met een
zelfde beroep. Hun doel was de beroepsactiviteiten te regelen. Ze
hebben bestaan van ca. 1200 tot ca. 1800.
In het deel vóór de pauze zal aan de hand van een twaalftal sche-
ma-dia's de grote lijnen van de geschiedenis worden verteld.
In ca. een half uur komen aan de orde: Diverse aspecten van de
gilden, zoals educatie, kwalificatie, organisatie, levensbeschouwe-
lijke en politieke. Gegevens over de gilden in de steden. Inzicht in
de ontwikkeling. Het geheel wordt samengevat met een Gilden-
toptien.
Men kan deze verhandeling beschouwen als een inleiding voor de
diaserie van na de pauze. Met enige achtergrondgegevens krijgen
die beelden meer betekenis.



4

In het deel nà de pauze worden via dia's herinneringen opgehaald
van vóór 1800. Deze beeldprojectie duurt ca. drie kwartier.
De presentator van deze lezing heeft voor het samenstellen van de
diaserie veel oude Gildesteden vaak bezocht. Niet alleen in Gelre,
maar ook in Vlaanderen. Hij is op zoek gegaan naar wat er nog
van de Ambachtsgilden te vinden is. Het is een moeizaam zoeken
geweest, maar veel vondsten zijn dan ook heel bijzonder.
Om enkele voorbeelden van vondsten te noemen: Diverse
gebouwen, zoals gildehuizen, lakenhallen, vleeshuizen, brouwerij-
en, wagen e.d., kerkgewelven en kerklichtkronen met gildewa-
pens, kerkpanelen voor een gildekapel, diverse gebruiksvoorwer-
pen, zoals gildeboek, presentiebakje, archiefkoffers, pro-
cessietoorts, lijkkleedschilden, leren brandemmers e.d. Tenslotte
20 plaatsen in Neder-Gelre die Ambachtsgilden hebben gehad,
waarvan vele met herinneringen daaraan.
De volgende plaatsen in Gelderland hebben Ambachtsgilden
gehad:
Arnhem, Harderwijk, Elburg, Hattem, Wageningen.
Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Groenlo, Zevenaar,
Borculo, Eibergen, Winterswijk, Terborg, 's-Heerenberg, Nijme-
gen, Tiel, Zaltbommel, Culemborg.
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Windmolens

Van de zeven windmolens, die onze gemeente voorheen rijk was, is
er helaas geen enkele over. Door brand en oorlogsgeweld zijn ze
uit het landschap verdwenen.
In Epse (Lochemseweg) en Gorssel (Gorsselse Enkweg) staan nog
molenrestanten.
Enkele jaren geleden is in Epse een comité opgericht met de
bedoeling één van deze molens weer in oude glorie te herstellen.
De molen in Epse viel af (als bergplaats in gebruik en niet te
koop). Naar verluidt zou een eventuele koop nu mogelijk zijn.
Ook in Gorssellukte het niet.
Inmiddels is genoemd comité (door overlijden en verhuizen van
enkele leden) niet meer intact. Toch zou, meent uw bestuur, dit
comité weer met enige leden aangevuld dienen te worden om nog-
maals te trachten één van beide molens te restaureren.
Mochten onze leden interesse hebben, dan verzoeken we hen zich
in verbinding te stellen met

de heer C.J. Coldeweij
Bolmansweg 6 te Epse, telefoon 05759-1435.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 december 1992
bij de redactie commissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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DE LENDEN

Henk Jansen

Onlangs werd mij de vraag gesteld waar het woord "de Lenden"
vandaan kwam. Hier heb ik toen op geantwoord dat dit woord in
Gorssel gebruikt wordt voor de weilanden in de uiterwaarden en
dat het waarschijnlijk afkomstig zal zijn van "aangeland" of
"land".
Omdat ik het op dat moment ook niet zeker wist, heb ik later het
Middelnederlandsch Handwoordenboek van J. Verdam er op nage-
slagen en nu citeer ik: Lende, zelfstandig naamwoord, Manl.,
meerv. lenden: Naastgelanden, aangelanden; maar ook aanliggen-
de landen.
Ook het woord "Aengelandet of Aengelant; als zelfst. nmw. zowel
in de betekenis: eigenaar of eigenares van een land aan een weg,
dijk, watering enz., als: eigenaar of eigenares van een aan-
grenzend land, lende.
Tot zover Verdam.
Het leek mij juist dit even te vermelden.

De Zego heeft een nieuwe autobus aangeschaft, welke plaats biedt
voor 32 personen, dus 7 meer dan in de gewone bussen. Het is een
Miesse, Belgisch fabrikaat. De wagen is keurig uitgevoerd, met
leeren zittingen en kapspiegeltjes voor de dames; de chauffeur is
door een tussenschot van de passagiers gescheiden.

Uitgevoerd met kapspiegeltjes voor de dames! Waren die toen ook
al zo ijdel of dienden die spiegeltjes alleen maar als hulpmiddel om
de verwaaide kapsels weer op orde te brengen?
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ONS BANKREKENINGNUMMER

J. Bakker

Wist u dit ?

Velen zullen het wel weten, maar velen ook niet denk ik. Elk
bankrekeningnummer is n.l. UNIEK. Het nummer van onze ver-
eniging bij de Rabobank "Almen-Harfsen", sinds 1 januari 1992
gefuseerd met de banken te Gorssel en Laren, doch dit even terzij-
de is:, 3014.05.611
Ik zelf heb de vereniging dit unieke nummer toegekend. De eerste
4 cijfers, 3014, is het banknummer. Het was gemakkelijk te
onthouden en ik vond de laatste 5 cijfers 05.611 passen bij de
naam van de vereniging. Want 05+6= 11. Om weer te eindigen
met het getal 11. Dit leek me een mooi rekeningnummer voor "De
11 (Elf) Marken". Ook het banknummer kan, in dit geval, weer
omgerekend worden naar 11.
Want 3 x 4 = 12 - 1 = 11.
Doch het unieke waarvan ik sprak is het volgende. En dit geldt
voor alle bankrekeningnummers. Elk nummer kent n.l. de zoge-
naamde 11 proef (alweer de elf). Rekent u even mee? Het eerste
cijfer van het bankrekeningnummer vermenigvuldigen we met
9, het tweede met 8 enz .. zoals aangegeven. De som van deze
getallen moet deelbaar zijn door 11 (elf)

3
9x

4 0
6x 5x

1
Ix

561
4x 3x 2x

o
8x

1
7x

27+ 24+ 0+ 1 = 9920+ 18+ 2+0+ 7+

Dit getal moet deelbaar zijn door 11 (de elf proef)= 9.
Bij het inbrengen in de computer van uw bankrekeningnummer
voor de acceptkaarten, gaat het door ons gebruikte programma dit
sommetje snel even uitrekenen. Als bij het typen b.v. 2 cijfers
omgedraaid werden, kwam de pieptoon en de melding "Fout bank-
rekeningnummer". .
Als u wilt kunt u uw eigen bankrekeningnummer narekenen en ik
garandeer u dat het klopt.
Ten overvloede moet ik er even bijzeggen, om mogelijk veel tele-
foontjes te voorkomen, dat dit helaas niet opgaat bij postrekening-
nummers.
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EEN BERKELBRUG EN EEN PICKNICKPLAATS IN ALMEN

Heiko Schoenmaker

1. Inleiding.

In 1955 kwam voor het eerst de Ruilverkaveling Warnsveld ter
sprake. Aanvankelijk alleen ruilverkaveling van gronden in de
gemeenten Gorssel, Vorden, Warnsveld en Zutphen. Later ook
gronden in de gemeenten Hengelo (Gld.) en Steenderen.

Dit artikel behandelt twee plannen die bij de ruilverkaveling
Warnsveld ter sprake kwamen en betrekking hebben op het tot de
gemeente Gorssel behorend dorp Almen. Deze plannen zijn:
a. de doortrekking van de Berkelweg bij het zwembad Almen

naar de boerderij de Vroet aan de Lage Lochemseweg te
Warnsveld met een brug over de rivier de Berkel,

b. het aanleggen van een picknickplaats aan de Almense
Binnenweg+ bij de splitsing met de Whemerweg.

Deze plannen hebben met elkaar gemeen, dat zij beide niet zijn
uitgevoerd. .
Het slot van dit artikel maakt gewag van een eveneens met
uitgevoerd idee, dat ook bij de ruilverkaveling Warnsveld ter spra-
ke kwam. Dit idee zou bij uitvoering grote gevolgen hebben gehad,
niet alleen voor Almen, maar ook voor het eveneens van de
gemeente Gorssel deel uitmakende dorp Eefde.
Almen zou Almen niet meer zijn, indien al deze plannen zouden
zijn gerealiseerd.

2. Begrenzing van het ruilverkavelingsgebied onder Almen.

De eerste brief, in 1955, over de ruilverkaveling Warnsveld stelde
de vraag:"Is het gewenst het deel, begrensd door de Berkel, het
afstroomkanaal en het Twente-Rijnkanaal in de ruilverkaveling
op te nemen?"
De beantwoording van deze vraag duurde enige jaren.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorss~l vroeg~n bij
hun brief d.d. 11 juni 1958 aan de Cultuur Techmsche DIenst
"...wat de begrenzing zal zijn van het ruilverkavelingsplan, met
name of dit plan zich zal uitstrekken tot het Twentekanaal of wel
tot het stroomgebied van de Berkel."
De Cultuur Technische Dienst reageerde onmiddellijk. Bij brief
d.d. 20 juni 1958 werd aan het gemeentebestuur van Gorssel mee-
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gedeeld, dat de blokgrens voorlopig is vastgesteld langs het
Twentekanaal.
Het Twentekanaal werd de definitieve noordelijke grens. Het
gebied van Almen tussen de rivier de Berkel en het Twentekanaal
viel -met het gebied ten zuiden van de rivier de Berkel- onder de
ruilverkaveling Warnsveld.

3.Het belang van de begrenzing.

Behalve voor de diverse wegen, zo was de verbetering van de
Whemerweg aangehouden met het oog op de ruilverkaveling, was
het belang van de begrenzing gelegen in een uitvalsweg in
zuidwestelijke richting naar de buurtschap Warken ten behoeve
van verder woningbouw in de kom Almen.

4. Uitvalsweg van Almen bij het zwembad in zuidwestelijke
richting met een brug over de rivier de Berkel.

Bij de bespreking ten gemeentehuize van Gorssel op 19 december
1957 bracht de directeur van gemeentewerken van de gemeente
Gorssel naar voren dat hij graag voor de ontwikkeling van de kom
van het dorp Almen in zuidwestelijke richting een verbinding zou
wensen.
De Cultuur Technische Dienst vreesde echter dat deze verbinding
in verband met een overgang over de Berkel erg duur zou worden.
Afgesproken werd dat de gemeente hierover met de Cultuur
Technische Dienst zou overleggen.

De gemeente Gorssel werd erop gewezen, dat woningbouw moest
plaatsvinden in de hoofdkern van de gemeente en niet in de kerk-
dorpen, omdat de voorzieningen in de kleine kernen op den duur
niet te handhaven zijn.

Het gemeentebestuur dacht evenwel anders en maakte, binnen zes
maanden na de genoemde bespreking van 19 december 1957, een
uitbreidingsplan voor Almen. In dit nieuwe plan was een
uitvalsweg geprojecteerd in zuidwestelijke richting naar de
buurtschap Warken. Bij de onder 2. genoemde brief van 11 juni
1958 berichtten Burgemeester en Wethouders dit aan de Cultuur
Technische Dienst met het verzoek de begrenzing van het ruilver-
kavelingsplan mee te delen. Zoals onder 2. vermeld bleek uit de
antwoordbrief van 20 juni 1958, dat het gebied tussen de rivier de
Berkel en het Twentekanaal onder het ruilverkavelingsgebied viel,
zodat met het oog daarop de aanleg van de uitvalsweg en de bouw
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van de brug uitgevoerd zouden kunnen worden. Echter bij dezelfde
brief deelde de Cultuur Technische Dienst mee, dat de uitvalsweg
uit Almen in zuidwestelijke richting voorshands uit landbouwkun-
dige overweging niet noodzakelijk lijkt. In ambtelijke termen
wordt dus neen gezegd tegen de doortrekking van de Berkelweg bij
het zwembad Almen over de rivier de Berkel naar de buurtschap
Warken, de boerderij De Vroet aan de Lage Lochemseweg te
Warnsveld, met een brug over de Berkel.
Als argument gold dat met het doortrekken van de weg geen agra-
rische doeleinden zijn gediend. Bij een ruilverkaveling staan agra-
rische doeleinden voorop. Overigens uit de gemelde bespreking
van 19 december 1957 ten gemeentehuize bleek reeds duidelijk
dat de hogere ambtelijke wereld tegen uitbreiding van Almen was
en dus ook tegen een weg.

De directeur gemeentewerken gaf echter niet op. In een brief d.d.
5 januari 1960 schreef hij aan Burgemeester en Wethouders dat
de weg naar het zwembad niet is doorgetrokken over de Berkel
naar de Vroet en dat deze weg voor de ontwikkeling van de kom
van Almen toch wel belangrijk is, ook al moet hiervoor een brug
gebouwd worden.
De geschiedenis leert dat de doortrekking van de weg met brug
over de Berkel niet tot stand is gekomen.

5. Picknickplaats aan de Almense Binnenweg.

Een ruilverkaveling duurt in de regel jaren. In de loop der tijd
kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Zo ook hier. Er
kwam belangstelling van overheidswege voor recreatieve voorzie-
ningen waarvoor de overheid subsidie beschikbaar stelde. Voor
Almen werd in het kader van de ruilverkaveling Warnsveld, in
1972, een recreatieobject- aan de Binnenweg bij de splitsing met
de Whemerweg ontworpen en wel een picknickplaats bestaande
uit een drietal in het bos gelegen grasveldjes met twee houten
bruggetjes, negen picknickzitjes, drie rustbanken en een parkeer-
plaats. De parkeerplaats te bereiken zowel vanaf de Binnenweg
als van de Whemerweg. De bruggetjes, over de sloot, vormden de
verbinding tussen parkeerplaats en picknickplaats.
De plek van de picknickplaats grenst aan het Almense voet-fiets-
pad langs de Whemerweg bij het witte houten bruggetje.
De grond, bestaande uit leemarm zand, diende aangekocht te wor-
den van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen. De daarop
aanwezige houtopstanden moesten gekapt worden voor het ver-
krijgen van de noodzakelijke ruimte.
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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorssel voelden
echter niets voor het plan. Zij schreven eind december 1972 aan de
Cultuur Technische Dienst een dergelijke hoge investering van
gemeenschapsgelden niet verantwoord te achten, ook al droeg de
gemeente slechts dertig procent van de kosten.
De Cultuur Technische Dienst was niet onder de indruk van dit
financiële argument en hield vast aan het recreatieobject. 3

Burgemeester en Wethouders van Gorssel schreven in hun brief
d.d. 31 oktober 1973 dat andere dan financiële argumenten hen tot
hun besluit hadden gebracht. De andere argumenten waren dat de
gemeente er de voorkeur aan gaf de bestaande situatie te hand-
haven en dat de gemeente het aanleggen van een picknickplaats
beschouwde als een niet gewenste ingreep. Een nogal directe
afwijzing met als enig argument dat de gemeente geen wijziging in
de bestaande toestand wenste.
Burgemeester en Wethouders konden echter zo kortaf zijn, omdat
Gedeputeerde Staten ook niets zagen in het recreatieobject. In hun
eerder genoemde brief van 31 oktober 1973 citeren Burgemeester
en Wethouders uit de brief d.d. 14 mei 1973 van Gedeputeerde
Staten van Gelderland aan de hoofdingenieur-directeur voor de
landinrichting in Gelderland: "Bij het object 4 is sprake van het
rooien van bomen ten behoeve van de aanleg van enkele speelveld-
jes. Wij menen hiertegen ernstig bezwaar te moeten maken't+
Negatiever kon het niet. De aanleg van "enkele speelveldjes"!
Terwijl toch een picknickplaats met houten bruggetjes, zitjes en
rustbanken was ontworpen in de bossen.
De picknickplaats was van de baan. Een andere recreatie- voorzie-
ning kwam er niet voor in de plaats. Van de subsidiepot maakte de
gemeente geen gebruik.

In de bossen aan de Binnenweg bij de splitsing met de
Whemerweg heerst nog de sfeer van de bossen van Sherwood waar
Robin Hood ronddoolde.

6. Idee: Weg van Apeldoorn naar Lochem.

In de bespreking inzake de wegen om Zutphen in verband met de
ruilverkaveling Warnsveld ten Provinciehuize te Arnhem op
22 februari 1960 deelde de Commissaris der Koningin in de
provincie Gelderland mede dat er enige tijd sprake was geweest
van een weg van Apeldoorn naar Lochem tussen het
Twentekanaal en de spoorlijn naar Winterswijk met een brug over
de IJsel ten noorden van Zutphen, "doch dat idee is verlaten."
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Hiervoor is in de plaats gekomen een brug over de IJsel ten zuiden
van Zutphen in de N48 bij het Streekziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal, destijds te Warnsveld, tengevolge van gemeentegrens-
wijziging nu te Zutphen. Doorslaggevend voor de andere plaats-
keuze is geweest, dat de uitbreiding van Zutphen plaats vond in
zuidelijke richting (de Zuidwijken).

Noten:

I.De Binnenweg valt, behalve onder Almen, ook onder Eefde. Het
gedeelte onder Almen wordt wel de Almense Binnenweg genoemd.
De officiële naam is echter Binnenweg.

2.De notariële akte van toedeling is op 2 april 1973 verleden en is
overgeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen op diezelfde dag
in deel 1952 nummer 1.

3.Aangeduid als: object nr 4, code 0613-139.

4.Hoe anders werd later - bij de hoogspanningsleiding - gedacht
over het rooien van bomen.

Bronnen:

Gemeentearchief Gorssel (GAG) semi-statisch archief 276-1,2 en 3.
code - 1.823.116.5, Ruilverkaveling Warnsveld, 1955-1975

De auteur is de heer J. Eefting, streekarchivaris Gorssel-Lochem-
Vorden-Warnsveld, erkentelijk voor zijn hulp bij de archiefwerk-
zaamheden.
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EEN AANWINST VOOR HET NIEUWE GASTHUIS

J. van der Kluit

Op 21 februari 1442 verleenden Richter en Schepenen van
Zutphen toestemming aan Engelbert Kreynck en Jutte van der
Voorst, zijn schoonzuster, tot de stichting van een nieuw gasthuis
naast het. reeds lang bestaande Oude Gasthuis", Dit Nieuwe
Gasthuis, gelegen tussen Spiegelstraat, Heukestraat en Barlheze,
was gesticht ter ere Gods en de heilige St. Elizabeth en werd daar-
om ook wel het St. Elizabeths Gasthuis genoemd. Na de dood van
de stichters werd het huis bestuurd door de kerkmeesters van de
St. Walburgskerk. Van het begin af aan ontving het Nieuwe
Gasthuis van alle kanten steun door giften en schenkingen van
lieden, die door het doen van goede werken trachten het eeuwige
leven te beërven. Bovendien was aan een schenking menigmaal de
voorwaarde verbonden, dat de "arme en ellendige menschen", die
in het gasthuis waren opgenomen op de sterfdag van de schenker
voor diens ziel zouden bidden.
Maar de inkomsten waren niet allemaal afkomstig van giften en
gaven. Het Nieuwe Gasthuis deed ook heel gewoon zaken. Zo lezen
we in de rekeningen van rentmeester Johan Bongenhoff over 1558
van de aankoop van "Het Laer'<, nu Binnenweg 30, Almen. Die
boerderij lag erg gunstig, pal naast het Lentink, een boerderij die
al sedert 1473 in het bezit was (en is!) van het Nieuwe Gasthuis.
Gezien het principe, dat je "buurmans grond altijd moet kopen",
zal het gasthuis niet lang hebben geaarzeld, toen de boerderij te
koop kwam. "Op Woensdag na St. Franciscus (5 october)", aldus de
rekening, "is gekocht van Mathis Huyginck en zijn adhere(n)ten
(relaties) ein erve ind guet, geheten dat Lair, gelegen i(n) den
kers peIl van Almen aldernaest Lentinck voer sestin hondert en(de)
vijftich enkele dalers, dairtoe noch XII dalers voer XII elle wandes
(lakense of wollen stof). Noch dairtoe VIn dalers als vursz(eid)".
Daarbij werd bepaald, dat het gasthuis tot St. Petri ad Cathedram
(22 februari) 1559 geen renten en degelijke zou betalen, maar pas
na St. Petri ad Cathedram 1559 daarvoor op zou draaien.
Maar dit was nog maar een deel van de procedure voor de aankoop
van 't Laar. De rentmeester moest nog heel wat kosten maken!
Dat begon al toen de koop was gesloten. Ten huize van Johan
Schimmelpenninck werd op de koop gedronken. Dat kostte 3 gul-
den en vijf stuivers aan wijn. Vervolgens moest de "scholten-
schriver" de verklaring van Mathis en zijn adherenten over de ver-
koop van 't Laar tegenover de stadhouder schriftelijk vastleggen.
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Drie mengelen wijn kwamen voor rekening van het gasthuis.
Vervolgens kwam Jacob, de "stadtschriver" er aan te pas om de
"koopcedule", het koopcontract, op te maken en daarna moest
Evert, de scholtenschriver er nog een brief met een zegel over
schrijven. Waar die laatste brief voor diende is niet duidelijk.
Maar ook hiervoor moest weer worden betaald.
Vervolgens gingen ze op reis. Mathis Huyginck en rentmeester
Bongenhoff gingen met paard en wagen naar Arnhem om te infor-
meren wanneer het de kanselier, de vertegenwoordiger van
Koning Philips II van Spanje, het best gelegen kwam dat de kerk-
meesters, in gezelschap van de verkoper Mathis, zouden komen
om 't Laar in leen te ontvangen. Aan verteringen werd toen 1 gul-
den en 12 stuivers uitgegeven. Bovendien was het kennelijk niet
zo, dat de agenda's getrokken konden worden om een afspraak te
maken. Nee, eerst moest een "supplicatioen", een verzoekschrift,
worden geschreven. Dat werd meteen in Arnhem gedaan, maar de
man, die het verzoek opstelde moest ook weer 5 stuivers hebben.
Eindelijk brak dan de grote dag aan. De kerkmeesters, de bestuur-
ders, moesten voor de kanselier in Arnhem verschijnen om het
leen te ontvangen. Daarbij waren twee "mennen van Lenen"
aanwezig en wel Meister Conrait Slyndewater en een van "des
kenselers dieners, geheten Henricus". Namens het Nieuwe
Gasthuis nam Andries van Achtevelt als hulder het leen in
ontvangst van het "guet et Laer, gekoeft van Thys Huyginck".
Voor dit alles moest 24 gulden worden betaald. "Het was dubbelt
geIt" wordt er aan toegevoegd. De reden hiervan is niet duidelijk.
De griffier vroeg 12 stuivers om de leenbrief te schrijven. Ook deze
brief, gedateerd 8 november 1588, wordt in het Gemeentearchief
van Zutphen bewaard'', De diener van de kanselier, Henricus, die
als man van Lenen was opgetreden kreeg ook 12 stuivers voor zijn
moeite.
Het was duidelijk, dat dit onderdeel van de procedure nogal wat
tijd in beslag nam, want het gezelschap uit Zutphen logeerde in de
herberg van vrouw Trijnen. Daar werden vier dalers en één stui-
ver verteerd, dat was gelijk aan 4 gulden en 2 stuivers. Tenslotte
kreeg de dochter van vrouw Trijnen nog een "drinckgelt" van
6 stuivers en de knecht en de meiden 3 stuivers. En daarmee was
de overdracht van 't Laar aan het Nieuwe of St. Elizabeths
Gasthuis in Zutphen dan geregeld. Bij de fusie tussen het Oude
Gasthuis en het Nieuwe Gasthuis in 1625 kwam ook 't Laar onder
beheer van het Oude en Nieuwe Gasthuis en zo is het tot op de
huidige dag gebleven.

f
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Gebruikte afkortingen:
GAZ:Gemeentearchief Zutphen
ONG: Oude en Nieuwe Gasthuis

1. GAZ, ONG, inv. nr. 122
2. GAZ, ONG, inv. nr. 154
3. GAZ, ONG, inv. nr. 197

Naschrift redactie:
De geregistreerde kosten bedroegen, wanneer men aan het tellen
gaat, 32 gulden en 57 stuivers, alsmede drie mangelen wijn, waar-
van de prijs niet bekend is. Maar dat kon worden uitgesmeerd
over dertig jaar! De procedure begon in 1558 en eindigde in 1588!
Die "goeie" oude tijd!

ZUINIG BELEID

Als in november 1892 J.W. Pasman, onderwijzer te Gorssel, onts-
lag vraagt wordt hem dat ontslag door de raad eervol verleend en
wel per 15 februari 1893. In dezelfde raadsvergadering deelt de
burgemeester mede, dat na herhaalde oproep zich geen enkele sol-
licitant voor de ontstane vacature heeft gemeld. De voorzitter stelt
voor om niet direct over te gaan tot verhoging van tractement,
maar na afloop der examens in het voorjaar weer een oproep te
plaatsen.
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HET ELFUUR (1)

H. Meedendorp

Komende van Deventer is de naam van het eerste kruispunt van
wegen, met een verkeerslichteninstallatie, in Gorssel "Het Elfuur".
De wegen die hier op de Deventerweg uitkomen zijn de
Ravensweerdsweg, de Veerweg, de ·Elfuursweg en - de laatste
jaren via deze laatste weg - de Molenweg.
Een druk kruispunt met een bijzondere naam.
De woningen rond dit kruispunt liggen dan ook op, aan of bij het
Elfuur. Ter plaatse is dit echter nergens te zien. Er is geen naam-
bord. De huisnummering van de woningen is gewoon die van de
wegen, waaraan ze zijn gelegen.
De plek "Het Elfuur" is echter een begrip voor een ieder in Gorssel
en dat is door de jaren zo gegroeid. Zelfs één van de daarop uitko-
mende wegen is, zoals reeds vermeld, er naar genoemd.
Wanneer je als bewoner van een pand aan de Elfuursweg je adres
mondeling of telefonisch opgeeft, dan is er nogal eens navraag.
Want buiten onze regio vindt men de naam maar zeer zonderling.
Als toelichting zeg je dan dat de naam is ontleend aan een geschil-
derde klok op een pand bij een kruispunt, welke klok de tijd van
elf uur aangeeft. En dat het kruispunt "Het Elfuur" wordt ge-
noemd.
Die toelichting verduidelijkt veel, maar is deze waar?
Naar me dit voorjaar bleek kon ik, en denkelijk velen met mij, wel
eens een foute voorlichting hebben gegeven. De eigenaren van het
pand met de klok, die hierin een café, petit-restaurant hebben
gevestigd, gaven toen namelijk aan de pers als toelichting dat de
naam uit de volksmond is ontstaan en dateert van de tijd toen de
postkoets zijn dagelijkse tocht van Deventer naar Zutphen maakte
via de Gorsselse Enk. Om elf uur werd er hier op een kruising van
zandwegen een stop gemaakt. Vandaar de naam, die later werd
bevestigd door een geschilderde klok met deze tijdsaanduiding op
het pand aan te brengen.
Klopt dit verhaal? Toen het in de pers verscheen kwamen hierover
bij de redactie van ons blad en bij bestuursleden van de vereniging
vragen. Was de oude zienswijze niet juist geweest?
De redactie heeft toen bij onze voorzitter navraag gedaan, want,
zoals u bekend is, weet hij weliswaar niet alles, maar toch wel heel
erg veel over het verleden en heden van onze gemeente.
Die was voorzichtig. Hij geloofde niet in het verhaal van de
postkoets, daar er nooit een postkoets is geweest tussen Deventer

"Het Elfuur" in de jaren vijftig

De huidige situatie
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en Zutphen. Maar of de klok "oorzaak" of "gevolg" is van de naam
moest hij even uitzoeken.
Nu is "even" natuurlijk niet "even". Daar is wel enige tijd voor
nodig. Voor dat uitzoeken moet in het gemeentelijk archief worden
gedoken. En de medewerkers van onze vereniging die zich met
"uitzoeken" bezig houden kunnen daar alleen op maandag terecht.
Maar het is hem gelukt om veel te achterhalen. Zijn beschouwin-
gen heeft hij nu de redactie doen toekomen en volgen hierna als
deel 2. U zult opkijken wat er zoal te berde is gekomen wanneer u
nu over gaat tot het lezen van zijn artikel.

HET ELFUUR (2)

Henk Jansen

De "klok", gedateerd 1845!

Vaak is ons gevraagd een verklaring te geven van de naam "Het
Elfuur" en evenzo veel keren moesten we het antwoord schuldig
blijven.
Op verzoek van de redactie van Ons Markenboek hebben we nage-
gaan wanneer het huis "Het Elfuur" moet zijn gebouwd.
Daarvoor hebben we de bevolkingsboeken geraadpleegd.
Vóór 1890 heeft er op die plek geen huis gestaan. In de boeken van
de bevolking 1890-1900 vinden we in 1892 bij huisnummer 75
(rood 95) als bewoners C. Jansen van Donselaar en zijn echtgenote
G. van Eldik. Zij kwamen van het perceel G 49k, een huis dat
thans niet meer bestaat en naderhand werd aangemerkt als
schuur bij den Oldenhof. Deze familie blijft het pand bewonen tot
1895 en vertrekt dan naar G 47b.
In februari 1895 komt er een nieuwe bewoner, die vermoedelijk,
volgens overlevering, ook de bouwer/eigenaar was van de woning
"het Elfuur", namelijk Jan Willem Nikkels, geboren 16-03-1832,
en zijn zoon Arend Jan Nikkels en diens echtgenote. Na het over-
lijden van J.W. Nikkels op 13-02-1904 komt er verandering. De
zoon verhuist naar het pand G 104. Naar men ons mededeelde was
dit de oude veeschuur, die vroeger achter "het Elfuur" stond en
verbouwd werd tot woonhuis. Uit de bevolkingsboeken is dit niet
na te gaan want er verschijnt plotseling een nieuw huisnummer.
Dat huis kan er ook naast zijn gelegen in plaats van er achter. In
ieder geval zijn er sedertdien twee huisnummers voor één perceel.
"Het Elfuur" of pand G 103 wordt dan bewoond op 7 april 1906
door de familie Pruyzers. De man is telegrafist bij de Nederlandse
Spoorwegen en vertrekt ongeveer mei 1908 naar G 51a.
In augustus 1908 komt er de heer G.J.W. Grentzebach, een boek-
handelaar uit Rheden, die het pand maar kort bewoonde, want op
10 juni 1910 kwam de familie Pruyzers terug en bleef daar tot
1912.
In oktober 1912 komt het gezin van de tuinman van de
Ravensweerd er in, de heer A. Hagedoorn. In januari 1919 ver-
trekt dit gezin naar de tuinmanswoning aan de Ravensweerdsweg.
Het wordt dan opgevolgd door de bakker Hk. Mensink.
Tot zover het pand G 103.
Het pand G 104 werd na vertrek van de familie Nikkels bewoond
door de familie Breukelmans, Commies Rijksbelastingen, die op 31
maart 1919 naar Arnhem is verhuisd.
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In augustus 1919 komt de horlogemaker Hein Kuit. Volgens over-
levering zou hij degene zijn geweest die in de topgevel van "het
Elfuur" een wijzerplaat liet schilderen van een klok die op 11 uur
stond.
Nu komt de vraag of daarom het huis de naam heeft gekregen, of
was de naam er al eerder dan de geschilderde klok?
In het boek 1900-1910 van de bevolking staat naast het huisnum-
mer 103 ook de naam: "'t Elfuur".
Toen, dus vóór 1910 was de naam al bekend en wie het artikel
"Een verpachting in 1883", opgenomen in nummer 3 van dit jaar
van Ons Markenboek, goed heeft gelezen, zal hebben ontdekt dat
de naam reeds bestond bij de verpachting van een perceel weiland
bij het Elfuur .
Naar aanleiding hiervan hebben we verschillende kaarten beke-
ken, maar geen perceelsaanduiding kunnen ontdekken met de
gezochte naam.
Het raadsel van de naam "Het Elfuur" is dus niet opgelost. We
nemen aan dat het een oude veldnaam van een perceel weiland
moet zijn geweest en veldnamen laten zich niet altijd verklaren.
Eén ding is zeker, het verhaal van de postkoets, die er in vervlo-
gen tijden altijd om 11 uur stopte bij "het Elfuur" is uit de duim
gezogen. Het kan ook niet waar zijn want in het jaar 1817 werd de
postroute van Zutphen naar Deventer v.v. aanbesteed (zie 4e jaar-
gang Ons Markenboek nr. 2 blz. 16/22) en daarbij werd de
postroute vastgesteld. Voor f. 400,- per jaar liep de heer F. Trelker
deze postroute, die in drie uren moest worden afgelegd. De ver-
trektijd uit Zutphen was 's morgens om 4 uur. Zijn weg liep vanuit
Zutphen via Eschede naar 't Walle en van 't Walle in Noord-
Westelijke richting naar het Dommerholt. Van daaruit ging het in
Noord-Oostelijke richting naar Epse, via de Kratonweg, de Pes-
sink, de Kletterstraat, langs het Koerhuis naar Deventer.
Het Elfuur bestond als huis nog niet en dus ook niet als herberg of
stopplaats voor de postkoets. Jammer voor het mooie romantische
verhaal, maar we kunnen het niet bevestigen.
Misschien weet een lezer van dit stukje een verklaring voor de
naam van "het Elfuur"? We zijn zeer benieuwd naar uw reacties.
In ieder geval is het huis dit jaar een eeuw oud!

NOTITIES

Harm Degenhart

16. Het oude Gelre's stedenrijmpje

Een oud rijmpje zegt:

Nymegen de oudste,
Roermond de stoutste,
Zutphen de rykste,
Arnhem de genoeglykste.

In het rijmpje worden de hoofdsteden van de vier kwartieren in
Gelre genoemd met het voor elke stad belangrijkste kenmerk.
Het is niet een rijmpje met tegenstellingen, zoals oudste-jongste,
rijkste-armste.
De kwartieren werden genoemd naar de hoofdsteden. Kwartier
van Nijmegen, kwartier van Roermond, kwartier van Zutphen en
kwartier van Arnhem (ofVeluwe).
Het kwartier van Roermond was een over-kwartier. De overige
kwartieren waren neder-kwartieren. Over heeft hier de betekenis
van belangrijkste. Neder in de betekenis van minder belangrijk.
Het kwartier van Roermond werd ook Overkwartier of Opper-
Gelder genoemd en omdat het na Nijmegen als tweede werd
genoemd ook Tweede kwartier.
De oude aanduiding "vierdelen" is onder invloed van de
Bourgondische vorsten (dus niet in de franse tijd) verfranst tot
"quartier", welke term later weer werd vernederlandst tot
"kwartier" .
Nijmegen wordt in het rijmpje niet aangeduid met de middel-
eeuwse naam Nimwegen. In sommige kringen wordt de middel-
eeuwse naam nog steeds gebruikt.
Roermond is de stoutste; stout betekent dapper, moedig. De stad
dankt haar naam aan haar ligging aan de mond van de rivier de
Roer.
Zutphen de rijkste; rijkste in het rijmpje ziet op de financiële
gegoedheid van de stad Zutphen. Heden ten dage is Zutphen de
rijkste in de zin van rijk aan monumenten. Zutphen telt ruim 370
rijksmonumenten en is daarmee monumentenstad nummer een
van de provincie Gelderland. Zutphen Monumentenstad is een van
de vele slogans over Zutphen. De naam Zutphen (of Zutfen) komt
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van Sutfenne. Sut = Zuid, fenne = fen, dus Zuidfen, fen = drassig
grasland, overstromingsland. Zoals ook in de latere eeuwen de
rivieren de IJsel en de Berkel voor wateroverlast hebben gezorgd,
zo zullen er ook in vroegere tijden overstromingen zijn geweest.
Zutphen heeft zowel haar ontstaan als haar naam te danken aan
de beide rivieren de Gelderse IJsel en de Berkel.
In Arnhem is het rijmpje in een regel vermeld op de gevel van het
huis van Gelre's legeraanvoerder Marten van Rossem (1478-1555).
Dit gebouw is bekend als het Duivelshuis en werd in 1830 door de
stad Arnhem aangekocht om als raadhuis dienst te doen. De werk-
kamer van de burgemeester van Arnhem bevindt zich boven de
tekst van het rijmpje.

BUITENGEWONE DROOGTE (1921)

M. W. Enserink

17. Borculose maat

Het boekjaar 1 Mei 1921 tot 30 April 1922 kenmerkte zich door
buitengewone d~oogte. Hooigras was matig goed, rogge zee r
goed, haver matig, aardappelopbrengst slecht, evenzoo de mangels
zee r slecht, knolrapen, knollen, spurrie en serradella waren er
heelemaal niet.
De koeien werden voorgoed opgestald ongeveer 't laatst van Augus-
tus. en bleven staan tot ongeveer 10 Mei. Ze werden bijna uit-
sluitend gevoerd met koeken (raap-, sesam- en lijnkoek) en mais-
meel plus stroo en een weinig hooi. Gaven goed melk.
Weinig ziekte onder het vee, maar sterk dalende prijzen, tengevol-
ge van voedergebrek en sterke Deensche concurrentie.

Wanneer vroeger in de Achterhoek de gastvrouw het kopje zo vol
schonk, dat de koffie over de rand in het schoteltje liep, schonk zij
Borculose maat. Een wel heel bijzondere maat.

18. Achterhoek, het buitenland van het Koninkrijk der Nederlan-
den

Aldus Gerrit Jan Marinus Enserink van de Huurne in Harfsen in
zijn "Eenvoudig boerenkasboek". Het boeren op de Huurne was
wel mooi begonnen, samen met zijn broers Berend en Hendrik
nadat vader Egbert (Haove's Engbert noemde men hem) de boer-
derij in 1907 gekocht had bij de openbare verkoop om er misschien
wat aan te verdienen of één van zijn zoons er op te laten leven.
In 1910 was Gerrit (geboren 1884) inderdaad dat voorrecht ten
deel gevallen, toen hij getrouwd was met Jantje Hietkamp uit
Almen en er drie jaar lang al heel wat arbeid en heel veel mest de
grond in was gegaan. Vijf zoontjes had hij al gekregen en goeie
"knechts" en "meiden" en buren en ander volk in de omgeving, die
best wilden helpen in drukke tijden.
Maar 1921! Het wou maar niet regenen. De melkopbrengst van de
opgestalde beesten viel niet tegen: 48.000 liter met een gemiddeld
vetgehalte (prijsbepalend!) van 3,3 %. En de literprijs steeg in
augustus tot boven 10 cent maar zakte in maart 1921 tot 6 cent.
Het van de boterfabriek ontvangen bedrag was f. 3.622,-, wat over
een heel jaar door elkaar genomen op 7,5 cent per liter (kg) kwam.
Maar aan koeken en lijnmeel was f. 4.000,- uitgegeven, aan mais
en voermeel f. 4.300,- en ander krachtvoer ook nog f. 2.400,-.
Dat veevoer was gelukkig niet alleen door de melkkoeien opge-
geten. Afgeleverde varkens en biggen brachten bijna f. 11.000,- op
en afgevoerd rundvee ruim f. 4.000,- en 2750 eieren ook nog
f. 225,- maar het "eindplaatje" was: uitgaven f. 30.000,- (waaron-
der f. 2.700,- aan arbeidsloon) en ontvangsten f. 24.000,-, een ver-
lies dus van f. 6.000,-.
Het "dekkingsplaatje" .....?

Vaak wordt gezegd: de Achterhoek, het is net alsof je in het
buitenland bent, een stukje buitenland in Nederland.
De stads archivaris van Zutphen Bert Looper trekt de lijn door,
maakt de zin verder af en schrijft "de Achterhoek het buitenland
van het Koninkrijk der Nederlanden" in het onlangs verschenen
boekje Zutphen in de serie Het Gezicht van Nederland (blz 29).
De heer Looper heeft per 1 april 1992 Zutphen verlaten in verband
met zijn benoeming per die datum tot archivaris van de gemeente
's-Hertogenbosch.
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Het zal Gerrit wel wat slapeloze nachten opgeleverd hebben hoe
nu verder te boeren en de huishouding in stand te houden. Met
pijn in het hart verkocht hij een stuk grond voor f. 2.857,-. Aan
familie en kennissen had hij geleend: f. 500,-. Ze konden het terug-
betalen. Hij ervoer het als een nederlaag een lening van f. 1.500,-
te moeten terugvragen die hij had verstrekt ter oprichting van de
gereformeerde kerk in Eefde, namelijk aan de Vereniging van
Gereformeerden te Eefde, maar troostte zich met de gedachte dat
het in andere bedrijvigheid en met de ambtenaren niet zo slecht
ging als met de boeren.
Maar hiermee was de kous niet af. Het onvolprezen
Raiffeisensysteem bracht ook hier uitkomst. De boerenleenbank in
Almen leende nog f. 3.100,- bij op de hypotheek, welk bedrag werd
aangewend voor .... de jaarlijkse aflossing op de hypotheek.
Uit een oogpunt van liquiditeit was de zaak hiermee wel zo
ongeveer gered maar de totale waarde van de veestapel was zo'n
f. 3.000,- achteruitgelopen in een jaar tijds.
Dat er geen regen kwam mocht niemand verweten worden, maar
de Deense' concurrentie op de botermarkt bleef het Hollandse boe-
rendom goed dwars zitten en er werd hard gewerkt aan de kwa-
liteit van het produkt en van het vervoer per schip. Want daar
werd nog wel eens mee geknoeid. De coöperatieve boterafzet
bracht pas later uitkomst en Holland kon daarna zelfs concurreren
tegen Nieuw Zeeland.
Het volgende boekjaar werd afgesloten met een bedrijfswinst van
f. 76,-. Dus weer voor niks gewerkt. Maar uit het bedrijf was wél
voor f. 612,- aan levensmiddelen naar de huishouding gegaan.
En in het boekjaar 1923-1924 werd overgehouden: f. 2.070,-, nadat
f. 650,- was afgeschreven op wagens en werktuigen, wat in het
voorgaande jaar dus niet was gebeurd.
De melkprijs was in mei 1922 5,80 cent per liter, zakte naar 5,44
in juni en steeg geleidelijk naar 8,58 cent in maart. In 1923 was de
op-en-neer-gaande beweging: 6,40 - 4,60 - 9,25 - 6,63. Hier moet bij
gezegd worden dat het vetpercentage, dat bepalend was voor de
uitbetalingsprijs, ook erg schommelde. In mei 3,3 en in juli 3,15,
daarna oplopend tot 3,7 in november, en - terwijl de melkplas
steeds minderde - in december weer dalend tot 3,4 %, februari 3,7 %,
maart 3,9 %, april 3,4 %.
De boer, hij molk voort. En - wees eerlijk - de 3 knechts hadden
hun loon verdiend en gekregen: elk f. 365,-. Plus kost en inwoning.
Ze werkten op de Huurne met plezier, de dagloners ook. Gelukkig
hadden die zelf ook een boerenbedrijfje!

LAAG, LAGER, LAAGST

Henk Rol

Het is al eens eerder gezegd: de Districts-commissaris in Lochem -
in 1818 heette hij nog Hoofdschout bezorgde de
burgemeesters(schouten) in zijn regio heel wat werk, omdat hij
van alles wilde weten. Wij danken daaraan een stroom informatie,
die anders verloren zou zijn gegaan. Zoals deze brief van schout
J.J. de VuIler aan zijn hoofdschout uit april 1818:
"Ter voldoening aan UwEdg. intentie vervat bij missive van den
25 Maart jongstl. heb ik de eer UwEdg. te berigten:
dat met 19 voet Zutphensche IJsselpeil de volgende huizen inun-
deeren:
in Eefde: de Duizend Vrezen.
in Epse: Grotenhuis, Stoevenbeld.
Voorts, met 20 voet:
in Eefde: mede Nijhof-veld, Hoentjen, Fliers, Peerdekamp,
Wassink, de Luchte, Dammerbouwhof en het Achterveld.
en in Epse: mede den Sneppert en Nijhuis.
Wijders tot 21 voeten in Eefde buiten de 9 voornoemde huizen:
Molendijk, Hietbrink, Platenkamp, Tabakschuur, Brummelmaat
en de Broersplaats.
En in Epse behalve de 5 voorschreven huizen: De Kippe en het
Posthoorn.
En tot en met 22 voeten zijn in Eefde maar alleen watervrij:
Wilzink, Den Pas, den Voort, Spring-op, Huurnink, Theenk,
Enzink, Rijsselt, Zwavink, Nijhuis, Eggink, het Have, Meyerink,
Kijk-Over, Voorsterboer, den Huize de Voorst, Molen op
Pijpenbelt, Dennebosch en de Havike.
Wanneer de Ringdijk te Gorsseloverloopt blijven aldaar buiten
inundatie:
den Belt, Peerdekate, het Walle, Roeterdink, Groterkamp, Het
Joppe, de Groote Moil, Boschlo, het Loo, den Braambeld, den
Bloedkamp of Meyer en Schurink.
En in cas van overloping van den Epser Ringdijk blijven in die
streek watervrij: den Breger, Beunk, Hassink, Bovendorp,
Grootbussink, Olthof, Nijhof, Grootnuelen, Klein Nuelen, den
Paal, Rondenhof, Kieviet, Dijkman, Tjoonk, Masman, Brinkman,
Belt, Lijstert en Holterman.
Dat eindelijk in Almen achter den Huize de Voorst met 22 voet
inundeeren de huizen op de Erven Veldkamp en het Kalfster."
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A MOR T I S A T I E-S Y N DIe A A T.AMORTISATIE

HenkRol

Publikaties betreffende openbare aanbestedingen zijn in de
gemeentelijke archiefstukken uit de eerste helft van de vorige
eeuw bepaald niet zeldzaam.
Het hier afgedrukte exemplaar uit 1833 vertoont echter enige
bijzonderheden, interessant genoeg voor opneming in Ons
Markenboek.
In de eerste plaats gaat het hier om een belangrijk werk en
waarschijnlijk daarom is de opsomming van etablissementen,
waar de bestekken konden worden ingezien, ongewoon lang. Het
zou aardig zijn om eens na te gaan, welke van de hier genoemde
logementen en koffiehuizen met "De Roskam" hebben overleefd.
Wellicht in samenwerking met andere oudheidkundige verenigin-
gen in Oost-Nederland moet dat niet zo moeilijk zijn!
Opvallend is voorts, dat bij "De Roskam" de vertrouwde naam van
hospes Jan van der Mey ontbreekt. Volgens de kohierlijsten uit die
tijd, waarover wij in ruime mate beschikken, woonde van der Mey
nog wel in "De Roskam". Hij was - denk ik - een dagje ouder
geworden en had Philippus Dommerholt, die er ook woonde, in
dienst genomen om de zaak voor hem gaande te houden. Deze
Philippus - de naam Dommerhout berust natuurlijk op een zetfout
- zullen wij in toekomstige nummers van Ons Markenboek nog wel
eens meer tegenkomen; hij heeft in Gorssel meerdere beroepen
uitgeoefend en veranderde ook nogal eens van woning. Kortom:
een belangwekkend man, die best wat nader onderzoek verdient.
Een ander interessant feit is, dat deze brug uit het Amortisatie-
syndicaat werd gefinancierd. Amortisatie betekent schulddelging
en dit syndicaat werd in 1822 door Koning Willem I opgericht ter
delging van de staatsschuld.
Het syndicaat kocht staatsobligaties tegen beurskoers. Ligt die
beurskoers belangrijk lager dan de nominale waarde van de obli-
gatie, dan komt men aldus van - een deel van - de staatsschuld af.
Dit syndicaat gebruikte de ontstane financiële armslag echter om
allerlei zaken te financieren, waarvoor in het officiële staatsbudget
geen middelen voorhanden waren. Voordeel voor de Koning was
ook, dat er op deze wijze van financieren geen enkele controle was;
hij kon ettelijke lofwaardige initiatieven om het Nederlandse
bedrijfsleven te stimuleren betalen zonder door de Staten-
Generaal op de vingers te worden getikt. Ook een belangrijk deel
van de dure en langdurige ruzie met de Belgen echter werd op

Adnllinistratie der Domeinen,

Agentschap Zutphen.------------~~~,~------------
AANBESTEDING.
De Agent vaJl Ilet Domein te Zutphen, zal, op ;; ;-';:, dag den e«:://J"/y' 1833, des

,morgens ten elf ure, tea huize van Patrieus Weye1's, Koffijhuishouder In h~t Zwijnshoof~ te Zu.t-
.,phen , ten. oTer~ta!ln van den Heer e~ Mr. J. J. SCHLUlTE~ openbanr Notnrls des arr~Dllt~semeats
'Zutphen, Proviaeie Gelderland, residerende te ZutlJhen, In het openbaar aan de minstcischende
;aanbesteden :
':'~:.-.

Het geheel Vernieuwen van de Vaste Houten Brug, gelegen over de Koerhui~ of
Dorterbeek,_ in' den. Grooten Weg der. Iste Klasse No. 8, aan het Koerhuis bij Deventer,

_~1t0.eut:JUlJá\t:i!~~~"I.·tU;.~ti'!"f~

<:~;>,Wa"rvan de Bestekken ter visie Ilggen zoo ten Kantere van tle!l Heer Allminisl~!&ur der Do«
,:iiièinen in het Eerste Ressort te Arnhem, van den Agent van het Domein te Zutllhen en van-·deu._llee['
'N~tarisl'oo['noemd, als ter Secretarie del' Gemeente van Deventer, Gorssel, Zutllhen en Arnhem,~o',mede ,in het loeaal van het Gonvernement der Provincie Gelderlanll en Overijssel.~~r,..Voorts t~ Zwolle bij Harmeen , in 'tHeeren Logement; "te Deventer bij Jan l!armen Beckin.9.
~_inf.ae~Moriaan en bU ten .Have, !!l de Kroon; te Gorss~1 bU P..Dommer/tout, ID cic R~.skaDl; te
~tphen bij P. WejJ.ertt, ID 't Zwunshoofll en L. Beek, ID de Keizerskroon; te Arnhem bIJ de Wed.
'r7--pjtl.er.. in.'t Kollijhuis; te Lent bij de Wed . .4. C. CriJnen, aan de Waal; te Elst bij de Wed.
~l~er., 'aan den Dijk; te Pannerden ~ij R. VerwaaiJ'en; te Westervoort. bij 1· Bus, aan het yeer;,
';te...NÜmegen bij O. T. Ho~~erman, ID, de Rott~rd~msche Wagen; te ~.lCl bIJ L. t;au Dam, ID de
~Giillde' Leeuw; te Bommel bIJ We.vers, In 't KolTlJbws; aan de Grebbe bIJ L. de RIdder; te ~age-
rDiDsen bij J. Ruiger •. , aan den Boom; te Velp bij .1. R • .Ka~.(f, i',l '~Heeren Logement; te DIere!?"
U!Ü' G. lJrinkkorst, ID de Kroon; te Brnmmen bIJ P. Hondlutf, ID t Kromhout; te Apeldoorn bIJ
~;van den Broek; te Harderwjik bij de Wed. Geldermans ; te Doesburg bij C. WiJ'n, in 't lIee-
j.~nL~gement i .te .Herwen bij W . .lII~fder j te L?bllh bij P •. Jantfe~; te Nijkerk bij J. D...Klaas-
;Im m 't Koftijbuls; te Amersfoort bU Groenhul:r.en; te HUIssen bU A(lllJer~ j te Voorst bU Plan-
ileia! te Groenlo bÜJ. W. Stortelder , in den Moriaan en te Winterswijk bij Bleumers , in de Groe-
:Jié .Wok ; te Eibergen bij D. Ben1&ink, in de Kroon; te IUilligen bij R. RiJ1nertt j te Voorthuizen
:b,ü H.. WillJrink, in 't Posthuis ; te Bemmel bij Weyer., , in 't K0!lljlll~!s en eindelijk aan de Gabel-
.~~. bU V!,ornoemtlen Grooten Weg No. 1, 2 en. 3 en aan tKoerhms bIJ Deventer.
',"'" "'

De Agent voornoemd,

J. VAN LAI\ISWEERDE.

Te Artlhern,. ter Boek- en Courant-Drukkerij van C. A, THlfu'lE. 1833.
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deze wijze betaald. Door dat alles steeg de staatsschuld weer. Dat
bleek, toen het amortisatie-syndicaat in 1840 - ik denk kort na het
aantreden van Koning Willem IJ - werd opgeheven.
Een gabel (met de klemtoon op de tweede lettergreep) tenslotte is
een moeilijk woord voor tolhuisïje).

Leden:

UIT HET GEMEENTELIJK BRIEVENBOEK

In een van de brievenboeken der gemeente Gorssel lazen we het
volgende bericht:

Mijn Heer,

Ik ondergetekende ben den 5 Januarij 1807 te Epse
met het onderwijs begonnen, en den 18 Mei 1832 te
Dorth geëindigt en het Traktement ontvangen tot
den 31 Maart 1832.
Doch in het Jaar 1811 te min ontvangen
aan traktement
in het Jaar 1812
en in het Jaar 1813
te Zamen

J.H. Goorman, Joppelaan 81,7215 ADJoppe
(tel. 05759-4308)
A Hoekstra, Pikeursbaan 5,7213 BS Gorssel
(tel. 05759-2942)
H.A Klein Ovink,Wittendijk 6,
7216PL Kring van Dorth (tel. 05731-1317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211AGEefde
(tel. 05750-15761)
J. Pasman, Heideweg 14,7217 TE Harfsen
(tel. 05733-1248)
AM. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213Ne Gorssel
(tel. 05759-2139)
H.Schoenmaker, Blauwedijk 8, 7218BK Almen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk,Hassinklaan 29, 7214AB Epse,
(tel. 05759-1394)
J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel

Redactiecommissie:
Voorzitter :A. Hoekstra, Pikeursbaan 5,7213 BS Gorssel

(tel. 05759-2942)
Leden :N. Kuik, Het Wilgert 8, 7214AVEpse

(tel. 05759-3170)
H. Meedendorp, Elfuursweg 22, 7213EN Gorssel
(tel. 05759-2074)

De vereniging kent leden en begunstigers. ., .
De statuten en het register van leden en begunstigers hggen ter inzage
bij de secretaris. ..'
Het lidmaatschap bedraagt f. 25,- per Jaar per gezm. Aanmelding voor
het lidmaatschap kan geschieden bij de secretaris. Een lid kan zijn lid-
maatschap eventueel opzeggen aan het einde. -:an J:et verenigingsja.ar
met een opzegtermijn van 4 weken. Het vererugmgsjaar loopt van 1 Ja-
nuari - 31 december.
Ter betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart to~gezonden.
Giften van begunstigers kunnen gestort worden op de rekening van de
vereniging nr. 3014.05.611bij de Rabobank Almen-Harfsen of op de post-
rekening van dezebank nr. 874220.
Ons Markenboek wordt kosteloosaan leden en begunstigers toegezonden.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris af. 10,-per nummer.
Publikatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toe-
gestaan met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de redactie-
commissie.
Gelieve kopij voor Ons Markenboek te zenden aan een der leden van de
redactiecommissie.
Getracht zal worden Ons Markenboek 4 keer per jaar te doen verschij-
nen.

f. 7,60
f.25,-
f.45.84
f. 78,44.

Blijven UE Dienstwillige Dienaar

G.J. Mensink

De onderwijzer G.J. Mensink volgde in 1807 de heer Bolderink als
hoofd der school te Epse op.
Toen de school in Epse in 1831 wegens bouwvalligheid werd
gesloten, moest de Epser jeugd samen met de kinderen uit
Harfsen en Dorth naar "de Beumer" (hoek Oude Larenseweg -
Bathmenseweg).
De heer Mensink verhuisde met de Epser leerlingen mee. Deze
toestand bleef gehandhaafd tot 1884 toen Epse en Harfsen een
nieuw schoolgebouw kregen.


