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is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.
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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.van de Kamp, Lochemseweg 38,
7214 RK Epse (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
Inmiddels heeft het bestuur weer vergaderd en wel op 15 maart,
26 april, 7 juni en 19 juli. Alle vergaderingen vonden plaats in ons
gebouw te Harfsen aan de Hulstweg.
Regelmatig kwam de te verschijnen Kadastrale Atlas 1832 aan de
orde en thans kan worden gemeld, dat onze werkzaamheden hier-
voor zijn gestopt en dat de atlas nu in bewerking is bij de Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland te Arnhem.
Het is de bedoeling dat de atlas op 19 november a.s. gereed is en
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis te Gorssel
zal worden getoond. Hiermede is dan tevens de datum genoemd
van onze jubileumbijeenkomst, want onze vereniging bestaat dit
jaar allO jaar.
Dit tweede lustrum wordt dus gevierd op 19 november a.s. om
16.00 uur in de hal van het gemeentehuis te Gorssel. U bent hier-
voor hartelijk uitgenodigd. Zie ook verdere berichten hierover.
De fietsexcursie gaat dit jaar naar de Hervormde Kerk te
Bathmen.
Er zijn werkgroepen opgericht voor Genealogie en Bibliotheek.
De Markepaal aan de Eikeboomlaan te Joppe is gesneuveld en wij
beraden ons thans op herplaatsing in andere vorm.
De Game Fair heeft ons een nieuwe ervaring rijker gemaakt als-
mede 5 nieuwe leden.
Aan het St. Jaopiksfeest (31 juli en 1 augustus) heeft onze vereni-
ging medewerking verleend. .
Onze penningmeester, de heer J. Bakker te Almen, gaat binnen-
kort verhuizen naar Emmen en zal in verband hiermede zijn pen-
ningmeesterschap beëindigen. Op 14 oktober a.s. zal een speciale
ledenvergadering worden uitgeschreven om in de vacature te voor-
zien. Hierover zie elders in dit blad.
Wij zijn de heer Bakker, maar ook zijn echtgenote, veel dank ver-
schuldigd voor alle werkzaamheden die zij voor onze vereniging
hebben gedaan.
Tevens zal op 14 oktober a.s. de heer H.J. Jansen op de Haar zijn
verhaal over de Koninklijke Weg afmaken.
Het is de bedoeling dat we in februari 1994 een avond in Epse
organiseren.
Tot slot zij vermeld dat onze vereniging thans 535 leden heeft en
13 lidmaatschappen van collega-verenigingen.

3

Extra ledenvergadering en lezingavond in Eefde
Op donderdag 14 oktober a.s. te 20.00 uur zal in het Jolink te
Eefde een extra ledenvergadering worden gehouden die vooraf
gaat aan de lezing van de heer H.J. Jansen op de Haar.
Deze extra ledenvergadering is noodzakelijk in verband met het
tussentijds vertrek van ons bestuurslid J. Bakker en de benoe-
ming van nieuw(e) lid(leden).
Het bestuur stelt kandidaat de heer P.H. de Jonge, Lochemseweg
33 te Epse. Namen van andere kandidaten kunt u indienen bij de
secretaris tot 1 oktober a.s.
Na deze zeer korte ledenvergadering zal de heer Jansen op de
Haar zijn verhaal over de Koninklijke Weg, gebied tussen Gorssel
en Zutphen, afmaken in samenwerking met de heer G.J. Verstege
te Harfsen.
Al met al een zeer interessante avond. Uw komst naar het Jolink
zal niet tevergeefs zijn.
KOMT ALLEN!!!

Lezing- dia-avonden
Zoals bovenvermeld besluiten wij onze serie over de Koninklijke
Weg (tussen Eefde en Zutphen) op donderdag 14 oktober 1993,
20.00 uur in het Jolink te Eefde.

Op donderdag 24 februari 1994 komt dan het gedeelte van de
Koninklijke Weg rondom het dorp Epse aan de beurt. Plaats: res-
taurant De Pessink te Epse, aanvang 20.00 uur.
De heren H.J. Jansen op de Haar en G.J. Verstege zullen beide
avonden verzorgen en staan garant voor boeiende praatjes en
plaatjes.

In Gorssel bent u op 19 november a.s. te 16.00 uur van harte wel-
kom op onze jubileumbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis.

Noteert u al deze data maar vast!

Sticker van de Elf Marken
Mede ten behoeve van onze presentaties tijdens de Game Fair en
het St. Jaopiksfeest heeft het bestuur stickers laten ontwerpen.
Ter gelegenheid van ons jubileum vindt u in dit Markenboek zo'n
sticker en wij hopen dat straks vele auto's in onze gemeente zijn
voorzien van dit embleem.
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Cursussen
Mede onder auspiciën van de Stichting Gelders Oudheidkundig
Contact te Zutphen worden in het a.s. winterseizoen weer verschil-
lende cursussen over diverse onderwerpen georganiseerd. Men
heeft de cursussen onderverdeeld in groepen o.a. verband houdend
met MUSEA, GESCHIEDENIS, GENEALOGIE, PALEOGRAFIE,
MONUMENTEN en ARCHEOLOGIE.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met genoemde
stichting, Postbus 4040, 7200 BA ZUTHPEN. Telefoon 05750-
11826.

Tentoonstelling
Gedurende de zomermaanden (tot en met 12 september 1993)
kunt u een grote tentoonstelling bezoeken over het voormalige
vrouwenklooster Ter Hunnepe.
De expositie toont de resultaten van het onderzoek (dat 25 jaar
geduurd heeft) waaronder archiefmateriaal, kaarten en afbeeldin-
gen, vondsten en de resultaten van skeletonderzoek.
Er is een geïllustreerde catalogus voorhanden.
De expositie wordt gehouden in Museum De Waag te Deventer.

Oproep
Mevrouw Bakker te Almen verzorgde door middel van een compu-
ter elk kwartaal het typewerk voor Ons Markenboek. Door verhui-
zing van mevrouw Bakker ontstaat een vakature.
Mocht er onder onze leden iemand zijn die deze werkzaamheden
(op zijn eigen computer) wil en kan overnemen, wil diegene dan zo
spoedig mogelijk contact opnemen met de heer Jansen op de Haar,
de heer Hoekstra of de heer Van de Kamp.
We kunnen dan in overleg tot een regeling komen om dit zo
belangrijke werk voort te zetten.
Hartelijk dank voor uw reactie.

Ons tweede lustrum
In het voorjaar van 1983 is het allemaal begonnen als carnavals-
grap van de Gorsselnarren, waarbij de leegstaande Haytinkhof als
oudheidkamer werd gepresenteerd aan het gemeentebestuur. Een
en ander was voldoende aanleiding voor het gemeentebestuur se-
rieus in te gaan op deze suggestie en hoewel het idee van een oud-
heidkamer nimmer werd nagestreefd, heeft een en ander toch
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geleid tot de oprichting van de Oudheidkundige Vereniging De Elf
Marken. De oprichtingsvergadering werd gehouden op 27 septem-
ber 1983 in de Roskam te Gorssel en een 70-talleden meldden zich
toen aan. Op 18 november daaropvolgend werd de oprichtingsakte
bij de notaris verleden en zijn statuten vastgelegd.
Op 27 september a.s. zouden we dus ons tweede lustrum moeten
vieren. Bij een eerdere publicatie hebben we al eens meegedeeld
dat dit lustrum zou samengaan met het gereedkomen van de
Kadastrale Atlas uit 1832.
Uit een gesprek met de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland te Arnhem bleek ons dat deze atlas niet op 27 septem-
ber gereed kon zijn en dat we noodgedwongen de datum van de
viering van ons lustrum moesten verschuiven naar de tweede helft
van november a.s.
Aangezien de aanzet tot oprichting van onze vereniging in de
raadszaal van het gemeentehuis plaats vond, is in overleg met het
gemeentebestuur het gemeentehuis ook de aangewezen plaats om
ons jubileum te vieren. Bij hun schrijven van 12 juli j.l. heeft het
college van burgemeester en wethouders toestemming verleend dit
feestelijk gebeuren plaats te doen vinden in de hal van het
gemeentehuis op 19 november 1993 des namiddags 16.00 uur.
Op deze dag zal de voorzitter van de Stichting Werkgroep
Kadastrale Atlas Gelderland, de heer Heiligenberg te Harfsen (lid
van onze vereniging), het eerste exemplaar van de atlas de burge-
meester aanbieden.
De burgemeester zal dan een tweede exemplaar ter hand stellen
van onze voorzitter, die dan op zijn beurt met een "feestelijk toe-
spraakje" aan verschillende "werkers uit het veld" de atlas zal
overhandigen. Het lijkt allemaal nogal ingewikkeld, maar in zo'n
geval wordt nu eenmaal de hiërarchieke weg bewandeld.
Dat neemt niet weg, dat we toch ons 10-jarig bestaan vieren na de
officiële aanbieding. Er zal dan gelegenheid worden geboden het
dagelijks bestuur geluk te wensen met dit heugelijke feit.
Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met een drankje en een
hapje en ons bestuur spreekt de hoop uit dat vele leden en belang-
stellenden op 19 november a.s. aanwezig kunnen zijn.

(Aangezien deze publicatie in boekje nummer 3 moest worden
opgenomen en de kopij voor dit boekje vóór 1 augustus moest wor-
den ingeleverd, is het niet uitgesloten dat het programma nog wij-
ziging zal ondergaan. Zo dit het geval mocht zijn vindt publicatie
hiervan in "De Gids" plaats.)



6

Rectificatie artikel over Eesterbrinkweg
in Ons Markenboek, 11e jaargang, no.2

Bovenstaande foto komt de trouwe lezer van Ons Markenboek
zeker bekend voor. Deze staat namelijk ook afgedrukt in het vorig
nummer en wel op bladzijde 17 bij het artikel over de Eester-
brinkweg. De reden van herplaatsing is het bij de vorige afdruk
vermeld onderschrift. Daar staat namelijk "Laan van Eschede met
op de achtergrond links de boerderij Eschede". Dit onderschrift is
niet helemaal juist; althans wat het eerste gedeelte betreft. De
boerderijvermelding klopt wel. Maar voor de Laan van Eschede
geldt dit maar voor een heel klein stukje, namelijk op de voor-
grond. De weg die midden op de foto voorkomt is namelijk niet de
Laan van Eschede, zoals op het eerste gezicht kan worden
gedacht, maar de Wolferinksweg. En deze weg willen we hierbij
recht doen door dit te vermelden.
Op de voorgrond ligt links de Vosweg en rond de bocht rechtsaf is
een stukje Laan van Eschede. De sporen van voertuigen op de
zandwegen geven een andere doorlopende wegindruk dan de wer-
kelijkheid is. Het onderschrift vervangen we hierbij door:
"Kruispunt Wolferinksweg, Laan van Eschede en Vosweg".
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Rectificatie op artikel "Vermeldenswaardige branden"
in het vorige nummer

Ons lid G. Brillenburg Wurth uit Zwijndrecht schreef ons o.m. het
volgende:
"In Ons Markenboek, 11e jaargang, no. 2, pagina 21, schrijft de
heer Meedendorp over Vermeldenswaardige branden in onze
gemeente.
In dit artikel staat als datum van de brand in de Eefdeschen
Windkorenmolen 14 mei 1853, dat lijkt mij niet juist.
Boven~ien staat in het boek Van Gerstlo tot Gorssel op pagina
48 het Jaar van deze brand 1845, dat zal een zetfout zijn, denk ik
als graficus."
Tot zover deze brief.

Antwoord van de voorzitter:
De graficus heeft volkomen gelijk, het was een zetfout, die er bij de
drukproef uit was gehaald en er op onverklaarbare wijze toch weer
in gekomen is. Jammer, maar waar. De juiste datum van de brand
is 13 juni 1854, zoals in ons artikel in de 2e jaargang no. 4 van
Ons Markenboek staat vermeld. Voor de zekerheid heb ik het
overlijdensregister van 1854 erbij gehaald en hieruit heb ik gecon-
stateerd dat bij akte nr. 21 en 22 als overlijdensdatum is vastge-
legd 13juni 1854; dit gold dus voor Bast en ook voor Ehzerman.
Voor een gedeelte gaat de heer Meedendorp ook vrij uit want er
zijn twee kopieën uit het brievenboek gemaakt, één uit het boek
yan 1853 en één uit het boek van 1854, maar op de kopieën is het
Jaar 1853 vermeld, vandaar het verkeerde jaar.
De onjuiste datum is te wijten aan het feit dat de brief gedateerd
is 14 juni, maar in de aanhef staat duidelijk dat de brand "giste-
renavond" plaats vond, dus de dertiende juni.
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Verslag lezing-dia avond in Het Jolink te Eefde op
25 maart 1993

Op deze avond stond het gebied tussen de plaatsen Zutphen en
Gorssel voor ons centraal.
De heer H.J.Jansen op de Haar vertoonde ons een grote serie dia's
en sprak daarbij de verbindende tekst.
Een groot deel van de dia's - plattegronden, oude tekeningen e.d. -
waren vervaardigd of ingekleurd door de heer G.J. Verstege uit
Harfsen.
We begonnen met de oude Koninklijke Weg die tussen Zutphen en
Gorssel is aangelegd in de jaren 1827 - 1830.
De weg had op sommige stukken een ander verloop dan nu en dat
is nog steeds te zien aan de ligging van verschillende huizen en
boerderijen die destijds aan die weg waren gesitueerd, doch thans
wat "vreemd" in het landschap liggen. Met name had de weg een
ander tracee bij Eefde, namelijk achter de vroegere melkfabriek
langs.
In tegenstelling tot zogenaamde B- en Cwegen (respectievelijk van
regionaal of plaatselijk belang en niveau) was de Koninklijke Weg
bedoeld voor gebruik door de nationale overheden voor o.a. ver-
plaatsing van legers.
Diverse prachtige dia's, waarvan er verschillende nog niet eerder
werden vertoond, passeerden de revue en de druk bezette zaal
genoot van plaat en praat.
Eigenlijk te laat op de avond sprak de heer N. van Wijk zijn dank-
woord aan de heren Jansen op de Haar en Verstege, die beiden
veel werk aan de voorbereiding hebben gehad.
Een cadeaubon was hun deel èn een warm applaus van de aanwe-
zigen.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 november 1993
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met af-
beelding).
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UITNODIGING

Op 27 september 1983
werd onze vereniging
opgericht.

De officiële vastlegging
van de statuten heeft plaatsge-
vonden op 18 november 1983.

Ter gelegenheid van dit feest zal op 19 november 1993 om 4.00 uur
's-middags, een receptie worden gehouden in de hal van het
gemeentehuis Gorssel.

Tijdens deze receptie zal de Kadastrale Atlas 1832 van de gemeen-
te Gorssel ten doop worden gehouden en aan enkele genodigden
worden uitgereikt, e.e.a in samenwerking met de Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland te Arnhem.

Hierbij nodigen wij u uit
om samen met ons het
2e lustrum van onze
vereniging te vieren.
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 17 MEI 1993

Voorzitter H.J. Jansen op de Haar opende onze jaarlijkse leden-
vergadering in hotel De Roskam te Gorssel en memoreerde dat dit
intussen al de tiende jaarlijkse bijeenkomst is.
Een veertigtal leden was op deze vergadering aanwezig en werd
van harte welkom geheten.
De agenda werd uitgebreid met twee punten, t.W.:
7 b. Instelling van twee werkgroepen respectievelijk Genealogie

en Bibliotheek.
7 c. Aanpassing contributie voor degenen die Ons Markenboek

per post ontvangen.

Op 18 september zal weer een excursie/fietstocht worden gehou-
den met als doel de kerk te Bathmen. Nadere berichten hierover
volgen binnenkort.
Ons bestuur werd de laatste jaren bijgestaan door een tweetal
jeugdleden, van wie er een helaas heeft moeten bedanken. Moch-
ten er nieuwe kandidaten zijn, dan houden wij ons aanbevolen.
Op 12 en 13 juni zullen wij aanwezig zijn op de Game Fair te
Joppe. We zullen een kleine tentoonstelling inrichten en mogelijk
een maquette maken van een nieuwe markepaal.
In juli zullen wij weer aanwezig zijn op het jaarlijkse St. Jaopiks-
feest. Indien er nog helpers beschikbaar zijn, dan graag opgave bij
de leden van het bestuur.
Tenslotte zegt de voorzitter dank aan alle leden van de werkgroe-
pen die op allerlei gebied ten behoeve van onze vereniging werk-
zaam zijn.
De notulen van de vorige vergadering d.d. 2 juni 1992 worden zon-
der aanmerkingen vastgesteld, onder dankzegging aan de oud-
secretaris de heer Van Wijk.
Het jaarverslag van de nieuwe secretaris wordt eveneens zonder
aanmerkingen aangenomen.
Evenzo ten aanzien van het financieel verslag van penningmeester
J. Bakker. Wel wordt toegezegd, dat er binnenkort een lijstje
wordt gepubliceerd van onze - overigens bescheiden - eigendom-
men.
Mevrouw Kreeftenberg doet mede namens de heer Brummelman
verslag van het onderzoek van de kascommissie en maakt melding
van de juistheid van de gepresenteerde cijfers.
Dank voor het werk van de kascommissie; als nieuw lid wordt
benoemd de heer Geerling te Epse in de plaats van mevrouw
Kreeftenberg.
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Van het bestuur waren aftredend J. Bakker, W. van de Kamp en
J. Nijenhuis.
Zij werden bij acclamatie herkozen.
De vergadering stelde vervolgens twee werkgroepen in.
Allereerst een groep die zich bezig zal houden met genealogie;
voorzitter wordt de heer H.A. Klein Ovink. De heer Rol geeft nog
even een korte uiteenzetting over de werkzaamheden.
De tweede groep zal zich werpen op de bibliotheek en hiervan
wordt de heer H. Schoenmaker de voorzitter. Hij geeft aan wat de
bedoeling is en deelt mee dat verder zitting zullen nemen in de
groep mevrouw Bouvé te Almen en W. van de Kamp te Epse.
Beide werkgroepen zullen verslag doen in Ons Markenboek.
Ten aanzien van de contributie wordt besloten geen verhoging toe
te passen, echter wel een bijdrage te vragen in de extra kosten van
verzending van Ons Markenboek aan hen die dit periodiek per
post toegestuurd krijgen. Per 1januari 1994 zal hiervoor f. 5,- per
jaar extra worden berekend.
Dit jaar bestaat onze vereniging 10jaar. De viering van dit tweede
lustrum zal plaatsvinden in november. Tevens zal dan de lang ver-
wachte Kadastrale Atlas 1832 gereed zijn en zal een feestelijke bij-
eenkomst gearrangeerd worden.
In het voorjaar van 1994 zal in onze vergaderruimte te Harfsen
een zogenaamde open-dag worden gehouden, waar elk lid een kijk-
je kan komen nemen.
De voorzitter spreekt tenslotte zijn dank uit voor het werk van de
redactiecommissie en verzoekt de heer A. Hoekstra deze dank over
te brengen aan alle leden van die commissie.
Bij de rondvraag informeert de heer Boschloo of het mogelijk is om
in Ons Markenboek de lezingen op te nemen. De voorzitter ant-
woordt dat dit niet altijd mogelijk is, omdat niet alle lezingen op
schrift staan en er bovendien niet altijd ruimte in Ons Marken-
boek beschikbaar is. In voorkomende gevallen zal hieraan echter
aandacht worden geschonken.
De heer van Loon maakt ons nog attent op potentiële onderwerpen
voor lezingen, bijvoorbeeld over grafheuvels, Hof van Almen, paar-
den uit de regio. Ook hiermede zal zo mogelijk rekening worden
gehouden.
Na de geanimeerde pauze houdt archivaris de heer J. Eefting een
lezing over het archief. Voor zaken van vóór 1811 moet men
meestal in Arnhem zijn, Rijksarchief, doch voor zaken van nà 1811
kan men in Gorssel terecht. Hierbij zij opgemerkt dat het bevol-
kingsregister pas omstreeks 1851 (Gemeentewet) is ingesteld.
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De eerste 10 jaar ontbreken echter, doch vanaf 1861 kan men
onderzoek doen. De registers zijn openbaar, echter wel even een
afspraak maken met de archivaris.
Op de lezing volgde een "vragenkwartiertje" en als slot kon de
voorzitter, H.J. Jansen op de Haar, de spreker hartelijk bedanken
en de vergadering sluiten.

WERKGROEP BIBLIOTHEEK

H. Schoenmaker

De Werkgroep Bibliotheek, ingesteld op de ledenvergadering van
17 mei 1993, is thans bezig met het inventariseren van het huidige
bezit aan boeken en dit in een kaartsysteem te brengen.
De bedoeling is verder om in ons gebouw aan de Hulstweg te
Harfsen ruimte geschikt te maken voor opslag, zodat de boeken te
zijner tijd voor de leden bereikbaar zijn.
De werkgroep, bestaande uit W. van de Kamp en H. Schoenmaker,
wordt bij haar werkzaamheden geadviseerd door onze archivaris
de heer J. Eefting en mevrouw C.L. Boevé-van Eijsinga te Almen.
Wij willen graag ons bezit uitbreiden met meer boeken en doen
hiervoor een oproep op alle leden.
Hebt u boeken beschikbaar, bel ons gerust. Wij kunnen dan samen
bekijken of deze iets voor onze vereniging zijn.
Het gaat om boeken en geschriften enz. die raakvlakken met onze
dorpen hebben en in bredere zin met de Achterhoek of Gelderland.
Zodra een en ander tot enige omvang is gekomen zullen wij een
lij st in Ons Markenboek publiceren. Wij houden u in elk geval op
de hoogte van de gang van zaken.
De leden van de werkgroep zijn telefonisch te bereiken onder de
volgende nummers:
W. van de Kamp 05759-3037
H. Schoenmaker 05751-1235.
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WERKGROEP GENEALOGIE
H. Rol

Het kostte de ter jaarvergadering op 17 mei j.l. aanwezigen weinig
moeite om akkoord te gaan met mijn al door het bestuur overgeno-
men voorstel om een Genealogische Werkgroep op te richten. Zeer
terecht had het bestuur al beslist, dat het bestuurslid, de heer Klein
Ovink, als voorzitter van deze werkgroep zal fungeren; een nauw
contact tussen bestuur en werkgroep is hiermede verzekerd. Zelf
had ik mij al bereid verklaard "een spilfunctie" in deze werkgroep in
te nemen en staande de vergadering meldde zich mevrouw Maar-
schalkerweerd, waarmee we meteen een naam op het gebied van de
Oostnederlandse genealogie in huis hebben!
Wat gaat die werkgroep nu doen? Ter vergadering heb ik al uitge-
legd, dat veel families, die hier al heel lang gevestigd zijn, over
documenten beschikken die genealogisch of algemeen historisch
bezien van groot belang kunnen zijn. Akten van koop of verkoop van
onroerend goed, boedelbeschrijvingen, testamentaire beschikkin-
gen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dikwijls hebben zul-
ke stukken de eigenaren in een ver of meer recent verleden aanlei-
ding gegeven zelf wat genealogisch onderzoek te doen; de resultaten
daarvan liggen bij de akten in een la! "Al die papieren zouden in het
gemeentearchief horen", zei ik, en daarmee bedoelde ik uiteraard
fotokopieën! Dat men de originele stukken graag zelf wil houden is
logisch! De bedoeling is nu, dat de werkgroep van elke familie een
genealogisch dossier aanlegt en dat alle persoons- en erfnamen, die
in zo'n dossier voorkomen, in een kaartsysteem worden vastgelegd.
Aan dossiers en kaartsystemen kan 's maandags op het archief wor-
den gewerkt, maar dat hoeft niet: het kan ook op het "hoofdkwar-
tier" van de vereniging in Harfsen gebeuren of zelfs gewoon thuis.
Overigens behoeft de werkgroep niet met lege handen te beginnen.
In het archief is al genealogisch materiaal - meest in boekvorm -
voorhanden betreffende de families Boschloo, Menkveld, Klooster-
boer, Ensink, Krukkeland, Lijzen, Mensink, Wagenvoort en Tuitert.
Aan de hand van dit materiaal probeer ik momenteel uit te zoeken
welke werkwijze het best kan worden gevolgd; de systematiek van
de aanwezige genealogieën is namelijk erg verschillend!
Zijn wij het over de aanpak eens, dan kan de werkgroep - ik denk in
september - echt aan de slag. Ik hoop, dat zich dan nog wat mede-
werk(st)ers gemeld zullen hebben.
"Geeft men de genealogische documenten, die men afstaat, nu aan
het archief of aan de vereniging De Elf Marken?" Op deze vraag,
die mij op 17 mei j.l. werd gesteld, heb ik eigenlijk geen antwoord.
Het archief van een overheidsinstelling is in principe bestendiger
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dan van een vereniging. Bij de bestendigheid van een overheid die
voortdurend wanhopig naar geld zoekt, kunnen echter enige vraag-
tekens word~n geplaatst; het Centraal Bureau voor Genealogie in
Den .Haag bijvoorbeeld is al geprivatiseerd! In mijn opvatting zijn
archief en vereniging onlosmakelijk aan elkaar verbonden: de ver-
eniging "De Elf Marken" zou weinig interessants kunnen doen zon-
der systematisch goed toegankelijk gemaakt archief en anderzijds
zou het werk van een (streek)archivaris - denk ik - niet erg bevredi-
gend zijn als er voor de vruchten van zijn werk geen brede kring
van belangstellenden was ..... Mijnerzijds geen voorkeur dus, maar
elke schenker kan zijn of haar voorkeur aangeven ..... als de docu-
menten maar komen!

HET ELF UUR

H.J. Jansen op de Haar

Als u het mij vraagt wordt het langzamerhand een stripverhaal,
want de teleurstellingen blijven ons niet bespaard: de foto op blad-
zijde 33 van Ons Markenboek, 11e jaargang no. 2 van april 1993 is
niet de foto van het Elf Uur. '
Mevrouw Veldink-van der Meij heeft ons medegedeeld dat de foto
betrekking heeft op haar grootouders van der Meij, die woonden in
de Joppelaan. Genoemde grootouders waren op visite bij familie aan
de Groeneweg. Vermoedelijk was dit het huis, waar in de vorige
eeuw de veldwachter van der Meij heeft gewoond en dat nadien'
door vele anderen bewoond is geweest. En zo is het raadsel van het
Elf Uur niet opgelost.
Zeker weten we dat de postkoets er om elf uur nooit heeft gestopt,
want zolang de postkoets door Gorssel reed, bestond het Elf Uur
niet als woning, schuur of boerderij.
Het verhaal over de elfen en andere geesten is ook uit de lucht
gegrepen en of het iets te maken heeft met het verhaal van de wer-
kers van het elfde uur geloven wij ook niet.
De oplossing van de heer Roordink kwam er nog het dichtst bij
maar jammer genoeg raakte het verhaal van slag, doordat de grote
wijzer tegen de kleine wijzer geruild moest worden, waar niemand
wijzer van werd; bovendien: van ruilen komt huilen, zeggen we hier
in de Achterhoek. Ook dit verhaal kwam niet met de oplossing.
Voorlopig ga ik er nog van uit dat de naam van het stuk land aldaar
een veldnaam is geweest waarvan de herkomst niet meer is te ach-
terhalen.
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DE MARKEPAAL OP HET LANDGOED JOPPE

H.J. Jansen op de Haar

Een steeds terugkerende vraag is meestal: Wat is een markepaal
en wat heeft zo'n paal te maken met het verleden?
:a:et antwoord i~ heel eenvoudig: een markepaal is een grenspaal,
dIe werd gebruikt door de markebesturen bij het vaststellen van
de gre.nzen tussen de m~.rken. Men maakte daarbij zoveel mogelijk
gebruik van de .natuurlIJke .grenzen, zoals beken, sloten, houtsin-
gels en andere In het terrem kenmerkende punten. Maar bij het
trekken van een grens tussen de heidevelden en de woeste gron-
den moest men. wel gebruik maken van stenen of houten grenspa-
len. Men gebruikte daarvoor ook wel grote veldkeien.
Deze heidevelden en woeste gronden werden gebruikt door de
gewaarde erven voor het laten weiden van hun schapen en ander
vee. Om misbruik te voorkomen had men een schut of schutter
ook wel scheuter genoemd, aangesteld om hierop toezicht te hou-
den. Bij ov~rtreding werd het vee geschut (in beslag genomen) en
tegen betaling van de opgelegde boete weer vrijgegeven.
De belangrijkheid van de grenspalen is hiermede voldoende aange-
toond.
Bij de marken in de gemeente Gorssel kwam het voor dat drie of
vier marken op een bepaalde plek aan elkaar grensden en hierdoor
ontstond dan zo'n drie- ofviermarkenpunt.
Ie.~sten noor~en van het landgoed, om precies te zijn bij het erve
DIJkman of Diekman waar thans de families Goorman en Vrielink
hun bedrijf uitoefenen, was een viermarkenpunt. Van dit punt is
een foto genomen, waarop rechts het erve Diekman, dat in de mar-
ke Epse lag. De grens met Gorssel ging door de tuin van deze boer-
derij en direct daaraansluitend was de grens met de marke
Eschede. Helemaal links op de foto, dus het weiland achter de
bo~en, lag de marke Harfsen. Ongeveer bij de bomen links in het
weiland kwamen de grenzen bijeen en dit was dus een viermar-
kenpunt. De grenspalen zijn verdwenen. .
Zo'n plek is er ook op het landgoed Joppe, en wel op het punt waar
de marken van Eschede, Harfsen en Eefde hun grenspalen op één
en hetzelfde punt konden zetten.
Hier stond aan de Eikeboomlaan tot ongeveer acht jaar geleden
nog een ho~ten grenspaal, die er reeds van vóór 1832 had gestaan.
peze paal IS gestolen en waarschijnlijk als brandhout opgestookt
In een open haard.
Een foto van deze paal i~ geluk~ig in ons bezit. Door de afdeling
Deventer van het LV.N. IS toen In overleg met de eigenaar van de
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grond en onze veremgmg een nieuwe paal geschonken, met
inscriptie en een koperen bordje. Binnen een week was het bordje
al verdwenen en een nieuwe aanduiding verdween ook op onver-
klaarbare wijze. Niemand wist dat er op deze plek ook nog een ste-
nen markepaal stond van de marke Eschede. Deze paal was afge-
broken en zat grotendeels in de grond. Deze paal wordt nu in over-
leg met de eigenaresse van het landgoed, mevrouw de Maes
Janssens, opnieuw geplaatst, maar dan gevat in een betonnen voet
en op zodanige wijze dat het niet of bijna niet mogelijk zal zijn dat
deze steen opnieuw zal verdwijnen.
De houten paal van het I.V.N. was ook al verdwenen, maar twee
van onze bestuursleden vonden de paal terug in een sloot. De paal
bleek afgerot te zijn. Het restant wordt door ons bewaard.
Op welk tijdstip de stenen markepaal zal worden geplaatst en ont-
huld kan nog niet worden gezegd; in ieder geval zal dit geschieden
in het bijzijn van de eigenaresse en het I.V.N.
Tevens kan dan een toen gemaakte fout worden hersteld, namelijk
dat het hier geen viermarkenpunt was, maar een driemarkenpunt.
Hier kwamen de marken Harfsen, Eschede en Eefde bijeen. Het
landgoed Joppe lag namelijk in de marke Eschede en niet in de
marke Gorssel.
Ons bestuur gaat er vanuit dat de oude grensaanduiding van
Eschede hiermede is veilig gesteld en daarmee voor het nageslacht
wordt bewaard.

17
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TIENJARIG BESTAAN VAN DE OUDHEIDKUNDIGE
VERENIGING "DE ELF MARKEN" 1983 - 1993

J.H. Goorman

Gorssel hef een old verleden
en is ontstaon uut elluf Marken
Vandaor dat onze vereniging
die name hef met e kregen
Tien jaor is ut noe al e lêene
dat enkele leu d'r wel veur veulden
urn 't olde uut een old verleden
vaste te leggen veur ut heden. 't

j
Veurlopig kwam d'r een bestuur
van leu dee Gorssel kenden
De veurzitter dat werd Henk Jansen
bee iederene kind an huus
Zien wark hef dat zo met ê brag
want jaoren op 't gemeentehuus
probeerden hêe dat riek en arm
beheurlijk an zien trekken kwam.

Een secretaris urn te schrieven
dee kwam d'r bie te passe
In Gorssel en in Epse
ston hêe jaoren veur de klasse
Dat kwam noo good te passe
Zoo doonde kenn'n ê jong en old
Daornaost was hêe een plattelander
en kenn'n Gorssel as gin ander.

\
t

't Bestuur is nog wat uut ê breid
dat mos good veur mekare
Een man mos ter nog weèn veur 't geld
want dat mos ok op tied e teld
Almens Rabo-directeur
dee veulden daor wel veur
De eerste centen kwammen binnen
dus hêe kon zo beginnen.

19

Het huidige bestuur. Van links naar rechts staande: J. Pasman,
N. van Wijk, J.H. Goorman, H.A Klein Ovink, H. Schoenmaker,
J. Nijenhuis, A.M. de Ruiter, Chr. Garssen.
Zittend: J. Bakker (penningmeester), A Hoekstra, H.J. Jansen op
de Haar (voorzitter) en W. van de Kamp (secretaris).

Deze drée ie zeet ze hier
was de vaste kern dee tien jaor lang
met vulle inzet en plezeer
het ledental zag greu'en
Honderdvieftig leden dee ha'w zo
dat was nog mar 't begin
ruum viefhonderd is noe 't aantal leden
en steeds kom ie weer nie'en tegen.
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Een schoolmeester kwam d'r ok nog bie
en een verzekeringsman
de middenstand en 't platteland
zoo kwam too ut bestuur tut stand
dan bunt d'r ok nog een antal leden
dee zonder dat ze iets verdeent
verzorgt ons mooie greune beukskes
wat deur ons allen wurd waardeert.

Hier op vertrouwend wil 't bestuur
dan graag de jeugd betrekken
en veur zowiet dat mogelijk is
hieran ok andag schenken
't Bestuur wil nogmaals allen danken
veur al ut wark dat is e'daon
zee hopt dat dat ok zo zal blieven
en wil heel graag zo wieter gaon.

Al dat gedoo brag vulle schriefwark
en de machine tweede-hands
Ie konnen d'r haoste neet met warken
an 't schriefwark ko'j dat marken
Een niejen kwam d'r, met een geheugen
de penningmeester ziene vrouwe
zee kon d'r gauw met overweg
hoo schudden ze 't uut de mouwe.

D'r bunt ok wel is stemmen op e gaone
een oldheidkamer is dat wat
een boerderie'e of een schure
met olde platen an de mure
't Bestuur dat zag dat neet zo zitten
in Harfsen kwam een schole vrie
wee heb de gemeente in de arm e'nommen
zodoonde be'w daor in e'kommen.

In 't kort is hier noe weer e'geven
het bestaon van de Elf Marken
Tien jaore hebbe wie noe al bestaon
hoo zal ut verder gaon.
Bunt d'r nog jonge leu dee d'r veur veult
straks hiermee deur te gaon
kom dan gerus is met ons praoten
ai d'r veur veult mo'j dat neet laoten.

Vriewillegers ku'j daor dinsdags vinden
Verste ge tekent daor zien kaarten
anderen bunt an 't registréen
en 't olde spul soms reparéen
Vergaderruumte he'w daor ok
met olde steule van de raod
geregeld komme weê bie mekare
en daor wud alles dan bepraot.

Molen Eesterhoek in vroeger jaren (zieartikel overdeC.A.V.Gorssel)
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DE COÖPERATIEVE AANKOOP VERENIGING GORSSEL
VAN 15 DECEMBER 1919 TOT 1945.

(JAAR VAN OPRICHTING 1917)

N. van Wijk

In het begin van de 20e eeuw vonden er grote veranderingen op
landbouwgebied plaats (zie de overzichten in de boekjes nr. 2 en
3 van jaargang 1991 van "Ons Markenboek" (J.H. Goorman).
Naar aanleiding van diverse gegevens, vermeld in de notulen van
de vergaderingen der C.A.V. komen we voor deze vereniging tot
het volgende overzicht:
Het bestuur werd tijdens de vergadering van 15 december 1919 (in
de Roskam) gevormd door C. Roeterdink (voorzitter), L. Slagman
(secretaris) en de leden B.J. van Zeijts, M. Klein Nulend en
C. Schieven. Zij werden gekozen door de 65 aanwezige leden.
Het bleek dat men tot oprichting was gekomen, doordat was geble-
ken dat gezamenlijke aankoop van veevoederprodukten en kunst-
meststoffen groot voordeel opleverde.
Ter vergadering werd daarom maar meteen besloten tot aankoop
van 3500 kg slakkenmeel en 3500 kg beendermeel.
In de volgende ledenvergadering (aanwezig 78 leden) wordt
gesteld, dat de leden verplicht zijn al hun aankopen te doen bij de
C.A.V. Enkele aanwezigen vinden dit ten aanzien van de drie
gevestigde molenaars (2 in Gorssel, 1 in Epse) wat hard, daar ze
bij invoering van deze verplichting vrijwel brodeloos zouden wor-
den. Vele leden waren overigens van mening dat men de mole-
naars moest voorstellen hun molens aan de C.A.V. te verkopen.
Het bestuur kreeg opdracht te informeren of de molenaars hiertoe
bereid waren en zo ja, tegen welke prijs. Op voorhand besloot men
over te gaan tot de bouw van een malerij en een pakhuis voor
opslag van granen en kunstmest.
Toen bleek, dat de eigenaars van de Gorsselse molens Jansen
(Molenweg) en Kreeftenberg (Eesterhoek) genegen waren hun
molens te verkopen (beiden vroegen f. 20.000,-) werd in een vol-
gende vergadering tot aankoop besloten. Voor de molen van Jan-
sen betaalde men f. 20.000,-, voor die van Kreeftenberg f. 15.000,-.
Voor aankoop van de molens wordt bij de Boerenleenbank een kre-
diet gevraagd.
De heer Kreeftenberg wordt vervolgens (met 42 stemmen) gekozen
als zaakvoerder, de heer Jansen verwierf 24 stemmen. De benoem-
de zaakvoerder moest f. 10.000,- als borgtocht moeten stellen.
De leden uit Epse bleken de vergaderingen in Gorssel slecht te
bezoeken, vandaar dat men besloot in 1920 een vergadering in
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Epse te houden, want ook de molen in Epse (eigenaar de heer
Rensink) wil men kopen. Rensink vraagt eveneens f. 20.000,- maar
dan wel met uitzondering van het plm. 40 are omliggend weiland.
Uiteindelijk wordt het geheel, dus molen plus alle bijbehorende
grond, VOOl' f. 20.000,- gekocht. De ledenvergadering neemt ook het
D.B.-besluit over om de molenaars toe te staan voor eigen gebruik
twee stuks kleinvee plus één mestvarken te mogen houden.
Het maalloon wordt vastgesteld op 40 cent per hl voor leden en
50 cent voor niet-leden.
Verder gaat men in 1920 over tot de aankoop van gemerkte zak-
ken, uitsluitend door leden te gebruiken. Het loon van de beide
molenaars wordt vastgesteld op f. 30,- en van de zaakvoerder op
f. 35,- per week.
Op verzoek van de molenaars worden er vaste openingstijden
gesteld en wel 's morgens van 7 tot 12 uur en 's middags van 2 tot
7 uur. Ook de plaatselijke bakkers zullen voor het malen van hun
graan bij de molens terecht kunnen en wel tegen betaling van
30 cent enzo ze geen lid zijn van 40 cent per mud. Tevens besluit
men voor gezamenlijke rekening turfstrooisel, turf en landbouw-
machines aan te schaffen.
Uit het verslag van de zaakvoerder, gepresenteerd in de eerste al-
gemene vergadering in 1921 blijkt, dat de ontvangsten in 1920
f. 151.080,- en de uitgaven f. 150.972,- bedroegen. Dus een winst
van f. 108,-.
Besloten wordt de motor in de molen van Jansen te verkopen en
een electromotor op de molen te plaatsen, tevens zal dan een pak-
huis bij de molen worden gebouwd.
Aan het bestuur wordt een krediet van f. 9.000,- verleend voor de
bouw van een woning voor de zaakvoerder.
Het loon van de zaakvoerder wordt verhoogd tot f. 40,- per week,
dit onder voorwaarde dat hij ook de kunstmestlevering gaat be-
heren en tevens aanwezig zal zijn bij "het spoor" (spoorstation
Joppe) voor lossing van de bestelde produkten. Mocht hij hierbij
door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan wordt hij
vervangen door een bestuurslid en wordt een gedeelte van zijn
loon ingehouden. In 1921 wordt begonnen met de bouw van een
woning voor Kreeftenberg en tevens met de bouw van een pakhuis.
Verder vindt de bouw van motoren bij alle molens plaats. Men is
nu niet meer afhankelijk van de wind. Tevens is dit volgens het
bestuur noodzakelijk wegens het invoeren van de achturige werk-
dag.
In het pakhuis van de molen in Epse heeft men enige maalstenen
te weinig. Men besluit geen stenen te kopen, doch ze uit de molen
te halen .

Vanaf de oprichting ontvangen de leden gratis het landbouwblad.
Dit kan in de toekomst niet meer. Bij minstens 25 abonnementen
betaalt men f. 1,35 per lid. Besloten wordt, dat ieder lid f. 1,-
betaalt en dat f. 0,35 voor rekening van de vereniging komt.
Men hoopt dat de tramlijn Deventer-Zutphen in exploitatie zal
worden genomen. Dan zal de aanvoer van goederen goedkoper
worden dan per spoor. Het bestuur besluit daarom alvast een aan-
deel van f. 1.000,- van de G.T.M. te nemen.
Op aanraden van de molenmaker is een wiek van de molen in
Epse verwijderd. Deze wiek vertoonde een breuk en het was niet
verantwoord er langer mee door te werken. Besloten werd een
andere wiek te plaatsen (kosten f. 1.000,- à f. 1.100,-).
De netto winst over 1922 bedroeg f. 4.806,32. Men besluit dit
bedrag te gebruiken voor afschrijving op gebouwen, machines en
kan toormeubilair.
Dank zij de inzet van de diverse personeelsleden gaat het de ver-
eniging ook in 1924 zo goed, dat het bestuur besluit deze mannen
een gratificatie toe te kennen.
De molen in Gorssel blijkt bouwvallig te zijn en het bestuur heeft
plannen tot afbraak. De V.V.V. komt hier tegen in 't geweer en
zoekt financiële en morele steun bij het gemeentebestuur.
In 1926 komt er voor het personeel loonsverhoging en tevens een
pensioenregeling. Het aantal verwerkte wagonladingen der ver-
schillende goederen bedroeg in dit jaar 365 met een gezamenlijke
waarde van f. 322.163,-. Totale netto winst f. 31.222,- waarvan
f. 10.127,66 in het reservefonds werd gestort.
In de ledenvergadering van 19 juni 1926 deelt de voorzitter mee,
dat de Gorsselse molen zal worden afgebroken. Ter vervanging
hiervan zal voorlopig als opslagplaats een schuurtje worden
gebouwd. De vergadering gaat hier volledig mee accoord. (Jammer
- weg - molen). Om het lossen van de per tram aangevoerde goede-
ren te vergemakkelijken mag de fundering van de molen intact
blijven.
In 1927 wordt overwogen door de tramwegmaatschappij een wissel
te laten aanbrengen, waardoor de aan- en afvoer van goederen
naar en van het in aanbouw zijnde pakhuis is te vereenvoudigen.
Het aanbrengen van deze wissel bleek vooralsnog te kostbaar en
werd uitgesteld.De goederen bleven dus nog per spoor aangevoerd.
Ook werd er gedacht aan het verzekeren van de personeelsleden,
zodat dezen op hun oude dag konden genieten van een pensioen.
Wegens te hoge kosten werd besloten ook dit voorlopig uit te stel-
len. Om een indruk te krijgen van de jaarlijkse omzet in de jaren
twintig geven we over 1927 de volgende cijfers: 410 wagonladingen
van 10.000 kg van verschillende goederen (gezamenlijke waarde
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f. 291.309,18). Winst f. 36.983,15, die in z'n geheel wordt afge-
schreven op de gebouwen.
De grootte van het reservefonds bedraagt: f. 10.127,665.
Winstdeling onder de leden wordt door het bestuur afgewezen.
Wel geaccepteerd wordt 't plan tot verbouwing van de molen in
Epse. Voortaan zal ook bij alle drie vestigingen een mededelingen-
bord worden geplaatst. Ook besluit men de plaats van de afgebro-
ken Gorsselse molen te gaan beplanten. De heer E. Wiemerink
(tuinman Amelte) zal hierbij kosteloos adviseren.
In 1929 werd een geringere winst geboekt, als gevolg van de ver-
laagde maallonen en een tegenvallende omzet van veevoer. In
Epse werd een pakhuis met machinekamer bijgebouwd. De stro-
pers in Gorssel werd voor f. 900,- verkocht.
Bij de Epser molen vindt een grond ruil plaats met bakker De
Weerd en wordt 625 m2 grond voor f. 1,- per m2 verkocht aan veld-
wachter Volkerink, die op deze grond een woning gaat bouwen. Bij
de Eesterbrinkmolen verrijst een nieuw pakhuis. De bouw van dit
pakhuis is zo laag mogelijk om de molen de wind niet uit de zeilen
te nemen ..
Begin 1931 overlijdt zaakvoerder Kreeftenberg. Zijn zoon neemt
waar tot 1 mei. Op deze datum treedt, de uit 55 sollicitanten
benoemde nieuwe zaakvoerder, de heer H.Kraaijenbrink, in funktie.
In de op 9 september 1931 gehouden ledenvergadering worden
woorden van lof en waardering uitgesproken aan de verscheiden
zaakvoerder, die gedurende 15 jaar met volle inzet de vereniging
heeft helpen groot maken. In dezelfde vergadering constateert de
heer Kraaijenbrink het afnemend in functie zijn van de twee wind-
molens. Die op de Eesterbrink komt niet hoger dan gemiddeld
8 mud per dag. Dus: verliesgevend. De molen in Epse staat al
maandenlang stil. Grote vraag is: Moeten de windmolens nu nog
langer in functie blijven en dus worden onderhouden en de hoge
verzekeringspremie doorbetaald ??
In de op 3 mei 1932 gehouden ledenvergadering in "De Pessink"
stelt het bestuur voor de wieken van de molen in Epse eraf te
halen. De kosten worden voor de vereniging te hoog. Bij stemming
werd (17 stemmen vóór behoud, 6 tegen en 1 blanco) besloten niet
af te breken. Vooral lid G.J. Wiltink maakte zich sterk voor
behoud. "Bij Epse hoort een molen" was zijn leus. Tevens besluit
men tot woningbouw voor de molenaar en aanbouw van bergruim-
te.
In 1932 werd voor het vervoer der producten vanaf het station en
voor bezorging bij de klanten een vrachtauto aangeschaft en werd
als chauffeur op deze wagen de molenaar Joh.ten Have aange-
steld. De knecht van de Eesterbrinkmolen zal in Epse te werk wor-
den gesteld.

De dertiger jaren zijn ook voor de C.A.V. financieel moeilijk ge-
weest, doch dank zij de inzet van zaakvoerder Kraaijenbrink sluit
men toch ieder boekjaar met een kleine winst af en het zogenaam-
de ledenkapitaal (niet opvorderbaar tijdens het lidmaatschap)
groeit ieder jaar.
Na de jaarvergadering van 1933 werd de film "De Groote Ge-
dachte" vertoond. In deze film werd getoond hoe in de jaren 1880 -
1890 de boerenstand bijna ten gronde ging en werd het noodzake-
lijk geacht, dat de boeren zich moesten organiseren waarna in de
jaren hierna de Coöperatieve Zuivelfabrieken en' Coöperatieve
Aankoop Verenigingen werden opgericht. Van deze laatsten
waren, bleek uit de film, plm. 1200 in het gehele land. Afname aan
goederen in 1931 - 1932 voor 41 miljoen.
In de jaren 1931 en 1932 komt steeds weer de dreiging van
afbraak van de Epser molen naar voren. Daarom nemen de heren
~~r?n.van der Feltz en.Jonkheer de Jong van Schouwenburg het
initiatief om met financiële hulp van de Epser bevolking te komen
tot het behoud van de molen. Er wordt het bestuur een flink
bedrag aangeboden. Het bestuur besluit alsnog niet tot afbraak
over te gaan.
Men besluit ook lid te worden van de Bond van Aankoopver-
enigingen in Gelderland, waarbij 78 verenigingen zijn aangeslo-
ten.
In Epse is in 1934 bij de molen een nieuwe woning gebouwd en
door de molenaar J. Noordkamp betrokken, terwijl het oude woon-
huis gedeeltelijk werd verhuurd aan de kapper J. Beuzekamp.
Wat het herstel van de molen betreft werd contact opgenomen met
de vereniging "De Hollandsche Molen". Omtrent de kosten van
herstel het volgende:
a. Enkel om te blijven staan f. 750,-
b. Om er mee te kunnen malen f. 1150,-
c. Om er rendabel mee te malen f. 4000,-.
Conclusie: "Een heel bedrag!".
In d~ crisisjaren van 1934 tot 1939 werden geen belangrijke
besluiten genomen. Wel moeten we constateren dat het ook in deze
jaren met de C.A.V. goed ging; veel winst werd gemaakt vooral in
de afdeling steenkolenhandel. '
Gedurende de jaren 1940 - 1945 werd er nauwelijks vergaderd en
als er af en toe eens een vergadering werd belegd, dan werd er
zeer eenvoudig of in het geheel niet genotuleerd.
Wel werden, voornamelijk in 1944 en begin 1945, in coöperatief
verband: meel, vlees, eieren enz. ingezameld en clandestien ver-
voerd naar een centraal verzamelpunt (Alphen aan den Rijn). De
heer Kraaijenbrink was ondergedoken, maar via hem werd toch
het een en ander geregeld.
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Een normale boekhouding kon niet worden gevoerd en daarom
duurde het ook tot 2 januari 1947 voor de eerste naoorlogse leden-
vergadering in zaal "Concordia" kon worden gehouden. Hierbij
waren ook enige personeelsleden aanwezig.
De waarnemend voorzitter B.J. van Zeijts wijdde in zijn openings-
woord veel aandacht aan het overlijden van de heer C. Roeterdink,
die na een kortstondige ziekte was heengegaan. Vanaf de oprich-
ting in 1917 tot aan zijn overlijden was de heer Roeterdink voorzit-
ter van de C.A.V. Hierbij een korte weergave van de rede van de
heer van Zeijts: "Onze voorzitter wist door samenwerken iets tot
stand te brengen en we kunnen hem ons herinneren als een van
de belangrijkste mannen uit onze gemeente. Op elk gebied, maar
in de eerste plaats op dat van de landbouw, zette hij zich volledig
in. Hij is het geweest, die de grootste stoot heeft gegeven om te
komen tot onze coöperatieve aan- en verkoopvereniging. Wij zullen
hem in dankbare herinnering blijven gedenken".
Verder werden herdacht de leden: G. Slagman (overleden in een
concentratiekamp) en de heren A. Haytink en E. Wiemerink uit
Gorssel en:W. Dommerholt uit Epse. Zij kwamen allen door oor-
logsgeweld om het leven.
Het verdere wel en wee der C.A.V. bewaren we tot een volgende
keer.

GEHEIMZINNIGHEID OP HUIZE 'DE VOORST'
(1943 - 1945)

M.W. Enserink

Over de toestanden en aktiviteiten op Huize "De Voorst" na de
brand in 1943 kreeg ik nog een aanvulling binnen van een oogge-
tuige, t.w. Albert Jan Koeslag uit Ontario (Canada), die in de oor-
log in Laren Gld. woonde en daar lid was van en mede leiding gaf
aan de "illegaliteit". Na te zijn begonnen met onderduikers helpen
en "piloten" (neergekomen vliegtuigbemanningen) terugbemidde-
len naar Engeland, organiseerde hij met zijn verzetsgroep ook
diverse zeer gevaarlijke sabotage-daden, zoals vernieling spoorwe-
gen en bedieningsinstallatie van de sluis in Eefde en ..... wapen-
droppings door de geallieerden.
Na arrestatie op 21 november 1944 te Eefde wist hij tijdens trans-
port uit de trein te springen, waarna hij helemaal zwaar gezocht
werd.
A.J. Koeslag: Ik kan me de bezoeken aan kasteel "De Voorst" nog
heel goed herinneren. "Floor" (Joh. J. v. Baasbank) was eerst bij
ons in Laren ondergedoken en hij had verkering met Mechteld
Klaassen uit Winterswijk of Aalten; zij was verpleegster, tenmin-
ste na de oorlog, in Utrecht. Floor was later ondergedoken op "De
Voorst", waar hij bij een bombardement is omgekomen. Hij is in
Gorssel begraven en ik geloof dat Hans Peters en Frits Bosch
daarvoor gezorgd hebben. Van de foto van het graf stuur ik hierbij
een kopie. (Hier rust onze onvergetelijke "FLOOR" - Johan Jacob
van Baasbank - geboren 1 Febr. 1922 te Bloemendaal - gevallen
24 Mrt. 1945 te Gorssel. - Familie en vrienden.)
Hoe de man heette die de goederen van het Departement van
Koloniën moest verzorgen, kan ik me niet herinneren. Hij woonde
op de bovenverdieping en de Duitsers hadden de onderverdieping.
De meter voor het gebruik van de electriciteit was beneden in de
keuken, waar de Duitsers kookten en hun voorraden hadden. Mr.
x. (de verzorger) had een grote wijde overjas en hij had grote zak-
ken genaaid aan de binnenkant. En als hij aan het aflezen was
van de electriciteitsmeter pakte hij meteen wat maar voorhanden
was van de Duitse keuken: suiker, boter, meel, enz.
Er was een gracht om het kasteel heen en 's nachts werd het grote
ijzeren hek dicht gedaan door de Duitsers. Als wij 's avonds soms
eens wat laat waren dan trokken we aan de bel en de Duitsers
kwamen om het hek open te maken. Ook hadden we vaak piloten
die daar verborgen werden.
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Ik heb nog een foto van 3 piloten, die daar op "De Voorst" is
gemaakt. v.l.n.r. Michael Dencavage, Philadelphia, Pennsylvania;
Floyd E. Ragsdale, Honeypath, South Carolina; George P. Paulk,
Baston, Florida. Met de 2 laatsten heb ik pas nog contact gehad en
mijn broer Wim en zijn vrouw Bertha hebben ze opgezocht in
Florida. (Ze staan ook in het boek "Vermist boven de Achterhoek"
door gebr. Rhebergen, bij een vliegtuig dat neerkwam in Ruurlo.)
Alle 3 hebben een poos bij ons thuis doorgebracht en ze herinneren
zich dat ze mee naar het land gingen om te hooien. Mijn broer
Wim bracht voor al die gasten eens een half varken van de boerde-
rij naar "De Voorst"!
Van Floor kan ik nog vertellen dat nadat we de razzia hebben
gehad en we op "Oxerhof' zaten, het eten voor ons daar werd ver-
zorgd door de "gaarkeuken" in Deventer en die deelden het ook uit
aan de gevangenen. Op een middag kwam Floor ons het eten bren-
gen. Hij had contact gemaakt met de "gaarkeuken" om te zien of er
nog een kans was om ons te bevrijden. De bewaking was daarvoor
echter te sterk.

ERMELDENSWAARDIGE BRANDEN
IN DE GEMEENTE (3)

H. Meedendorp

Ilo
Op 20 april 1864 is brand ontstaan in de bouwhoeve de
Huethe te Eefde. Deze hoeve behoorde in eigendom aan de kolo-
nie "Ned. Mettray" en werd bewoond door de huisgezinnen van de
werkbaas F. Geltink en de tuinbaas G. van Heusden.
"De vrij hevige wind en de langdurige droogte waren oorzaak dat
in korte oogenblikken het geheele huis in brand stond en aan blus-
schen niet te denken viel, hoewel de brandspuit der kolonie onmid-
dellijk was aangevoerd. Het geheele huis en het grootste deel van
beide inboedels zijn een prooi der vlammen geworden, echter heeft
men geen gemis van vee te betreuren."
Het huis was verzekerd voor f. 3500,-. De inboedels waren niet
verzekerd.
Er werd aanvankelijk vermoed dat er brandstichting in het spel
was, maar een onderzoek door de "rechterlijke magt" te Zutphen
heeft daarvoor geen bewijzen opgeleverd.
De Huethe is thans Rijsselthoeve van de familie Makkink.

Ook vroeger kwam een droog voorjaar wel voor, zoals hier
blijkt. De eigen brandspuit, die toch vlakbij was gestationeerd kon
niets meer uitrichten. '
De werkbaas en huisbaas hadden ook enig vee, anders was niet
vermeld dat er geen gemis hiervan was te betreuren.

Zo in het midden van alle te vermelden branden iets over verzeke-
ring van huis en inboedel. Uit de rapporten blijkt dat in het alge-
meen de opstallen wel verzekerd waren tegen brand, maar vaak
de inboedel niet. Er komen nogal wat verzekeringsmaatschappijen
aan te pas. O.a. uit Brussel, Doesburg, Tiel, Loenen aan de Vecht,
Arnhem, Amsterdam en Zutphen.

12.
Nu is het de beurt aan Harfsen. Op 18 mei 1870 is er brand in
de woning van G.J. Lijzen, Meester timmerman en landbouwer.
Woning, schuur en hooiberg gingen in vlammen op. De oorzaak
was duister.
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14.
Nu eens geen erve, fabriek ofwoning, maar een herberg.
Voor herberg "De Lindeboom", gelegen bij Eefde op de grens
van de gemeenten Zutphen en Warnsveld, bij de brug over de
Polbeek en aan de weg van Zutphen naar Laren was het een slecht
begin van het jaar 1872, want de brand voltrok zich in de nacht
van 1 op 2 januari.
De ligging had tot gevolg dat de brandweer van Warnsveld het
eerst aanwezig was. Deze bewees uitstekende diensten en kon op
erkentelijkheid aanspraak maken voor de betoonde hulp.

Hoewel de brand op (of bij) de grens van Zutphen plaats vond bood
de brandweer van die gemeente geen hulp. Eén der brandspuiten
van die gemeente is "onmiddellijk na toesnelling weder vertrok-
ken". De brandspuiten van de eigen gemeente, die op anderhalf
uur gaans van de brand waren gestationeerd, werden niet ontbo-
den daar deze te laat zouden arriveren.
In het verslag wordt gewenst dat de gemeenteraad door de ramp
zal worden aangespoord om aan het verlangen van de buurtschap
Eefde te voldoen, door een brandspuit voor die streek aan te
kopen.
Bij een volgende brand in 1874 (zie hierna bij 16) blijkt dat Eefde
dan over een brandspuit beschikt. En al ging het daarbij ook niet
over een brand op Zutphens grondgebied, de spuit van Zutphen
hielp toen wel. Er zal wel een "beraad" geweest zijn na voormeld
snel vertrek bij de Lindeboom.

Over de brand zelf nog het volgende uit het verslag:
"Na alvorens (betekent hier: eerder in het verslag vermelde) berig-
ten te hebben ingewonnen en betreffende het ontstaan van den
brand, mij verstrekt door den Rijksveldwachter opziener der jagt en
Visscherij G. Esmeijer, die Zeer Spoedig op de plaats des ongevals
tegenwoordig was, heb ik bij den bewoner Egbert Jansen een onder-
zoek ingesteld en vernomen dat hij op den 1 Januarij 's avonds
omstreeks 10112ure, terwijl hij onledig was met het maken van aan-
teekeningen wegens verkochte lijnkoeken, heeft gehoord dat er iets
in huis viel; dat hij opstaande en in het benedenhuis zoekende naar
de oorzaak, deze niet konde bespeuren, noch in de Stal noch in de
aangrenzende vertrekken; dat hij de deur van het portaal openende,
waarin de omgangen van Zoldertrap en kelder Zich bevonden, een
Stuk vuur naar beneden Zag vallen. Hierdoor verschrikt, heeft hij
water trachten te verkrijgen, maar alvorens Zijne vrouw, die op den
30 Dec. tevoren bevallen was gewaarschuwd; dat deze daarop met
haar jongste en oudste kind de wijk heeft genomen. E. Jansen
bespeurde toen reeds vuur in den Stal, en haastte zich om zijn der-
de kind te redden. Inmiddels waren reeds buren toegesneld, die met
den eigenaar twee koeyen, een kalf en twee varkens behielden,
benevens een gedeelte van den inboedel".

Oorzaak was vermoedelijk een lekkende schoorsteen. Het huis met
de vele bijgebouwen was voor f. 2000,- verzekerd, de inboedel,
waaronder vee, hooi en dranken voor f. 1550,-.
Een hoeveelheid lijnkoeken, lijnmeel en olie ter gezamenlijke
waarde van ongeveer f. 1300,- was voor f. 1000,- verzekerd.
Dat men van het houden van een herberg vroeger niet kon rondko-
men blijkt ook hier weer.

"Hoewel de brandspuiten van Harfsen en Almen door het perso-
neel behoorlijk werden bediend, en enkele personen zich bijzonder
verdienstelijk maakten, mogt het niet gelukken iets tot redding bij
te brengen, hetgeen vooral toe te schrijven is aan de droogte van
de spinnewebben, die gewoonlijk in grooten getale lanks het dak-
werk der schuren zich uitbreiden".
Er kon wat beddegoed en huisraad worden geborgen. Er waren
geen eldwaardi e papieren en effecten aanwezig.
Het vee, e a ve één a, ee e ouden. "Het goed der dienst-
booten is mede een prooi der vlammen geworden terwijl 't met veel
moeite gelukt is, eenig gesmolten zilver, afkomstig van knippen
van geldbeurzen enz. terug te vinden".
De inboedel was ook hier niet verzekerd.
Er was vermoedelijk geen kwaad opzet "daar G.J. Lijzen een man
is, die in goede omstandigheden verkeert".
Alles werd toegeschreven aan een noodlottig onheil!

Opvallend in dit verslag is - in tegenstelling tot alle andere voor-
gaande verslagen - dat hier melding wordt gemaakt van geldwaar-
dig papier en effecten. Hij bezat deze vermoedelijk wel, maar borg
ze elders (bank?) op. De heer Lijzen was zeker een man in goede
omstandigheden, gezien ook de vermelding van dienstbooten en
gesmolten zilver.
De droogte van spinnewebben als oorzaak van een snelle versprei-
ding van de brand vond ik, evenals de vermelding over de geld-
waardige papieren, het onderstrepen waard. De onderstreping
komt uiteraard niet in het verslag voor.

13.
Op 2 februari 1871 was er brand op het "erve Smeenk" in de
buurtschap Eefde. Deze brand is reeds behandeld in het julinum-
mer van 1991 (ge jaargang no. 3) van Ons Markenboek.
Hier nog de vermelding dat het huis werd bewoond door de fami-
lies Pasman en Maatman en dat door de strenge vorst geen blus-
water aanwezig was.
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Naast herbergier had men veelal een ander beroep als b.v. land-
bouwer en handelaar. Jansen hield zich op de avond van de brand
"onledig" met aantekeningen over verkochte lijnkoeken, niet met
het verkopen van drank. Ook lijnmeel en olie was opgeslagen.
Voor eigen gebruik of als handelswaar of voor beide blijft een
vraag.

16.
Het huis Kijkover, onder de rook van Warnsveld en Zutphen,
maar wel in de gemeente Gorssel, namelijk te Eefde, stond in de
morgen van 14juli 1874 in brand. Voor het eerst wordt een huis-
nummer vermeld, n.l. 335. Eigenaar was H.O. Wansink, landbou-
wer te Laren; bewoner was G.J. Stegeman.
De brand begon ongeveer om half elf des morgens en was 's mid-
dags om ongeveer half vijf geblust.
"Behalve de gemeentebrandspuit van Eefde, gemeente Gorssel,
hebben de spuiten van Warnsveld en Zutphen (Spuit nr. 1) en de
beide uitstekende brandspuiten van de Heeren Henny en Comp.
zeer goede diensten bewezen. Door hunne hulp is een schuur op
ongeveer 12 meter afstand van het huis niettegenstaande de hevi-
ge gloed gespaard gebleven.
Vooral de beide brandspuiten van de Heeren Henny en Comp. zijn
van Zeer groote hulp geweest, uitstekend aangevoerd door den
eigenaar en Zeer goed door een personeel vrijwilligers bediend,
komt deze Spuiten de meeste lof toe".

Twee stieren, een kalf en een groot gedeelte huisraad kwam in
vlammen om. Het huis was verzekerd bij de Heeren La Porte en
Comp. te Arnhem, de inboedel bij voormelde Heeren Henny en
Comp. te Zutphen. Deze verzekeraars hadden, zoals blijkt, twee
eigen brandspuiten en eigen vrijwillig personeel. Wat een weelde,
vijf brandspuiten bij één brand. En aan wie kwam de lof toe? Aan
de spuiten, niet aan de bedieners ervan. Althans in het rapport.
Dat ondanks vijf spuiten toch alleen maar een op afstand gelegen
schuur behouden kon blijven zal wel komen doordat het toen bij
een brand nog wel even duurde voordat ze gearriveerd waren en
bediend konden worden.

15.
Van de brand op 21 maart 1873 in de boerderij Bloemendaal,
gelegen in de Kring van Dorth, geef ik hieronder woordelijk het-
geen de onderzoekers hierover hebben geschreven.
"De brand in de Bloemendaal in de Kring van Dorth heeft veel stof
doen opwaaien, zelfs met ingezonden stukken in de Zutphense
Courant.
Deze boerderij was eigendom van H.H. Groenendaal en Van
Beeck, respectievelijk wonende te Diepenheim en Holten. De
bewoner was H.G. Veltkamp. Huis en schuren waren verzekerd,
doch de inboedel en het vee niet. Van de 20 melkkoeien zijn er
18 verbrand. Toen de brand uitbrak was men op het land aan het
werk en er was niemand die direct de redding ter hand kon
nemen. De dichtstbijzijnde brandweer was gevestigd in de
gemeente Laren. De dichtstbijzijnde Gorsselse brandspuit was de
spuit van Joppe en ongeveer 15 km verwijderd van de plaats van
de brand. De brandweer van Laren werd wel ontboden, doch
schijnt door een verkeerde berichtgeving niet gekomen te zijn.
De burgemeester van Gorssel, Baron v.d. Borch van Verwolde, zet-
te een ingezonden stukje in de krant van 25 maart 1873, waarbij
hij o.m. stelde dat de spuit van Laren geweigerd werd en dat daar-
door de brand zo'n noodlottig verloop had gekregen. Dat stukje
schoot de burgemeester van Laren in het verkeerde keelgat, zodat
deze in de krant van 29 maart 1873 een heel lang verslag geeft
van de brand en in het kort resumeert dat de brandspuit van
Laren niet is gerequireerd, hoewel de spuit door de wethouder
Eggink wel was aangeboden aan de berichtgever. Deze zou gezegd
hebben dat het toch nutteloos zou zijn. Bovendien was de burge-
meester van Gorssel niet tijdens de brand aanwezig, maar pas
5 uren na het ontstaan van de brand.
Uiteindelijk komt dan toch nog de aap uit de mouw. Het blijkt
namelijk dat de koejongen van de Bloemendaal het huis in brand
heeft gestoken en dat de jongeman werd gearresteerd door de veld-
wachter van Laren, zonder dat hiervan de burgemeester van
Gorssel in kennis werd gesteld.
De brand tussen deze burgemeesters zal wel weer geblust zijn".

17.
Tot zover de brandmeldingen met een ruime omschrijving in de
gemeentelijke brievenboeken.
Evenals in het tweede deel van dit "drieluik" voor de volledigheid
nog melding van branden met een kortere beschrijving.

10maart 1862.Brand in Harfsen bij Hendrik Welbergen.
Het huis bestond uit twijg met leem besmeerd en had een stenen
schoorsteen. Er is geen brandspuit aanwezig geweest.

2 juli 1863. In de kom van het dorp Gorssel brandden het huis
en de schuur af van Hendrik Brummelman. De brandspuiten
van Joppe en Gorssel waren wel aanwezig, maar er waren moei-
lijkheden met de watervoorziening.
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16 april 1863. De schuur behorende tot het erve Klein Haar te
Dorth, brandde af. Eigenaar was G.H. Nijkamp. In het rapport
stond de volgende zin: "het is aan de brandspuit te wijten dat het
boerenhuis gespaard is gebleven". Dit geeft wel te denkent Had
men liever gehad dat de boerderij ook was afgebrand?

22 april 1865. Het erve De Schiethoepe te Harfsen afgebrand.

31 mei 1873. De Malberg in Epse, bewoond door Jenneken
Veeneman, in de asch gelegd.

30 september 1881. Des voormiddags tussen twee en drie uur is
brand uitgebroken in het erve Paalman, nr. 208, te Epse.
Bewoner was Maarten Eggink. Een paard, een koe en drie varkens
kwamen in de vlammen om. Niet al het vee bleek verzekerd te
ZIJn.

Na 1881 komen in de geraadpleegde boeken geen brandmeldingen
aan andere autoriteiten meer voor. Er zijn heus nog wel branden
geweest waarover iets meer gezegd kan worden dan de loutere
vermelding: huis opgebrand, de brandweer was wel/niet aanwezig
enz. Maar uitgebreid zijn deze niet meer op schrift gesteld.

Leden : J.H. Goorman, Joppelaan 81, 7215 AD Joppe
(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 AG Eefde
(tel. 05750-15761)
J. Pasman, Heideweg 14, 7217 TE Harfsen
(tel. 05733-1248)
A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 Ne Gorssel
(tel. 05759-2139)
H.Schoenmaker, Blauwedijk 8,7218 BK Almen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk, Hassinklaan 29, 7214 AB Epse,
(tel. 05759-1394)

Adviserend lid: J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel

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

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

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

Dank zij de leden van de "maandagmorgenploeg" van onze vereni-
ging heb ik in de nu afgelopen serie zelfs meer dan het in het
begin vermelde aantal van twee en twintig branden kunnen opne-
men.
Er is hierbij veel leed, geleden in deze jaren, aan ons voorbijge-
trokken. Ook aan dit aspekt moet worden gedacht bij het lezen
over deze "opmerkelijke" branden.

De vereniging kent leden en begunstigers.
De statuten en het register van leden en begunstigers liggen ter inzage bij
de secretaris.
Het lidmaatschap bedraagt f. 25,- per jaar per gezin. Aanmelding voor het
lidmaatschap kan geschieden bij de secretaris. Een lid kan zijn lid-
maatschap eventueel opzeggen aan het einde van het verenigingsjaar met
een opzegtermijn van 4 weken. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari -
31 december.
Ter betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden.
Giften van begunstigers kunnen gestort worden op de rekening van de
vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel" B.A. of
op de postbankrekening van deze bank nr. 90.23.42.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers toegezonden.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris a f. 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 verschijnen.


