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ONSMARKENBOEK

is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel.

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

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter: H.J. Jansen op de Haar, Bargeweg 16,

7211DC Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris: W. v.d.Kamp, Lochemseweg38,
7214 RK Epse (tel. 05759-3037)

Penningmeester: P.H. de Jonge, Lochemseweg33
7214 RCEpse (tel. 05759-3143)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Verslag van de lezing op 24 februari 1994 gehouden in De Pessink
te Epse door de heer H.J. Jansen op de Haar in samenwerking met
de heer G.J. Verste ge

Plotseling stak de winter zijn kop weer op, er lag sneeuwen het
was wat mistig; verder vergaderde in Gorssel de gemeenteraad,
terwijl ook de tuinclub aldaar een bijeenkomst had. Niettemin was
toch weer een groot aantal belangstellenden naar De Pessink
gekomen waar het behaaglijk warm en de koffie goed was.
De heer H.J. Jansen op de Haar hield wederom een interessante
lezing met dia's over het laatste te behandelen gedeelte van ?e
Koninklijke weg, vanaf de Dommerholtsweg tot aan de Koerhuis-
toren.
De weg is in 1830 koninklijk geworden door toedoen van koning
Willem I. De weg had toen overigens een iets ander tracé, name-
lijk langs de huidige Kratonweg en de huidige Kletterstraat (vroe-
ger Koestraat). .
Namen van bekende boerderijen: Beunk, De Kippe, Holterman
(Sunderkamp), Grotenhuis, Hekkert, Withagen, Bolman, Bolde-
rink en De Pessink passeerden de revue. Bekende en onbekende
verhalen rondom de bewoners waren mede door de heer Verstege
uit Harfsen verzorgd. . ..
We eindigden tenslotte bij Het Diekman e~ Het Bussink, terwijl
ook nog enige dia's verschenen van de kerk m aanbouwen de toen
ondanks de tramrails nog stille Lochemseweg.
De voorzitter beloofde dat bij de volgende lezing in Epse (volgende
seizoen) Het Hassink centraal zal staan.
Aan het slot sprak de heer Van Wijk als "ongekroonde konin~" van
Epse een dankwoord en overhandigde beide heren een attentie, .
Op deze avond zijn ook verschillende.?oeken aangeboden voor UIt-
breiding van onze bibliotheek. Hartelijk dank aan de goede gevers.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 15 juni 1994 bij
de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeel-
ding).
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Agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 31 mei 1994 in
De Roskam te Gorssel

Aanvang 19.30 uur

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige vergaderingen (zie Ons Markenboek, 11e jaar-

gang nrs. 3 en 4, resp. bladzijden 10, 11 en 12 en bladzijde 11).
3. Jaarverslag secretaris, zie bladzijde 4 in dit nummer van Ons

Markenboek.
4. Jaarverslag penningmeester, zie bladzijde 6 in dit nummer

van Ons Markenboek.
5. Verslag kascommissie en benoeming van een nieuw lid van

deze commissie.
6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren J. Pasman,
A.M. de Ruiter en N. van Wijk.
Eventuele namen van tegenkandidaten gaarne voor 1 mei a.s.
indienen bij de secretaris.

7. Eventuele mededelingen en/ofberichten.
8. Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de korte pauze zal vervolgens de heer N. Heyligenberg uit
Gorssel een lezing verzorgen over de kastelen en landgoederen in
Gelderland. Zijn welsprekendheid en kennis van zaken staan borg
voor een interessante lezing, die wij u van harte aanbevelen.

Rectificatie

Terecht werd de redactie erop gewezen dat de noot bij het artikel
"Een dankwoord voor de heer Van Wijk" in Ons Markenboek van
februari 1994, pagina 38, wel wat beter had kunnen worden gefor-
muleerd. De heer Van Wijk heeft het secretariaat namelijk niet in
het midden van het vorig jaar beëindigd, en ook niet op 10 april
1991, zoals ons werd geschreven, maar op 1 januari 1992. Per
dezelfde datum nam de heer W. V.d. Kamp deze functie over. Zie
Ons Markenboek van oktober 1991 (ge jaargang no. 4, blz. 3).
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JAARVERSLAG 1993

Voor onze vereniging was 1993 een belangrijk jaar, immers wij
bestonden tien jaar en dat wilden wij weten ook.
Een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis te Gorssel op
vrijdag 19 november werd gearrangeerd, het verslag hiervan heeft
u al kunnen lezen in Ons Markenboek jaargang 11, nummer 4.
Tevens zag op 19 november de Kadastrale Atlas Gelderland 1832
officieel het licht.
Onze lezing/dia-avonden waren opnieuw prima bezet, diverse
onderwerpen passeerden de revue en het gevolg was dat de avon-
den zeer interessant waren, telkens besloten met een hartverwar-
mend applaus.
Onze vereniging geeft er blijk van nog steeds springlevend te zijn
en ook het toenemend aantal leden wijst in die richting. Konden
wij u in ons vorig verslag melden, dat we de barrière van 500
waren gepasseerd, thans kunnen wij u mededelen dat het leden-
aantal per 31 december is gekomen op 555. Met dit succes zijn wij
zeer verblijd en ons nieuwe streefaantal is intussen gesteld op 600.
Onze voorzitter zegt weleens: "als ieder lid nu eens een nieuw lid
aanbrengt; maar ja, we moeten ook niet te groot worden. Als u
echter een nieuw lid aanbrengt, dat zijn we u toch dankbaar. Onze
vereniging heeft hiermee wel een belangrijke en eigen positie in de
gemeente Gorssel ingenomen.
Met steun van u allen proberen wij als bestuur onze vereniging
verder uit te bouwen en hiervoor hebben wij verschillende activi-
teiten gaande, o.a. het archiefonderzoek op het gemeentehuis, het
werk in ons gebouw te Harfsen, de bibliotheekcommissie, de werk-
groep genealogie en verder nog incidenteel werk en onderzoek,
deels voor derden.
De heren Jansen op de Haar en Verstege hebben ons kennis laten
maken met de resultaten van hun onderzoek en boeiende lezing/
dia-avonden waren het gevolg.
De fietstocht in september naar de kerk van Bathmen was precies
tussen de regenbuien door gepland en mede hierdoor kunnen we
ook op deze fietstocht met plezier terugzien.
Over en weer waren er de nodige contacten met gelijkgestemde
verenigingen in onze regio, er bestaan verschillende zogenaamde
ruilabonnementen van de diverse periodieken.
Wij verleenden op verzoek van de VVV-Gorssel medewerking aan
de Game Fair op het landgoed Joppe, terwijl ook het St. Jaopik-
feest wederom onze aandacht en medewerking had. Enige leden
uit ons bestuur spannen zich telkenjare hiervoor zeer in en men
probeert al tot records te komen.
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Helaas vertrokken de heer en mevrouw Bakker uit Almen (ver-
huisd naar Emmen) en hierdoor waren wij onze penningmeester
en onze typiste van Ons Markenboek kwijt. Onze hartelijke dank
gaat naar dit echtpaar, dat veel voor onze vereniging heeft gedaan.
Het bestuur heeft hun eenpassend geschenk aangeboden: een zon-
newijzer voor de tuin. Gelukkig konden wij al beslag leggen op
drie nieuwe enthousiaste mensen, de heer P. de Jonge als nieuwe
penningmeester, mevrouw A.M. Geerlink-van der Gang voor de
verzorging van het typewerk ten behoeve van Ons Markenboek en
de heer R. Boschloo als gewoon bestuurslid.
De redactiecommissie verzorgde weer met plezier en succes de uit-
voering van ons periodiek, doch deze commissie zou graag zien dat
meer schrijvers zich melden. Op die wijze kunnen zij Ons
Markenboek boeiend en levendig houden, een verenigingsblad om
te bewaren.
In het afgelopen jaar verleenden wij verder steun aan de totstand-
koming van een (nog uit te geven) herdenkingsboekje voor
Harfsen. Daar is een zeer enthousiaste groep mensen doende om
een interessant boekje te laten verschijnen, veel archiefwerk is
hiervoor nodig en ook veel gemeentekoffie.
Met dezelfde ijver buigt het bestuur zich samen met de redactie-
commissie over een extra uitgave ter gelegenheid van het feit dat
wij in 1995 vijftig jaar bevrijding mogen vieren. Hierover hoort u
te zijner tijd meer.
Onze contacten met de gemeente waren wederom uitstekend. Wij
zijn een regelmatige gast in het gemeentehuis, waar onder andere
ook de heer Eefting ons zeer behulpzaam is.
Ook in 1993 mochten wij enige suggesties doen inzake de naamge-
ving van nieuwe straten in uitbreidingsgebieden van onze gemeen-
te. Steeds opnieuw proberen wij aansluiting te krijgen bij de (vroe-
ge) historie en de hierop betrekking hebbende namen rollen dan
uit de hoed van onder andere onze voorzitter.
Voor 1994 staan weer verschillende avonden in alle dorpen van
onze gemeente op het programma: Epse, Almen, Gorssel, Eefde en
Harfsen.
Onze dorpentocht is nog steeds een succes; niettemin ontvangt het
bestuur graag uw suggesties voor bijvoorbeeld andere activiteiten.
Zo kunnen wij met elkaar actief blijven voor onze vereniging en
samen een fijne Elf Marken maken.
Heeft u trouwens de nieuwe markepaal aan de Eikeboomlaan al
gezien? We hopen dat met de huidige uitvoering de paal een lan-
ger leven is beschoren. U heeft weer een doel om eens naar toe te
wandelen of te fietsen, genietend van het prachtige buitengebied
van Joppe.
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f 13.675,00
f 37,50
f 2.024,52
f 40,00
f 1.065,63
f 3.090,00

FINANCIEEL JAAROVERZICHT

Inkomsten

Contributies
Entreegelden
Bankrente
Verkoop losse boekjes
Diversen
Kad. atlas

1992 1993

f 13.525,00
f 200,00
f 2.093,20
f 20,00
f 50,00
f 0,00

f 15.888,20 f 19.932,65

Uitgaven
----------------------------------------------

Kosten Ons Markenboek f
Ledenvergaderingen f
Drukwerk- & adm. kosten f
Abonn.- &, contributies f
Representatiekosten f
Aanschaf dia's/foto's/
video/film e.d. f
Tentoonst. & opslagkosten f
Computerprogramma f
Aanschaf projector f
Restitutie contributie f
Kosten kadastrale atlas f
Diversen f
Huur, verz./bel.ltel. f

5.174,93
1.433,65
544,62
200,50
343,75

348,70
4.124,27

0,00
428,00

0,00
71,20

565,37
0,00

f 6.557,40
f 1.201,50
f 424,72
f 246,00
f 491,30

f 399,40
f 4.040,95
f 0,00
f 0,00
f 50,00
f 336,90
f 18,02
f 3.479,63

f 13.234,99 f 17.245,82
----------------------------------------------

BALANS per 31 december

Kas f
Saldo bank f
Saldo spaarrekening f
Saldo termijnspaarrekening f
Debiteuren f
Vooruitbetaalde kosten f

1992

0,00
299,65

15.235,74
10.000,00

268,83
0,00

1993

f 13,40
f 955,56
f 27.253,26
f 0,00
f 380,10
f 336,90

f 25.804,22 f 28.939,22
----------------------------------------------
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Vooruit ontvangen
Crediteuren
Kapitaal

f 0,00
f 368,91
f 25.435,31

f 3.090,00
f 1.678,47
f 24.170,75

f 25.804,22 f 28.939,22
=======================

TOELICHTING:
Kas en bank: saldi overeenkomstig aanwezige saldi per 31 decem-
ber 1993.
Debiteuren: nog te vorderen contributies en rente.
Vooruitbetaalde kosten: kosten kadastrale atlas.
Crediteuren: nog te betalen kosten.
Vooruit ontvangen: bijdragen kadastrale atlas plus vooruitbetaald.
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HET INBINDEN VAN ONS MARKENBOEK

H. Schoenmaker

De Werkgroep Bibliotheek heeft het tot haar taak gerekend te
komen tot het inbinden van alle verschenen jaargangen van Ons
Markenboek.
Na oriëntatie bij het Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen,
Oude Wand, heeft de Werkgroep zich gewend tot Boekbinderij B.
van der Linden, Den Elterweg 113, 7233 SM Wichmond, telefoon
05750-1260.
De heer Van der Linden, die ons nuttige adviezen verstrekte, heeft
inmiddels voor de vereniging de tot 1991 verschenen nummers van
Ons Markenboek ingebonden in drie banden en wel als volgt:

band: 1983 tot en met 1985
band: 1986 tot en met 1988
band: 1989 en 1990.

Zodra het register 1993 gereed is, zullen de jaargangen 1991 tot en
met 1993 op dezelfde wijze worden ingebonden. Dit wordt dan de
vierde band.
De banden zijn van linnen, kleur bordeauxrood. Op de rugband in
goudopdruk de vermelding: Ons Markenboek en onderaan de jaar-
tallen met tussenruimte onder elkaar.
Voorin de band bevindt zich het register. Daarna de groene boek-
jes, uiteraard op volgorde, het oudste boekje direct ná het register.
De boekjes zijn intact gelaten, dat wil zeggen dat de groene kaftjes
(omslagen) ook zijn ingebonden. De nietjes zijn eruit gehaald door
de boekbinder.

De kosten hebben bedragen per band:
voor het inbinden f 22,50
voor de goudopdruk - 20,00

samen f 42,50
vermeerderd met 6% BTW - 2,55
Totaal kosten per band f 45,05

Er is gekozen voor een linnen band (kunstleder is ook mogelijk) en
voor de kleur bordeauxrood. Lichte kleuren hebben het bezwaar
dat men eerder vlekken ziet. Vermeldenswaard is dat het Gelders
Oudheidkundig Contact van de periodieken van de plaatselijke
historische verenigingen alleen die van De Elf Marken heeft inge-
bonden en wel in kunstleder rood.
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Andere opdruk op de rugband dan goud is de helft goedkoper,
maar de kwaliteit daarvan is erg slecht. Zonder enige opdruk is
ook mogelijk, er staat dan niets op de band. Een etiket opplakken
is niet fraai en het laat bovendien gemakkelijk los.
In plaats van inbinden is ook plakken mogelijk. Een nadeel is, dat
de nietjes erin blijven. De nietjes kunnen gaan roesten. Dit is ook
het bezwaar bij het bewaren in mappen (kaftjes) met lintjes. Bij
kaftjes moet tevens gedacht worden aan het gebruik van zuurvrij
papier. Bij het los bewaren, al dan niet in kaftjes, bestaat het
gevaar dat nummers zoek raken

Op het inbinden van Ons Markenboek is hiervoor uitgebreid inge-
gaan voor het geval een lid zelf ook tot het inbinden wil overgaan.
De boekbinder heeft meegedeeld dat de prijs gunstiger kan uitval-
len indien hij meerdere exemplaren tegelijk kan inbinden. Leden
die dit overwegen doen er verstandig aan om binnen twee weken
na uitkomen van dit nummer van Ons Markenboek contact met
hem op te nemen.
Op een vergadering van het bestuur van de vereniging heeft de
voorzitter zijn trots uitgesproken over Ons Markenboek. Nu de
jaargangen zijn ingebonden geldt dit eens temeer.
Voor vragen kan men zich altijd wenden tot de schrijver, adres en
telefoonnummer zijn vermeld op de groene omslag.

KADASTRALE ATLAS 1832 GORSSEL, ALMEN
EN KRING VAN DORTH

H. Schoenmaker

In alle drie de tekstdelen leze men op blz. 11 linkerkolom onder
2.1 in regel 2 oorsprong in plaats van oorpsprong en in de voor-
laatste regel verschuldigd in plaats van verschudigd.
In verband met de kosten is met de Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland afgesproken dat deze beide van ondergeschikt belang
zijnde onjuistheden, die overigens niet hadden mogen voorkomen
niet in de Corrigenda zullen worden opgenomen, doch dat daarvari
mededeling zal worden gedaan in Ons Markenboek.
Waarvan akte!
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WERKEN MET DE KADASTRALE ATLAS 1832

H.B. Demoed

Belang kadaster 1832
De gegevens voor het kadaster werden verzameld tussen 1811 en
1832. De kaarten werden vervaardigd in deze periode, de meeste
dateren evenwel uit het einde van deze periode, zo tussen 1825 en
1832. De registers werden bijgewerkt tot 1832.
Het jaar 1832 is niet zomaar een momentopname. De kadaster-
kaarten geven de gedaante van een dorp weer voor de grote veran-
deringen zoals die door de technische revolutie vanaf het midden
van de 19de eeuw zouden optreden. Het jaar 1832 geeft zo het
eindstadium van de eeuwenlang geduurd hebbende agrarisch-
ambachtelijke fase. Met het kaartbeeld van 1832 worden de oude
dorpsvormen duidelijk. Met het kadaster kunnen we dus de gehele
dorpsstructuur reconstrueren, maar ook wat betreft de individuele
eigenaars is veel mogelijk.

Kaarten
Iedere kadastrale gemeente heeft als eerste kaart een overzichts-
kaart. Hierop zijn de verschillende kadastrale secties weergege-
ven. Iedere gemeente is namelijk ingedeeld in een aantal secties.
Vaak, maar lang niet altijd, werden hiervoor de oude marke- of
buurschapsindelingen gebruikt. Op deze verzamelkaart staat ook
het jaartal van de opname vermeld.
Per sectie zijn er een aantal deelkaarten, veelal op schaal 1 : 2500,
maar in gebieden waar weinig percelen zijn, ook wel op schaal
1 : 5000. De percelen zijn per sectie genummerd meegaand met de
wijzers van de klok. De kaarten, minuutplans genoemd, geven de
oorspronkelijke siutuatie, want veranderingen werden aange-
bracht op bijbladen.

Registers .. ..
Het eerste register is de zogenaamde Oorspronkelijke Aanwijzen-
de Tafel, de OAT. Hierop staan per kadastrale gemeente de perce-
len in volgorde van sectie, aangeduid met een letter, en nummer.
Erachter staat de naam van de eigenaar met beroep en woon-
plaats, de soort van eigendom (begroeiing, bebouwing), de opper-
vlakte, de klassering en de belastbare opbrengst.
Uit de OAT werd de Kadastrale Legger gemaakt. Dit is een alfabe-
tische lijst van eigenaren met hun bezit aan gebouwde en onge-
bouwde eigendommen. Iedere eigenaar kreeg zijn artikelnummer.
Dit register werd wel bijgewerkt. Bij dit register moeten we dus
letten op het jaartal 1832, of een ander gewenst jaartal.
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De Kadastrale Atlas Gelderland 1832
In de kadastrale atlas worden de kaarten per kadastrale gemeen-
te, en dat zijn er soms heel wat, in nagetekende en verkleinde
vorm gegeven. Het oorspronkelijk formaat 67 x 100 cm is terugge-
bracht tot het beter hanteerbare A3 formaat.
De gevens van de OAT zijn vereenvoudigd en geven in 6 kolom-
men sectie en perceelsnummer , soort van het eigendom, de groot-
te, de klassering, de belastingopobrengst van het gebouwde eigen-
dom en de naam van de eigenaar.
In de beschrijving van de kadastrale gemeente worden enkele
totalen in tabelvorm gegeven: soorten van eigendom (bouwland,
weiland, enz.) per sectie; gebouwen met belastbaar inkomen per
sectie (deze zijn via de kaarten op te zoeken en van een naam te
voorzien); grondbezit van de eigenaren naar grootteklasse « 1 ha,
1-10 ha, enz.),
Voorts is altijd opgenomen het proces verbaal van grensscheiding,
de rondgang die de landmeter met enkele ingezetenen langs de
grens van de gemeente maakte. De nauwkeurige beschrijving
biedt veel lezenswaardigs.

Mogelijkheden
De gegevens uit de OAT, zoals de kadastrale atlas die biedt, geven
de mogelijkheid het grondgebruik van een dorp of buurschap in te
kleuren.
Ook kan men de kwaliteit van de gronden aangeven. Bouwland en
weiland zijn meestal ingedeeld in 5 klassen, dit is niet voor alle
gemeenten gelijk. De belastbare opbrengst ligt meestal tussen de
f 30,- en de f 5,-. Allerlei soorten bos zijn onderscheiden, hei ligt
meestal in twee klassen, belastbare opbrengst f 1,- en f 0,25.
Ook kan men met de belastingopbrengsten van de gebouwde
eigendommen een rangorde van boerderijen en huizen aanbren-
gen. Huizen gaan tot zo'n f 250,- belastbare opbrengst, daarboven
liggen de buitenklassen voor landhuizen en kastelen. Boerderijen,
onder de naam 'huis en erf gaan van zo'n f 50,- tot f 20,- voor een
flinke boerderij tot f 3,- voor hutten. Op een kaart kan aangege-
ven worden waar de grootste boerderijen zich bevinden.

Van de leggers is in de kadastrale atlas alleen in een alfabetische
lijst het totale bezit per eigenaar gegeven. We kunnen dus wel de
eigenaren naar grootte weergeven. Willen we echter de ligging van
het bezit van de afzonderlijke eigenaars aangeven, dan kost dat
enige moeite, zoals hieronder wordt aangegeven. Overigens zult u
de leggers, waar het bezit per eigenaar wordt gegeven ook niet op
het Rijksarchief aantreffen; deze zijn op het bureau van het kadas-
ter gebleven.
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Werken met de Kadastrale Atlas Gorssel
De Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Gorssel, Almen, Kring van
Dorth is een heel grote atlas. Drie kadastrale gemeenten zijn in
feite in een keer uitgegeven: Gorssel met 28 bladen, Almen met
25 bladen en Kring van Dorth met 6 bladen, alle drie voorafgegeen
door een verzamelkaart waarop de hele kadastrale gemeente.

De secties in de gemeenten zijn meestal de oude marken, maar
soms zijn ook wel betrekkelijk onbekende namen gekozen. Dat
komt vaker voor, de tekenaars kwamen van elders, gingen op hun
informanten af ofkozen zelf een naam voor een bepaalde sectie.
Van de Gorsselse marken komen we er acht tegen als sectienaam:
Dorth, Schoolt, Harfsen, Almen, Angeren, Eefde, Gorssel en Epse.
We missen de marke Rijssel, die in Eefde ligt en de marke
Eschede, die in Gorsselligt. De elfde marke - de Oudheidkundige
Vereniging in Gorssel heet tenslotte De Elf Marken - is de dubieu-
ze Wolfelermarke, eigenlijk geen markegenootschap. Als sectiena-
men blijven dan over Reeve en Veldhoek in het noorden van
Harfsen, en 't Joppe ten oosten van Epse.

Voorbeeld Almen
In de kadastrale gemeente Almen zijn vier secties:
Sectie A Reeve 4 bladen 309 percelen
Sectie B Veldhoek 7 bladen 1080 percelen
Sectie C Harfsen 8 bladen 1092 percelen
Sectie DAlmen 6 bladen 927 percelen
Totaal 3745 ha, verdeeld over 122 eigenaren.
Enkele tabellen in de begeleidende boekjes, in dit geval dat van
Almen, geven al wat uitwerking van deze 122 eigenaren. Er is een
aparte tabel van de rechtspersonen met grondbezit in Almen. Er
zijn zes van deze rechtspersonen, de grootste daarvan is het
Gasthuis te Zutphen; de marke Harfsen heeft nog maar 26 ha in
eigendom.
Er is ook een tabel van de grootste eigenaren (bezit groter dan 50
ha). De grootste eigenaar is Jan Derk Langenberg, beroep koop-
man, woonplaats Almen, met 258 ha, de kleinste van deze groep
zijn de Erven Leendert Carel Venerna, woonplaats Deventer, met
iets meer dan 50 ha. De groep als geheel beschikt te samen over
iets meer dan de helft van het totale grondbezit in Almen.

575 ha
1080 ha
1100 ha
990 ha

Individuele personen
Het lijkt een hele toer om bijvoorbeeld uit de 927 percelen in sectie
D Almen iets te halen dat opgaat voor individuele personen, maar
dat valt mee.
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De complexen bouwland, weiland, enz. liggen meestal betrekkelijk
dicht bij elkaar, het geheel aan bezit is dus wel een keer gevonden.
Bovendien is het heel plezierig dat bij de kadastrale gegevens in
de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), dus alle percelen op
een rij, bij de gebouwde eigendommen het belastbare inkomen
gegeven is. Dat springt eruit. Aangezien de meeste eigenaren
slechts één huis en erf zullen bezitten, kunt u die gemakkelijk vin-
den.
Met pachters kunt u natuurlijk niet verder op deze manier; zij zul-
len veelal onder het grootgrondbzit vallen van individuele eige-
naars en rechtspersonen.

Voorbeeld: blz 51, afbeelding of een deel van de kolom.
Op deze voorbeeldkolom staat 6x een huis en erf, met tevens het
belastbaar inkomen van de behuizing, hetgeen een idee geeft van
de waarde van het huis. Het land ligt in het algemeen om de boer-
derij. Niet alle land dat bij een behuizing hoort hebt u zo.
Bieleman komt ook voor op de eerste kolom van deze bladzijde en
ook op blz. 50, maar het zoeken valt toch wel mee.
Achter de soorten van eigendom staan nog de klassen aangegeven,
die een indicatie geven van de waarde van de gronden.

Met een enkele eigenaar kunt u goed uit de voeten. Het is ook
mogelijk om alle eigenaren met hun grondbezit aan te geven, hoe-
wel de omvang van een dergelijk werk het meer iets maakt voor
een werkgroep.

Groot en klein
Zowel van groot als van heel klein bezit kunt u gegevens vinden.
We kijken dan naar de waarde van de huizen.
De meeste behuizingen liggen in de belastbare inkomens van
f 15,-, f 21,- en f 27,-. Daarboven, f 36,-, f 45,-, f 54,- en verder
liggen de grotere boerderijen en de 'huizen'. Boven de f 54,- zijn er
acht in Almen. In de tabel 'gebouwen met hun belastbaar inko-
men' zijn deze terug te vinden. Er zijn er twee van f 270,- (D 163
de Ehze en D 306 Termeulen), twee van f 150,- CC818 Hulze en
C 867 Elze, één van f 90,- en f 75,- en twee van f 63,-.
Via de OAT kan men de eigenaars terugvinden, en via de kaarten
de plaats en de namen van de behuizingen.
De twee duurste huizen in Almen, de Ehze en Termeulen, zijn in
bezit van respectievelijk J.D. Langenberg (die we al tegenkwamen
als grootste grondbezitter) en J.L. Umbgrove (die net geen 50 ha
grond bezit),
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Via de in de OAT weergegeven woonplaatsen kan men de mate
van absenteïsme zien: van de tien bezitters van dure behuizingen
wonen er zes in Almen zelf, drie in Zutphen en één in 's-Graven-
hage.
Het duurste huis in de hele kadastrale atlas is De Voorst in
Angeren, bezit van A.M.C. gravinne van Rechteren, met f 525,-,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld Rozendaal f 630,- of Biljoen f 585,-.
De andere huizen zijn bescheidener, zoals we net zagen de Ehze en
Termeulen met f 270,-, 't Joppe, Den Dam, en Eschede met f 180,-,
kasteel Dorth met f 150,-.

Ook de hele kleinen kan men via de Kadastrale Atlas 1832 aan de
weet komen. De goedkoopste behuizingen zijn die van f 3,-. In
Almen zijn er maar 8, in Gorssel veel meer, namelijk 21. De
namen staan er bij in de OAT:Manus Kloosterboer, Jan Nijbroek,
Wed. Coenraad Menke, enz. Vaak zien we bij deze armoedige hui-
zen ook marke of gemeente vermeld staan: de Gemeente van
Gorssel, de Marke ven Epse, de Markt van 't Joppe, de Geërfden
van Eschede; het zullen hutten of keuterplaatsen op de marke-
gronden zijn.
Wanneer we deze kleintjes gevonden hebben in de OAT, kunnen
we hun totale grondbezit vinden in de achterin de boekjes afge-
drukte 'Alfabetische lij st van grondeigenaren'. We zien dan niet
alleen hun totale grondbezit, maar ook hun beroep. In deze geval-
len staat daar vaak wever of arbeider.
Zo zijn ook van de kleintjes gegevens in de kadastrale atlas te vin-
den.

Overige tabellen en afbeeldingen
Tabel lis steeds 'Soorten van eigendommen'. Hier vindt u per sec-
tie de oppervlakten aan soorten van grondgebruik: heide, bouw-
land, weiland, bos, hakhout, enz., met een totaaltelling en de per-
centages per categorie. Deze percentages geven een cijfermatig
beeld van het grondbebruik in de gemeente, maar hier past eigen-
lijk geen kaartbeeld bij. Beeldender is wanneer u met behulp van
de gegevens van de OAT de percelen op de kaarten naar grondge-
bruik inkleurt.
Een andere tabel is het 'Overzicht van het grondgebruik van eige-
naren naar grootte'. Hiervoor geldt hetzelfde, er hoort eigenlijk
geen kaartbeeld bij; het geeft een beeld van de verhouding in bezit.
De categorieën zijn: minder dan 1 ha, 1-10 ha, 10-20 ha, 20-50 ha,
groter dan 50 ha.
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Bij de afbeeldingen wordt steeds het kadasternummer vermeld en
waar nodig iets verteld van de gechiedenis. Zij staat bij huis
Rijsselt (C 90) dat daar nu de Mettray gevestigd is, bij Hassink
(A 480) dat het in de Tweede Wereldoorlog verwoest is.

Het hoofdstuk 'Verleden en heden' wordt steeds geschreven door
een ter plaatse deskundige, meestal de (streek)archivaris, in dit
geval J. Eefting.
Voor Almen schrijft hij bijvoorbeeld dat Nijenhuis en Termeulen
(de laatste afgebroken in 1875), zeer oude landgoederen, dan al
relatief klein zijn.
Harfsen ligt nog bij de Kapel, een nieuw Harfsen zou later bij de
school in de Veldhoek komen.
Het huis Eschede is in 1863 afgebroken, met uitzondering van het
koetshuis.
Van het huis De Ehze (D 163), afgebeeld met een tekening van
Jan de Beijer, wordt de geleidelijke afbraak en de herbouw in 1921
vermeld.

Zo ziet u wat een schat aan gegevens een gedrukte kadastrale
atlas 1832 kan opleveren en hoeveel u er zelf mee kunt doen.

In beknoptere vorm eerder verschenen in Gelders Erfgoed, twee-
maandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift, 1994-1.

[Het adres van de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas
Gelderland is Lovinklaan 6,6821 HXArnhem.]
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BEVRIJDING

H.J. Jansen op de Haar

Dit jaar vieren we voor de 4ge maal de dag dat we werden bevrijd
van de Duitse bezetting, die vijflange en bange jaren had geduurd.
Het is dus nu voor de vijftigste maal dat we de bevrijding mogen
vieren, vandaar dat we nog een korte terugblik willen wijden aan
de dagen die voorafgingen aan onze bevrijding in 1945.
Onze gemeente werd niet in één dag gezuiverd van de bezetters,
daar waren meer dagen mee gemoeid. Het dorp Almen maakte op
1 april 1945 reeds kennis met het Canadese bevrijdingsleger,
maar toen moest de grootste hindernis, het Twentekanaal, nog
worden genomen. Dit kostte aan vele geallieerde soldaten het
leven.
Na Almen volgde de zuidkant van het Twentekanaal en na de
oversteek van het kanaal bij Almen kwam moeizaam de bevrijding
van Harfsen en Eefde op 4 en 5 april; op 6 april en 7 april volgden
toen Gorssel, Joppe en Epse. De Duitsers waren hier toen wel weg,
maar de dorpen Eefde, Gorssel en Epse bleven onder Duits vuur
liggen, dat ons vanaf de Veluwse kant bestookte. Dat duurde tot
12 april, toen het Canadese leger zich een overtocht bevocht over
de IJssel en de bevrijding van westelijk Nederland werd ingezet.
De ouderen onder ons kunnen zich deze bevrijding nog goed voor
de geest halen en zullen dit niet gemakkelijk vergeten. Naast de
vreugde was er ook veel rouwen verdriet. Verliezen onder de bur-
gers, verwoeste huizen en boerderijen staan nog diep gegrift in
onze herinnering.
Maar weten we nog iets van de grote verliezen aan mensen en
materiaal van het leger dat ons de bevrijding schonk? Wat weten
we van de meer dan 70 gesneuvelde geallieerde soldaten in onze
gemeente?
In het verleden hebben we regelmatig in Ons Markenboek eigen
ervaringen en moeilijkheden uit de oorlog 1940 - 1945 gepubli-
ceerd. Daarom hebben we gemeend dat het goed zou zijn aandacht
te besteden aan het bevrijdingsleger en de offers die door onze
geallieerden zijn gebracht. We hebben een lijst samengesteld uit
de ons ten dienste staande gegevens betreffende de gesneuvelde
militairen in onze gemeente.
Zoals bekend zijn op de Algemene Begraafplaats te Gorssel alle
neergekomen vliegers begraven, behalve drie, te weten de onder 5,
8 en 9 genoemden. Dat zijn: nr. 5 W.A.J. Hurrell, die op 26 sep-
tember 1944 is neergestort aan de Scheuterdijk nabij De Springop.
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Zijn stoffelijk overschot kon niet worden geborgen; nr. 8 H. Cramm
werd als Nederlander overgebracht naar de Erebegraafplaats op
de Grebbeberg bij Rhenen; nr. 9 betreft de Franse piloot L. Foissac,
die is overgebracht naar zijn vaderland Frankrijk.
Als we de lijsten in totaal recapituleren, krijgen we het volgende
overzicht.
In Gorssel zijn begraven 29 vliegers
Elders begraven 3 vliegers
Totaal 32 vliegers
Bij het Elger en in de genoemde veldgraven 41 militairen, overge-
bracht naar Holten, zodat er in totaal 73 jonge mannen hun leven
in onze gemeente hebben gegeven voor onze bevrijding.
We kennen het aantal gewonden niet en hebben daar ook geen
lijst van, maar we weten wel zeker dat 73 gezinnen hierdoor ver
van ons vandaan in rouw zijn gedompeld om het verlies van een
vader, een zoon, een echtgenoot of verloofde.
Laten we hen in eerbied gedenken en nooit vergeten dat zij hebben
meegewerkt aan het terugkrijgen van onze vrijheid.

Lijst van neergestorte geallieerde vliegtuigen 1940 - 1945
1. 10 augustus 1942, 's nachts ongeveer 4.30 uur, te Epse. Oude

Larenseweg nabij de boerderij Klein Eschede van de familie
Makkink.
Engelse bommenwerper, Wellington Mk.III, RAF. 150 Sq.
Brandend neergestort en vijf inzittenden omgekomen, te weten:
Bickerton, Norman Victor, Sgt. (Obs.) 1496595, Ashton-on-
Ribbie, Lancashire.
Hughes, John Alfred, Sgt. (Pilot) 1295212, High Wycombe,
Buckinghamshire.
McCann, Edmund James, Sgt. (Obs.) 656642, Winton,
Bournemouth, Hampshire.
Jones, Herbert Gwyn, Sgt. (W.Op.Air Gnr.) 1199275,
Monmouth, gehuwd.
Collins, Maurice, Sgt. (Air Gnr.) 999570, Thornaby-on-Tees,
Yorkshire.

2. 26 juni 1943, 's nachts 2.20 uur te Gorssel, oprijlaan Huize
Amelte, Canadese bommenwerper, Halifax B.V., RCAF. 427 Sq.
(Lion Squadron).
Brandend neergestort met afgebroken vleugel, neergeschoten
door een nachtjager in samenwerking met zoeklichten (Almen).
Zeven inzittenden omgekomen, te weten:
Matynia, George Theodore, Flying Offr. (Nav.) JI13072 (RCAF).
Froud, Harold Carfield, Pilot Offr. (Air Gnr.) J/18454, Toronto,
Ontario.
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Young, Archibald Kawy, Wt.Offr.II (BombAimer) R/I02677.
Stickney, Robert Randolph, Wt.Offr.II (W.Op.Air Gnr.)
R/103778, Galgary, Alberta.
Higgins, Francis Joseph, Wt.Offr.II (Pilot) R/98109,
Amhirstburg, Ontario.
Hunter, Fergus John, Sgt. (Flt.Engr.) 1345736 (RAF VR).
Kashmar, William, Wt.Offr.II (Air Gnr.) R/119924, Winnipeg,
Manitoba.

3. 25 maart 1944, 's nachts ongeveer 1 uur te Epse, nabij kwekerij
Peppeldael, Engelse bommenwerper, Lancaster, B.-II, RAF 115
Sq. Start: Witchford, doel Berlijn, op retourvlucht neergescho-
ten, zeven inzittenden omgekomen, te weten:
Hun, A.J., Sgt. (Air Gun.) 1890106, Golders Green, Middlesex
(RAF).
Coulter, R.L., Sgt. (Air Gun.) R/157337 (RCAF), Russell,
Manitoba.
Deemer, E.J., Flying Offr. (Air Bomber) J/22055 (RCAF).
Hammond, J.E., Sgt. (W.Op.Air) 1576457, Market Harborough,
Leicestershire (RAF VR).
Diggle, A., Sgt. (Flt.Engr.) 1536835, Gledhow, Leedsorkshire
(RAF VR).
Vipond, Th.E., Pilot Offr. (Pilot) 54224, Gosforth, Newcastle-on-
Tyne (RAF VR).
Duffy, J.L., Flt.Sgt. (Nav.) 413046, Wellington City, New
Zealand (RNZAF).

4. 17 juni 1944, 's nachts ongeveer 2 uur te Almen, weiland nabij
de Oude Horst, Canadese bommenwerper, Halifax, B-III, RCAF
434. Start: basis Croft (Durham) aangeschoten en neergestort,
drie inzittenden omgekomen, te weten:
Morrow, H.F., Flying Offr. (Pilot) J/28294.
Johnston, J.M., Pilot Offr. (Air Gnr.) J/90924.
Shanks, J.L., Pilot Offr. (Air Genr.) J/86809, Brandon,
Manitoba.

5. 26 september 1944, Engelse jager, 175 Sq. Dit squadron werd
verrast boven Apeldoorn door 50 Messcherschmitts van III/JG4.
Deze jager werd afgeschoten en boorde zich tussen de Scheuter-
dijk en Lindeboomweg in de grond ten westen van het huis De
Springop te Eefde, waarbij de piloot om het leven kwam. Op 23
juni 1946 kwam aan het licht dat het ging om:
FIS Hurrell, W.R.J., RAF 175 Sq.; het vliegtuig was een
Typhoon MN 852, die om 14.10 uur werd neergehaald.
Thuisbasis was Deurne bij Antwerpen.

6. 18 november 1944. In de namiddag viel in de Eefdese Enk een
Engelse nachtjager van het type Mosquito, RNZAF 487 Sq.
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Start was Thorney Island en doel was een "Free Ranger
Vlucht". De piloot was:
McLeodd, D.H., Flt.Lieut. (Pilot) 46400, Edinburgh (RNZAF
RAF).

7. 5 januari 1945, 's avonds ongeveer 23.00 uur te Harfsen. Op het
Haarbroek aan de Harfsensesteeg nabij de boerderij Maatman
viel de Engelse bommenwerper Lancaster, B-III, RAF, 1000 Sq.
Gestart vanuit Waltham met als doel Hannover. De zeven
bemanningsleden zijn omgekomen, te weten:
Gillen, E., Sgt. (Air Gnr.) 2221440, Silkmore, Stafford, gehuwd
(RAFVR).
Elliott, F.S., Flt.Sgt. (Nav.) 1672286, gehuwd (RAF VR).
Gordon, AS., Sgt. (Flt.Engr.) 1825828, Stanley, Perthshire
(RAF VR).
Barker, R, Flying Offr. (Pilot) 179071, Bridgenorth,
Shropshire, gehuwd (RAF VR).
Aldred, B.G., Sgt. (Air Gnr.) 1492353, Selby, Yorkshire (RAF
VR).
Wilson, J.M.C., Pilot Offr., 410405, Essendon, Victoria,
Australië, gehuwd (RAAF).
Law, A.A, Flt.Sgt. (Air Bomber) 1621232, 100 Sq. (RAF VR).

8. 30 maart 1945, Engelse jager, Spitfire, RAF 322 Sq. (Duteh) in
het weiland nabij de boerderij van Tragter bij de Dorpsstraat 4
te Almen. Gestart van het noodvliegveld Schijndel (N-Br.).
Acties in Oost-Nederland, onder meer Zutphen. Werd door
luchtafweer geraakt; de Nederlandse piloot kwam om en werd
tijdelijk begraven in de voortuin van Het Elger te Almen.
Cramm, Hendrik C., res.2de luit. PlO 196102, afkomstig uit
Hilversum (RAF); herbegraven op de Grebbeberg.

9. 1 april 1945, ongeveer 14.00 uur te Almen tussen de Dorps-
straat en de Whemerweg, achter de woning Dorpsstraat 27;
Engelse jager, Spitfire, RAF. De Franse piloot kwam daarbij om
het leven, te weten:
Foissac, Lucien, S/Lt, 31466 (RAF), evenals Cramm in Almen
begraven en herbegraven in Frankrijk.
De hierboven genoemde vliegers, behalve de onder 5, 8 en 9
genoemden, zijn allen begraven op het kerkhof te GorsseI.

Lijst van gesneuvelde geallieerde militairen 1940 - 1945

In de tuin van Het Elger te Almen werden begraven de geallieerde
militairen die sneuvelden in Almen bij het vormen van een brug-
gehoofd over het Twentekanaal.

3 april 1945:
Pte. RJ. Cunningham
Pte. H.J. Jaenette
Pte. J.S. Stewart
Sgt. L.S. Strom
Gnr. W.H.K. Locke

4 april 1945:
Pte. RE. Bailey
Pte. J. Benz
Pte. F. Colello
Lt. J .M. Henderson
Pte. M.D. Hobbs
Pte. J. Laforce
USgt. D. Maclntire
Pte. H. Mendelsohn
Pte. RB. Scout

r

"

5 april 1945:
Pte. J.L. Duncan
Pte. J.P. Belanger
Pte. R. Dufort
Pte. J.W. Boyle
Pte. O. Helmer
L.Cpl. AJ. Leger
L.CpI. P.J. Robicheau
CpI. R.A Shephard
wlo 11E.S. Tenklei
CpI. R Wilson

6 april 1945:
Pte. P.A Cavanagh

CpI. E.G. Frenette
Pte. E.C. Jewett
Sgt. H.F.B. Hatkinson

Sgt. P.A Aarflot
(Noorse nat.)

7 april 1945:
CpI. J.P. Cleveland
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RCIC Royal Regt. of Canada
idem
idem
idem
4 Field Regt. RC Art.

RCIC Royal Regt. of Canada
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

The Royal Hamilton Light Inf.
Le Regiment de Maisonneuve RCIC
idem
The North Shore (New Brunswick) Regt.
idem Regt. RCIC
idem
idem
idem
The Regina Rifle Regt. RCIC
The Toronto Scottish M.G. Regt. RCIC

The North Shore (New Brunswick) Regt.
RCIC
idem
idem
B.Sq. Armd. Regt. RCAC (The Sherbrooks
Fusiliers)

RNAFK, overgebracht naar Velsen

The North Shore (New Brunswick) Regt.
RCIC



Gesneuveld aan de Scheggertdijk en aldaar begraven nabij
huis A 72 van C. Klaassen:
5 april 1945:
Pte. F. Baril
L.Cpl. W. Bertrand
Pte. A. Gionet
Sgt. G.R.E. Pilon
Cpl. E. Ross
Sgt. A. Letourneau

Gesneuveld aan de Scheggertdijk en aldaar begraven nabij
huis A 45 van H. Groenouwe:
5 april 1945:
L.Cpl. F.N. Sekulich The Regina Rifle Regt. RClC

Aan de Joppelaan nabij de Houtsnip lagen
12 april 1945:
Pte. B.C. Gunter The 48th Highlanders of Canada R

13 april 1945:
Tpr. G.E. Wallace

19 april 1945:
Cpl. S. Rogers
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het OVERPEINZINGEN VAN DE HANE

J.H. Goorman
Le Regiment de Maisonneuve RCIC
idem
idem
idem
idem
idem

Hoo mooi lig daor ons Joppe karksken
ebouwd in Neo-gotisch stijl.
Eenjaor lang heb ze reneveerd
en wat kapot was repareerd.
Den hane was t'er af e'vallen;
der weer op, dat veel neet met.
De burgemeister eigenhandig
dee hef urn d'r weer op e'zet.
Hie had wel hulpe, he'k ezéene,
der gin d'r eene met urn met.
Mar samen heb ze toch dee hane
d'r maor weer netjes op e'zet.
Trots schittert hee weer in de zunne.
Hee trotseert weer, weer en wind,
peinzend wat dee olde hane
hier toch allemaol wel zag.

het

6th Armd. Regt. (Lst Hussars) RCAC

idem
Waar nu de kerk staat, was in het begin van de vorige eeuw een
kruising van twee zandwegen zonder verder nog enige bebouwing.
Omdat in Ons Markenboek nog weinig over 't Joppe in zijn huidige
vorm geschreven is, willen wij ons beperken tot de laatste hon-
derdvijftig jaar.
Het kasteel 't Joppe heeft al veel langer bestaan en komt in oude
omschrijvingen voor als Jobstede of Nieuland.
Een advertentie in het Deventer Dagblad van 22 juli 1863 was de
aanleiding voor grote veranderingen in en op het landgoed
't Joppe. In deze advertentie werd namelijk het gehele landgoed te
koop aangeboden, groot totaal ongeveer 375 ha., omvattende
bouwgrond en weide- en bosgronden, met de huidige bebouwing, te
weten: het kasteel bevattende 15 kamers, keukens, dienstvertrek-
ken enz. en een toren met uurwerk, verder het buitengoed De
Kleine Haar en de volgende boerderijen:
't Joppe, 't Esterholt, Het Gier, De Haar, Marsveld en Den
Uithoek. De toenmalige eigenaar was de heer Brants. De kopers
waren de drie, toen nog minderjarige heren Van Hövell: Otto,
Clemens en Frans baron Van Hövell, toen nog wonende op Huize
De Voorst te Eefde. Deze familie heeft gezorgd voor een grote voor-
uitgang voor de streek en voor een verfraaiing van het landschap.
Ook de kerk heeft haar ontstaan aan deze familie te danken.

Op het veld nabij 't Barge in Eefde
12 april 1945:
Pte. Murphy West Nova Scotia Regt.

De hierboven genoemde militairen zijn allen begraven op het kerk-
hof te Holten.
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De hane zut in de veerte 't Joppe,
van oorsprong is dat olde nös
van wat dan noe ut Joppe is.
De start is daor too toch e'geven
en dat is altied zo e'bleven.
Den heer van 't J oppe too ter tied
dee vond nao Zutphen gaon te wied.
Eigens heffe too een karke bouwt,
dat was urn zeker too vertrouwt.
Zo langzaam an is urn dee karke
too één en ander bie e'bouwd.
Een mooi hotel kwam d'r te staon
daor koj dan met vakantie gaon.
De heren uut Den Haag
dee kwammen daor mar graag.
Een trein werd d'r veur an e'leg,
dat worden tenminste too e'zeg.

Het hotel, dat door oorlogshandelingen nogal wat schade had,
werd verwaarloosd en ging dicht, daarna werd het afgebroken. De
losplaats deed nog enige tijd als houtopslag dienst. Het station
verdween, evenals het seinhuis, de wachtpost (woonhuis) en de
overwegbomen. Alleen de kerk, wel zwaar gehavend, de toren ont-
daan van zijn klokken, bleef staan. Nog stiller werd het toen de
oude bakker besloot naar elders te vertrekken waar meer moge-
lijkheden waren om zijn bedrijf in kruidenierswaren voort te zet-
ten. Tot slot besloot de PTT ook nog het postkantoor te sluiten.
Hiermee werd 't Joppe, dat mede door vererving, meer eigenaren
had gekregen, zoals zoveel plattelandsdorpjes, een woonkern zon-
der voorzieningen.
Door de afbraak van het hotel en terrassen werd op bescheiden
schaal, waar vroeger de theetuin was, een school gebouwd, wat
een lang gekoesterde wens was van veel Joppebewoners. Een groot
stuk bleef evenwel nog braak liggen, waar men geen bestemming
voor kon vinden, namelijk het terrein waar het eigenlijke hotel
had gestaan.
De landbouworganisaties, die al jaren te kampen hadden met
moeilijkheden die het samenwonen op het platteland met zich
meebracht, zagen er wel iets in om in samenwerking met de toen
al opgerichte zogenaamde bedrijfsverzorging, de kerk en anderen
een samenwerkingsvorm te vinden om te komen tot het bouwen
van enkele bejaardenwoningen. Om het geheel tot een goed einde
te brengen werd contact opgenomen met de St. Walburgstichting
te Zutphen en met de gemeente Gorssel. Een zevental woningen
werd door de vijflandbouworganisaties aan de bewoners toegewe-
zen, onder voorwaarde dat ze het bedrijf aan een getrouwde zoon
of dochter overdeden. Men dacht er zelfs over in Epse en Harfsen
een aantal van dezelfde woningen te bouwen. Helaas is dit niet
gebeurd, want al spoedig bleek dat, als men geen vervoer had,
men toch nog te ver verwijderd was van diverse voorzieningen. Als
men toch van het bedrijf weg moest, ging de voorkeur uit naar een
dubbele woning of een huisje in het dorp. Enkele van de eerste
bewoners hebben nu al bijna 25 jaar daar samen gewoond en zijn
een hechte gemeenschap gaan vormen.
Nu de laatste j aren er enkele woningen vrij kwamen, bleek het
steeds moeilijker te worden dit geheel uit agrarische kring weer op
te vullen. Vandaar dat is besloten de stichting op te heffen en de
woningen over te dragen aan een bouwvereniging. Dus ook hier is
weer een stukje boereninitiatief verloren gegaan in deze drukke
tijd.

Die trein heeft in die dagen nogal wat te betekenen gehad. Was bij
de aanleg het tracé gepland van Zutphen in ongeveer rechte lijn
via Gorssel naar Deventer, na vele besprekingen werd besloten in
Eefde in noordelijke richting af te buigen om het landgoed 't Joppe
in het plan op te nemen, waar dan tevens een station en een los-
plaats zou moeten komen.
De eerste jaren werd hiervan druk gebruik gemaakt. Het zoge-
naamde lokaaltje stopte op verzoek bijna bij elke wachtpost (huis-
jes bij een spoorwegovergang); regelmatig kwam 's avonds een
oude loc de volle wagons mijnhout ophalen, die dan tevens veevoer
en kunstmest meebracht voor de toen in oprichting zijnde
Coöperatieve Aankoop Vereniging. Het lossen, dat allemaal met de
hand moest gebeuren, was een steeds weer terugkerend probleem.
Dit alles bracht nogal enige bedrijvigheid mee. De gezusters
Brinkman openden een koffiehuis, terwijl een broer een bakkerij
begon met een echte kruidenierswinkel. Voordien was er een klein
winkeltje in hotel De Eikeboom. Er werden nog een paar huisjes
bijgebouwd en wat velen niet hadden verwacht, er kwam zelfs een
eigen postkantoor, terwijl Gorssel op enkele kilometers afstand
reeds een postkantoor had. Vanaf 't Joppe moest de post toenter-
tijd bezorgd worden tot bij De Wippert.
De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog hebben evenwel grote
veranderingen teweeg gebracht. Ook het vrachtverkeer per auto
nam sterk toe en dit heeft ertoe bijgedragen dat van het station
met zijn laad- en losplaats steeds minder gebruik werd gemaakt.



Uit het oude Huurne-dagboek van 1907, geschreven door Berend
Enserink, geboren 1882, wil ik nu eens wat notities aanh~len,
waaruit blijkt welk een grote plaats het paard rond de eeuwwI~.se-
ling innam op de boerderij. Er ging werkelijk geen dag VOOrbIjof
het paard kwam "in touw", zo niet op het eigen bedrijf dan wel bij
buurman die er geen had of één te weinig voor een bepaald werk.
Zoals in sommige streken het aantal raampjes aan de koestal werd
nageteld als een huwelijkskandidaat op pad ging, werd in Almen
of Harfsen wel degelijk nagegaan of men met een één- of twee-
peerds boer te maken had. Het bezit van een w~rkpaard werd oo~
wel eens overschat. Zo is van een Almense dommee bekend dat hl]
zich eens met een zucht afvroeg over sommige Harfsense boeren:
werkt het paard nog voor de boer of de boer voor het paardje!
In ieder geval was het paard een goede vriend en metgezel. Als het
luisterde naar een jongensnaam, kon het evengoed een meisje zijn.
De notities zijn uit de zomer van 1907; mijn opmerkingen staan
tussen haakjes.
Berend:
12 Mei:
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Den hane dit alles overdenkend,
hee maakten toch al heel wat met.
Zut noe dee hele kinderschare
en deg: daor mot nog toekomst weên.
Dan kik e nao ut rusten boertje,
vespertied op 't ene knee,
even rusten dan weer verder,
dat zal d'r straks wel neet meer we"en.
Hee deg: 't zal mien toch is benie'en
wat ze met dat keerltjen daot.
Dat boertje dat ok in zien dagen
ok vol van idealen was,
mar later toch wel mos ervaren
hoo alles hier, hoo mooi 't ok is,
verdwient al.r df2/l....

wat anders is.

14 Mei:
15 Mei:

16 Mei:

17 Mei:

18 Mei:

21 Mei:
22 Mei:
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PAARDEN (1907)

M. W. Enserink

Vorige week kampje gemest en geploegd met 2 paar-
den.
1 vim haver gesneden. (100 bossen; in de hakselkist.)
3 berken voor disselbomen naar Hazewinkel gebracht.
(De timmerman op "Bloemers"; had een stoomzagerij.)
't Paard heeft iets aan 't hoef.
Twee akkers van Wolbrinks kamp geëgd.
Hendrik met Koos en de kar naar huis en naar den
hengst
(Broer met merrie Koos.)
Jan en Hendrik (broers) naar Meijlink vracht paarde-
mest van
f 3,- gebracht. De kleine stal- en paarde stal-mest op
Wolbrinkskampse knolrapenland gebracht.
Op Wolbrinkskamp gebouwd (geploegd) en gemest,
gebouwd zoo diep als 3 paarden eventjes konden trek-
ken.
1 vim haver gesneden, met 10 roggegarven.
Koos nieuwe ijzers achter.
Knolrapenland verder gemest en geploegd.(!)
Hendrik en Gerrit bakken gehaald. (De broers "Beer"in
Zutphen gehaald in bakken met paard ervoor.)



23 Mei:

24 Mei:

25 Mei:

27 Mei:

28 Mei:

29 Mei:

30 Mei:

31 Mei:
1 Juni:

2 Juni:
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Hendrik met Frans naar Baak. (Wat moest dit paard
daar?)
Bakken gehaald, 3 gelost op knolrapenland, samen nu
5, 5 maal f 6,- is f 30,-, halen en lossen 5 maal 3 = f 15,-
op 20 spint land met f 60,- stalmest, samen voor f 105,-
met kainiet f 72,- en kalk f 20,-.
Hendrik weggebracht.
Een vracht paardemest gehaald. (In Eefde dus, op het
bedrijf van vader. Daar was het land al ingezaaid,
maar op De Huurne was de vertrekkende boer er nog
niet toe gekomen.)
Hendrik vracht strooisel uit Almsche bosch naar huis
(in Eefde) gebracht. (2 paarden voor de wagen, want:)
Frans in Eefde gelaten. Brood en raapkoek meege-
bracht.
Bosman Piet beslagen. (Hebt u meegeteld? Het vierde
paard, maar Frans hoorde in Eefde. Harm Bosman was
de hoef- en grofsmid dicht bij 't Baltink.)
Karel-oom (Carel Roeterdink in Gorssel) had 3 paar-
den, met veulens, Willem Makkink 1 van Wittels-
backer, Karel-oom bij de Zwarte, een van A. Schaap bij
de schimmel van Wittelsbacker en ook bij den anderen.
Eikeboom met 3 paarden uit de sloot gemend.
(De akkerwerkzaamheden sla ik verder maar over.
Bijna dagelijks waren er klusjes voor de paarden.)
Hendrik en Gerrit (naar stad geweest) vracht paarde-
mest meegebracht (uit Eefde).
1 vim haver gesneden met wat rogge.
Vader (Eefde) de hit verkocht aan Tebe (Leesten), voor
f 100,- gekocht van Jansen, een jaar geleden, nu ver-
kocht voor f 140,-.
(Zondag) Na de avondkerk thuis geweest. Heijenk heeft
een paard aan Bast verkocht. (Molenaar.) Bij ons thuis
in Eefde hebben ze 14 melkkoeien, 15 varkens, 13 kal-
veren, 2 driejarige paarden: Olde Piet, die minstens 16
veulens heeft gehad, afkomstig van Meijerink uit
Oolde, Jet, afkomstig van 't Hove, en Frans, op
't oogenblik anders op De Huurne. De andere twee
afkomstig van Hove's Jet en I-jarig veulen afkomstig
van Piet, hengst van den Kwasenbosch, loopen in de
Bargeweide met 12 pinken en 1 stier, waarvan 7 rood-
bonte en 6 zwartbonte (stuk of 8 pinken nog bij huis),
2 beesten (melkkoeien) in de Gelder (boerderij van



7 Juni:

9 Juni:

12 Juni:
17 Juni:

19 Juni:

20 Juni:

24 Juni:

9 Juli:
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Makkink in de Ooyerhoek), 2 oude schapen en 4 lam-
meren, ruim 70 kuikens opgefokt. Ze krijgen zoo'n klei-
ne 200 eieren daags.
Inspan en achterhout bij Hazewinkel gebracht.
(Zie 15 mei.)
Schimmel (= schemel, dwarshout) en wagenrad bij
Bosman laten maken. (Zie 27 mei.)
Naar Heijenk geweest. Was met 't paard naar de met
1e prijs in Zutfen bekroonde gekruist-Brabantsche
hengst in Hummelo geweest.
Vim haksel gemaakt.
Roerink 's morgens van 6 tot 12 paard gehad en Gerrit
van 9 tot 12.
Inspan en achterhout van Hazewinkel. (Zie 7 juni.)
Koos bij Bosman laten beslaan.
Roerink 's middags de stoom (dorsmachine) helpen
halen, wou dit graag voor 1000 knolrapenplanten, met
2 paarden, Velderman met 1 paard. (De boer van
't Velde.)
Bosman 2 nieuwe rongen gemaakt (staanders, waarte-
gen de "leren" of "ladders" op de wagen steunden) en
putemmer gebracht.
Piet laten beslaan.

NOTITIES

Harm Degenhart

26. Het jaar 1994
Belangrijke gebeurtenissen vinden ook in het jaar 1994 weer plaat~.
In september 1994 is de vijftigjarige herdenking van de operatie
Market Garden rond Arnhem, beter bekend als de Slag om
Arnhem. Voor de film naar het boek "Een brug te ver" zijn inder-
tijd opnamen gemaakt op de IJselbrug bij Deventer.

27. Gelre-dag (Gelderntag) .
De tiende Gelredag (Gelderntag) wordt georgam~eerd. door Gel:e,
Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheid-
kunde en Recht, op zaterdag 18 juni 1994 te Zutphen, de hoofdstad
van het vroegere kwartier van Zutphen, de Graafschap Zutphen.
De Gelredag is een -thans tweejaarlij~se- bijeenkomst van. de
leden van alle grotere historische veremgmgen op het grondgebied
van het voormalige hertogdom Gelre.
Deze verenigingen zijn:
a. van Nederlandse wijze:

de gemelde in 1897 opgerichte Gelderse provinciale historische
vereniging Gelre, en ... .
de in de provincie Limburg werkzame historische veremgl~g
Limburgs Geschied- .en Oudheidkundig GeI?-?o:sc~ap,.dat in
1863 bij haar oprichtmg de naam droeg: Société Historique et
Archéologique dans le Limbourg,

b. van Duitse zijde:
de Emmericher Geschichtsverein,
de Heimatverein der Erkelenzer Lande,
de Historischer Verein für Geldern und Umgegend, en
de Verein für Heimatpflege Viersen.

De Gelredagen of Gelderntage vonden plaats in 1970 in .Roermon~,
in 1973 in Geldern/Kevelaer, in 1976 in Erkelenz, lil 1981 lil
Nijmegen, in 1982 in Roermond, in 1986 in Erkelenz, in 1988 in
Venlo en in 1990 in Geldern.
De laatste -de negende- Gelredag of Gelderntag werd georgani-
seerd op zondag (!) 13 september 1992 te Viersen, gelegen in het
thans Duitse gedeelte -en zijnde ongeveer de helft- van het vroege-
re kwartier van Roermond.
Slechts een tiental Gelre-leden onder wie uw notitieschijver en
zijn echtgenote, behoorden tot de rond 580 (!) deelne~ers. Hopeli~k
zullen er in Zutphen meer deelnemers van Gelre-zijde aanwezig
zijn.

Op de boerderij De Huurne, van 1907 tot 1910 door de drie broers
Enserink gedreven, daarna door Gerrit alleen, werkten tot 1923
vier paarden, daarna drie paarden tot 1937, twee in 1938, drie van
1939 tot 1941, vier in 1942 en 1943 en vanaf 1945 tot 1948 nog
twee: Puk, 25 jaar, en Emma, 24 jaar. Kort daarna hadden ze
alleen nog maar trekkers (tractoren).
In 1925 is een dragende merrie gestorven aan koliek.
In 1938 stierf de ruin Kora, 21 jaar oud.
In 1943 vorderde de Wehrmacht een ruin en in 1944 een 5-jarige
merrie.
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(Zie ook voor de vereniging Gelre notitie nummers 1,5,7 en 20,
voor de kwartieren van Gelre notitie nummer 16 en voor het her-
togdom/vorstendom Gelre notitie nummers 10, 16, 19 en 21).

DE EENDENKOOI

H. Klein Ouink
De eendenkooi is als vangmiddel erg oud; (oude) akten en kaarten
leren ons dat al omstreeks 1500 het vangen van eenden in kooien
een bloeiend bedrijf was.
In de negentiende eeuw is de klad er een beetje ingekomen, er zat
geen brood meer in het kooikersvak.
Mede door de betere ontwatering en daarmee gepaard gaande
daling van het grondwater is het oeroude kooikersbedrijf praktisc~
tot het verleden gaan behoren. !hans zijn er nog 118 eende?~o~l-
en in Nederland, waarvan 24 lil Gelderland en waarvan een lil
onze gemeente Gorssel, namelijk in de buurtschap De Schoolt.
Onze eendenkooi is waarschijnlijk gegraven om de heren van
Dorth in hun vrije uurtjes te vermaken met het afschieten van wil-
de eenden. Later, toen de heren van Dorth het wel bekeken had-
den hebben ze de kooi maar verhuurd aan de kooiker.
In de achttiende eeuw is de eendenkooi zeker verhuurd geweest,
want bij mijn onderzoeken stuitte ik op een geboorte-aang.ifte van
een jonge kooiker, waarbij de Graaf van Flodorff getuige was
(1 januari 1708).
Dit heeft zich voortgezet tot ongeveer 1800; toen zou het eenden-
vangen wel niet meer rendabel zijn geweest.
In het boek "Oud-Achterhoeks boerenleven. Het gehele jaar rond"
van H.W. Heuvel (Deventer, 1927) brengt meester Heuvel een
bezoek aan het oude kooikershuis, waar de oude Teune Meuje ver-
telt over lang vervlogen tijden, waarin ze soms wel 100 e.enden
vingen op een dag, en door de goede opbrengst de pacht meen
paar weken bij elkaar hadden.. .. .. .
De eendenkooi in De Schoolt IS waarschijnlijk tot het emd van de
achttiende eeuw in bezit geweest van huize Dorth, want bij hu~~-
lijken en geboorten van de kooikersfamilie staat er tot 1780 altijd
bij vermeld "kooiker va?- of op Dorth in I?~Scho?lt".
Eind achttiende eeuw IS de eendenkooi in bezit gekomen van de
familie Olthaar uit Neede, die ook de boerderij De Riete in De
Schoolt bezat. .
Uit de koopakte van de boerderij De Riete blijkt dat Teum~
Rietman, wonende op De Riete in 1811 het bos ~et de eendenko~~
koopt van de familie Olthaar. In 1820 koopt hl] ook de boerder~~
met de resterende grond van de familie Olthaar. Lang houdt hl]
het niet vol want in juni 1828 verkoopt Teunis Rietman het bos,
groot 2 ha. ~n 56 roeden met de eendenkooi aan. Teuni~ Scholth?f
voor f 115,-. De eendenkooi werd toen aangeduid als liggende in
het Schoolterveld.

28. Boterbriefje
Boterbriefje is de bijnaam voor het trouwboekje. Deze bijnaam is
ontstaan in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) toen de boter op
de bon ging. De bonkaarten daarvoor werden alleen verstrekt aan
mensen die konden aantonen dat ze officieel getrouwd waren.
Ook belastingaanslagen werden vroeger wel boterbriefjes genoemd,
omdat deze aanslagen werden verzonden in botergele enveloppen.

Stoomtram De Pessink - Gorssel
In de raadsvergadering van 5 februari 1895 leest de burgemeester
een aan hem gericht schrijven van de directeur der Gelders-
Overijselse Stoomtram Maatschappij te Lochem d.d. 19 december
1894, waarin wordt bericht, dat de maatschappij niet genegen is
mede te werken tot een omlegging van de trambaan van de Drie
Kieften over Gorssel naar De Pessink, doch waarschijnlijk wel tot
den aanleg van een zijlijn Gorssel - Pessink, wanneer de raad
dezer gemeente daartoe officieel in onderhandeling wil treden over
de aanleg daarvan.
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Een eendenkooi is een vernuftige vanginrichting om wilde eenden
te lokken en daarna te vangen en bestaat uit een vijver, de zoge-
naamde kooiplas, gelegen in een bos, het kooibos. De totale opper-
vlakte van zo'n eendenkooi varieert van ongeveer 1 ha. tot soms
meer dan 4 ha., waarin soms ook meer kooiplassen voorkomen. De
kooiplas is in onze streken veelal gegraven, de vorm is vierkant of
rechthoekig en is ongeveer 1 tot 1,5 m. diep en omgeven door een
aarden wal. De oevers zijn door houtgewas beschut en in de regel
rondom afgeschermd met rietmatten vanwege inkijk en rust.
Daaromheen ligt het kooibos, bestaande uit enkele groepen hoge,
soms monumentale bomen en lager houtgewas, zoals elzen. Een
eendenkooi ligt meestal in een moerassig gebied of in een gebied
dat ooit moerassig was.
Onze eendenkooi ligt tussen heidevelden en grensde in het zuid-
oosten aan het Larense broek, gemeente Laren. Er heerste en
heerst een oase van rust in en om de eendenkooi.
Eendenkooien kenden ook het zogenaamde afpalingsrecht. Dit is
een oud recht, dat in een straal van ongeveer 1100 meter, gemeten
vanuit het midden van de kooiplas, geen huis mocht worden
gebouwd of lawaai mocht worden gemaakt (kooivree genaamd).
Het recht betekende niet altijd dat men zich daaraan hield. Ook
werd weleens vergunning gegeven om dichterbij de eendenkooi te
mogen bouwen.
Of onze eendenkooi en afpalingsrecht heeft gehad is mij niet
bekend, wel woonde de kooiker ongeveer 800 meter van de kooi
vandaan op het adres Wittendijk 6.
Omstreeks 1820 werd op ongeveer 300 meter vanaf de eendenkooi
wel een recht verworven om een huisje te mogen bouwen, thans
Kooidijk 4, maar toen was de eendenkooi al niet meer als zodanig
in gebruik.
Terug naar het centrum van de eendenkooi, de kooiplas. In elke
hoek van de plas is een brede sloot gegraven (ongeveer drie meter
breed) die in een bocht loopt, geleidelijk smaller wordt en eindigt
in een vangkorf. Dit noemt men de vangpijp, waarin zich het ver-
nuttige vangproces afspeelt.
Een kooiplas heeft meestal vier vangpijpen. Waarom vier zou je
zeggen? Het is namelijk zo dat eenden zich alleen laten vangen
wanneer ze tegen een windrichting in kunnen zwemmen. De vang-
pijpen zijn afgeschermd met een boogconstructie van palen en
daaroverheen gespannen gaas of wilgetakken om het wegfladde-
ren van de wilde eenden te voorkomen. Op de kooiplas huizen een-
den die er overdag en 's nachts permanent verblijven; zo worden
gevoederd door de kooiker, en zijn meestal gekortwiekt. Men
noemt deze eenden de lokeenden. Ook verblijven er nog de zoge-

De verwilderde eendenkooi in 1978
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naam de staleenden. Deze eenden verblijven er alleen overdag.
's Nachts zoeken deze eenden elders voedsel, in moerassige gebie-
den en op plassen. De hele nacht scharrelen ze daar rond. Bij het
aanbreken van de dag worden deze staleenden onrustig, evenals
hun wilde soortgenoten die ook in deze moerassige plaatsen ver-
blijven. Door de hele troep verbreidt zich een ongedurige opvlieg-
stemming en kort na elkaar gaan alle eenden de lucht in. De sta-
leenden zoeken hun kooiplas weer op en lokken zo een aantal wil-
de soortgenoten mee.
Er zijn meestal zo'n 500 staleenden op de kooiplas en die brengen
soms wel 300 wilde eenden mee uit de moerassige plekken. Om
deze wilde soortgenoten gaat het.
Nu wordt het vangstprocédé in werking gezet. Vroeg in de morgen
komt de kooiker naar de kooiplas toe, meestal met een smeulende
turf bij zich; deze turf dient om de lichaamsgeur van de kooiker uit
te wissen. Eenden hebben namelijk een zeer goed reukvermogen.
Zijn er voldoende eenden op de kooiplas, dan gaat de kooiker naar
de vangpijp. Het kooikershondje heeft hij bij zich. Deze jaagt thans
de eenden van de zitplaatsen af de kooiplas op. De lokeenden
komen nu in actie en zwemmen achter het kooikershondje aan,
dat langs de vangpijp oprent; de kooiker heeft zojuist halverwege
de bocht wat gemengd graan in de vangpijp gestrooid. De lokeen-
den kennen dit procédé en zwemmen de vangpijp in, op weg naar
het graan. Nieuwsgierig gemaakt zwemmen nu ook de wilde een-
den achter de lokeenden aan de vangpijp in. Als er voldoende een-
den ver genoeg de vangpijp zijn ingezwommen loopt de kooiker
vlug naar het begin van de vangpijp en gaat er voor staan. In
paniek vliegen de wilde eenden over de lokeenden heen, richting
bocht, en ontdekken dan dat ze niet meer terug kunnen. Ze vliegen
in paniek verder de vangpijp in en komen zo aan het eind tegen
het gaas en in de vangkorf terecht.

Bronnen:
H.J. Jansen, "Een tochtje naar de eendenkooi in De Schoolt", Ons
~arkenboek,4ejaargang,no.4.
Sietzo Dijkhuizen, "Eendenkooien"(Zutphen,Terra, 1980).
T.R. Stegeman, "Zwervend door de kop van Overijssel" (Meppel,
Boom-Pers, 1984).
~.J.H.G.D. Karelse, "Overijssel als het land van de eendenkooien",
lil Jacht en Natuur, 1987.
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NACHTWACHTEN

N. van Wijk

Na het einde van de zogenaamde Franse Tijd (1795 - 1813) werd
ons land, en dan vooral het platteland, onveilig gemaakt door
allerlei gedeserteerde militairen van diverse nationaliteit: Prui-
sen, Fransen, Russen en natuurlijk ook Nederlanders. Vooral 's
nachts sloegen deze lieden hun slag. Inbraken in boerderijen en in
afgelegen woningen en overvallen op reizigers waren aan de orde
van de dag.
Hiertegen diende te worden opgetreden. En dat gebeurde ook. In
het provinciaal "Blad voor Gelderland" van 9 december 1818 vin-
den we een aantal bepalingen en verplichtingen waaraan de
Gelderse gemeentebesturen hebben te voldoen omtrent het aan-
stellen en doen functioneren van nachtwachten.
In in totaal 30 artikelen wordt dit door Gedeputeerde Staten aan
de gemeentebesturen duidelijk gemaakt. Hier volgt een samenvat-
ting.
De plaatselijke besturen en commissarissen van politie zullen
gedurende de winter met de meest mogelijke werkzaamheid moe-
ten waken tegen alle aanslagen op personen en goederen der inge-
zetenen. De door hen genomen maatregelen zullen aan de vrede-
rechter moeten worden doorgegeven. Men zal bijzonder toezicht
moeten houden op: vreemdelingen, vagebonden, bedelaars en alle
onbekende personen, die zich in het betreffende schoutambt
ophouden. Er zal moeten worden gepatrouilleerd, bijzonder in de
avonduren in bossen, herbergen, kroegen, slaapsteden, bedelaars-
huizen en andere plaatsen waar zich slecht volk zou kunnen
ophouden. Voorts moet iedereen worden gewaarschuwd geen onbe-
kenden in huizen, schuren, loodsen, hooibergen of andere plaatsen
nachtverblijf te verlenen. Tevens dient men de aanwezigheid van
vreemden onverwijld te melden. Aanwezigheid van een vreemde-
ling moet op straffe van een boete van "eene gulden vijftig cents"
binnen 24 uur worden gemeld. Er moet nauwkeurig worden toege-
zien, dat de veldwachters en andere "bedienden van de politie"
zich nauwkeurig van "hunnen pligt kwijten". Bij dag en in het bij-
zonder bij nacht zal moeten worden gezorgd voor de openbare orde
en rust in alle gemeenten ten plattenlande en in de "schependom-
men" der steden.
De aan te stellen nachtwachten moeten worden gekozen uit de
rustende schutterijen of bij gebreke daarvan uit andere meest ver-
trouwde ingezetenen. Deze lieden moeten gewapend zijn met pie-
ken, sabels of diergelijke wapenen. De hoofden der patrouilles is
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het gebruik van het geweer toevertrouwd, met "snaphanen", van
welke zij uitsluitend ingeval van noodzakelijke zelfverdediging
gebruik zullen mogen maken.
Het was aan de plaatselijke besturen overgelaten de sterkte der
patrouilles te bepalen. Ook moest overleg worden gepleegd met de
besturen der aangrenzende gemeenten. Vooral hoofdpunten en
diverse punten van belang moeten voldoende beveiligd worden.
Vandaar de onderlinge afspraken tussen de omliggende gemeen-
ten.
Geen van de mannelijke ingezetenen in de leeftijd tussen 18 en 60
jaar zal zich aan de dienst van nachtwacht mogen onttrekken. Hij,
die zich toch aan genoemde dienst wil onttrekken zal een boete
moeten betalen, die een bedrag van zes guldens niet te boven mag
gaan Bij ziekte zal men zich "tegen betaling" door een geschikt
persoon moeten laten vervangen.
De provincie bepaalde tevens, dat ook ongehuwde vrouwen of
weduwen, geen man in huis hebbende, verplicht zijn "dezen last
naar billijkheid te deel en, en ten hunnen laste een geschikten
plaatsvervanger moeten aannemen".
De opdracht van alle nachtwachten is in het aangewezen ressort
gedurig rond te gaan, "van des avonds zes tot des morgens vier
uren". Ze mogen zich ook niet te lang ophouden in de aangewezen
rusthuizen. Heeft de nachtwacht het vermoeden, dat zich in een
bepaalde woning een ongewenst persoon ophoudt, dan mag hij
alleen met toestemming van de bewoners het huis binnengaan.
Als bewoners vermoeden, dat zich in hun huizen, schuren of hooi-
bergen vreemdelingen bevinden, zullen de nachtwachten bijstand
moeten verlenen bij onderzoek daartoe. Ze hebben de plicht alle
verdachte personen, die ze in de huizen of op de wegen vinden, aan
te houden. De bij hen gevonden goederen dienen in beslag te wor-
den genomen, terwijl de aangehouden personen dadelijk na afloop
der nachtwacht naar het hoofd der gemeente worden gebracht.
Deze is verplicht deze mensen direct te ondervragen en onderzoek
te doen naar hun identiteit, hun reisdoel en eventuele bedoelin-
gen. Indien uit dit onderzoek blijkt, dat de bewuste persoon over
een en ander behoorlijke inlichtingen kan geven en de onschuld is
vastgesteld, dan wordt de betrokkene onmiddellijk in vrijheid
gesteld. Als blijkt, "dat hij in het bezit is van een certificaat, waar-
in wordt vermeld, dat hij buiten zijn woonplaats "bedelende" is
aangetroffen, dan moet hij worden doorgezonden naar het bede-
laarsgesticht in Hoorn. Als het een persoon is die in de termen van
het strafwetboek valt, dan moet hij worden doorgezonden naar
"den Heere Officier bij de regtbank van het arrondissement".
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De Heeren Burgemeesteren en Schouten zullen van alle voorval-
len, welke van belang geacht worden met de eerste post, of indien
het geen uitstel lijdt, dadelijk kennis geven aan den "Heer
Gouverneur, alsmede aan de procureur crimineel" te Arnhem.
Als zich in bepaalde gemeenten bruggen of veren over rivieren
bevinden, zullen aan hen, die de veren bedienen, de striktste
orders worden gegeven, teneinde "voor zonnenondergang of vóór
zonnenopgang geene eenigszins verdachte personen worden over-
gezet".
Hoofdschouten zijn verplicht schuldigen in inrichtingen te doen
plaatsen. Zij worden geacht alle genomen besluiten in acht te doen
nemen.

Hoe de gemeente Gorssel al deze regels in toepassing bracht, volgt
hieronder.
In een schrijven van 22 december 1818 berichten de Gorsselse
schouten E. Beunk en T. Pessink het volgende aan Gedeputeerde
Staten.
"De gemeenteraad heeft besloten negen nachtwachten, ieder sterk
vier man en samengesteld uit de meest vertrouwde ingezetenen,
alle gewapend met geweren en als volgt verdeeld:
Eén in het dorp Gorssel, vergaderende in De Roskam aldaar.
Twee in de buurschap Epse, verzamelende zich de eene aan Den
Pessink en de andere aan de herberg De Drie Kieviten. Deze laat-
ste in samenwerking met die van de naburige gemeente Dorth.
Twee in de buurschap Eefde, waarvan één Den Laatsten Stuiver
als rustpunt heeft en de ander aan Het Altena.
De eerste zal samenwerken met een patrouille uit Warnsveld.
Twee in het dorp Almen, waarvan één de Almensche School als
rustpunt heeft en de ander ten huize van den Ritmeester B.
Laarmansen.
Twee in de buurschap Harfsen, waarvan één Het Hoentjen als
rustpunt heeft en de ander het erve Hazewinkel.
Alle wachten worden geacht in onderling verband samen te wer-
ken. De door de provincie gestelde bepalingen zullen worden nage-
leefd. Verder werd bericht, dat de op te leggen boetes werden
bepaald op de volgende overtredingen:
1. Bij niet verschijnen zonder te zorgen voor een plaatsvervanger:

vier gulden.
2. Hij, die zich voor afloop der wacht verwijdert: twee gulden.
3. Die de hem gegeven orders niet stipt uitvoert: drie gulden.
4. Hij die tijdens de wacht baldadigheid pleegt of zich aan het

gebruik van sterke drank te buiten gaat: van één tot vijf gul-
den, naargelang de omstandigheden.
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Aan de veldwachters werd verzocht nauwkeurig to to ziön op hel
goed functioneren van de aangestelde nachtwacht in 'n bij ov ,rlr -
ding der voorschriften en plichtsverzuim dit dir ,ct, L meld ~n n
"rapport te doen".
Om onwetendheid onder de bevolking te voor-kornrn ;"/11 h 'l bov n-
vermelde ter "gewone plaatsen" in de gemeente word n nfi.{ 'kon-
digd en aangeplakt.

Bronnen:
Blad van Gelderland van 9 december 1818.
Een schrijven van de Gorsselse schouten aan do God 'pul erde
Staten van Gelderland van 22 december 1818.

Kermis in Epse
In het Brievenboek vonden we het volgende bericht VH n 10 augus-
tus 1892.
"Ter voldoening aan provinciaal blad no. 68 heb ik do er Uw
Weled.Gestr. te berichten, dat bij gelegenheid der k irrnis L Epse
is gesurveilleerd door den gemeenteveldwachter H. Dolleman en
de rijksveldwachter W. Boeye en door twee manschappen der
marechaussee te Zutphen, dat er geen processen-verbaal wegens
dronkenschap zijn opgemaakt en dat verder geen enger geldheden
hebben plaatsgehad."

Rapport van 17 februari 1883 over een brand in EpsQ
Op 14 februari bericht van gemeenteveldwachter H. Dolleman:
brand in een daggelderswoning 's middags in Epsc (no, 208),
bewoond door Marten Eggink en zijn huisvrouw. Vermoede
kwaadwilligheid (aangestoken door bewoners zelf). Bewijs niet te
vinden. Door hulp van de buren veel van de inboedel gered. Brand
vermoedelijk gesticht om belangrijke schadevergoeding te ontvan-
gen.
Op 17 februari na streng onderzoek geen schuld bevonden.

Leden: R. Boschloo,Hogenkampsweg 3, 7218 BTAlmen
(tel. 05751-1261)
J.H. Goorman, Joppelaan 81,7215 ADJoppe
(tel. 05759-4308)
A. Hoekstra, Pikeursbaan 5, 7213 BSGorssel
(tel. 05759-2942)
H.A.Klein Ovink,Wittendijk 6,
7216 PL Kring van Dorth (tel. 05731-1317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211 AGEefde
(tel. 05750-15761)
J. Pasman, Heideweg 14, 7217 TE Harfsen
(tel. 05733-1248)
A.M.de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 Ne Gorssel
(tel. 05759-2139)
H.Schoenmaker, Blauwedijk 8,7218 BKAlmen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk,Hassinklaan 29,7214 ABEpse,
(tel. 05759-1394)

Adviseur: 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)

Devereniging 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 OnsMarkenboek 4 keer per jaar te doenverschijnen.


