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ONSMARKENBOEK

is een uitgave van de Oudheidkundige VerenigingDe ElfMarken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel.

Deze vereniging werd opgericht op 27 september 1983, en heeft ten doel
"de beoefening van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder
die van de gemeente Gorssel, waaronder mede wordt begrepen het
grondgebied van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke gemeente
Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijk kring van de be-
langstelling voor de geschiedenis van de gemeente Gorssel in al haar as-
pecten".

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter H.J. Jansen op de Haar, 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

Van de bestuurstafel
De start van de eerste vergadering in het nieuwe jaar verliep kil,
de centrale verwarming was uit en de thermostaat onbereikbaar.
De jassen bleven eerst aan, maar na een uurtje waren de proble-
men verholpen en konden ze aan de kapstok.
In verband met de aanwezigheid van de leden van de redactiecom-
missie werd de agenda iets omgezet. De redactiecommissie kwam
met een voorstel om de verschijning van ons periodiek te wijzigen
en meer aansluiting te zoeken bij kalenderkwartalen, zulks om
organisatorische redenen.
Het bestuur en de commissie kwamen overeen om voor 1993 te
proberen een schema aan te houden van januari - 15 april - 1 sep-
tember en 1 december. Aan het eind van het jaar zal worden
bezien of voor het volgend jaar bijstelling moet plaats vinden.
Het bestuur stelt er prijs op dat bij elke bestuursvergadering een
redactielid aanwezig is. De voorzitter van deze commissie zal daar
aandacht aan schenken.
De redactiecommissie wordt attent gemaakt op een omissie in het
artikel van Harm Degenhart over de burgemeester Thate banken
in het januarinummer. De commissie zal de heer Degenhart ver-
zoeken hierover een nieuw artikel te schrijven.
Nadat de voorzitter namens het bestuur de redactiecommissie
heeft medegedeeld dat het Markenboek er altijd prima verzorgd
uitziet en vergelijking met soortgelijke periodieken met glans
doorstaat, verlaten de twee niet-bestuursleden van de commissie -
met dank voor de waardering - de vergadering.
Op advies van De Elf Marken heeft de gemeente Gorssel een nieu-
we straat in 't Spijk te Eefde benoemd als "Vullershof'.
De jaarstukken van de penningmeester over 1992 worden, na
bespreking, goedgekeurd. Onze vereniging is gezond, doet aan
diverse activiteiten financieel mee en is daardoor geen binnenvet-
ter.
Het ledenaantal per 1januari 1993 is 529.
Van de kadastrale atlas waren op het moment van de bestuursver-
gadering (18 januari 1993) zo'n kleine honderd besteld. De
inschrijvingstermijn loopt echter nog, dus is de verwachting
gerechtvaardigd dat dit aantal nog fors zal oplopen. De bestuursle-
den verzochten het dagelijks bestuur attent te zijn op duidelijk-
heid van het lettertype. De penningmeester zal dit met de heer de
Maret Tak opnemen.
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Bij de rondvraag wordt gevraagd of er weer een register voor Ons
Markenboek komt, het liefst vijf- of tienjarig. Een lid van de redac-
tiecommissie is reeds bezig met een tienjarig register dat gelijk
met het aprilnummer zal verschijnen.
Op een vraag of er in 1995 nog wat wordt gedaan aan de herden-
king van het feit dat het vijftig jaar geleden is dat de Tweede
Wereldoorlog eindigde, wordt medegedeeld dat er aan het verschij-
nen van een boekwerk over de oorlogsjaren in de gemeente wordt
gewerkt. De artikelen in het vorige boekwerk zitten allemaal "pan-
klaar" in de computer; later verschenen en nog te verschijnen arti-
kelen zullen worden meegenomen. Getracht zal worden zoveel
mogelijk foto's op te nemen. Te zijner tijd zullen dus nadere
berichten volgen.

H.J. Jansen op de Haar
Kleine oorzaken hebben soms grote gevolgen en dat overkwam
onze voorzitter.
Al heel lang wist hij van zijn vader dat de naam Jansen eigenlijk
onjuist was en van oorsprong Jansen op de Haar moest zijn.
Dat is dan leuk om te weten, maar verder doe je er niets mee.
Maar de zoon van onze voorzitter dacht er anders over, omdat hij
vermeld werd in het telefoonboek van Amsterdam en daardoor
onvindbaar bleek in de vele bladzijden "Jansens". Onze voorzitter
had geen behoefte aan verandering maar zoonlief ging met de
familiepapieren op stap en kreeg bericht dat een aangetoonde fout
hersteld kon worden.
Aangetoond kon worden dat de ambtenaar van de burgerlijke
stand te Deventer verzuimd had de woorden "op de Haar" bij de
geboorte van voorzitters grootvader te vermelden. De Officier van
Justitie gaf opdracht de fout te herstellen en zijn zoon heette voor-
taan Jansen op de Haar. Maar daarmee was de kous blijkbaar nog
niet af. Ook de geboorteakte van onze voorzitter werd gewijzigd,
met als gevolg, paspoort, rijbewijs, pensioentoekenning, belasting-
dienst enz. enz. moesten worden gewijzigd.
We hebben dus geen andere voorzitter maar een voorzitter met
een in ere herstelde naam, die hij te danken heeft aan een gedegen
genealogisch onderzoek... '
Hij kan er nu weer om lachen, maar gezien het vele werk dat het
meebracht was hij er niet blij mee.



4

Agenda voor de jaarvergadering op maandag 17 mei 1993 in
De Roskam te Gorssel.
Aanvang 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen van de vorige vergadering (zie Ons Markenboek, 10e
jaargang no. 3, pagina 3 en 4).

3. Jaarverslag secretaris, zie blz. 5.

4. Jaarverslag penningmeester, zie blz. 7.

5. Verslag kascommissie èn benoeming van een nieuw lid van
deze commissie.

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren J. Bakker,
W. vande Kamp en J. Nijenhuis.
Eventuele namen van tegenkandidaten gaarne voor 1 mei a.s.
indienen bij de secretaris.

7. Mededelingen inzake de viering van ons tweede lustrum.

8. Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de pauze, omstreeks 20.45 uur, zal de heer J. Eefting ons iets
vertellen over de archieven van de gemeente Gorssel, archiefon-
derzoek en de nodige toegankelijkheid ervan. Als slot zal hij graag
vragen uit ons midden beantwoorden.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 augustus 1993
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).

5

JAARVERSLAG 1992

Ook in het afgelopen jaar 1992 zette de groei van onze vereniging
zich sterk door en na het eerder passeren van de 500-leden grens
zijn we thans op weg naar de volgende barrière: 600 leden?
Het bestuur hoopt dat door velerlei activiteiten onze vereniging zo
aanspreekt dat we die grens ook ooit eens zullen kunnen over-
schrijden.
In 1992 hebben wij weer kunnen genieten van een aantal lezingen
en evenementen. Wij herinneren u aan de filmavond in Eefde, de
lezing door de heer G.J. van Zanten in Almen over: "De Oude
IJssel in beeld", de lezingen van de heer Brand J.M. Beumer in
Harfsen en Almen over Vorstendom en Gilden in Gelre.
Onze algemene ledenvergadering vond plaats op 2 juni in De Ros-
kam te Gorssel. Dit verslag is in een eerder nummer opgenomen.
Het is verblijdend dat steeds weer zoveel leden onze bijeenkom-
sten bezoeken en dit stimuleert ons bestuur om op deze weg door
te gaan.
Het systeem om bij toerbeurt de verschillende dorpen van onze
gemeente te bezoeken zullen we dan ook handhaven.
Dit jaar organiseerde de Monumentencommissie een fietstocht
door onze gemeente en zowel bij de bepaling van de route als bij de
tentoonstelling in het gemeentehuis verleende onze vereniging
medewerking.
Hierdoor hebben wij afgezien van het organiseren van een eigen
excursie, doch wellicht kan dit in 1993 weer in de een of andere
vorm gestalte krijgen.
Uw suggesties kunnen ons bestuur daarbij helpen, dus schroomt u
niet om uw wensen kenbaar te maken. Zie ook de eerdere oproe-
pen in Ons Markenboek.
Verder werden onze contacten met de organisatoren van het jaar-
lijkse St. Jaopiksfeest bestendigd en werden nieuwe afspraken
gemaakt voor 1993.
Ons Markenboek fungeert nog immer als puur verenigingsblad
voor interne berichten en mededelingen, doch trekt verder door de
velerlei interessante onderwerpen veel aandacht.
Bestuur en redactiecommissie doen hun best om het hoge niveau
te handhaven, waarbij de zeer gewaardeerde inbreng van de heer
en mevrouw Bakker te Almen gememoreerd dient te worden. Zij
staan mede aan de basis van de leesbaarheid van ons periodiek.
We prijzen ons verder gelukkig met de vrijwillige medewerking
van vele leden die op zeer verscheidene gebieden onze vereniging
steun verlenen.
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De functie van ons gebouw aan de Hulstweg te Harfsen komt door
het vele werk van een enthousiaste groep "doeners" steeds beter
uit de verf. De in de loop der jaren verzamelde artikelen worden
nauwkeurig bekeken en beoordeeld en vervolgens gerubriceerd en
opgeborgen.
Veel aandacht kregen dan ook de aanpassing en inrichting van de
lokaliteiten.
Het werk van de Archiefgroep boerderijonderzoek (e.d.) krijgt in
1993 gestalte door de tot standkoming van de Kadastrale Atlas
gemeente Gorssel 1832.
Onze contacten met zusterverenigingen in onze regio verlopen pri-
ma, soms wordt wederzijds steun verleend bij de tot standkoming
van bepaalde artikelen.
Onze leden H.J. Jansen op de Haar en N. van Wijk hebben een
grote inbreng gehad bij het jubileum van de vrijwillige brandweer
Gorssel-Almen. Zij hebben hiervoor veel archiefonderzoek gedaan
en hebben als resultaat hiervan een boekje over 50 jaar brandweer
in onze gemeente geschreven.
Ook onze relatie met officiële instanties als gemeente en provincie
is goed; als vereniging ondervinden wij steeds opnieuw waardering
en steun van die zijde en daarmee zijn we zeer verguld. Onze
mening en advies wordt bijvoorbeeld ook gevraagd voor nieuwe
straatnaamgeving en hiervoor moeten we soms weer een gericht
archiefonderzoek doen.
Onze vereniging is springlevend en dat moet zo blijven en hiervoor
kies ik als slot een paar regels uit de Nieuwjaarswens 1992 van
ons lid J.H. Goorman:
"Tochmotte wie leu neet vergeeten
da'w mekare neudig bint
en dat ut altied zo zal gaon
dat old en niej wel blif bestaon."

Voor "old en niej" gelieve u dan te lezen "onze vereniging De Elf
Marken".
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT

Inkomsten 1991 1992

Contributies f 12.385,00 f 13.525,00
Entreegelden 125,00 200,00
Bankrente 1.626,47 2.093,20
Verkoop losse boekjes 385,00 20,00
Diversen 426,50 50,00

f 14.947,97 f 15.888,20
=========================

Uitgaven

Kosten "Ons Markenboek" f 4.701,26 f 5.174,93
Ledenvergaderingen 1.283,60 1.433,65
Drukwerk-& adm.kosten 148,08 544,62
Abonn.-& contributies 286,50 200,50
Representatiekosten 222,95 343,75
Aanschaf dia's/foto's/
video/film e.d. 575,15 348,70
Tentoonst.-& opslagkosten 3.702,15 4.124,27
Computer-programma 171,83 ,
Aanschaf projektor , 428,00
Restitutie contributie 25,00 ,
Kosten kadastrale atlas , 71,20
Diversen 411,60 565,37

f 11.528,12 f 13.234,99
=========================

BALANS per 31 december 1991 1992

f 299,65
- 15.235,74
- 10.000,00

268,83

Saldo bank f 501,90
Saldo spaarrekening - 12.380,28
Saldo termijnspaarrekening - 10.000,00
Debiteuren 293,83

f 23.176,01 f 25.804,22
========================
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Krediteuren
Kapitaal

f 607,30
- 22.568,71

f 368,91
- 25.435,31

f 23.176,01 f 25.804,22
=========================

TOELICHTING:

Saldo bank-, spaar-, & termijnspaarrekening:
Het aanwezig saldo per 31 december 1992.

Debiteuren:
Nog te vorderen contributies, rente en kosten.

Krediteuren:
Vooruitbetaalde contributie en nog te betalen kosten.

SCHIETBAAN

Op 4 oktober 1892 bericht de burgemeester aan de Heer Kolonel
Kommandant 1e Reg.t. Huzaren te Deventer het volgende:
"Ik heb de eer Ued. Welgestr. met het volgende in kennis te stel-
len.
Voor enige dagen vervoegden zich ten gemeentehuize twee perso-
nen uit de buurtschap Harfsen nl. de weduwe Schepers en L.
Roerdink.
Deze personen wonen nabij het excercitieterrein en klagen over de
veelvuldige last, die zij ondervinden wanneer er door de Huzaren
uit Deventer en Zutphen wordt geschoten.
Wanneer er geschoten wordt, durven genoemde personen zich niet
buiten hunne woningen te begeven wegens het fluiten der kogels,
hetgeen voor hun zeer lastig en nadelig is.
Beleefd verzoek ik Ued.Gestr. of hierin geene verandering aan te
brengen zijn of hun voor de dagen dat er geschoten wordt eene
schadevergoeding te geven. "
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lOMEl

G.J. ter Mull

De tijd die alle wonden heelt,
Geeft van 10 mei een ander beeld,
Ons nageslacht beleeft zoveel,
Die strijd is niet meer actueel.

Het wordt de jeugd nog wel verteld,
Van honger, oorlog en geweld,
Het kind zegt argeloos en blij,
Och opa, dat is lang voorbij ...

Wat was de oorzaak, hoe de tijd,
Die naar een wereldoorlog leidt?
Recessie en malaise groot,
Geen werk, geen toekomst, drank of brood.

Een man stond op, heel fanatiek,
In rassenhaat en politiek,
Hij gaf zijn wereld werk en brood,
Hij kneedde het volk, zijn macht was groot.

Dat werk, werk voor het leger was,
Realiseer ik me later pas,
Miljoenen heeft hij zich verplicht,
En nazi-Duitsland is gesticht.

De wereldoorlog is ontbrand,
En kwam ook in ons eigen land,
Maar na vijf jaar verzet en strijd,
Werden wij eindelijk bevrijd.

De vrede luidt een tijdperk in,
Van egoïsme en gewin,
Europa één, goed of verkeerd,
Mens en religie worden geïnfiltreerd.
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De decadentie heeft gemaakt,
Dat anarchie de landen kraakt,
Een ja, of nee, wordt nu bepaald,
Door aanzien, of die 't meest betaalt.

Zo bloeit neo-fascisme op,
Weer een dictator aan de top?
De gave der nauwlettendheid,
Ziet de symptomen van de tijd.

De strijd voor volk en vaderland,
Was voor ons vijf jaar relevant,
Naast laf verraad groeit het verzet,
En wordt het leven ingezet.

Er zijn, gesneuveld in die tijd,
Zovelen in vergetelheid,
Nadenkend vraagt het kind aan mij,
"Opa, is alles wel voorbij?"

Weer wordt de stille tocht gegaan,
Wij zien memento mori staan,
Het offer aan zinloze krijg,
Ik zie nog eenmaal om; en zwijg.
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WAAR GEBEURD

A. Gotink

Het was in het jaar 1922, de Eerste Wereldoorlog lag enkele jaren
achter ons, maar in Duitsland, dat toen de grote verliezer was,
heerste diepe armoede. Het was totaal door met name de Fransen,
leeggeroofd. Eten was schaars en vooral voor de kinderen was nau-
welijks voldoende voedsel.
Nederland, dat toen nog een goede verhouding had met Duitsland,
0!lldat het zich buiten de oorlog had weten te houden, ontfermde
zich over het lot van de kinderen. Er werd een organisatie in het
leven geroepen om Duitse kinderen, voor het grootste deel uit het
Ruhrgebied, via de scholen naar Nederland te halen. En met grote
transporten kwamen ze Nederland binnen, waar ze in gastgezin-
nen werden ondergebracht.
Ook bij ons is toen een jongen geplaatst, hij heette Heins Meier,
was elf jaar en kwam uit Bochum, Maltezarstrasse 56. Zelf was ik
toentertijd twaalf jaar en kreeg een speelkameraadje en een pleeg-
broertje. We konden het samen goed vinden. Samen gingen we
naar school waar de Duitse kinderen extra Duitse les kregen.
Heins had het steeds over die "verdammte Krieg", van hout maak-
te hij zich een geweertje waarmee hij, naar hij zei, de Fransozen te
lijf ging.
Maar aan alles komt een einde en na ongeveer een half jaar gin-
gen de eerste groepen weer naar hun Heimat terug. Velen bleven
echter een jaar of soms nog langer. Ja, zelfs zijn enigen in
Nederland gebleven. Bij ons kon je ook Heins met geen stok weer
naar huis krijgen. Op ons aandringen is hij toch weer een poosje
naar zijn Heirnat gegaan, maar niet voor lang want hij voelde zich
daar helemaal niet op zijn gemak. Hij was liever boerenknecht in
Holland dan te blijven in Duitsland.
Heins kwam terug en verhuurde zich als boerenknecht. Ook zijn
~e s~men met Gerrit Rood uit Eefde (waar ?ok een Duitse jongen
lil huis was) naar Bochum geweest om kenms te maken met Heins
ouders. Het gezin bestond, naast de ouders, uit drie kinderen:
Heins, Frans en Kurt. De mensen waren bijzonder aardig en het
was voor ons een fijne vakantie. .
Terug in Nederland ging Heins met mij naar verenigingen en
clubs, waar hij zich volkomen op zijn gemak voelde. Hij is in
Nederland gebleven tot 1932. Ook aan het graven van het
~wenthe~anaa~ heeft hij nog geholpen. Helaas is hij op een onpret-
tige mamer uit Nederland verdwenen. De Nederlandse politie
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heeft hem over de grens gezet en we hebben tot onze spijt niets
meer van hem gehoord.

Maar de Tweede Wereldoorlog kondigde zich aan en Nederland is
toen niet gespaard gebleven, want op de tiende mei 1940 vielen
Duitse troepen binnen. Na een felle tegenstand van het
Nederlandse leger moest het zich helaas na vijf dagen overgeven.
Hierna groeide de haat tegen alles wat Duits was en gingen velen
in het verzet om te zijner tijd met de geallieerden samen
Duitsland alles terug te betalen wat ze ons land en volk hadden
aangedaan.
Door alles heen waren mijn gedachten toch vaak bij Heins. Zou hij
nog leven?
Het gebeurde ongeveer veertien dagen voor de bevrijding. Een
trein met Duitse militairen reed vanaf Hengelo(ü) naar Zutphen.
In verband met vliegtuigaanvallen moest de trein halt houden bij
't Elze te Eefde. De soldaten vlogen de trein uit en gingen de boe-
ren af om .eten te zoeken en te stelen, want ze hadden honger.
Onder die soldaten bevond zich ook een luitenant die aan boer
Tushuizen vroeg waar ze zich bevonden, waarop Tushuizen ant-
woordde: "Jullie zijn hier in Eefde". Daarop vroeg de luitenant:
"En waar woont dan Albert Gotink?". Bij deze woorden schrok
Tushuizen maar wees toch in de richting van ons huis. Toen de
groep militairen bij onze boerderij aankwam, was ik niet thuis en
zaten mijn huisgenoten met hen opgescheept. De luitenant wilde
zich aan mijn vrouw bekend maken, maar ze kon hem niet ver-
staan en hield zich ook een beetje op een afstand. Toen ik even
later thuis kwam, sprong de luitenant in de houding en riep luid:
"Ach, da hast du doch Gotink. Kennst du mir noch? Ich bin Frans
Meier, Heins Bruder." Ik kende hem niet terug, want toen wij in
Duitsland waren was hij nog maar een knaapje van tien jaar. En
twintig jaren waren al voorbijgegaan. Toch hield ik mij een beetje
op de vlakte want ik dacht, je kunt nooit weten, wees voorzichtig
a.u.b. Maar door ons praten werd het gesprek toch wat vertrouwe-
lijker. Toen hij echter over de oorlog begon, kon ik mij niet meer
stilhouden want hij deed zich voor als een echte nazi, die de over-
winning al voor zich zag. Ik schreeuwde hem toe: "Du bist ver-
rückt. Deutschland hat den Krieg verloren." Mijn vrouw stootte
mij aan, d.w.z. dat ik mijn mond moest houden. Maar goed, ze
dropen af, hoewel enkelen 's avonds terug kwamen, onder wie ook
luitenant Frans Meier. Toen vertelde hij over zijn broer Heins,
mijn kameraad uit vroeger jaren. Hij zei dat Heins gesneuveld
was bij Stalingrad. En bij dit gezegde begon hij te huilen en ook bij
mij kwamen de tranen te voorschijn. Ik liet hem nog een foto zien
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waar Heins met mij op stond. Hij snikte: "Mein lieber Bruder. Er
ist nicht mehr."
Diezelfde avond is ook Frans weggegaan en we hebben niets meer
van hem gehoord tot 1953, acht jaar na het einde van de oorlog. Er
kwam een grote slee het erf oprijden en wie stapten uit de wagen?
Juist, Frans Meier met zijn Vrouw. Hij had de oorlog overleefd
maar zijn beide broers, Heins en Kurt, waren gesneuveld. We heb-
ben toen gezellig gepraat. De voormalige naziman was veranderd
in een nazihater. Ik zei nog: "Wat ben jij veranderd. Toen blies je
nog zo hoog van de toren en je wilde mijn woorden niet geloven.
Nou breekt mij de klomp." Hij antwoordde: "Albert, ik kon niet
anders. Ik moest wel, anders hadden ze me onherroepelijk de
kogel gegeven. Ik verlangde ook naar mijn vrouwen kinderen".
Zijn vrouw zei nog dat ze drie broers had verloren, "oh, die ver-
dammte Krieg". En zij begon te huilen.

Nog één keer heb ik iets gehoord van Frans Meier.
In 1990 verbleef de Eefdenaar Rozeboom met vakantie ergens in
Duitsland. In een restaurant kwam hij in gesprek met enkele
Duitsers. Toen hij vertelde, dat hij uit Eefde kwam, vroeg iemand
hem naar de familie Gotink en nodigde ze tevens uit voor een
bezoek bij de familie Meier.
Dat laatste is tot op heden nog niet gebeurd maar het bovenstaan-
de verhaal is waar gebeurd.
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STRAATNAAMGEVING IN BEZETTINGSTIJD

H. Schoenmaker

1. Bezettingsmaatregel

Op last van de Duitse bezetter dienden de namen van wegen en
straten die genoemd waren naar leden van het Koninklijk Huis te
worden veranderd. In de gemeente Gorssel betrof dit alleen de in
het dorp Eefde gelegen Julianalaan.
Ingevolge de bezettingsmaatregel wijzigde de burgemeester der
gemeente Gorssel bij zijn besluit d.d. 25 februari 19421 de naam
Julianalaan in Juliana van Stolberglaan. Namen van historische
figuren uit het Huis van Oranje vielen niet onder het verbod.
Juliana van Stolberg was de moeder van Willem van Oranje,
vader des vaderlands (1533 - 1584).

2. Herstel naamgeving naar leden van het Koninklijk Huis
Bij brief d.d. 5 april 19452 verzocht de waarnemend commissaris
der Koningin in de provincie Gelderland aan de burgemeesters der
gemeenten gelegen in het bevrijde gedeelte der provincie
Gelderland om de oorspronkelijke toestand van de straatnaamge-
ving naar leden van het Koninklijk Huis zo spoedig mogelijk te
herstellen en hiervan door het doen aanbrengen van gewijzigde
straatnaambordjes aan de bevolking te laten blijken.
Na de bevrijding werd de Juliana van Stolberglaan herdoopt in
Julianalaan.

3. Nieuwe namen van wegen
Bij het onder 1 genoemd besluit, welk besluit geen motivering of
toelichting bevat, werd tevens aan twee wegen een naam gegeven.
Deze beide wegen lagen in het Epserbos.
De klinkerweg die de verbinding vormt tussen de Larense kunst-
weg, thans genaamd Lochemseweg, en de Wentholtweg werd
genoemd Van der Feltzweg. De reden dat in dit gebied een weg is
genoemd naar Van der Feltzê, eigenaar en bewoner van het
Hassink te Epse+, is geweest dat hij samen met burgemeester
Wentholtf zich nogal beijverd heeft voor de exploitatie van het
Epserbos, ten noorden van de Lochemseweg.f De naam Van der
Feltzweg is na de oorlog gehandhaafd.
De weg die ligt tussen de Larense kunst.weg, thans genaamd
Lochemseweg, en de spoorweg Zutphen - Deventer, werd genaamd
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Zwarteweg. De betekenis van de naam Zwarteweg is niet bekend.
De Zwarteweg bestaat niet meer. De weg is later opgenomen in de
Merelweg.
Behalve deze twee nieuwe namen van wegen in Epse en de naams-
wijziging van de Julianalaan in Eefde is tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de straatnaamgeving van de gemeente Gorssel
niets veranderd.

Noten:
1. no.54.

2. nummer 1386/3.07.155.2170/Z,onderwerp: Straatnamen.

3. Theodoor Eliza Jacobus Baron van der Feltz, geboren te
Twello 28 oktober 1880 en overleden te Teuge 14 november
1951.

4. Door bombardement in maart 1945 verwoest en niet herbouwd.

5. Ludolph Reinier Wentholt was burgemeester der gemeente
Gorssel van 1928 - 1940.

6. Jansen, Henk, Van Gerstlo tot Gorssel, (Gorssel), (1984),
p.71; .
Redactie Ons Markenboek, Namen van wegen (6), OMB 6.1.22
in welk artikel abusievelijk de letter "t" niet wordt vermeld i~
Van der Feltz en Van der Feltzweg.

Bron:
Gemeentearchief Gorssel (GAG) semi-statisch archief code -
2.07.155.2 dossier Namen van wegen, straten, pleinen en~. 1938-
1977.
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EESTERBRINKWEG

H. Meedendorp

Waar komt de naam "Eester" vandaan werd mij gevraagd door
iemand die de Eesterbrinkweg en de Eesterbrink goed kent en die
zelf door iemand anders was gevraagd naar de naam "Eesterzicht"
op een woning. Waar kijkt die woning op uit?
Dat zoeken we bij onze redactie even uit, was mijn antwoord, want
ook mij was hierover niets bekend.
Het woord "eest" is echter wel in woordenboeken te vinden, maar
"eester" niet, ook niet in een dialectwoordenboek.
De veronderstelling dat het wat met "oosten" te maken heeft, zoals
werd geopperd, kon niet worden achterhaald. En vragen aan enke-
le voormalige bewoners van de Eesterbrink, leverde alleen maar
op dat die er ook wel nieuwsgierig naar waren, maar de naam niet
konden verklaren.
Met zulke vragen hoef je echter niet zoveel overhoop te halen. Een
telefoontje naar onze voorzitter en het antwoord is er.
Bij "Eester" moet men denken aan "Eschede" (uit te spreken als
"Eeschedee"). De laan van Eschede loopt van de Zutphense weg,
dicht bij de Flierderbeek - zonder water - naar de boerderij
"Eschede". Over deze boerderij en de omgeving kunt u lezen in het
boek "Van Gerstlo tot Gorssel" dat in 1984 verscheen en door onze
voorzitter werd geschreven. Hij behandelt daarin deze omgeving
onder het hoofdstuk "Eesterhoek".
De Eesterbrinkweg loopt van de kruising Laan van EschedeN os-
weg/Eesterbrinkweg naar de Quatre Brasweg. De buurt wordt
daar Eesterbrink genoemd, gezien het ook nu nog enigszins brink-
achtig karakter (brink: a. erf om een boerenwoning; b. plein of
vlakte in de kom van een dorp). En het totaal valt onder de
"Eesterhoek".
Waarom "Eester"?
Omdat dit woord een verbastering is van "Eschede". Het woord
"Eschede", dat voor de marke van Eschede en voor de omgeving
van de boerderij gold was voor de bevolking bij gebruik van
samenstellingen een "moeilijk woord". In de loop der jaren vond
verbastering van Eschede in Eester plaats. Geen "Eschedese
brink" en geen "Eschedese hoek" meer; dat was allemaal veel te
lang. "Eester" , kort en krachtig! Vandaar dat er niet gezocht
behoeft te worden in woordenboeken; de naam is net zo plaatselijk
als de naam Eschede.
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Eesterbrinkweg

Laan van Eschede met op de achtergrond links de boerderij Eschede
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De bank in Gorssel

Het uitzicht vanaf bovenvermelde bank

19

NOTITIES

Harm Degenhart

23. Mr J.O. Thatebanken in de gemeente Gorssel
Twintig jaar geleden om precies te zijn op 24 mei 1973 kwamen in
het gemeentehuis van Gorssel enkele inwoners van de gemeente
Gorssel bijeen op verzoek van de beide wethouders H.J. ter
Meulen en A. Wiehers ter bespreking van het afscheid van de in
1940 benoemde burgemeester Mr J.O. Thate die in verband met
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn ambt van
burgemeester der gemeente Gorssel op 30 november 1973 zou
neerleggen.
Ten gevolge van deze bespreking vormde zich een comité uit de
inwoners van de gemeente Gorssel. Het comité besloot uit waarde-
ring voor burgemeester Thate als een blijvend aandenken in elk
van de zes woonkernen een bank op een mooi punt te plaatsen.
Dit besluit kon worden uitgevoerd. De banken bevinden zich op de
volgende punten, in alfabetische volgorde:
Almen: aan de Whemerweg (tussen de Berkelweg en de Termeu-
lenstraat) bij een plantsoentje achter de brandweergarage.
Eefde: aan de rand van een gazon aan de Ensinkweg tegenover de
Egginkskamp.
Epse: in een plantsoentje aan de Lochemseweg hoek Het Wansink.
Gorssel: in een driehoekig bosperceel bij het kruispunt Esdoorn-
laan - Lindenlaan.
Harfsen: aan de Ericalaan ter hoogte van de Hulstweg.
Joppe: aan de Eikeboomlaan bij de kruising met de Joppelaan,
tegenover de standplaats van het rijdend postkantoor.
Alle banken dragen het opschrift:

Burgemeester J.O. Thate
1940 - 1973

De banken hebben dringend een opknapbeurt nodig. Het opschrift
is bijna niet meer te lezen.
Bij de bevolking is het bestaan van de Thatebanken vrijwel onbe-
kend.
In deze jachtige tijd snellen de automobilisten, de race- fietsers en
de joggers aan deze banken voorbij. Zelfs de recreatiefietser en de
ouder met kinderwagen gunnen zich geen tijd meer even te rusten
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op een Thatebank om te genieten van het uitzicht vanaf een mooi
punt in de gemeente Gorssel.
(Zie ook notities nummers 14 en 22).

Naschrift redactie:
In Gorssel wordt wel veel gebruik gemaakt van de aldaar
geplaatste bank, zowel door inwoners (ouderen die hier een rust-
punt vinden tijdens een wandeling) als door toeristen in de zomer-
maanden. Vaak wordt hier een broodje en meegebracht drinken
genuttigd.

Uit het gemeentelijk brievenboek

Op 3 januari 1893 meldt de burgemeester aan de heer Adjunct
Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te Arnhem het
volgende: dat als geneeskundigen gevestigd waren
A.M. Frederiks te Almen en F.P. Schuitemaker te Gorssel.
Tandmeester, apothekers, drogisten en vroedvrouwen waren hier
niet gevestigd.

In een ander bericht van 3 januari 1893 wordt aan de
Commissaris der Koningin gemeld, dat in de gemeente twee
stoomkoren en lijnmeelmolens zijn nl. van P. Lok te Eefde met een
machine van vijfpaardekrachten en van G.J.J. Rensink te Gorssel
met acht paardekrachten.
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VERMELDENSWAARDIGE BRANDEN IN
ONZE GEMEENTE (2)

H. Meedendorp

5.
Eefde is wederom aan de beurt. Op 14 mei 1853 sloeg de bliksem
in de "Eefdeschen Windkorenmolen" . Die stond weldra "in volle
vlam en stortte binnen weinig tijds tot op het muurwerk brandend
ineen zonder dat de in allerijl toegesnelde brandspuit uit het
naburig Warnsveld en later die van Almen en van Harfsen iets
van belang tot blussching hebben kunnen toebrengen. De mole-
naar Cornelis Antoni Bast, die op het oogenblik van het inslaan
des bliksems tegen een der geopende deuren onder den molen
stond, is evenals den landbouwer Harmen Ezerman, op het Erve
de Voort te Eefde, die bij zijn paard voor de kar mede onder den
molen stond, van dit onheil het slachtoffer geworden terwijl de
zeventien jarige broeder des molenaars, die zich tusschen deze bei-
de personen op eenen wagen onder den molen had geplaatst, geen
letsel heeft bekomen en in de grootste ontsteltenis, toen hij zijn
broeder en Ezerman na den hevigen donderslag zag vallen, naar
het nabijgelegen molenaarshuisje liep, om hulp te halen, waar-
heen de bewusteloze molenaar werd heengedragen, die zoo men
meent nog eenige teekenen van leven gaf, die weldra geheel
ophielden, zijnde het lijk van Ezerman eenigen tijd later in bijzijn
van den Wethouder A. Kornegoor te Almen, gestrekt liggende over
zijn mede gedood paard uit den brandenden molen gehaald en
naar de nabijgelegen bakkerswoning overgebracht, op welke aan-
geduide plaatsen de beide lijken ongeveer een uur na hunnen plot-
selingen dood door mij zijn gezien" (mij is de schout).
De in allerijl toegesnelde brandspuiten kwamen natuurlijk te laat
door de afstand die moest worden afgelegd.

6.
In hetzelfde j aar kwam ook het dorp Gorssel twee keer in de ban
van een brand. De eerste was op 24 juni 1853. Aan de oostzijde
"des rietdaks op de woning van den landbouwer en houtteller E.J.
Dommerholt, staande bij de Houtwal op het erve Dommerholt"
werd des avonds omstreeks acht uren brand ontdekt. Deze nam zo
~ne~de ove~hand dat het gebouw binnen de kortsten tijd: "geheel
in h~ht laaije vlam staande in den asch is gelegd, zonder dat van
den inboedel, in weerwil der in allerijl toegesnelde hulp, veel heeft
kunnen worden gered".
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Als oorzaak werd vermoed bliksem of het stoken van een schoor-
steen. Er was geen aanleiding om aan brandstichting te denken.
De brandspuit uit Gorssel, die uiteraard weer met "den meesten
spoed" naar de brand was getogen kon dit maal goede diensten
bewijzen door de verspreiding van de vlammen te beteugelen,
evenals de "later toegesnelde brandspuit bij het Joppe, welke
pogingen, waarbij den ijver en goeden wil van de brandmeesters,
geaffecteerden en verdere Ingezetenen, niet genoeg kan worden
geroemd".
Een pluim voor allen. In de verslagen wordt trouwens in het alge-
meen de brandweer geprezen om "met spoed toesnellen" en het
werk, voor zover men tijdig aanwezig kon zijn.
Door de gunstige zuid-westen wind konden de nabij staande
schuur op het erve Schurink en de aanzienlijke massa's akker-
maals- en ander hout op de Houtwal geplaatst, behouden blijven.
Tot zover uit het rapport. Hieruit blijkt duidelijk dat in die tijd de
Houtwal zijn naam eer aandeed. Verscheping van de in de bossen
gekapt hout voor o.a. de mijnen en leerlooierijen. De heer
Dommerholt moest blijkbaar ook de bomen tellen, want als beroep
is naast landbouwer ook houtteller aangegeven. Bekend is dat bij
de Houtwal "eekschuren" waren, waar het akkermaalshout van de
bast werd ontdaan. Akkermaalshout is eikenhakhout dat om de
zes à tien jaar werd gekapt en daarna geschild. De bast werd als
looistof gebruikt in leerlooierijen.

De Houtwal is nu de Houtwal niet meer. Sedert enkele jaren is dit
particulier terrein niet meer toegankelijk om er te kunnen genie-
ten van het uitzicht, de scheepvaart, de vogels, kortom de natuur
in de uiterwaarden aan weerszijden van de IJssel.
Het voetveer van Tuitert, waarvan hier een foto is opgenomen is al
een groot aantal jaren uit de vaart. Het café met terras, dat in de
zomermaanden erg druk werd bezocht, dient nu alleen maar meer
tot woning. We geven nog een beeld hiervan toen het in bedrijf
was.
Twee jaren geleden kwam er een nieuw fiets/voetveer voor de
zomermaanden, enkele honderden meters ten noorden van de
Houtwal. Van het tweede pontveer, dat het vorig jaar in gebruik
was, hierbij een opname.
De verbinding met Wilp en omgeving is zeer in trek. Tenslotte nog
een afbeelding van de Houtwal zoals deze er nu uitziet, genomen
vanaf voormelde veerboot. Het voormalig café ligt er, nu witge-
schilderd, prachtig, evenals de tweede woning, die het vroegere
houten noodverblijf (na verwoesting van het café in de tweede
wereldoorlog gebouwd), is gaan vervangen.
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Veerman Tuitert.

Het veer in 1992
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De Houtwal nu
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Deze woning is op de foto niet zo duidelijk te zien, wel de boerderij
van de familie Wolters. (Het Dommerholt)
Het geheel heeft een prachtig gazon. Prachtig voor degenen die er
wonen; verdrietig voor al diegenen die in vroegere jaren op deze
plaats zoveel tijd met veel plezier hebben doorgebracht en de oude
toestand graag bestendigd hadden willen zien. Zie ook het artikel
over de IJssel van H.J. Jansen, opgenomen in het januari nummer
1990 van Ons Markenboek, 18e jaargang nr. 1, blz. 21 en volgende

(
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7.
De volgende brand in Gorssel in hetzelfde jaar, n.l. op 21 septem-
ber 1853, had ernstiger gevolgen.
Op "den Oldenhof" brandde des nachts om twaalf uur de bakkerij
van Jan Willem van der Meij af. Bij reddingspogingen liep de bak-
ker zulke zware verwondingen op, dat hij de volgende morgen in
het logement "de Roskam" hieraan overleed. Zijn oudste, 13 jarige,
zoon, die na de brand dood werd gevonden onder een verbrande
trog in de bakkerij, werd gebracht naar het huis van Hendrikus
Draaijer, het naast bij de brand gelegen, waar de heelmeester van
Gorssel, W.F. Schummelketel een verslag opmaakte.
Ingezetenen uit de gemeente en ook uit naburige gemeenten heeft
"het mogen gelukken de voortgang van den brand te stuiten met
behulp der beide brandspuiten, geplaatst in het dorp Gorssel en
bij den Huize Joppe, waarbij de voor eenige jaren daargestelde
brandkolk in de kom van dit dorp veel dienst heeft bewezen, als
ook door het dempen met aarde van den hevigen vuurgloed der
opgehoopte schors, welke een hoogst dreigend aanzien had".
De oorzaak van de brand werd "gegist" in het stoken van de bak-
kersoven en de daarbij "licht vlambare" voorwerpen als hout,
koren enz. Twee konijnen en een varken werden gered.
Behalve takken werd voor de oven blijkbaar ook veel schors
gebruikt; voor eigen gerief werden een varken en twee konijnen op
de deel gehouden.
Inwoners uit de gemeente en naburige gemeenten hielpen blussen.
"Uit de gemeente" zullen wel inwoners uit Gorssel zijn geweest.
"Uit naburige gemeenten" vermoedelijk personen die de nacht in
het logement "de Roskam" doorbrachten en van elders kwamen.
En zij allen blusten met behulp van de brandspuiten. Een vaste
brandweerploeg was vermoedelijk nog niet aanwezig, tenzij die
onder het woord "brandspuiten" wordt begrepen.

r
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8.
Bosbrand bij Epse op 28 juni 1857.
Zestien ha 20-jarige dennen, heide en opslag ging verloren, waar-
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van de Douarière Bruce van het landgoed Hassink en de landbou-
wer G. Roeterdink in Epse eigenaren waren.
"Gerritjen Harmanna en Everdina Zandscholten, respektievelijk
10 en 4 jaren, waren samen met Alberdina en Hendrika Maria
Schutte, respektievelijk 12 en 5 jaren, de oorzaak." Ze hadden zich
"spelend bevonden nabij den woning der Ouders van eerstgemeld
meisje en die het voornemen hebben opgevat om een vuurtje te
stooken in eene ruime sloot, gelegen tusschen twee dennenbos-
schen, het eene aan de oostzijde van Mevrouw de Douarière Bruce
en het ander aan de westzijde van den landbouwer G. Roeterdink
te Epse en daartoe een hoopje dennenfobers of zaadbollen en
sprikken verzamelden, terwijl eerstgemelde naar huis was geloo-
pen, om een drietal strijkzwaveltjes of lucifers te gaan halen,
waarmede zij met het laatste zwaveltje, daar de wrijving der twee
eersten over een plankje mislukte, het vuurtje ontsteken, waarvan
de vlam weldra hoog opsloeg en zich aan de dorre heide langs de
boorden van de sloot mededeelde, waarop de kinderen een angstig
geschrei hadden aangeheven, hetwelk de moeder van G. en E.
Zandscholten, met name Janna Wassink, in haar huis hoorde en
buiten gekomen de brand in de sloot zag, die reeds de naastbij
zijnde dennen aan weerszijden van den boord had aangetast,
waarop door haren zoon Klaas bijgestaan, nog getracht heeft door
aanvoer van water het vuur te blusschen, doch tevergeefs, hetwelk
zich met de grootste snelheid in een oostelijke richting door het
bosch van Mevrouw de Douarière Bruce verspreidde".
In het verslag vallen o.a. op: het gebruik van zwaveltjes en dat de
brand zich aan de boorden van de sloot meedeelde.

Het huis toebehorende aan den Heer A.A. van Dick te Zutphen, is
door de Tielsche Maatschappij tegen brandschade verzekerd, doch
de pachters brave oppassende lieden, hebben bij dit onheil hunnen
geheelen inboedel, bouwen melkgereedschappen, drie jonge var-
kens enz. waarvan niets geassuradeerd was, verloren een verlies
dat zij niet in staat zijn uit eigen middelen te boven te komen."

10.
Hiervoor en in het vorig nummer is wat uitvoeriger ingegaan op
negen van de twee en twintig vermeldenswaardige branden die
door de heren Jansen en van Wijk werden gevonden. De niet ver-
melde branden tot het jaar 1962, geef ik hieronder weer, zoals zij
in het kort werden vermeld in de jubileumuitgave van de vrijwilli-
ge brandweer.

* 22 september 1855. In Harfsen brandde toen de Voort af (tegen-
over "De Plumpe") van Gerrit Jan Beltman. Hierbij waren de
brandspuiten van Almen, Harfsen en Laren aanwezig.

* 22 april 1857. Het Erve 't Bouwhuis in Almen afgebrand; bewo-
ner Meijerink en eigenaar De Ehze. Verzekerd bij de Zwolse
Assurantie Maatschappij. Uit het rapport: "De toegesnelde brand-
weer kon de brandende puinhoop blusschen".

9.
Op 22 mei 1861 werd omstreeks vijf uur in de middag de bouw-
manswoning op de katerstede "Borghaar in de buurtschap Eefde"
binnen een half uur in de as gelegd.
"Vermoedelijk is deze brand ontstaan door eenig gebrek aan den
schoorsteen in de kamer, waar dien dag gestookt is en heeft zich
het eerst in het achterhuis geopenbaard, zoo verbazend snel toene-
mende, dat de vrouw, die zich alleen te huis bevond, ter nauwer-
nood haar kind met de wieg uit de keuken konde redden, en de
man die op den akker werkzaam was en ijlings ter hulp toeschoot,
nog slechts een koffer met kleedingsstukken uit het brandende
huis heeft kunnen sleepen."
"Wegens gebrek aan water, die het aanvoeren van eene der naast-
bij geplaatste brandspuiten noodeloos maakt, heeft men onder
mijn (=burgemeester) toezigt de verspreiding van den vuurgloed
door het dempen met aarde gestuit.

* 25 februari 1858. Brand in het Koetshuis van het Hungerink te
Eefde. Hierbij wordt melding gemaakt van de brandspuit van
Nederlandsch Mettray, naderhand bijgestaan door de spuit van
Zutphen.

* 20 juli 1859. Brand op het erve de Haytinkhofte Gorssel.
De brand begon in de schuur, daarna naar het woonhuis en dan
naar het nabijgelegen huis van de daghuurder Hendrik Draaier.
(Dezelfde Draaier denkelijk waar het zoontje van van der Meij
werd gebracht bij de brand op Den Oldenhof, vermeld bij 7).
Eigenaars van de Haytinkhof: Jan Willem Zandscholten en zijn
echtgenote Gerritjen Wassink en Gerritjen Brinkman, halfzuster
van Gerritjen Wassink en Weduwe van Lammert Tuitert. Huis en
inboedel van de Haytinkhof waren verzekerd; het huis van
Draaier ook, doch de inboedel niet.

* 13 februari 1861. Brand van de Moespot te Epse van Jan Willem
Dommerhold. Uit het rapport: "Brandspuit van Joppe kwam
ijlings toegesneld en kon alleen de balken nog blussen".
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* 5 november 1861. Brand bij Engbert Floors, mr.Timmerman te
Epse. Wegens gebrek aan water geheel afgebrand. Hulp verleend
door brandspuit Joppe.

Welgeteld zijn er nu vijftien van de twee en twintig branden aan
de orde geweest. Er rest dus nog een aantal voor het volgend num-
mer van Ons Markenboek.
In het eerste artikel staat op blz.13 "Dit jaar vierde de vrijwillige
brandweer ". Dat klopt wat betreft het jaar waarin ik het arti-
kel schreef (1992). Maar niet met het tijdstip waarop het ver-
scheen (januari 1993). Maar dat zult u wel hebben begrepen.

HUIZE "DE VOORST" NA DE BRAND IN 1943

M. W. Enserink

28 maart 1893
Volgens de nieuwe drankwet werden vanaf 1 maart de eigenaren
van de zgn. sterke drankwinkels verplicht in de gebouwen te
wonen.
D~ betreffende eigenaren: de heren P.C. Ovink te Almen, G.
DIkkers te Gorssel en L. van der Meulen te Joppe vroegen hiervan
ontheffing. Ze baseerden het verzoek op grond van: Ovink woonde
op _ uur van de drankwinkel, Dikkers 1 à 2 minuten en L. V.d.
Meulen 5 minuten.

Een nuttige geschiedbeschrijving heeft H. Schoenmaker m.i. gele-
verd door de legendevorming rondom de vermeende sabotage
(brandstichting) in Huize "De Voorst" te ontzenuwen. Intussen is
de legendevorming voortgezet doordat Willy Brinkman, zij het met
een vraagteken, het woord sabotagedaad heeft overgenomen in
haar prachtige fotoboek "Gorssel - Eefde - Almen - Harfsen - Epse -
Joppe van 1900 tot nu" (van geyt productions, 1991, pag. 14) uit
het bedoelde jubileumboekje van de brandweer.
Het is misschien de moeite waard na te gaan hoe de geruchten
rondom "De Voorst" zijn ontstaan in de oorlog, na de brand. Daar
bestond dan ook wel aanleiding voor, gezien de geheimzinnigheid
die het huis in 1943, 1944 en een stukje van 1945 omringde.
Zoals Schoenmaker al vermeldde, was het de bedoeling in augus-
tus 1943 dat het Departement van Koloniën er zou worden onder-
gebracht. Nu, dit is doorgegaan, en wel in de restanten, (blijkens
het rapport van de Rijksgebouwendienst waren dit dus 2 kamers
in de linkervleugel op de belétage en de vertrekken in het souter-
rain).
Blijkens het verhaal van Frits Bosch uit Zutphen, later te Eefde,
in Zutphens Dagblad van 30 maart 1985, moest deze illegale wer-
ker vluchten uit Zutphen en zorgde de ook zwaar gezochte "Dolf'
(Hans Peters) ervoor dat Bosch kon onderduiken in Huize "De
Voorst", waar Peters ook zat. Bosch zegt hierover: "Een deel ervan
was verbrand, maar de vleugels stonden nog. Daar waren boeken
over de overzeese gebiedsdelen heengebracht. Er zaten mensen
van het departement. De Duitsers zaten er ook, maar die lieten die
lui van het departement met rust".
Peters en Bosch waren niet de enige onderduikers daar, want
"Dolf' had ook gezorgd (wanneer?) voor een veilig plekje voor
"Floor" (Joh. van Baasbank), die uit Barehem moest verdwijnen
omdat hij werd gezocht daar hij als lid van de verzetsgroep Laren-
Noord had meegedaan aan transporten van gedropte wapens en
vernieling van telefoonkabels.
Deze onderduikers gingen niet stilzitten. Bosch vertelt: "Er was
daar een wc-ruimte, die was zo'n meter of vier diep. Ik was daar
eens en toen voelde ik de muur bewegen. Het bleek een houten
schot te zijn dat een soort koker afsloot naar de jachtkamer. En ik
hoorde Duits praten. We konden de Duitsers afluisteren! We hoor-
den dat op de plek waar nu het nieuwe kerkhof is, afweergeschut

Belastingmisère 1923
Uit Gorssel, Departement Zutphen, wordt gemeld dat verschillen-
de vermogende ingezetenen voornemens zijn deze gemeente te ver-
laten nadat een voorstel van B & W tot een billijker verdeling van
lasten over te gaan met één stem meerderheid is verworpen.
De hoogstaangeslagene neemt zich thans voor zich in Zwitserland
te vestigen. Helaas zal alleen diens vertrek een verhoging van de
belasting voor de achterblijvers met ongeveer 1/3 ten gevolge heb-
ben.

Bron: Maatschappij belangen (Ned. Mij voor Nijverheid en
Handel).
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zou worden geplaatst. We zagen ze graven en de lopen verrijzen.
We gaven het via onze zender door aan de geallieerden. Twee
dagen later een luchtgevecht tussen een Duits en een Engels vlieg-
tuig. De Duitser werd neergeschoten en even later kwam er een
bombardement op het geschut."
Met deze zender, die eerst bij Thieme in Zutphen stond opgesteld,
was ook doorgegeven dat op Huize "De Voorst" Duitse militairen
een commandopost hadden en dat ze die ook maar eens met een
bommetje moesten bestoken. Dat gebeurde op 24 maart 1945 en
kostte één der onderduikers het leven. Tegen de avond, maar nog
wel bij daglicht, kwamen twee gevechtsvliegtuigen, waarvan de
voorste met de mitrailleur alles wegvaagde wat bewoog, waarna
de tweede bommen afwierp. "Floor" hoorde en zag het gevaar
naderen en wilde achter een muurtje kruipen, maar werd toch
dodelijk getroffen. Johan J. van Baasbank was geboren in
Bloemendaal, had zijn beide ouders verloren, was scholier, dook
eerst onder in Barehem bij W.R. Prinsen en werd 21 jaar.
Er blijven nogal wat vragen over omtrent het lot van Huize "De
Voorst" na de brand in 1943. Contact met Eefdenaren schijnt er
nauwelijks te zijn geweest. Was misschien wel beter ook. En ook
krijgen we de indruk dat over het algemeen in de gemeente
Gorssel meer aandacht uitging naar het administratief verzet, dat
prima liep, dan naar het gewapende verzet.
Misschien heeft iemand van onze lezers ooit iets gehoord over die
periode. Laat het dan weten aan de redactie of aan een bestuurslid
van de vereniging.
Waar werd "Floor" begraven en wie waren erbij?
Wie zorgde dagelijks voor de onderduikers daar? Waren dat men-
sen uit Den Haag die met het "departement" meegekomen waren?
Waar kwam het zendertje vandaan en werden de berichten ook
beantwoord? Is het mogelijk dat de komst van de vliegtuigen
vooraf bekend werd gemaakt? Allemaal vragen om het hele
gebeuren rond te krijgen, wat na 50 jaar misschienniet meer zal
lukken .....

EEN HOUTVERKOOP IN 1882

A. Hoekstra

In de derde aflevering van de derde jaargang van "Ons
Markenboek" heeft een artikel gestaan van W.R. Muller, getiteld
"Erve De Buitenkamp" in Epse. De heer Muller, oud-redactielid,
beschrijft hierin o.a. de "Veiling van Boomen", zoals die beschre-
ven is in het veilingboekje van 1894. Hoeveel die bomen, dennen,
eiken en beuken opbrachten, vermeldt hij niet.
Van de heer E. Stormink, die woont op "Klein Walle" in Gorssel
ontving de redactie opnieuw een fotocopie van een notariële akte,
ditmaal betreffende een houtverkoop in 1882. Evenals de verpach-
ting in 1883, beschreven door de heer H. Meedendorp in "Ons
Markenboek" (10e jaargang, no. 3), stond deze verkoop onder lei-
ding van "Pieter van Andel, candidaat Notaris te Warnsveld, als
bekend gemachtigde van Notaris Kleijn te Gorssel". Ze vond plaats
in "De Roskam" te Gorssel op donderdag, drieëntwintig februari
1882, 's middags om twee uur, op verzoek van de eigenaar Klaas
Stormink "wonende onder Gorssel"; het hout lag "onvervoerd op
hun groeiplaats zijnde een bosch gelegen nabij het Dommerholt
onder Gorssel".
Wat vooral opvalt in deze akte zijn de prijzen die de bomen
opbrachten. De duurste den bracht op f. 5,75, de duurste peppel
f. 17,-; een heel dennenbos f. 5,30 en een "stobbe" zelfs f. 2,90. De
totale opbrengst was f. 185,45. Een heel kapitaal in die dagen, al
moest er nog f. 2,90 af voor de registratie in Zutphen.
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H.J. Jansen op de Haar

TE ELFDER URE: NOGMAALS HET ELFUUR

Op aanwijzing van de heer Roording uit Doetinchem ben ik spoor-
slags naar het Elfuur gerend en met de rug tegen de oostmuur van
het huis gaan staan en zag tot mijn verbazing dat het geen elf uur
was maar één uur. Teleurgesteld ben ik naar de zuidkant gegaan
en zag weer dat het één uur kon zijn. Toen maar geprobeerd aan
de westkant van het huis, maar jammer genoeg was het toen drie
uur. Dan maar naar de noordzijde van het huis, maar daar wist ik
helemaal niet meer hoe laat het was, maar wel later dan elf uur.
Aan de oostkant keek ik nog eens goed en zag toen duidelijk dat de
Elfuursweg de langste weg is (van 't Elf Uur naar de Huzarenlaan
te Joppe) en de kleine wijzer de Molenweg moest zijn, die maar
reikte tot aan de Joppelaan en kennelijk de kleinste is.
De redactie vond het wel een nieuwe zienswijze, die echter niet
door mij wordt gedeeld.
Daarom wil ik er nog een nieuwe zienswijze aan toevoegen: Het
woord "elf' heeft meer betekenissen, namelijk 1. als telwoord en 2.
in de betekenis van "geest". Nu hebben geesten de onhebbelijke
gewoonte om hun aanwezigheid kenbaar te maken om of op het
middernachtelijk uur, dus om 12 uur. Onze geest maakte hierop
een uitzondering en ging één uur eerder aan het rommelen en
daar hielden de mensen in vroeger tijden degelijk rekening mee en
meden daarom om elf uur dat kruispunt van wegen. In onze ver-
lichte tijd zijn de geesten verdwenen, maar wat gebleven is, is het
Elf Uur.
Ik vond ook nog een foto uit de beginperiode van het huis, althans
ik meen dat het zo is. Omdat het echter niet zeker is, vraag ik
opheldering aan onze lezers. Ik wil heel graag zekerheid. Een der-
de zienswijze bewaar ik voor de volgende uitgave. Het Elfuur
wordt zo een aardig feuilleton of stripverhaal
zonder tekeningen.

Is dit een foto uit de beginperiode van het huis?

Het pand enkele jaren geleden.
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J.H. Goorman

dags veur de hele buurte roggebroojen met, de boeren leeten dee
daor bakken van eigen verbouwde rogge. Ik wete nog good, wee as
kinder mossen die dan 's aovens ophalen, daor lei dan een grote
stapel op de koelbak in de waskamer .
Nameuje had d'r vake een olde scholdook aover ehangen veur de
katten dee wollen nog wel is metpruufen. Dee scholdook hung
meestal an zo'n olden vierkanten stool met zukke knûpkes baoven
an de leuning.
Wie hadden altied een brood van zestien pond, ie hadden daor
genog met te pungelen veur daj in huus waren. Verder koj .~'r een
keer in de wekke de wasse brengen. De Gelders Overijsselse
Maatschappij van Landbouw had d'r een veewagen staon.
En daor was ok al een zeeijmachine.
Het vee wat in dee dage estorven was mos ie in een putte brengen,
waorvan de sleûtel an de mure hing in het olde bakhuus. De
gemeente had d'r een groot anplakbord op de muure ê spiekert
waor'j dan konnen leêzen wat d'r zoal te koop was enz. De krante
too ter tied, de Gorsselse krante van Scheen uut Lochem, kwam
nog mar twee keer in de wekke en as de weg sleg was sloog de
bode nog wel is över of hee dee urn onder het lid van de melkbusse
an de weg. .
Zoo'j zeet was de Kievit toch wel een harbarge dee ut middelpunt
was in de buurte en in dee dage een good lopend café.
Wee wilt ut noe wieter hebben aover de bewoners van de Kievit.
Enkele café's uut dee dage bunt met de tied met e'gaon en bunt
noe moderne café's of hotels e worden, mar bee anderen hef de
agrarise sector de aoverhand e kregen en d'r bunt d'r ok vuIle hele-
maole verdwenen.
Zo wie al e zeên hebt was de Kievit nao den eerste wereldoorlog
nog wel een good lopend café. D'r kwammen vuIle koopleu en ok
's aovens was d'r nog wel is een boerenvergadering bie den ~roten
holtkachel dee midden in de gelagkamer ston. Ok zundagsmiddags
was 't d'r altied drok. Dan gingen de jongs uut Battum van ABS
nao Gorssel hen voetballen. Zee gingen dan nao de tied eers nao
Mina Schutte en dan op de terugweg mos't nog eêven bie de Kievit
an. Ze hadden d'r too al zo'n olde spûl- deuze waor een paar cent
in mos, d'r zatten mar een paar deuntjes in mar ie hadden toch
lawaai. In de wekke bleef Nameuje urn de pûste, zee was dan ok
altied an ut emmers en bussen schoeren bie de pompe veur 't café,
dan kon ze meteene de deure in de gaten hollen. Zee dee dan effen
den scholdook af, dee hing ze dan altied an den haok waor de
emmers anhingen baoven de uutloop van de pompe. .
Nameuje, zee is vrog estorven, en Hendrik Willemome berneujen
zich eigelijk weinig met ut café, hee was meer boer. Zee hadden

DE LESTE BEWONERS VAN DE "DRIE KIEVITEN" NA
DE EERSTE WERELDOORLOG 1914 - 1918, LATER IN

DIT VERHAAL GENOEMD ALS
"DE BEWONERS VAN DE KIEVIT"

Laats was se wie hier in de buurte is bie mekare en 't gesprek
kwam net as zo vake natuurlijk weer op de Kievit, dat ut noe al zo
lange leûg steet en zo wat hen. Eêne maakten de opmarkingen:
Daor is noe al zo vûlle aover eschreven en te done ê wes, mar is d'r
noe nog wel iets bewaard ê bleven van de leste vieftig jaor en de
leste bewoners van dee plaatse.
Wee als olderen kunt ons alles nog good veur de geest halen, mar
de jongeren aij't ze vraogt weet d'r eigenlijk bitter weinig van. Zee
hebt de Kievit's jongs eigenlijk nauwelijks ekend. Daor bunt ok
een hoop vraogen esteld nao anleiding van een foto van de Kievit
op het leste St. Jaopingsfeest, waor d'r nog ééne an't rogge maejen
was met den zig. De vraoge wodden esteld: Zo'j daor noe is gin
stuksken ven kûnnen schrieven in ons Markebook, want de Kievit
hef toch wel een zeer biezundere plaatse in e nommen in disse
buurte.
Zonder terugge te vallen op de olde verhalen dat de Kievit hef toe
ê heurd aan Dorth en dat d'r vrogger de harbargier al 's is ver-
moord; de Kievitskarmse en zo vuIle andere dingen.
Wieleu wilt ons verhaal oppakken bee de afkondiging van de
moblisatie van den veurigen wereldoorlog '14 - '18. De kraomen
waren too al opebouwd en stonnen langs de weg tût bie ut Rooije
Harte, ma dee heb ze ongebruukt weer af e brókken. Dat is dan ok
de leste keer ewes, nao die tied is de karmse nooit weer van de
grond e kommen. Wel bleef de Kievit ut middenpunt in de buurte.
Daor waren ok elk jaor de holtverkopingen van Dorth en 't Joppe,
ut peerde fonds heel d'r elk jaor de schatting van de peerde, de
varkenskoopleu uut Holten en Riessen voerden daor donderdags
as t'r in Zutphen mark was ewes de pêerde in de olde schure, deej
noe allene nog op olde foto's kûnt zêne. Zo doonde had ut café nog-
al anlope, ie konne d'r ok rookgerei kriegen en iets in de flesse
veur niejaor en bie ut slachten.
Vriedags was altied een drukke dag, al vrog kwam de mûlderswa-
gen van Te Winkel van Dorth, die ging elke vriedag nao Deêmter
urn mel te halen. Te Winkel had op Dorth een mûlle, een boerde-
rieë, een café, een winkel en een bakkerieje. Hee brag dan ok vrie-
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vier kinder, dree jongs en een deerne. Umdat Nameuje vrog uut de
tied raakten en heezelf en ok de jongs zich weinig met ut café
bemeujen, mos de deerne, Riek, eigenlijk vûl te vrog ut café
waornemmen. Zee waren allemaole nooit nargens ewes en alle-
maole een betjen eenzelvig. De jongs zee vreuten dag en nag, een
hoop grond kwam op de schuppe en werd terechte maakt dat was
eur lus en leven.
Al heel gauw hadden ze een trekker en een eigen dorsmûlle bie de
barg. Een eigen bölle (stier) hadden ze op stal staon. Zee redden
zich helemaole zelf. Ut café ging zeenderoge achteruut, op leste
hadden ze nog een paar vaste klanten en koj d'r nog rookgerei en
iets in de flesse kriegen.
Too dan ok den lesten oorlog an de kante was, ging ut café dichte,
de vergunning werd too ter tied verhuurd an Heuvelink van café
de Anleg in Almen. De dree jongs dee smetten zich noe helemaole
op de boerderieje, d'r werd nog meer grond bie e pacht en wieter
bemeujden ze zich nargens met. In de buurte waar'n 't wieter bes-
te leu; in tied van nood stonden ze altied klaor met ut dorsen en zo
zollen ze oew altied helpen, mar zee zöllen zelf neet vake um hulpe
vraogen. De oldste breur bestuurde de plaatse en hee teekende
alles met ziene name waor gin mense wat van zeé. Zodoonde kreeg
u alles op ziene name zonder dat d'r iets beschreven was, daor bie
waar'n ze ok nog neet verzekerd veur't zeekenfonds of zo.
Dat hef later, too ze neet meer konnen, nog vuIle narigheid
e geven, toot spul uut mekare mos.
De dochter Riek bemeujden zich nao den oorlog, too 't café dichte
was, alleenig nog mar met ut veurhuus, ie zaggen eur dan ok haos-
te nargens meer.
De jongs dee worden ok wat older, an trouwen werd neet e dag.
Het spul bleef zodoonde bie mekare, daor wodden wieter ok niks
uut e geven. Den oldsten breur Marten hee kwam an 't sukkelen,
in huus kon e neet meer weên umdat u gin verzurging kreeg. Mar
umdat ze neet verzekerd wassen en d'r niks beschreven was hef ut
nog al meuite ekost veur ze urn heb weg e brag. Hee hef nog een
goeie verzurging ehad en is in 1977 e storven. De tweede breur een
paar jaor jonger en ok de zuster, zee raakten d'r met an't doone,
een paar jaor heb ze nog deur e marteld. Toa was 't helemaole mis,
ze bint beide haoste te gelieke nao een verzurgingshuus ebrag,
waor ok Gerrit een paar jaor later e storven is. De jongste breur
een paar jaor jonger, bekend in de buurte als Jan van de Kievit zat
noe akelig allenig met grote huus, 't land en 't vee. Anspraoke had
e nooit e had, hee was een jongsten, daor was urn nooit wat e vra-
ogd en hee was nooit nargens e wes. Van verschillende kanten
kwam d'r echter hulpe. Ok de buurleu heb met me kare d'r veur

e zurgd dat hee zich redden kon. Zo hef e nog verscheiden jaoren
allenig deur e boerd op de Kievit.
Good zestig jaor is e nog e worden too is e zeek e worden en in
1983 op drieenzestig jaorige leeftied overleden. Het hele spul dat
met mek are nog good twintig bunder was, worden noe verkog en
veel uut mekare. Het huus dat steet d'r nog en gif een troosteloze
anblik. De olderen onder ons zûlt zich 't uuthangbord zeker nog
wel herinneren.
Op dit bord waren dree Kieften e schilderd met dit opschrift:

"Deze drie kieviten kunnen U niet vermaken
Kom binnen de borrel zal U zeker smaken"

Ut uuthangbord dat is verdwenen en de deure met een eeuwenold
verleden zit dichte. Allene de name "De Kievit" zal bewaard blie-
ven, mar gin rolle meer spûllen in disse buurte.

N.B.
De enige dochter mevrouw Hendrika Frederika ten Have, geboren
op 15 april 1912, is op 24 februari 1993 overleden.

Naschrift redactie.
De foto's werden voor publicatie beschikbaar gesteld door de heer
G. Verstege te Harfsen. Het uithangbord is op de foto's van de her-
berg nog duidelijk te zien.
Volgens "Meester" Heuvel in "Oud-Achterhoeks eh boerenleven" (7e
druk, blz. 143) was het opschrift in zijn jonge jaren (tussen 1870
en 1880) als volgt:
Deze kieften kunnen u niet vermaken
Kom binnen en proef den drank, die zal u beter smaken.
Dus geen "kieviten" maar "kieften" en inplaats van "de borrel"
"den drank".
Op de derde foto staan de laatste bewoners van de herbergIboerde-
rij; vooraan staat J. ten Have.
In "Gorssel in oude ansichten, deel 2" van H. Jansen, uitgegeven
in 1980, komt de foto van de Lochemseweg met aan de ene zijde
ervan de schuur en aan de andere zijde de herberg ook voor. Hij
geeft daarop de volgende toelichting:
"Herberg "De Drie Kieften" lag vroeger aan de oude handelsweg
van Westfalen naar Deventer en deze weg maakte deel uit van de
Hessenweg naar het westen. Vermoedelijk kwamen deze wegen in
Utrecht bijeen, maar hoe zij ontstaan zijn kan niemand meer ach-
terhalen. De kooplieden overnachtten vaak in onze gemeente en de
wagens en koopwaar werden ondergebracht in schuren, met aan
de voor- en achterkant grote deuren, zodat men zo kon binnenrij-
den en de andere morgen, zonder veel moeite, verder kon gaan.
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Op de foto de schuur van deze herberg, die aan de oude
Driekieftenweg stond. Toen de Lochemseweg werd aangelegd,
stond deze schuur het verkeer in de weg en werd slachtoffer van
het verkeer. De herberg is geen herberg meer, maar doet dienst
als boerderij. In 1746 werd de herbergier slachtoffer van een roof-
moord, doch de dader werd gepakt en een maand later in Zutphen
geradbraakt."
Tenslotte nog de vermelding dat de herbergIboerderij tot 1780
behoorde tot het bezit van Huize Dorth en toen verkocht werd aan
Dirk, Albert en Teunis Kievit (Drie Kieviten). Later kwam het
geheel in bezit van het landgoed Joppe. Nadat in 1850 de opstallen
nieuw waren opgetrokken werd de familie ten Have eigenaar in
1863.
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DE HULST OF DE LAATSTE STUIVER

H.J. Jansen op de Haar

schoppe bij zijn putte te bouwen van "40 voeten lanck en 30 voeten
breet". Hij moet daarvoor in de eerstvolgende bijeenkomst van de
markegenoten "een goede soy visch en een beste schincke" inbren-
gen en in die vergadering gaf de markerichter een ancker wijn van
7 gld en 10 stuiver, 1 brood canarisuiker van 1 gld 10 stuiver en
2112 kanne Rynsse wijn van 2 gld en 10 stuiver. De schuur is goed
nat gemaakt, zoals uit de notulen is gebleken. Waar deze schuur
stond is niet meer na te gaan. Het is echter mogelijk, dat de oude
kolenschuur van Poesse op die plek stond. Ook deze schuur is er
niet meer en heeft plaats gemaakt voor een moderne woning.
Na Gosen Hendriks volgt als eigenaar Aelbert Alberts Ploegman,
zoon van Aelbert Ploegman of Sweertsen, die gehuwd was met
Gerritjen Aelberts Lentink. Vermoedelijk was deze Ploegman een
zwager van Gosen Hendriks. Voordat Aelberts Ploegman eigenaar
wordt, is het pand in eigendom van zijn vader en op 8 juni 1724
laat deze en zijn vrouw een besloten testament opmaken, waarbij
hun zoon, de herbergier, gehuwd met Maria Aelbers, wordt uitge-
sloten van de erfenis. Wat was hiervan de oorzaak? Maria Aelbers,
de schoondochter, had den testateur "ter praesentie van Waender
Meyerink ofte Looman en Jan Jansen van 't Hekke in de herberg
alwaar Den Laatsten Stuiver uithangt" op 13 juli 1723 uitgeschol-
den voor "schelm, Judas en treter", en hem "twee glasen an stuc-
ken voor sijn voeten gesmeten" en hem bovendien "de stok uyt de
hant gegrepen en hem verscheidene malen over den arm en hant
geslagen". In plaats van dit alles te beletten, had haar man, toen
de aangevallene haar de stok trachtte te ontnemen, haar "aenge-
courageert ende aengemoedigt" en zijn vader toegeroepen: "raekt
mijn vrouw niet aen, want dat sal geen goet doen". De schoondoch-
ter sloeg er nu zo lang op los totdat haar man zei: "hout nu op, het
is genoeg". Op 14 februari 1724 wordt dit alles voor het
Scholtengericht onder ede verklaard. Desondanks blijft de schoon-
vader vergevingsgezind en nodigde zoon en schoondochter uit de
zaak bij te leggen in de Zutphense Herberg "De koning van
Denemarken" aan de Nieuwstad te Zutphen "ter fine van inschic-
kinge". Vergeefse moeite, want de genodigden laten verstek gaan.
Ook een tweede poging van de Warnsveldse predikant Christiaens
leed schipbreuk en de ouders beschouwden hun zoon nu "als een
ondankbaere en ongehoorsaeme syner ouderen" en hij verdiende
niet hun zoon genoemd te worden. En zo werd hij uitgesloten in
hun uiterste wilsbeschikking.
Vijf jaar later is het ouderpaar overleden en bij de opening van het
testament blijkt de onterving. Toch wilden de overige kinderen
hun broer beschouwen als deelgerechtigde in de nalatenschap. Het
verzoek is door het Scholtengericht ingewilligd en de Laatste

In het tijdschrift "Archief' van de Oudheidkundige Vereniging De
Graafschap schreef onze oud gemeentesecretaris, Joh. de Graaf,
"Iets over eenige oude herbergen".
Een van deze herbergen was De Laatste Stuiver of De Hulst te
Eefde, liggende aan de Koninklijke weg van Zutphen naar
Deventer. In dit artikel vertelde hij dat hij een lijst van opeenvol-
gende eigenaren van deze herberg had samengesteld, voor zover
deze konden worden opgediept.
Aangezien deze herberg lag aan de Koninklijke weg ging ook onze
belangstelling uit naar de eigenaren, maar bovendien zochten wij
een verklaring van de twee namen die aan dit pand waren gege-
ven en in het verleden naast elkaar werden gebruikt.
In het markeboek van de marke Angeren is De Hulst één van de
gewaarde erven van deze marke. In de notulen wordt steeds ver-
meld De Hulst en nooit De Laatste Stuiver.
We vonden dit opmerkelijk en gingen er vanuit dat de boerderij De
Hulst ouder zou zijn dan de herberg en daardoor in de marke pre-
valeerde boven de Laatste Stuiver. Maar de oudste vermelding die
we konden vinden was uit de veertiende eeuw: "als het goet de
Hulst, ook genoemd De Laatste Stuiver" (Register Leenakten-
boeken Zutphen, regest 13a)(1378). Met het "Dommerholt" te
Gorssel dus één van de oudste herbergen uit onze gemeente.
Vermoedelijk hield de marke rekening met de boerderij en de
daarbij behorende gronden. Tot in de vorige eeuw werd dit land-
bouwbedrijf uitgeoefend en in 1815 vonden we dat de veestapel
van de toenmalige eigenaar bestond uit één paard ouder dan
2 jaar, 4 koeien ouder dan 2 jaar en 3 beesten jonger dan 2 jaar.
In 1494 wordt "Op ter Hulst" vermeld in het register van
Pondschatting van het Kwartier Zutphen (afschrift J.S.van Veen
tbv Joh. de Graaf).
In het verpondingskohier van Kreyinck uit het jaar 1646 wordt
vermeld: de Hulst, borgmr. Wolterus, daaronder begrepen 't wey-
delandt van het goet Hongerinck.
In de lijst van eigenaren noemt De Graafborgmr. Wolterus niet en
waarschijnlijk moeten we deze situeren tussen Jan Arentsen en
Pauwel Selst.
De zoon van Hendrik Harmansen is Gosen Hendriks, die gehuwd
is op 17 februari 1678 in Almen met Hermien Alberts op Lentink.
Deze Gosen krijgt in 1683 toestemming van de marke om een
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Stuiver werd toebedeeld aan Aelbert Alberts Ploegman. Deze
Aelbert is drie maal gehuwd geweest en wel voor de eerste maal op
15 februari 1709 met Johanna Meulemans uit Vorden. Uit dit
huwelijk werden vier kinderen geboren, waaronder Peter, op 30
oktober 1712, die volgens de opgaaf van de Graaf opvolger zou zijn
geweest van zijn vader (we vonden hem niet vermeld in het mar-
keboek van Angeren).
Voor de tweede maal huwde hij met Maria Wolters, dochter van
Wolter Aelders, en uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren. Het
was deze vrouw die moeilijkheden kreeg met haar schoonvader.
Haar overlijden hebben we niet kunnen vinden, maar wel vóór
1730, want Aelbert huwt voor de derde maal op 14 juli 1730 met
Aaltjen Veldink, uit Haarlo en uit dit huwelijk worden drie kinde-
ren geboren, w.o. Gosijna Gardijna op 11 september 1735 (doopda-
turn). Deze huwde met Herman Grauwert.
Toen Aelbert Alberts Ploegman gehuwd was met Maria werd hij
door zijn ouders onterfd, maar bij de opening van het testament
was Maria overleden en is het wel begrijpelijk dat de overige kin-
deren genade voor recht hebben laten gelden.
Maar ook Aelbert komt te overlijden, want we vinden zijn weduwe
terug als zij in het huwelijk treedt met Jan Willem Lankheet, de
molenaar van de Eefdese Molen, die zijn molen had overgedaan
aan zijn 4 kinderen. Hij was weduwnaar van Aaltje Ploegmans,
dochter van Aelbert Ploegman. Aaltje Ploegman-Veldink was dus
zijn schoonzuster en om dit huwelijk te kunnen sluiten was toe-
stemming nodig van het Hof, wat ook werd verleend.
In volgorde is na Aelbert A. Ploegman zijn zoon uit het eerste
huwelijk genaamd Peter, hem opgevolgd, volgens opgaaf van de
Graaf, doch we vonden hem niet terug in de notulen van het mar-
keboek. We vonden namelijk eerst de weduwe Ploegmans als eige-
naar, daarna Jan Willem Lankheet (1748) en op 19 augustus 1751
is het de weduwe Lankheet en dat is zij nog in 1758. Haar oudste
dochter Gosijna Gardijna huwt met Herman Grauwert. Uit dit
huwelijk weten we alleen dat er drie kinderen zijn geboren. Na
1771 weten we echter niet veel meer omdat de doop- en huwelijks-
registers van de Ned.Herv.Kerk te Warnsveld niet aanwezig zijn
en dus na 1771 geen doop of huwelijk kon worden nagegaan. Wel
jammer want de opvolger van de weduwe Lankheet is haar
schoonzoon Herman Grauwert, die we in 1770 reeds ontmoeten als
eigenaar. In de vergadering van de marke van 23 december 1795
vinden we Herman Grauwert niet alleen als vertegenwoordiger
van de Hulst, maar ook van 't Meyerinck. In 1815 vinden we nog
steeds Hermanus Grauwert als eigenaar, maar of dit dezelfde per-
soon nog is uit 1770 kunnen we niet bewijzen. In ieder geval is hij

niet in onze gemeente overleden.
Pas in 1819 onmoetten we een nieuwe eigenaar, namelijk Jan
Wunderink. Hij is kastelein en agrarier. Voorzover was na te gaan
had hij geen familierelatie met Hermanus Grauwert.
Jan is in 1835 overleden en wordt dan opgevolgd door zijn zoon
Gerrit. Deze huwt op 16 augustus 1835 met Margarieta Reesink
uit Warnsveld. In 1873 komt Gerrit te overlijden en wordt dan
opgevolgd door zijn zoon Jan. Deze zoon was op 30 maart 1861
gehuwd met Wilhelmina Zwavink, dochter van Jacobus Zwavink
uit onze gemeente. Uit dit huwelijk wordt een zoon geboren, t.W.
Gerrit Margarethus.
Als zijn vader Jan in 1894 overlijdt, blijft zoon Gerrit met zijn
moeder nog wonen in de Laatste Stuiver tot 1899, waarna zij ver-
trekken naar huize Schoonoord, eveneens aan de Rustoordlaan
gelegen.
Er komt echter in 1896 wel een nieuwe kastelein en hotelier, name-
lijk Hubertus Adrianus Gerretsen. Nadat mevrouw Wunderink-
Zwavink met haar zoon is vertrokken, komt er ook een nieuwe
kastelein en wel Minne Annema, afkomstig uit Friesland. Deze
blijft maar een jaar en in 1901 wordt hij opgevolgd door Jan
Nijdam. Na 7 jaar vertrekt ook deze weer om plaats te maken voor
de heer Branderhorst, die meer honkvast blijkt te zijn en in 1920
het hotelbedrijf overdraagt aan S.H. Becude, die dan de laatste
hotelhouder en kastelein werd van het eeuwenoude bedrijf aan de
Koninklijke weg van Zutphen naar Deventer. Door de aanleg van
het Twenthekanaal in de dertiger jaren was het hotel, in verband
met de verhoogde oprit naar de brug over het kanaal, verscholen
komen te liggen achter het talud van genoemde oprit.
Na de Tweede Wereldoorlog was het hotel niet meer in trek en
alleen het café met feestzaal en kegelbaan bleef nog in exploitatie.
Maar de eigenaar ging niet meer met zijn tijd mee en de feestzaal
en kegelbaan verdwenen. Het cafébedrijf werd nog door de dochter
van het echtpaar geëxploiteerd, maar ook dat ging achteruit, zodat
uiteindelijk werd besloten tot verkoop. Er kwam geen nieuwe kas-
telein op af en zo viel het doek voor het eens zo bekende hotel De
Laatste Stuiver. In de 20ste eeuw werd de naam De Hulst niet
meer genoemd, vermoedelijk is deze naam met de opheffing van de
marke Angeren op 24 november 1893 in de vergetelheid geraakt.

De Markevergaderingen van de marke Angeren werden uitslui-
tend gehouden, voor zover we konden nagaan en dat is vanaf de
17de eeuw, in deze herberg. Er waren 7 gewaarden in deze marke
en één van deze gewaard en was De Hulst. De andere zes gewaar-
den waren: De Havick of het Haveke, De Wolsak, Kocksgoet of
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Eyinck, 't Hungerink waaronder de Luchte behoorde, '1. M Iy iLlcls,
Het Zuerlo of Zuerle, en tenslotte Het Have. Tot de nnvt rd lde
gronden, die het eigendom van de marke waren behoordo nol h t
exercitieveld tegenover de Laatste Stuiver. Dit veld W( rel van
oudsher gebruikt door het garnizoen van de stad Zutphen. I':r werd
nogal wat vernield in die tijd en in de vergadering vun dt\ rnarke
van 27 september 1770 werd besloten daar paal en 1)( rk nun te
stellen en onder bepaalde voorwaarden het veld te vrrhu ron aan
de Magis~~aat van ~utphen tegen de pacht van f. 20,= por jaar,
voor de tijd van 6 Jaren. Tot in de 20ste eeuw word door het
Zutphense garnizoen gebruik gemaakt van dit ocfenu rrci n. In
1819 werd de marke verdeeld, doch uitgezonderd hel oefenterrein
van 3,5 HA. Dit stuk werd verkocht in 1893 voor r. til I0,= aan
J. W~nderink, toenmalig eigenaar van de Laatste Stuiver. Bij
?verhJden van de zoon G.M. Wunderink bleek dal dit L<'rrein,dat
in de volksmond de naam "de Wolzak" had gekregen, gpl('gateerd
werd aan de gemeenschap Eefde en kreeg toen de JlIIIlJll van het
Wunderinkpark.
De Laatste Stuiver was niet alleen de vergaderplaats van do mar-
kegenoten, maar ook de Raad van de gemeente Gorssol vergaderde
daar vanaf 1830 en vanaf 1860 tot aan het gereedkomen van het
nieuwe raadhuis in 1862 was ook de gemeentesccrcturie daar
gevestigd.
Verder ~svan deze herberg bekend dat in 1728 "Sijn Hoogheid den
here Prmce van Orange en Nassau by den Laatsten Stuiv r op het
Wolsakker Velt" aanwezig was om er het regiment VHn Graafvan
der Lippe "in de wapens te sien". De Prins liet to '11 verzoeken
"gene d'allerminste ceremonien te willen maken".
Ook in de tijd van de Prinsgezinden en de Patriotten vond er een
schermutseling plaats op zaterdag 23 juni 1787. () kastelein
Her~an Grauw~rt, di~ een ~r.ig patriot was, .raakte bij ecn vecht-
partij tuss~~ Prms~ez~n~e militairen en Patriotse burgers ernstig
gewond: ~IJ heeft dit incident wel overleefd want hij was ook nog
kastelem in november 1813 toen Russische en Pruisische militai-
ren moesten worden ingekwartierd. Dit was de beruchte kozak-
kenwinter van 1813/1814. Onze kastelein leverde 7 HL haver
?OO pond hooi, kleding, 112 pond brood, 64 pond vlees en 1 anke;
Jenever.
Op 8 september 1834 vond de demobilisatie plaats van de
Gorsselse Schutterij en in verband daarmee werd hun een
afscheidsfeest aangeboden in de Laatste Stuiver. Zij waren vanaf
1830 onder de wapenen geweest en werden nu onthaald op wijn
pijpen, tabak, krentenbrood met boter en kaas en er was zelfs voo;
muziek gezorgd. De kosten bedroegen f. 138,77.

Toen Eefde ontsloten werd met de paardetram naar Zutphen op
2 september 1889 kon men vanuit Zutphen de Laatste Stuiver
bereiken vanaf de Wijnhuistoren voor de prijs van één dubbeltje;
vanaf de Weg naar Laren, halte Kastanjelaan, kostte dat f. 0,05.
Toen in 1919 de paardetram werd opgeheven, kwam de AMOVAM
met dubbeldek-autobussen die de dienst overnam, maar wel de
Laatste Stuiver als halte plaats had. Dat duurde echter maar kort
en toen de Amovam werd opgeheven nam de heer B.H.J. Bruil de
dienst over en begon toen zijn omnibusdienst, die als ZEGO een
begrip werd voor iedere Eefdenaar. De Zego werd overgenomen
door de Gelderse Tramwegen en thans is er zelfs geen halte De
Laatste Stuiver meer.
Met het verdwijnen van De Laatste Stuiver is ook de laatste hotel-
accommodatie uit Eefde verdwenen.

Hotel "De Laatste Stuiver"> Eerde bij Zutphen omstreeks 1908
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VROCHTEN
(1907)

Mei 24:
Mei 27:

M. W. Enserink Mei 28:

Het vrochten heeft onder het boerenwerk altijd een belangrijke
plaats ingenomen, tenminste in de veehouderij-afdeling. Vrochten
is: aanleg en onderhoud van de afrastering, zeg maar omheining,
rondom een stuk weiland. Bouwland behoeft geen afrastering, een
varkens weitje of schapenweide behoeft een andere omheining dan
grasland waar koeien en paarden lopen, om van de stier nog maar
niet te spreken; die kan buiten nog maar het beste "aangetuurd"
staan, d.w.z. aan een sterk touw of ketting, vastgemaakt aan een
"tuurpaal".
De vrocht (in sommige streken zegt men "vracht") moet dus "vee-
kerend" zijn, niet alleen om weglopen te voorkomen maar zeker
ook om schade aan buurmans hof en land te voorkomen.
Toen de drie Enserink-broers in 1907 op de Huurne in Harfsen
begonnen te boeren, was de "vrocht" niet compleet of het onder-
houd ervan was uitgesteld. Dat de vrocht geheel en al ontbrak is
niet waarschijnlijk, hoewel op sommige kleine boerderijtjes lang is
doorgegaan met het hoeden en "aanturen".
Het schrikdraad bestond natuurlijk nog niet, maar het prikkel-
draad, ook wel puntdraad genoemd, is in 1874 uitgevonden door
een zekere Glidden. Het ruimschoots aanwezige hout (rikkens en
posten) maakte het hoofdbestanddeel uit van alle afrasteringen.
Sta mij toe te citeren uit het dagboek dat broer Berend (geboren
1882) in de zomer van 1907 bijhield.

Mei 13: Potgieter in vrogt gebracht. (Potgieter heet een stuk land
tussen de Huurne en de Harfsense Stege.E.) H. Lijzen
't hofje in orde gebracht en helpen vrochten; in 't geheel
7 nieuwe hekken gehangen, kosten ongeveer f. 8,- met
ijzer en hangposten.
Vader rikposten meegebracht van de oude haverberg (uit
Eefde dus. E.)

Mei 15: Roerink gaten voor posten gegraven.
H. Lijzen aan 't werk met de vrogt.
Wij hebben de weide klaargemaakt van steenen.

Mei 16: Gerrit hekkens geverfd. (De 2e van de 3 broers. E.)
Mei 17: H. Lijzen gevrogt.
Mei 18: H. Lijzen en Gerrit in Banninkhof gevrogt. (Banninkhof

is nu bouwland en ligt ten westen van de boerderij. E.)

Mei 29:

Juni 1:

Juni 3:
Juni 5:
Juni 8:

Juni 11:

Juni 13:
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De kalveren der uit gedaan. (Naar buiten dus. E.)
H. Lijzen in de Koekoeksweide gevrogt, 's namiddags de
Wiltinks ook.
H. Lijzen en de Wiltinks gevrogt.
Vader d'r geweest; prikkeldraad gebracht en stobben
weer meegenomen. Amerikaansche rol (prikkeldraad, E.)
van Dullaert zat meer op.
Koekoeksweide H. Lijzen en Toon (Wiltink, E.) alleen
gevrogt.
H. Lijzen en de Wiltinks gevrogt. Koekoeksweide dicht
gekregen.
H. Lijzen en Gerrit Banninkhof gevrogt.
De koeien op de Potgieter gelaten. (Uitgelaten. E.)
Het vee naar de Koekoeksweide gebracht, 4 pinken van
huis (Eefde. E.), drie drachtigen, waarvan één (de gele)
nog van de koe van Lammers, één (roodbonte) van J. te
Velde en één als kalf van Bleumink ge- kocht, de witte
met die rare horens. En de twee paarden uit de
Bargerweide (in Eefde. E.)
Hout bij mekaar gevaard in de Koekoeksweide. Den-
nenbossen. 's Middags wat meegebracht. (De weide lever-
de, voorlopig althans, niet alleen gras op; ook hout! E.)
45-centimeters gaas, de 200 Meter bijeengenomen, kost
6 cent de meter.

Op 12 juli heeft Berend voor het laatst in het boek geschreven
maar Gerrit (1884) schreef nog in het kasboek:

Juli 23: Met Lensink gevrocht. Gebruikt ongeveer 112 rol punt-
draad en wat dennenposten van ons, krammen van hem.
Lensink was verplicht er alleen voor te zorgen.

Hiermee was de vrocht wel ongeveer in orde. Ze hield goed stand.
Pas in 1908 lezen we:
Apr. 15: Van L.L. Dullaert 100 M2 vlechtwerk (is dus gaas. E.) à

f. 29,50, 5 Kilo draadnagels 0.60 en 500 krammen 0.40
samen 30.50.

Mei 14: Van Brinkman & Niemeijer 100 M gaas 30x2x19 à f. 3,64
en 100 M 45x2x19 à f. 5,22 voor Eefde.

En een jaar later (in 1909):
14 Mei: van Dullaert 5 rol puntdraad à 3,40, 1 pak krammen,

1 varkenstang en 24 varkenskrammen, voor f. 17,85. (De
varkenskrammen en bijbehorende tang hadden niets met
de afrastering te maken maar de krammetjes kregen de
dieren in hun wroetschijf om het beschadigen van de
grasmat tegen te gaan. Wel wat wreed. E.)
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In 1910 moest er weer varkensgaas komen:
100ct.: bij Dullaert gehaald 21 M gaas, 75 cM breed, voor f. 5,04.
En pas in 1911 moest er weer prikkeldraad aangeschaft worden,r= de tijd naderde dat het melkvee weer naar buiten mocht:
27 April: van Dullaert 2 rol puntdraad à f. 3,40 = f. 6,80.

Vele uren waren intussen besteed aan het nalopen van de zwakke
plekjes, met de "knieptange" in de hand en wat krammen in de
broekzak .....

"Yrochten" van posten en prikkeldraad langs
de Eesterbrinkweg te Gorssel

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,
7216 PL Kring van Dorth (tel. 05731-1317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3,7211 AGEefde
(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, 7218 BKAlmen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk,Hassinklaan 29, 7214ABEpse,
(tel. 05759-1394)
J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel
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De vereniging kent leden en begunstigers.
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