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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,

7211 De Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris: W. v.d. Kamp, Lochemseweg 38,
7214 RK Epse (tel. 05759-3037)

Penningmeester: PH. de Jonge, Lochemseweg 33
7214 Re Epse (tel. 05759-3143)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Van de bestuurstafel
Na druk overleg van het dagelijks bestuur en een voltallige verga-
dering op 18 oktober 1993 kan gemeld worden dat gelukkig in de
vacature echtpaar Bakker kan worden voorzien. Mevrouw A.M.
Geerlink-van der Gang te Epse is bereid om het typewerk voor
Ons Markenboek te verrichten. Wij zijn haar dankbaar en vertrou-
wen dat de samenwerking goed en succesvol zal verlopen.
De voorzitter nam namens ons allen afscheid van penningmeester
de heer J. Bakker te Almen. Vanaf het begin heeft hij onze vereni-
ging "gediend" en hij heeft mede zorg gedragen voor de bloeiende
en financieel sterke vereniging die wij nu zijn. Ook mevrouw
Bakker werd hierbij genoemd voor het vele werk dat zij voor onze
vereniging heeft gedaan. Hartelijk dank!! Een zonnewijzer om de
zonnige uren te tellen zal vanaf nu in hun tuin te bewonderen zijn.
In een geestige speech bood de voorzitter dit uurwerk aan, waarna
de heer Bakker ons bedankte en het bestuur en de vereniging alle
goeds voor de toekomst toewenste.
De fietstocht in september was weer een succes, het verslag zal u
elders in dit Markenboek worden aangeboden.
Natuurlijk werden weer de nodige woorden gewijd aan onze jubi-
leumbijeenkomst op 19 november 1993. Het draaiboek ligt klaar
en we verwachten een gezellige bijeenkomst in het Huis van onze
Gemeente. Uiteraard zal later verslag van deze jubileumviering
worden gedaan.
Tenslotte zij vermeld, dat ons periodiek uit praktische overwegin-
gen in de toekomst op iets andere tijden zal verschijnen, waar-
schijnlijk in de maanden januari, mei, juli en september/oktober.
Door wisseling van typiste en het nader verwerken van dit
bestuursbesluit zal de redactie echter vermoedelijk geen kans zien
om het eerstvolgende nummer in januari 1994 te doen uitkomen.

Lezing in Epse
Op 24 februari 1994 zal de serie over de Koninklijke weg, gebied
tussen Gorssel en Deventer, dus rondom Epse, worden voortge-
zet.
Het belooft opnieuw een mooie avond te worden, houdt u allen
deze avond vast vrij. Wij zien u graag op genoemde datum om
20.00 uur in de grote zaal van De Pessink te Epse.
Introducés zijn tegen geringe vergoeding welkom.
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Oproep

Iedere dinsdagmiddag komt een werkgroep bij elkaar om alle
zaken te ordenen betreffende ons onderkomen in de voormalige
kleuterschool te Harfsen. Versterking van deze groep zou zeer wel-
kom zijn.
Vooral bij het catalogiseren van honderden oude foto's is dringend
hulp nodig. Bovendien zoeken we iemand die verstand heeft van
het maken van maquettes. Er zijn ook nog andere werkzaamhe-
den.
Gaarne aanmelden bij één der bestuursleden of bij G. Verstege te
Harfsen, tel. 05733-1785.

Rectificatie

In Ons Markenboek van september 1993 ("De Coöperatieve
Aankoop Vereniging Gorssel", pagina 26) wordt als nieuw benoem-
de zaakvoerder van de Coöperatieve Aankoop Vereniging vermeld

. de heer H. Kraaijenbrink. Dit moet zijn: de heer G.J.
Kraaijenbrink.

Kadastrale Atlas Gelderland 1832

Sinds de verschijning van de kadastrale atlas op 19 november
1993 zijn de atlassen naar de diverse verspreidingspunten
gebracht, te weten de Rabobanken en de boekhandels Bechtle in
Gorssel en Boeltjes in Almen.
Voorzover u het door u bestelde exemplaar nog niet hebt afgehaald
kunt u dat dus nu doen. Een en ander is reeds eerder in De Gids
vermeld. Wilt u wel de inhoud van de atlas even op volledigheid
controleren, met name het boekje over Almen en het aantal kaar-
ten: 62 stuks.
Het bestuur en de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland 1832 wensen u veel leesplezier.
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Verslag St. Jaopikfeest 1993
Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus 1993 werd het jaarlijks
terugkerend St. Jaopikfeest weer gehouden in de prachtige omge-
ving van Huize Dorth.
Dit St. Jaopikfeest werd gekenmerkt door demonstraties van oude
ambachten zoals het dorsen van rogge met een oude dorsmachine,
het vlechten van manden, het haren (scherp maken) van zeisen en
het maken van klompen.
Ook zijn er elk jaar oude tractoren te bezichtigen en is er de jaar-
lijks terugkerende aanbieding van het oale wief (laatste garve)
aan de kasteelheer van Huize Dorth.
Evenals het voorafgaande j aar was er op zaterdag 31 juli een har-
monicadag.
De oudheidkundige vereniging "De Elf Marken" wordt jaarlijks
gevraagd om aan deze dagen haar medewerking te verlenen door
middel van een expositie of iets dergelijks. Onze grote wens was
om dit jaar een oud-Gelderse boerenkeuken in haar oorspronkelij-
ke staat op te bouwen. Dankzij de inspanning van onze commissie-
leden, in het bijzonder van de heer J.H. Goorman, is het gelukt om
er een origineel geheel van te maken, mede doordat alle medewer-
kers gekleed waren in oud-Gelderse kledij. De keuken trok veel
bekijks, sommigen dachten dat de tegels achter de schouw echt
waren, doch we moesten hen teleurstellen.
Ons commissielid Kristian Garssen had weer het een en ander
opgesteld uit de Tweede Wereldoorlog, zoals aangeklede etalage-
poppen in oorspronkelijk tenue, munitiekisten, een oude fiets op
massieve banden en pakjes koffie en thee uit die tijd.
Van de vier vitrines die we hadden opgesteld waren er twee gevuld
met archeologische vondsten uit de gemeente Gorssel. In de ande-
re twee vitrines lagen foto's die betrekking hadden op de marke-
paal in Joppe.
Ook de heer Verstege was zoals vanouds present. Deze keer met
een oude kaart van de Koninklijke weg.
Tijdens deze twee dagen mochten we nog een zevental nieuwe
leden voor onze vereniging inschrijven.
Met groot genoegen kijken we dan ook weer terug op een zeer
geslaagd St. Jaopikfeest en we hopen dat u allen op 7 en 8 augus-
tus 1994 weer aanwezig zult zijn in de Kring van Dorth.

Oproep
De St. Jaopikcommissie heeft op dit St. Jaopikfeest weer dankbaar
gebruik gemaakt van enkele oude meubels, die de aldaar opgestel-
de zogenaamde Gelderse boerenkeuken compleet maakten.
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De commissie dankt degenen hartelijk die deze meubels belange-
loos beschikbaar hebben gesteld.
Omdat het de bedoeling is om dit voorjaar enkele open dagen te
houden in Harfsen, probeert de commissie om de keuken compleet
te krijgen. U kunt dan de keuken bekijken. Kunt u ons misschien
nog helpen aan vier oude Deventer keukenstoelen (de zogenaamde
Voortmanstoelen) of Oudhollandse knopstoelen met biezen mat-
ten? Ook een oud spinnewiel zou prachtig passen in het geheel.
Wie wil eens op zolder kijken?
Met onderstaande personen kunt u telefonisch contact opnemen:
J.H. Goorman, tel. 05759-4308
J. Pasman, tel. 05733-1248
K Garssen, tel. 05733-1980
H.A. Klein Ovink, tel. 05731-1317
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Verslag fietstocht naar Bathmen op 18 september 1993
Na een zeer regenachtige week werd zaterdag 18 september een
stralende dag. Niemand had dit meer durven hopen en vermoede-
lijk was daarom het aantal deelnemers dit keer wat minder dan in
andere jaren. Om half twee kon de voorzitter toch nog 26 deelne-
mers welkom heten bij het huis van de smid Dijkerman, op de
hoek van de Kasteelweg en de Bathmenseweg (Kring van Dorth),
dat vroeger bekend was onder de naam De Roskam. De voorzitter
gaf uitleg over de voormalige gemeente Dorth, die in 1818 ont-
stond door afscheiding van de gemeente GorsseL Blijkbaar had
deze nieuwe gemeente geen bestaansrecht, want op 1 juli 1831
werd zij opgeheven. Toch had deze gemeente in haar korte tijd van
bestaan drie burgemeester gekend: de eerste was de heer
Pannekoek, die het maar een half jaar volhield en werd opgevolgd
door achtereenvolgens vader en zoon De VuIler, beiden ook burge-
meester van GorsseL Een gemeentehuis van Dorth was niet aan-
wezig, maar voor de secretarie werd een kamer gehuurd bij De
Roskam.
Ook vertelde de voorzitter over de school, de herberg en de water-
molen.
Verrijkt met deze kennis over de gemeente Dorth ging de groep
welgemoed op weg naar het doel, de Hervormde kerk van
Bathmen.
Zodra het gezelschap de grens met Overijssel gepasseerd was,
werd halt gehouden bij de plek waar het oude Dorth in de twaalfde
eeuw gestaan heeft. Daarna werd, de tocht voortgezet naar het
erve Meilink, waar onder een oude eikeboom door de marke van
Dorth werd vergaderd bij gunstige weersomstandigheden. Ook
werd wel vergaderd op het kasteel Dorth.
Op voorstel van de heer Muileman, lid van het dagelijks bestuur
van onze zustervereniging de Oudheidkundige Kring Bathmen,
werd een ommetje gemaakt naar de oude boerderij "Blankena".
Deze boerderij werd in de zestiende eeuw gesticht door Gijsbert
van Dorth. Gijsbert van Dorth werd bij het overlijden van zijn
vader bedeeld met goederen in Zuid-Loo. Deze goederen in Zuid-
Loo breidde hij door aankoop uit en ook bouwde hij het Huis
Blankena. Door vererving kwam het Huis Blankena in handen
van Reinier Knoppert en het bleef in deze familie tot 1772. De
families Van Dorth en Knoppert waren katholiek en in 1764 gaf de
Apostolisch Nuntius van Brussel toestemming om op Blankena de
mis te laten lezen door een regulier geestelijke. Het herenhuis
werd in 1772 afgebroken, maar de boerderij is tot op heden blijven
bestaan.
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Van Blankena werd de tocht voortgezet richting Bathmen, waar
de groep precies op tijd arriveerde en waar twee leden, die per
auto waren gekomen, zich bij het gezelschap voegden. Ook de voor-
zitter van de Oudheidkundige Kring Bathmen was aanwezig.
In de kerk werd een duidelijke uitleg gegeven over het ontstaan
van de kerk in het begin van de dertiende eeuw. De kerk was een
geschenk van de bisschop van Utrecht aan het kapittel van de
Grote of St. Lebuïnuskerk te Deventer en was gewijd aan Maria,
de moeder van Jezus. Het was dus een "Onze-Lieve-Vrouwe-kerk".
In het gemeentewapen van Bathmen, dat overigens van veel latere
datum is, komt nog de voorstelling voor van "Onze-Lieve-Vrouw"
met Christuskind. Op de vraag vanuit het gezelschap of dit wapen
afgeleid was van de kerk kon geen bevestigend antwoord gegeven
worden. Dit zal nog eens uitgezocht moeten worden. Ook in
Bathmen blijft er dus nog een en ander te onderzoeken!
De verbouwing van de kerk in 1870 leidde tot de ontdekking van
fragmenten van middeleeuwse muurschilderingen. Over de ouder-
dom van de muurschilderingen liepen de meningen van de des-
kundigen ten tijde van de ontdekking nogal uiteen: laat veertiende
of begin vijftiende eeuw (mening van jhr. Victor de Stuers) en
tweede helft vijftiende eeuw (mening van de heer C. Leemans).
De meest bekende schildering is een afbeelding van de legende
, van de tienduizend martelaren. De schildering is een weergave
van een oude, middeleeuwse legende. Aan de legende schijnt overi-
gens geen historische waarheid ten grondslag te liggen. Het ver-
haal luidt als volgt.
Onder de regering van keizer Hadrianus, één van de nog heidense
keizers van het Romeinse rijk (in de jaren 117 - 138 regeerde een
keizer van die naam, juist in de tijd toen de christenvervolgingen
begonnen op te komen) brak een oproer uit, ergens in een oosterse
landstreek. De keizer trok erop af met een leger van negenduizend
krijgsknechten. Maar de opstandelingen waren wel honderddui-
zend man sterk. De keizer sloeg de schrik om het hart, hij vluchtte
en liet zijn leger in de steek. Wat moesten de soldaten nu doen? Zij
bevonden zich in groot gevaar en tevergeefs riepen ze tot hun
goden om hulp. Radeloos zagen ze om naar een uitweg. Toen open-
baarde zich een engel uit de hemel, die hen moed insprak. Hij
boodschapte hen dat ze niet behoefden te twijfelen aan hun red-
ding, wanneer ze de naam van Christus aan zouden roepen. De
soldaten gaven hieraan gehoor en overwonnen daardoor de vijan-
dige legermacht. Vervolgens nam de hemelse gezant hen mee naar
een hoge berg, de Ararat, bekend uit het bijbelse verhaal van de
zondvloed, en daar ontvingen ze alle negenduizend de christelijke
doop.
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(Een andere lezing van de legende vermeldt dat ze door een bis-
schop uit Spanje gedoopt zouden zijn. Dat zou dan de bisschop
zijn, wiens ogen op de muurschilderingen worden uitgeboord.)
Toen de keizer, na enige tijd, het bericht bereikte, dat zijn solda-
ten weliswaar de opstandelingen hadden verslagen, maar tegelijk
van de oude goden afvallig waren geworden, betoonde hij zich
allerminst dankbaar: hij besloot hen op een geduchte wijze voor
die afvalligheid te straffen. Hij bracht een reusachtig leger op de
been, van wel vijf miljoen man, en trok erop af. Tegen zulk een
overmacht niet bestand, werden de bekeerlingen er door de enge-
len op voorbereid, dat zij als martelaren de kroon van de hemelse
heerlijkheid zouden beërven. Ze werden door het leger van de kei-
zer overmeesterd en gevangen genomen. Maar tegen alle pogingen
hen tot het heidendom terug te brengen boden ze standvastig
weerstand, gesterkt door het vooruitzicht van de hemelse belofte.
Aanvankelijk hadden de gebeurtenissen daarna een merkwaardig
verloop. De keizer liet de bekeerlingen stenigen, maar de stenen
vlogen terug in het gezicht van hen die ze opgenomen hadden.
Toen ze gegeseld zouden worden, verdorden de handen van hun
beulen. Niettemin brachten deze wonderlijke tekenen van boven-
natuurlijke bijstand voor de gevangenen de keizer niet tot andere
gedachten. Wel waren er duizend van zijn soldaten die, onder de
indruk van het gebeurde, overliepen en zich aansloten bij de
negenduizend. Zo steeg hun aantal tot tienduizend. In hevige woe-
de ontstoken, gaf de keizer nu bevel om scherpe, driekantige spij-
kers te maken en die over een grote afstand op de weg te strooien.
De gevangenen werden gedwongen hier met blote voeten overheen
te lopen. Maar de engelen gingen voor hen uit en wierpen de spij-
kers of voetangels op hopen. Steeds bedacht de keizer nieuwe mar-
telingen, die de bekeerlingen wreed moesten herinneren aan de
Heer voor wie zij nu gekozen hadden. Doornenkronen werden hun
op het hoofd gedrukt; met rietstaven hun zijden doorstoken; velen
werden aan palen gebonden of gekruisigd. Tenslotte werden ze
over de stadsmuur op reusachtige doornen geworpen, terwijl beu-
len met hamers gereed stonden om hun lichamen nog dieper in de
enorme stekels te slaan. Zo werden ze uiteindelijk gedood. De mar-
telaren evenwel richtten, in hun stervensnood, hun laatste gebe-
den tot God en vroegen om allerlei gunsten en voorrechten voor
degenen, die in later tijden hun nagedachtenis zouden eren.
Toen kwam er een stem uit de hemel, die verhoring van deze gebe-
den toezegde:
"0 heylighe martelaers Cristi, alle dat ghene dat ghi begheert hebt
van den onsterfeliken coninc, weet dag ghiet alte samen verwor-
ven hebt ende u ghegont is. Aldus verblidet u ende weest vroliken,
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want uwen ghebeden syn warachteliken over Cristi verhoert".
En de aarde beefde, de rotsen scheurden en de zon werd verduis-
terd, als eens bij het sterven van hun Heer. Hij was het ook die
hun zielen overbracht naar de hemelse paleizen, terwijl hun licha-
men door engelen werden begraven.
Tot zover de korte inhoud van de legende die in de kerk is afge-
beeld en die in de westerse kerk algemeen verbreid is geweest.
Aan de verering van de tienduizend martelaren was de belofte ver-
bonden van redding uit de nood, bescherming tegen ziekte, troost
bij het sterven en verkorting van het verblijf in het vagevuur.
Ongetwijfeld is het om deze redenen dat ook in de kerk van
Bathmen deze martelaren werden vereerd en door de muurschil-
deringen in gedachtenis werden gehouden.
Het orgel in de kerk is in 1876 gebouwd door H.G. Holtgräve te
Deventer. Ook de toren kreeg belangstelling van de bezoekers,
omdat het geen hoge toren betreft, maar wel een merkwaardige:
het is een vierkant model, dat tussen twee puntgevels voorzien is
van een zogenaamd zadeldak. Men spreekt dan ook van een zadel-
daktoren.
De voorzitter dankte de spreker voor de gastvrije ontvangst en
voor de uitleg van de bijzonderheden in deze kerk. Hij nodigde de

, aanwezigen uit voor een kopje koffie in restaurant Boode aan de
Brink te Bathmen. Om kwart voor vijf vertrok het gezelschap
huiswaarts, steeds nog genietend van de mooie zonnige dag.
De hierboven vermelde gegevens over de kerk te Bathmen zijn
ontleend aan het boekje "De kerk te Bathmen en haar muurschil-
deringen" van ds. B. Klein Wassink, tweede druk, bewerkt door ds.
A.J. Onstenk en uitgegeven in opdracht van de kerkvoogdij van de
Hervormde Gemeente van Bathmen.
Het verslag werd samengesteld door H.J. Jansen op de Haar, met
dank aan de Oudheidkundige Kring Bathmen voor de ontvangst.

Ons tweede lustrum

Op vrijdag 19 november 1993 kon de voorzitter van onze vereni-
ging, de heer H.J. Jansen op de Haar, in het Gemeentehuis een
zeer groot aantal leden en belangstellenden welkom heten ter bij-
woning van de viering van het tweede lustrum van "De Elf
Marken".
De voorzitter schetste in grote lijnen het wel en wee der vereni-
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ging in de afgelopen tien jaren. Het aantal leden bedraagt 547
(doch groeide tijdens de bijeenkomst tot 550). Uit het door hem
gegeven overzicht bleek hoeveel in deze periode tot stand is geko-
men. Geaccentueerd werd hoeveel leden zich daadwerkelijk inzet-
ten om de geschiedenis der gemeente, dus van "de elf marken"
waaruit Gorssel is samengesteld, op schrift te stellen en in onder-
delen te splitsen. In dit verband werden genoemd de redactiecom-
missie van "Ons Markenboek" onder leiding van A. Hoekstra en
diverse groepen en individuele personen die onder leiding van
archivaris J. Eefting actief zijn in het archiefonderzoek. Ook een
werkgroep onder leiding van J.W. Boerstoel. momenteel bezig met
de inrichting van ons vaste onderkomen in Harfsen, kreeg veel lof
toegezwaaid.
Het was volgens spreker goed het lustrum nu te vieren, omdat
meteen kon worden overgegaan tot uitreiking van de gereedgeko-
men Kadastrale Atlas Gelderland 1832 (bevatende de kadastrale
gegevens van de in 1832 bestaande gemeenten Almen, Dorth en
Gorssel) Tot slot richtte de voorzitter een woord van dank tot de
Gemeente en de Rabobank voor alle steun bij de totstandkoming
van bovengenoemde atlas.
Na dit globale overzicht van het wel en wee van de vereniging
kreeg de heer N. Heijligenberg, voorzitter van de Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1832, het woord. Als lid
van "De Elf Marken" vond hij het verheugend dat zijn medeleden
zoveel belangstelling toonden voor de atlas. Dit was hem gebleken
uit het bestelde aantal exemplaren (bijna 400). Hij besloot zijn
inleiding met het aanbieden van het eerste exemplaar van de atlas
aan burgemeester W.J.P. van Notten.
De burgemeester richtte vervolgens veel woorden van lof tot de
jubilerende vereniging en benadrukte het feit, dat juist door het
werk van "De Elf Marken" de geschiedenis van onze mooie
gemeente nader tot de inwoners was gekomen. Hij bood tenslotte
een exemplaar van de atlas aan de heer Jansen op de Haar en aan
diverse leden van de werkgroepen aan.
Vervolgens bood het lid J.D. Kamperman een exemplaar van een
door hem, in samenwerking met een vriend, uitgewerkte kerkge-
schiedenis aan de vereniging aan. Tevens werd het gemeentelijk
archief met eenzelfde exemplaar verrijkt.
Hierna bleef men nog geruime tijd onder het genot van een hapje
en een drankje gezellig bijeen. Voor dit laatste onderdeel van de
bijeenkomst hartelijk dank en veel lof voor onze Gemeente en voor
Super Brinkman.
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NOTULEN VAN DE EXTRA LEDENVERGADERING
OP DONDERDAG 14 OKTOBER 1993

Na de opening door voorzitter H.J. Jansen op de Haar zou in prin-
cipe de behandeling van de notulen van de vorige ledenvergade-
ring op 17 mei 1993 aan de orde komen.
Afgesproken werd echter om die notulen samen met de notulen
van deze vergadering te behandelen op de normale jaarlijkse
ledenvergadering die omstreeks mei/juni 1994 gehouden zal wor-
~n. ~
In verband met het vertrek uit onze gemeente en het dientengevol-
ge aftreden als bestuurslid van onze vereniging van de heer
J. Bakker werd een tussentijdse bestuursverkiezing noodzakelijk.
Het bestuur stelde voor om de volgende leden te benoemen tot
bestuurslid: de heer R. Boschloo te Almen en de heer P.H. de
Jonge te Epse. Zij werden bij acclamatie benoemd en namen de
benoeming ook aan. Nadat deze heren zich in persoon hadden
voorgesteld sloot de voorzitter deze korte vergadering.

Verslag van de lezing op 14 oktober 1993 gehouden in Het Jolink
te Eefde door de heer H.J. Jansen op de Haar in samenwerking
met de heer G.J. Verste ge

Uitgaande van de Koninklijke weg tussen Eefde en Zutphen kwa-
men diverse boerderijen in dat gebied aan de orde.
Namen als Het Ensink, Nusink, Altena, Gotink, Smeenk,
Ilmerink, Schurink en Het Barge passeerden de revue. Niet alle
plaatsen worden in dit verslag genoemd; de dia's die vertoond wer-
den en de tekeningen van de heer Verstege gaven een prachtig
beeld van de situaties van vroeger en van nu.
De kapel van Warnsveld werd nog in volle glorie getoond. Deze
kapel stond op de plaats waar thans snack-counter Het Trefpunt
is gevestigd.
Een warm applaus van een volle zaal was na afloop de beloning
voor eerder genoemde heren.
De heer Van Wijk sprak nog een kort dankwoord en strikte de
inleiders voor een volgende bijeenkomst in Epse.
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WERKGROEP GENEALOGIE

H.Rol

In het vorige nummer van "Ons Markenboek" noemde ik de namen
van families, waarover al genealogisch materiaal in het archief
aanwezig is. Daarbij noemde ik ook de familie Wagenvoort. Het
toeval wilde, dat deze familie op 9 oktober jongstleden een "fami-
liedag" hield in restaurant De Aanleg te Almen, waarvoor wij een
uitnodiging ontvingen. Er waren daar zo'n 180 familieleden uit het
hele land aanwezig - door ambtelijke verschrijvingen dragen er
inmiddels ook enigen de naam Wagenvoord ofWagenvoorde - die
naast een bezoek aan de kerk in Almen ook, op uitnodiging van de
huidige bezitters van het Wagenvoort de familie Loman, het stam-
huis in Harfsen konden bezoeken. Dat dagvullende programma
hebben wij niet bijgewoond, maar wel hebben wij met veel belang-
stelling gekeken naar de in De Aanleg ingerichte Wagenvoortten-
toonstelling. De heer Wagenvoort uit Den Haag is een tweede-
generatie genealoog - hij heeft zijn vaders hobby voortgezet - die
inmiddels een enorme verzameling documenten, foto's, geboorte-,
verlovings-, huwelijks- en overlijdenskaarten en curiosa van alle
takken Wagenvoort-familie heeft opgebouwd. Het opvallende was,
dat terwijl wij al deze zaken met grote bewondering bekeken, de
heer Wagenvoort vooral sprak over dingen die hij (nog) niet had;
die toch nog eens nader moesten worden uitgezocht, etcetera. Een
goed genealoog is niet gauw tevreden en nooit klaar!
Dat laatste geldt natuurlijk ook voor al diegenen, die aan een
"stamboom" van hun familie uit de gemeente Gorssel werken. Al is
die boom nog lang niet rond, toch zouden wij graag fotokopieën
van het tot nog toe gevondene hebben. Het is trouwens zeker niet
onmogelijk, dat wij dan voor aanvulling kunnen zorgen; het doel
van de werkgroep is tenslotte om alle in genealogie geïnteresseer-
den vooruit te helpen!
Aan de organisatie van de werkgroep wordt nog gesleuteld.
Daarover zullen wij in het volgende Markenboek zeker meer kun-
nen vertellen.
Bedankt, familie Wagenvoort, voor de uitnodiging en de genoten
gastvrijheid!

13

OVER LAGER ONDERWIJS EN ONDERWIJZERS IN HET
DORP GORSSEL VANAF DE 17E EEUW

H.J. Jansen op de Haar

Bij het samenstellen van de gegevens voor een lezing over het dorp
Gorssel in de 1ge eeuw kwam vanzelfsprekend de "Kosterie" of
"Custoshuis" aan de orde en ik vroeg me af, waarom er nooit een
artikeltje is gewijd aan deze oude meesterswoning of kostershuis.
Dat volgt nu hier als onderdeel van dit artikel over het onderwijs
in het dorp Gorssel.

Zoals bekend was in het verleden het ambt van onderwijzer nauw
verbonden met het kosterschap. Ook het inkomen was daarvan
afhankelijk, getuige de opsomming die meester Willem van der
Meij gaf, toen hij mededeelde aan het gemeentebestuur dat hij het
inkomen als doodgraver node kon missen. Het is vermeldenswaard
wat zijn betrekking eigenlijk inhield:

Jaarwedde uit de kas van het Rijk
Schoolgelden
Vrije woning + land + vruchtbomen
2 koeweidens + een stuk hooiland
Kostersgarven, tienden en eieren
Het aflezen in de kerk
Opwinden en onderhoud van het uurwerk in
de toren
Vlaggen, luiden van de klokken bij feesten
Bezoldiging als doodgraver

Zijn totale jaarwedde bedroeg in 1830

f. 50,00
f. 182,00
f. 40,00
f. 35,00
f. 35,00
f. 50,00

f. 27,50
f. 5,00
f. 30,00

f. 454,50
=========

Dat was nog geen negen gulden per week.

Vóór 1811 was er nog geen gemeentebestuur. De marken van
Eschede en Gorssel waren, samen met het kerkbestuur, verant-
woordelijk voor de goede gang van zaken bij het geven van onder-
wijs en het uitoefenen van het kostersambt.
Hieraan werd strikt de hand gehouden, want toen de predikant
Van Bommel op 17 december 1725 de heer Wolter Roelofs Pickardt
benoemde buiten medeweten van de beide markerichters, werd hij
onmiddellijk op het matje geroepen door de besturen van deze
marken. Achteraf werd de benoeming toch nog goedgekeurd, maar



14

van de zijde van de marken werd duidelijk gesteld, dat het niet
alleen een kerkelijke benoeming kon zijn en dat rekening diende
te worden gehouden met de bestaande rechten van de markegeno-
ten van Eschede en Gorssel.

Het oudste nog bestaande markeboek dateert uit het einde van de
16e eeuwen bevat de mededeling dat het oude boek verloren is
gegaan. In de 16e eeuw was het nogal rumoerig in onze omgeving.
In 1568 brak de tachtigjarige oorlog uit en het gebied tussen
Zutphen en Deventer heeft hiervan de wrange vruchten mogen
plukken. De vergaderplaats van de marke Eschede werd door de
Spanjaarden in 1572 in brand gestoken. Het is mogelijk dat de
archiefstukken van deze marke hierbij zijn zoekgeraakt of ver-
brand. De vrede van Munster in 1648 bracht weer wat rust en vre-
de in deze streek en vanaf die tijd weten we wat meer van onze
dorpsgeschiedenis. Wat zou ik echter graag gesnuffeld hebben in
die oude stukken van de beide marken. Misschien waren we wat
wijzer geworden over de stichtingsdatum van de Gorsselse kerk.
Nu tasten we in het duister en kunnen alleen maar veronderstel-
len hoe het gegaan moet zijn. We weten met zekerheid dat de oud-
ste klok uit de toren van 1498 is en gesteld mag worden dat in de
eeuw daarvoor ongeveer de stichtingsdatum van de kerk gelegen
moet hebben. Misschien had men voordien een huiskapel of iets
dergelijks in Eschede. Er zal wel iets geweest zijn want in 1311
schrijft Bisschop Guy van Utrecht een brief: "gezeghet ende gege-
ven toe Gorstlo". Al met al blijft het gissen. Vermoedelijk hebben
indertijd de markegenoten van Gorssel en Eschede de handen
ineen geslagen en de kerk gezamenlijk gebouwd, juist op de grens
van Gorssel en Eschede. Aan de ligging van de oude boerderijen in
Eschede en Gorssel (Eesterhoek en Bosterhoek) zou men dit kun-
nen afleiden. Of bij het stichten van de kerk ook de school was
betrokken valt niet met zekerheid te zeggen.

Als oudste vermelding komt in 1640 Jan Duim voor als koster en
schoolmeester. In 1648 blijkt dat Johan Beugel te zijn. Die is er in
1674 ook nog; dan trouwt zijn dochter Maria Beugels met Jan Nes
van Campen, die in 1678 zijn schoonvader opvolgt. Op 11 augus-
tus 1667 huwt Johan Beugel, weduwnaar, met Fije Roelofs, wedu-
we van Wiltingh, Wieher Jan.
Op 6 augustus 1709 wordt er ook een Jan Nest benoemd en deze is
vermoedelijk de zoon van Jan Nes van Campen en Maria Beugels,
want in het doopboek is de doop vermeld op 23 maart 1683 van
Jan, zoon van Jan Nest en Maria Beugels. Als getuigen zijn ver-
meld Jan Beugel en Grietjen Gerrits.

15

Op 7 september 1712 volgt dan de benoeming van Peter Bolder-
man en op 17 december 1725 de hiervoor reeds genoemde Wolter
Roelofs Pickardt. Peter Bolderman is dan overleden, want de mar-
kegenoten leggen Pickardt de verplichting op dat de oude custos
weduwe in het custoshuis mag blijven wonen. Deze Pickardt houdt
het bijna 30 jaren vol, want op 22 november 1754 wordt hem door
de markegénoten, in verband met "zijne hoge jaren", zijn zoon Jan
Pickardt "geadjungeert en toegevoegd in het waarnemen". Daarbij
werd vastgelegd dat hij zijn vader mocht opvolgen bij diens dood.

r

I

Na 10 jaren in functie te zijn geweest moet deze zijn baan opgeven
wegens "sijn swak senuwgestel, n.l. in het hoofd en bezetheid op
de borst". Hij schrijft op 5 november 1764 aan de markegenoten,
dat hij afstand doet van alle inkomsten e.d. ten behoeve van
Hendrik van Hummel en verzoekt hem tot zijn opvolger te willen
benoemen. Hendrik van Hummel verplichtte zich om meester
Pickardt tot diens dood uit te keren f. 60,- per jaar. Aldus werd
besloten en werd Hendrik van Hummel benoemd. Van Van
Hummel is bekend dat hij gehuwd was met Hendrikjen Balken-
broeks en dat er twee kinderen zijn geboren, namelijk Harmina,
gedoopt 19 januari 1766 en Garrit Jan, gedoopt 22 mei 1768.

Dat er in 1764 een jonge leerkracht werd benoemd was ook wel
begrijpelijk als men weet dat op 7 september 1764 de school met
het custoshuis afbrandde en er een nieuwe school met custoswo-
ning moest worden gebouwd, wat voor de meester ook de nodige
werkzaamheden met zich meebracht.

'1
J

Op 8 september 1764 vergaderden de markegenoten van Eschede
en Gorssel. Het bleek dat er niet genoeg contanten waren en men
besloot een lening aan te gaan. Er werden twee architecten
benoemd namelijk Derk Petersen en Barteld Bobbink, die een
tekening moesten maken. Deze heren brachten hiervoor respectie-
velijk f. 20,- en f. 15,- in rekening.
Het plan van de architect Bobbink kreeg de voorkeur en hem werd
het werk opgedragen voor f. 1.165,00. Door de hulp van de marke-
genoten werden de materialen uit Zutphen aangevoerd. Dit bleek
uit een betaling aan de kerkmeester Wiltink: "voor 't anseggen en
rondlopen om de boeren aan te seggen wegens 't varen van steen,
kalk, pannen en verdere materialen tot opbouw van 't nieuwe cos-
tershuis in de jaren 1765: 5 gulden en 5 stuiver". De kosterswo-
ning en de school waren gecombineerd. In 1826 ging de school over
aan de gemeente en wordt er een nieuwe school gebouwd, waarop
nog nader terug wordt gekomen.
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Na de benoeming van Hendrik van Hummel in 1764 vinden we op
13 oktober 1789 de benoeming van meester van Baden, die maar
3 jaren blijft en wordt opgevolgd door meester Willem van der
Meij, geboren 7 mei 1762, die vanaf 179238 jaren lang de scepter
zou zwaaien over de Gorsselse jeugd. Hij was tevens benoemd tot
secretaris van huwelijkszaken, wat naderhand Burgerlijke
Standzaken zou gaan heten. Willem was een broer van Jan van
der Meij, de logementhouder op de Roskam, dus ook een zoon van
wijlen Willem van der Meij en Maria Franken. Willem werd
73 jaar oud en overleed op den Oldenhof. Hij was de laatste onder-
wijzer die als custos en onderwijzer werd benoemd door het kerk-
bestuur en de markegenoten van Gorssel en Eschede. In 1830
benoemde het gemeentebestuur een nieuwe onderwijzer en wel de
heer J.H. van Westendorp. Deze was behalve onderwijzer ook nog
sergeant-majoor van de Schutterij. Hij werd tevens koster, doch
geen doodgraver, want dat bleef Willem van der Meij nog tot
19 oktober 1834. Daarna werd Westendorp hiermede ook belast.
Ik heb me afgevraagd waarom Willem van der Meij nog aanbleef
als doodgraver en deze functie nog tot oktober 1834 bekleedde.
Kon hij de bezoldiging als doodgraver node missen? Ik meen het
antwoord op deze vraag te hebben gevonden. In het jaar 1834
werd een lijst opgemaakt van vervangende onderwijzers aan de
Gorsselse school en daaruit blijkt dan dat meester Van
Westendorp als 2e Luitenant dienst deed bij de Mobiele Gelderse
Schutterij en pas op 15 september 1834 op zijn school in Gorssel
terugkeerde.
De vervanging vond plaats als volgt:
van 1januari tot 19 september 1831 door Derk Kets;
van 19 september 1831 tot 21 januari 1833 door Hendrik
Grauwert (deze werd benoemd aan de nieuwe school te Epse, aan
de Bathmenseweg);
van 21 januari 1833 tot 16 december 1833 door Johannes Albertus
Soeters;
van 16 december 1833 tot 15 september 1834 door Herebart Frede-
rik van Nijendaal.

bijbelse geschiedenis. Een verslag van de schoolopziener uit 1842
vermeldt dat de scholen te Gorssel en Almen zeer goed onderwijs
gaven.

In de tijd tussen 1830 en 1876 zijn er regelmatig hulponderwij-
zers. Ook een zoon van meester Van Westen dorp heeft aan de
Gorsselse school gestaan van 5 oktober 1863 tot 24 oktober 1864.
Hij vertrekt wegens zijn benoeming in Mijdrecht per 1 november
1864.
Meester van Westendorp houdt het vol tot 1876 en vraagt op
29 juli 1876 ontslag aan per 1 november 1876, hetgeen hem na
46 dienstjaren eervol werd verleend. Hij woonde nog steeds in de
kosterswoning, die aan de school vast zat. Ook zijn opvolger kwam
daar te wonen. Deze werd op 19 september 1876 uit de volgende
voordracht benoemd:

1. Herman Jan Meuleman, hulp onderwijzer te Zutphen
2. Albert Jan Koerselman, idem te Almen
3. Augusto Philippo, idem te Zutphen
4. Arend Jan Wolzak, idem te Zutphen
5. Johan Mulart Prins, idem te Warnsveld
6. Herman Otto van der Meij te Gorssel

Er moest 3 maal door de raad worden gestemd, want het ging om
de nummers 1 en 2 van de voordracht; nr. 2 behaalde 3 x 5 stem-
men. De laatste stemming bracht 6 stemmen voor nummer 1 en zo
werd de heer H.J. Meuleman, geboren 15 juli 1851, benoemd per
1 januari 1877 tegen een salaris van f. 725,- per jaar met een ver-
hoging van f. 50,- per jaar. Nummer 2 van de lijst, de heer A.J.
Koerselman, werd per 1 mei 1877 benoemd als onderwijzer te
Linde.
Zoals gezegd kwam meester Meuleman te wonen in de oude mees-
terswoning bij de school. Hij blijft aan de school verbonden tot
1912 toen hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.

De vervangers oefenden waarschijnlijk het ambt van doodgraver
niet uit en daarom zal Willem van der Meij doodgraver gebleven
zijn en dit ambt eerst op 19 oktober 1834 kon overdragen aan zijn
opvolger.

Evenals de Almense school was de Gorsselse school een tweede
klas school. Er werd ten tijde van de heer Van Westendorp les
gegeven in lezen, schrijven, rekenen, zingen, taal, vaderlandse- en

In het jaar 1871 wordt bijna in iedere vergadering van de raad
aandacht gevraagd voor de scholen te Almen en Gorssel.
De schoolopziener had de bestaande schoolgebouwen afgekeurd,
omdat zij niet voldeden aan de toen gestelde eisen en te klein
waren voor het aantal kinderen.
Uit de raadstukken van die tijd blijkt dat er hierin twee stromin-
gen bestonden. Eén groep wilde beide scholen verbouwen en verbe-
teren, eventueel vergroten. Een tweede groep wilde verder gaan
door een nieuwe school te stichten te Eefde. In het kort samenge-
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vat stelde men voor een nieuwe school te bouwen te Eefde, waar-
door de scholen te Almen en Gorssel zouden worden ontlast, zodat
deze niet vergroot of uitgebreid behoefden te worden. Dat bespaar-
de veel kosten, want dan moesten er alleen wat verbeteringen
worden aangebracht.
Daar een groot deel van de Eefdese kinderen in Warnsveld op
school ging 'vroeg men zich wel af of door de 4e school de Gorsselse
school zou worden ontlast.
Bovendien kwamen de ouders uit Harfsen vragen een school in
Harfsen te stichten, omdat de samenvoeging met Epse niet beviel.
Uiteindelijk viel de beslissing. In Harfsen en in Epse kwam er een
nieuwe school in 1883.
Daar in Eefde in 1878 een School met de Bijbel was opgericht,
raakte de noodzaak voor een openbare school op de achtergrond.
Pas in 1898 kon deze worden geopend als de ''Wilhelminaschool''.

Intussen zat Gorssel nog steeds met de oude school uit 1827. Pas
in het jaar 1888 komt de bouw van een school weer ter sprake.
Inmiddels was er wel een meesterswoning gebouwd op de hoek
van de Veldhofstraat, waarvan het juiste bouwjaar niet is te vin-
den.
Meester Meuleman verhuisde van de oude woning aan de school
naar de overkant van de Dorpsstraat op de hoek van de
Veldhofstraat in 1884 of 1885. De oude meesterswoning was nog
steeds eigendom van de kerk. Wilde de gemeente de school uitbrei-
den, dan moest daarvoor toestemming worden gevraagd aan de
kerkeraad. Die stemde wel in met een uitbreiding. Er moest echter
ook een speelruimte komen voor de kinderen terwijl de schoolop-
ziener als eis had gesteld dat er een nieuwe pomp geslagen diende
te worden. De burgemeester bracht het verlossende woord, door
mede te delen dat Jan Willem van der Meij bereid was ongeveer
1000 meter grond af te staan tussen de nieuwe onderwijzerswo-
ning en zijn oude schuur, die hij mettertijd wilde afbreken. Kosten
f. 35,- per are. Daar er bezwaar werd gemaakt tegen de schuur, die
te dicht bij de school zou staan, heeft van der Meij toegezegd dat
de schuur zou worden afgebroken, waarna de raad het besluit nam
de grond aan te kopen en een nieuwe school te bouwen aan de
overzijde van de bestaande school. De gemeente had echter niet de
middelen om de school te financieren. De raad besloot een lening
aan te gaan van f. 6.500,- tegen een rente van 4% en een aflossing
van f. 500,- per jaar.
In 1889 kwam de nieuwe school gereed, achttien jaar nadat hier-
voor een voorstel was ingediend. Ook deze school werd weer te
klein en voldeed een kleine veertig jaar later niet meer aan de
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eisen. In april 1928 maakte de heer G.J. Postel Hzn, architect te
ZutphenJLochem een tekening voor een nieuwe school te Gorssel.
Deze school kreeg de naam "J.A de Vullerschool" en staat er
heden ten dage nog, zij het dan met de nodige aanpassingen en
verbeteringen in de loop van de daaropvolgende jaren.

Zoals we eerder zagen, ging meester Meuleman op 15 oktober
1912 met pensioen. Op genoemde datum wordt hij opgevolgd door
meester J.D.C. Ras, die hoofd der school was in Harfsen, waar hij
21 mei 1911 was benoemd. De heer Ras was reeds van 15 januari
1904 tot 1 december 1907 onderwijzer geweest aan de school te
Epse, vertrok naar Culemborg, kwam in 1908 in Zutphen en in
1911 weer naar de gemeente Gorssel. Hij bleef tot 1 september
1943 en werd opgevolgd door het toenmalige hoofd der school te
Harfsen, de heer AH. Teering. Deze was voordien ook aan de
school te Harfsen verbonden. Meester Teering bleef eveneens tot
zijn pensionering op 1 februari 1964. Op 1 maart 1964 wordt dan
benoemd de heer A Lefferts die op 1 augustus 1985 directeur
werd en op 1 mei 1987 zijn ambt heeft neergelegd. Hij werd opge-
volgd door Hilmar Zijlstra als directeur en mevrouw M.A
Mijnheer als adjunct.
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BOERENLAND IN BOERENHAND (1907) Mei 31:

M. W. Enserink

Hoe het grondge?ruik in de Graafschap Zutphen rond 1900 gere-
geld was, verschilt per plaats nogal, denk ik. Wie van onze lezers
er studie van heeft gemaakt, moet eens met cijfers komen.
In de kastelendorpen werd veel verpacht door de heer van het kas-
teel. De landbouwgronden onder de gemeente Gorssel waren gro-
te~deels in handen van de gebruikers, de pas ontgonnen bos- en
heldepercelen zo goed als alle.
Zeker is, dat veel ?oeren~oons wilden boeren op eigen land, al was
het maar een klem stukje. Dat bleef trouwens zo tot zeker in de
dertiger jaren. In het adresboek van de gemeente Gorssel van
1936 staan onder Harfsen van de 338 hoofdbewoners er nog 238
als landbouwer vermeld.
Egbert Enser~!l~ uit Eefde (geb. 1848) verdiende zo nu en dan geld
door boerderijtjes te kopen en verkopen. Zo was hij ook op 15
november 1906 eigenaar geworden van boerenerve "De Huurne" in
Harfsen, groot ruim 64 hectaren. Van het afstoten was nog niet
gekomen toen één van zijn drie zoons (Gerrit 1884) in 1910 werd
uitverkoren om er te boeren. Echter niet op 64 ha., want op 7
februari 1908 schreef Gerrit al in het kasboek:
H~t ja.~htgeld der Huurne ontvangen: 36 HA; 36 x 0,25 = f. 9,-.
HIerbIJ moet nog wel gezegd worden dat slechts een gedeelte uit
"cultuurgrond" bestond. In de jaren na 1907 is veel "woeste grond"
ontgonnen.
P~ijzen van boerderijen waren onderwerp van gesprek.
HIer volgen enkele wetenswaardigheden die broer Berend (1882)
in zijn "dagboek van de Huurne" schreef in 1907. Er zijn ook een
paar notities bij over zijn a.s. zwager Cornelis van der Vliet uit
Wilnis (geb. 1878), die zijn geluk als landbouwer beproefde in
Zuid-Afrika, waar landbouwgrond plenty was.
Mei 24: Vader en M. Eggink de Menkveld-plaats gekocht voor

f. 18.000,-, 9 HA met de boerderij. "Klein Hungerink"
deed net zoo veel als de boerderij met 41/2 HA. (Klein
Hungerink is 31J2HA).
Willemsen de hei (scheutersveld) op één perceel na, 't
welk Menkveld bedankte. (D.w.z.: Menkveld vond het
bod niet hoog genoeg; liet de koop niet doorgaan. E.) De
hei in Dorterdijk hebben wij der bij.

Mei 27: Vader Klein Hungerink met 21/2HA, Marinus Eggink
de boerderij met 41/2HA betaald f. 1200,- meer, 't welk
afvalt van Klein Hungerink, dacht dus f.600,-.

Juni 4:

19 April

Juni 5:

Juni 9:

Juni 25:

Juni 26:

Juli 12:
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Menkveld zou de Paardekamp wel f. 2500,- kosten:
reparatie en nieuwe schuur met mestloods.
't Land in de enk dat Schutte heeft gehad is van Mevr.
Dick van Warnsveld, kostte hem 50 c per spint aan
huur. Een huis van 9 à 10 Meter kost in 30 jaar wel met
104 bos riet gedekt f. 400,- à f. 500,-.
Vader en Teunisoom (v. Amersfoort. E.) gedeelte van 't
Olthof in Epse, plaats toebehoorende aan Sluiter, inge-
zet. Ieders nog f. 12,50 aan verdiend.
zou de Huurne haast verkocht zijn aan Mijnheer
Tiemens. Vader vroeg f. 18.000,-; niet van gekomen. Wij
hebben Klein Hungerink.
Vader en Jantje (zuster uit Eefde) der geweest. Jantje
de boel wat helpen opknappen. Cornelis (haar verloofde
dus, in Z.-Afrika. E.) denkt der over zoo hij zijn plaats
kwijt is, zoo spoedig mogelijk Transvaal te verlaten en
naar Amerika te gaan. Van de 200 morgen had hij maar
50 morgen kunnen maaien wegens de zware regens (f.
10.000,-). De plaats van zijn vader met vee en inboedel
f. 70.000,- en daarbij nog uitstaand geld. Kamphuis
denkt ook over naar Amerika te vertrekken, zijn broer
reeds van 't voorjaar vertrokken.
Cornelis denkt spoedig de boel in Afrika te verkopen en
te verhuren en naar Amerika te gaan. Van de 200 mor-
gen had hij der maar 50 kunnen maaien wegens het
geweldige regenen dat het gedaan had. De plaats in
Wilnis was 40 morgen, tegen f. 1500,- geschat.
Het grasgewas van Umbgrove en 't gasthuis verkocht,
niet duur. (Te Almen. E.)
Vader 1 part in de Wezen-weide gekocht voor f. 195,- en
laatste met Willem ter Meulen voor f. 104,-.
De Els, vroegere woonplaats van Mientje van de Stege,
verkocht voor ongeveer f. 14.000,-.
Jongens (de broers. E.) met twee voer hooi gekomen,
dus 12 voer van de mast (= Mars, bij Zutphen. E.) voor
samen f. 245,-, 1 perceel geheel f. 193,- en een laatste
voor f. 104,-, half met Hove's, dus f. 52,-, 1 perceel 10
voer en laatste 2 voer.
Roerink 2 perc. gras op Katger gekocht voor f. 16,-,
Martens 1 perc. voor f. 20,-.

Over het onontbeerlijke gras schreef Gerrit in 1907 nog op:
Sept.5: Gekocht 1 perc. gras in 't Almensche Veld,

no. 8 voor f. 11,-.
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Corne~is van der Vliet \geb. 1878) trouwde in mei 1909 met Jantje
Enserm~ (1879) ~n ~mIgreerde naar Canada. In die tijd gingen er
mee~. (ZIe ook 5 juni.) Jan Enserink (1886), nog ongehuwd, ging
ookm 1909 naar Canada, later naar de U.S.A.
Mocht iemand van de lezers eens op het gemeente-archief komen
dan zou hij een overzichtje kunnen maken van hen die in die tijd
de oceaan overstaken en nagaan wie daarvan boerenzoons waren.
De boerengezinnen waren kinderrijk en om nou iets te pachten?
Och nee .....

NOTITIES

Harm Degenhart

24. Rabatten
In de bossen ziet men vaak greppels naast een rij bomen. Deze
greppels, die een patroon vormen, zijn uitgegraven, waarna met
het zand de grond tussen de greppels werd opgehoogd tot zoge-
naamde rabatten. Dit is een manier om drassig terrein te kunnen
beplanten.
Rabat betekent in de handel een procentuele korting op de prijs.
Hier heeft rabat de betekenis van een verhoging.
Het patroon van uitgegraven greppels doet denken aan de legak-
kers in de Vinkeveense plassen onder Vinkeveen en Abcoude. Bij
de vervening liet men vroeger smalle stroken veen staan om daar-
op de daarnaast gestoken turf te drogen. Deze smalle stroken veen
noemt men legakkers. De legakkers zijn kenmerkend voor dit
recreatiegebied en maken het tot een uniek strokenland.
Slechts een deel van de legakkers is beschoeid. De niet beschoeide
legakkers spoelen nu helaas stuk voor stuk weg en zo wordt het
Groene Hart van Nederland kleiner.
Hoewel de greppels al jaren geleden gegraven zijn en de bomen
geplant zijn, kan men nog steeds deze wijze van aanleg herken-
nen. De greppels zijn niet verdwenen. Zij staan vaak vol water. Bij
de niet in de streek bekend zijnde wandelaar of fietser komt wel
eens de gedachte aan een oude eendekooi op, wat dus niet juist is.

Inenting

In ~e raadsvergadering van 23 april 1887 zegt het raadslid M.
Klem Nulend, dat de dokter te Gorssel een kalf zou willen hebben
tefl:ei.nde zuivere stof voor inenting te verkrijgen; dit zoude met
weinig kosten kunnen gebeuren, bijvoorbeeld met tien gulden.
D~.voor~itter meent dat e! zuivere stof in Deventer en Zutphen te
krijgen ISen gelooft dat dit wel zo goedkoop zal zijn, maar de dok-
ter zou het kunnen proberen en zoude er misschien een post te
vinden zijn voor aankoop van een kalf.
Er is nergens te vinden of het een en ander is gebeurd.

Tolgeld

Op 4 Juni 1892 wordt aan de commissaris der provincie Gelderland
vanuit Gorssel het volgende bericht:
"Ter voldoening aan de aanschrijving van den 25 mei no. 3931
hebben wij de eer hiernevens aan de Hoog Edelgestrenge heren t~
doen toekomen eene opgave van de opbrengst der tolgelden over
1890 in deze gemeente.
Opbrengst van twee tollen op den weg van Deventer naar Groenlo
geheven door de gemeente Deventer f 881,17 1/2.
Tol op den weg van Zutphen over Laren naar Holten geheven door
de gemeente Gorssel f 895,01.
Tol op den weg van Gorssel naar Bathmen geheven door de
Commissaris aan dien weg f237,40".

25. Beeldmerk van de gemeente Gorssel
Op de omslag van de Gemeentegids Gorsse11993/1994 prijkt weer
de ons zo vertrouwde Koerhuistoren. Dit heeft ook de aandacht
getrokken van de streekpers. Het Zutphens Dagblad van 10 juni
1993 schrijft: "Opvallend is overigens dat het nieuwe huismerk, de
geabstraheerde boom, van de gemeente weer heeft moeten plaats-
maken voor de 'azuren wachttoren'."
Hopelijk een begin tot herstel van een historische traditie.
Zie over het gemeentewapen van Gorssellaatstelijk:
Rol. H., Pleidooi voor "Goud, beladen met eenen wachttoren van
azuur (OMB 9.4.6) en Meedendorp, H., Beeldmerk, met noot
redactie (OMB 9.4.6.).



26 27

J.H. Goorman

AFSCHEID EN OPNIEJ BEGINNEN

Het bestuur van de Elf Marken
wil heel graag, an 't ende van 't jaor,
oeleu hartelijk bedanken
veur art wark dat is edaon.
Game-Fair en de St. Jaopik,
ut mog zich laoten zeên.
Ok de schrievers in ons greune beukskens,
dee wille wie ok neet vergeêten.
Hoo ze altijd alles veur ons uitzeukt
en veural dee tied dee ze d'r an besteedt.
Het tweede lustrum is evierd
en een atlas uutegeven.
Dee ku'w noe rustig is bekieken
en de zaak nog is vergelieken.
Een biezonder woord van dank
veur de heer Bakker en zien vrouwe.
Tien j aor lang heb ze klaorestaone.
Zee hebt samen vuIle wark edaone.
Noe nemt ze afscheid, zee gaot weg.
't Bestuur hopt dat eur goöd mag gaon.
En dat t'r een band nog blif bestaon.
Afscheid nemme wee ok van 'tjaor.
Ut lûp weer op ut ende.
Is 't egaon zo as wee dachten,
ging ut neet vake anders dan w'verwachtten.
Vake ging 't bie menigeene
zo heel anders dan men had veurzeêne.
Toch wil 't bestuur graag iedereene
een gezellig kasfees wensen, met een goed begin,
en veur ut nieje jaor vul heil en zegen.

.•••iIEf..•............~~, ,. .

'.":j

Het Besselinkuonder 1974
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Leden: R. Boschloo, Hogenkampsweg 3, 7218 BT Almen
(tel. 05751-1261)
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)
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)

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 ja-
nuari - 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 wordt Ons Markenboek 4 keer per jaar te doen verschijnen.


