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MEDEDELINGEN
VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Kopij voor Ons Markenboek .
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als er ook andere schrij-
vers dan de huidige zich aanmelden. Als u zelf niet in de gelegen-
heid bent om een artikel te schrijven, laat ons dat dan weten. Wij
kunnen dan samen met u een oplossing creëren.
Op die manier kunnen wij meer variëteit in ons periodiek krijgen
en wordt het nog meer een blad van en voor allen.

Hervormde Kerk
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober aanstaande vindt in de
Hervormde Kerk van Gorssel een presentatie plaats van
a. een boekwerkje betreffende enige fiets- en wandeltochten langs

vijftien historische plaatsen in onze gemeente;
b. een verjaardagskalender waarop potloodtekeningen zijn weer-

gegeven van interessante plaatsen; .
c. een serie dubbele kaarten met enveloppen met zes tekenmgen

van deze plaatsen.
Verder zal in de kerk een expositie zijn van de tekenaar Wim
Jansen uit Zutphen.
De toegang is gratis. De opbrengst van de verkoop van kaarten en
kalenders is bestemd voor de restauratie van de bijgebouwen van
de kerk.

Ach Lieve Tij d
In aflevering 9 wordt inzicht gegeven in 'Vertier' in de Achterhoek.
Bruiloften, schutters-, gilde- en andere feesten passeren de revue.
Mooie foto's illustreren het geheel.
Aflevering 10 is gewijd aan de 'Oorlogen'. Van onderlinge ruzie's
tot invallen door Spaanse, Franse en Duitse legers. Veel plunde-
ringen waren het gevolg. Het is interessant te zien op wel~e
manieren de bevolking zich tegen deze bezetters verzette. Ook m
dit nummer veel (onbekende) foto's.
Aflevering 11 gaat over onze en uw 'Ziel en Zaligheid'. De k:erk~n
van Almen en Gorssel worden niet genoemd, maar dat wil met
zeggen dat het niet een interessant nummer is. Wij kunnen lezen
over illegale klokkenluiders, pastoors met kinderen en misstanden
tijdens de Reformatie. Slechts hier en daar klinkt de ~hristelijke
naastenliefde door. Afin, leest u het zelf maar eens rustig na!
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Van G rstlo tot Gorssel
Dit prachtige fotoboek, voorzien van een pak~ende tekst, is in
1984 uitgegeven bij gelegenheid van de heropenmg van het hoofd-
kantoor van de Rabobank Gorssel.
De indeling is zodanig dat er aan de hand van dit boek mooie wan-
delingen of fietstochten in onze gemeente gemaakt kunnen wor-
den. Hoewel dus van 1984 heeft het nog steeds veel waarde.
Wij kunnen ons gelukkig prijzen, dat wij u met medewerking van
de Rabobank dit boek kunnen aanbieden voor-de som van f 19,75.
U kunt dit opgeven bij een van de leden van het bestuur.
Overigens is het boek ook te koop bij boekhandel Bechtle en de
VVV-Gorssel.
Van harte aanbevolen!

Lezingen! dia-avonden

Donderdag 23 oktober 1997 starten wij het nieuwe seiz?e~. De
heer M. Groothedde uit Zutphen zal ons aan de hand van dia s van
de (laatste) opgravingen een stuk geschiedenis van de stad
Zutphen vertellen. De heer Groothedde is een deskundige bij uit-
stek. Het belooft een mooie avond te worden.
Plaats: zaal Buitenlust te Harfsen. Aanvang: 20.00 uur.

Donderdag 27 november 1997 zullen de heren H.J. Jansen op de
Haar en G. Verstege weer een avond voor ons verzorgen.
Als onderwerp hebben zij gekozen "noord en zuid van het
Twentekanaal rondom het dorp Eefde". Het belooft weer een
"ouderwetse" avond te worden en om u allen te kunnen huisvesten
hebben wij gekozen voor de zaal Het Jolink te Eefde.
Aanvang: 20.15 uur. Zaal open: 19.45 uur.

Donderdag 29 januari 1998 zal de heer J.W. Teeuwen uit Lochem
voor onze vereniging een lezing/dia-avond verzorgen.
Het onderwerp van zijn lezing is "het Oud-Achterhoekse landleven
rond 1900".
Ook deze avond belooft een zeer onderhoudende te worden, mooie
dia's met een vlotte toelichting.
Plaats: Ons Huis te Almen. Aanvang: 20.00 uur.

Recapitulerend:
Harfsen 23 oktober 1997, de heer M. Groothedde.
Eefde 27 november 1997, de heren H.J. Jansen op de Haar

en G. Verstege.
Almen 29 januari 1998, de heer J.W. Teeuwen.
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In maart 1998 gaan wij naar Epse, alwaar de heren H.J. Jansen
op de Haar en G. Verstege een avond voor en over Epse zullen ver-
zorgen.
Datum en plaats zullen nog nader worden bekendgemaakt.

Rectificatie
In Ons Markenboek, 15e jaargang, nr. 3 (juli 1997) komt op blad-
zijde 16 een stukje voor over het plaatsje Ossekop. Het begin van
het vermelde onder punt 4 (13e regel van onderen) is niet juist
opgenomen. Na "Hendrik Jan Brinkman (1903 - 1963), van beroep
tuinman, later landbouwer, zoon van Gerrit Brinkman en
Wendelina Tuitert" moet worden gelezen: "Hij trouwde op 8 sep-
tember 1928 met Gerritje Muileman. Zij hebben de eerste tien
jaren van hun huwelijk bij de ouders van de vrouw gewoond op
erve De Hutten, Hassinklaan te Epse".
Het vervolg: 'Vandaar ....enz." is wel correct opgenomen.
Eventuele op- en of aanmerkingen of aanvullingen zijn altijd wel-
kom bij de voorzitter van de werkgroep genealogie, het bestuurslid
de heer H.A. Klein Ovink.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 25 november
1997 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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HET NEDERSAKSISCH: TAAL OF DIALECT?
W. van de Kamp

In het grootste gedeelte van Nederland spreken wij gewoon
Nederlands, algemeen beschaafd Nederlands noemt men dat. Als
ik dit echter voor de televisie de mensen hoor spreken, dan schrik
ik soms wel even. Ik kan het verstaan, want het is Nederlands,
doch algemeen beschaafd is het niet.
Hoe zit het dan met die streken in ons land waar men van oudsher
anders spreekt?
Hoe het in Friesland is gesteld mag ik als bekend veronderstellen.
Het Fries is door de Nederlandse regering en het parlement
erkend als tweede rijkstaal en wordt in geheel Friesland als zoda-
nig ook gebruikt.
In andere delen van Nederland is de situatie weer anders, overi-
gens van streek tot streek weer verschillend. Ik wil mij in ons
geval beperken tot de taal in onze streek, dat wil zeggen in
Groningen, Drenthe, Veluwe, Salland, Twente, de Friese gemeen-
ten Oost- en West-Stellingwerf en de Achterhoek. De streektaal
die men hier spreekt, weliswaar met varianten, is het Nedersak-
sisch.
Het zal u verder duidelijk zijn, dat een "streektaal" zich niet aan
grenzen houdt, zodat ook in een groot deel van het westen van
Duitsland deze taal wordt gesproken. Daar heet die echter Nieder-
deutsch.
We kunnen dus stellen, dat de mensen in een betrekkelijk groot
gedeelte van Oost-Nederland en in een flink deel van Duitsland
dezelfde streektaal spreken. Dus moet er een zekere belangstelling
voor die taal zijn en moet er bij pogingen om die taal erkend te
krijgen een flink draagvlak aanwezig zijn.
Mede door de vrees, dat misschien door de eenwording van Europa
de regionale talen zouden kunnen ondersneeuwen, heeft de Raad
van Europa sinds de jaren tachtig het zogenaamde Handvest voor
Streektalen of talen van minderheden opgesteld. Dit is echter nog
geen garantie dat de regeringen van de lidstaten dit Handvest
zonder meer zouden overnemen of er actief naar zouden handelen.
Het Handvest bestaat uit vijf delen, waarvan voor ons de delen
2 en 3 de belangrijkste zijn. In deze twee delen worden de grada-
ties in erkenning vastgelegd: deel 2 gaat minder ver dan deel 3. In
deel 3 worden verplichtingen en maatregelen ter bevordering van
het gebruik van streektalen genoemd.
Alvorens het Handvest kracht van wet heeft, moeten tenminste
vijf leden het hebben geratificeerd. Nederland ratificeerde het
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charter in 1996, als vierde land na Finland, Noorwegen en Honga-
rije. Naar verwachting zullen binnen afzienbare tijd meerdere lan-
den dit voorbeeld volgen. Na vijf ratificaties zal het Handvest offi-
cieel in werking treden en is een belangrijke stap tot behoud van
deze minderheidstalen gezet.
Net als in Nederland bestaan er overigens ook in de andere landen
verschillende minderheids- of regionale talen en het zal nog een
heel gediscussieer worden om voor (enige van) die talen erkenning
te krijgen.
Niettemin zijn de eerste stappen gedaan en de activiteiten liggen
thans bij de verschillende behartigers van die kandidaat-talen. Zij
zullen, om in aanmerking te komen voor deel 3 van het Handvest,
op allerlei fronten moeten aantonen, dat hun taal onderdeel is van
het cultureel erfgoed en als zodanig ook daadwerkelijk wordt gebe-
zigd in officiële bijeenkomsten als bijvoorbeeld kerkdiensten, over-
heidsvergaderingen, rechtszaken en onderwijs, publicaties, literai-
re en wetenschappelijke uitingen.
De diverse instituten, in onze streek bijvoorbeeld het Staring
Instituut te Doetinchem, zullen dit moeten uitdragen en stimule-
ren. Uiteraard hebben ook de verschillende oudheidkundige ver-
enigingen daarbij een taak: zij zullen onder aan de ladder moeten
zorgen dat die stevig komt te staan. Inmiddels is het Staring
Instituut reeds jaren bezig met het propageren van de taal door
publicaties, onder andere door het vervaardigen van een woorden-
boek 't WALDen door andere activiteiten. Ook leden van onze ver-
eniging werken hier actief aan mee.
Op initiatief van de Tweede Kamer - met name het Achterhoekse
kamerlid Henk Kamp speelde hierbij een belangrijke rol - erkende
staatssecretaris Mr. J. Kohnstamm op 19 oktober 1995 dat ten
aanzien van het Nedersaksisch gesproken moet worden van een
echte taal en dus niet meer van een variant op het Nederlands. Bij
deze erkenning speelde het SONT - de federatie van streektaalor-
ganisaties in het Nedersaksisch taalgebied - een belangrijke rol.
Het Nedersaksisch wordt aangemeld onder deel 2 van het eerder
genoemde Handvest. Het was belanghebbenden aangenamer ge-
weest als deze taal was aangemeld onder de werking van deel 3,
immers dan was van overheidszijde meer daadwerkelijke activiteit
te verwachten. De heer Kohnstamm zou met de lagere overheden
in contact willen treden om te onderzoeken of erkenning onder
deel 3 acceptabel is. Voor zover bekend is dit onderzoek nog gaan-
de en is er nog geen verdere stap tot uitbreiding van de erkenning
gedaan. Argwanende toeschouwers zeggen soms dat deze vertra-
ging wel eens boos opzet kan zijn, omdat plaatsing in deel 3 zeker
financiële bijdragen van de overheid zal vergen.
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In ieder geval is zeker, dat voor het Nedersaksisch in 1995 een
belangrijke stap is gezet.
Belangenbehartigers uit de regio moeten thans deze zaak gaande
houden; een lobby tussen hen en de (streek) afgevaardigden lijkt
verstandig en gewenst.
Wij zullen u over het verloop op de hoogte houden.

Uit het gemeente-archief:
Bij de ingekomen brieven van het jaar 1870 vonden we onder-
staande brief, waaruit blijkt dat er ook in die tijd burgers zwer-
vend werden aangetroffen en zonder een dak boven hun hoofd door
de politie werden opgemerkt. De kosten die werden gemaakt
moesten worden verhaald op de gemeente waar men geboren was
en in onderstaande brief was dat blijkbaar de gemeente Gorssel.
De Commissaris van Politie van Zutphen schreef op 4 mei 1870,
onder nr. 3074, de volgende brief aan de burgemeester van
Gorssel:

"Naar aanleiding van U onlangs gedaan verzoek heb ik de persoon
van Jan Willem W., oud 27 jaren, van beroep kleedermaker, gebo-
ren- te Almen gemeente Gorssel, met zijne huisvrouwen drie kin-
deren, gedurende de hier verbleven dagen zo spaarzaam mogelijk
van Gelden voorzien. Hedenmorgen is de gemelde familie door tus-
schenkomst der Politie voor verminderde vrachtprijs per Stoom-
boot van hier naar Leiden vertrokken. Waarbij ik U EdelAchtbare
thans de eer heb te berigten dat de door mij verschooten gelden
ten behoeve van J.W. W. de som van f 11,- bedragen.

De Commissaris van Politie
w.g. Schoevers"

Vermoedelijk was de stoomboot vanuit Zutphen goedkoper dan de
trein. Er was bij de spoorwegen waarschijnlijk geen verminderd
tarief.
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HET MILIEU IN 1838
H.J. Jansen op de Haar

Wij lazen voor onze lezers in de notulen van de raad van de ge-
meente Gorssel van 5 september 1838 onder nr. 1:

"Gelezen een adres van W.A. Scholten te Zutphen, gerigt aan Hun
Edel Groot Achtbare Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie
Gelderland, houdende verzoek om vergunning tot het oprigten van
eene Fabrijk van allerhande soorten van Verfwaren aan de regter-
over van de rivier De Berkel op eenen afstand van omstreeks 400
ellen boven het Warnsveldsche vonder in de zoogenaamde
Wilsinksweide; gelegen onder de gemeente Gorssel, welk adres is
gesteld in handen van het Plaatselijk Bestuur ten fine van berigt,
consideratiën en advies bij dispositie van den heere Districts
Commissaris van Zutphen d.d. 18Augustus j.l. nr. 68.
Gehoord het berigt van den Burgemeester dat tegen het gedaan
verzoek -hetwelk bij afkondiging en aannplakking is gebragt ter
kennis van de Ingezetenen dezer gemeente, geene reclames zijn
ingekomen. (PS: bij dit Extract gevoegd eene verklaring van den
Burgemeester d.d. 5 September 1838 dat de afkondiging en aan-
plakking heeft plaatsgehad op den 26 Augustus j.l.)
Overwegende dat ok bij het Gemeente Bestuur geen bedenkingen
tegen de oprigting deze Fabrijk bestaan wanneer het gebouw
zoodanig worde ingerigt, dat alle gevaar van brand zooveel moge-
lijk voorkomen en soms nadeelige uitdampingen bij de werking
der Fabrijk eene onschadelijke rigting gegeven wordt, voorts dat
het tot de vervaardiging der verfstoffen gebruikt water in eene afge-
zonderde plaats worde afgeleid, opdat het Berkelwater daar ter
plaatse met geene schadelijke bestanddeelen vermengd tot nadeel
strekke van het langs den oever grazend vee;
Is goedgevonden:
Met terugzending van het adres Welgen. Heer Districts Commis-
saris te kennen te geven dat men in het belang der Nijverheid
alleszins wenschelijk acht, dat het daarbij gedaan verzoek worde
toegestaan. "

Noot van de redactie: zie ook Ons Markenboek, 11e jaargang nr. 1
(januari 1993), bladzijde 19 over brand in deze verffabriek.
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HET QUARLESBOSJE
W. van de Kamp

Heeft u wel eens van het Quarlesbosje gehoord? Ik heb verschil-
lende GorsseInaren hiernaar gevraagd, doch men bleef mij het
antwoord schuldig. Totdat ik terecht kwam, u raadt het al, bij
onze voorzitter en die noemde een bosje op de Gorsselse Heide ach-
ter de boerderij van de heer H. Kroeze.
Ik heb ter plaatse een onderzoekje gedaan, een prachtige fietstocht
langs mooie zandpaden, en sprak met de heer H. Kroeze, Reever-
dijk 13 te Harfsen.
Hij vertelde mij, dat het zogenaamde Quarlesbosje is gelegen een
paar honderd meter ten noord-westen van zijn huis, midden in het
militair terrein. Als bijzonderheid deelde hij mee, dat hij vroeger -
lang voor de Tweede Wereldoorlog - daar vele keren oefenende
militairen te paard had gezien. Soms waren er ook beëdigingen
met een militair muziekkorps en vele paarden. Een machtig
schouwspel was het om die ruiters in hun kleurrijke uniformen
met hun paarden over de heide te zien galopperen.
Na de oorlog verdwenen de paarden uit de militaire uitrusting en
werd er geoefend door soldaten die per benzine-/dieselvoertuig
werden aangevoerd. Maar altijd gingen de soldaten uitrusten en
kampement maken in het genoemde Quarlesbosje. Een klein bos
bestaande uit dennen en een ander gedeelte uit berken. Hier kon-
den zij heerlijk in de schaduw liggen en konden de paarden even
tot rust komen.
Reserve luitenant-kolonel der Huzaren W.A. van den Wall Bake,
geboren in 1885, heeft enige ervaringen op schrift gesteld. Ook hij
spreekt verschillende keren over het Quarlesbosje en dan nog wel
met enige weemoed.
De huzaren uit Deventer en Zutphen oefenden met hun paarden
in kleiner verband altijd op respectievelijk Het Wechelerveld (ten
noorden van de stad Deventer) en DeWolzak bij Eefde.
Als er echter standaard regimentsoefeningen werden gehouden,
meestal op de woensdag, reden de Deventer huzaren met hun
paarden in grote groepen over de naar hen genoemde Huzarenlaan
richting Gorsselse Heide. De huzaren uit Zutphen kwamen ver-
moedelijk via de Reeverdijk, doch moesten, omdat zij dichter bij de
heide gelegerd waren, eerst iets omrijden. Het was de bedoeling
dat men ongeveer gelijktijdig op de heide arriveerde.
De huzaren rijdend op zogenaamde Rijkspaarden werden vooraf-
gegaan door vier trompetters op zwarte paarden. Afgezien van het
entertainment onderweg hadden die trompetters te velde een dui-
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delijke taak: ze moesten allerlei bevelen doorblazen. Na het bevel
"Einde Oefening" verzamelden de officieren zich in het Quarles-
bosje om daar de oefening te bespreken.
Meestal in het najaar vonden de grote regimentsoefeningen plaats
en werden ook de jonge luitenants voor de troep plechtig beëdigd.
Het vierde regiment huzaren, gelegerd in Deventer en Zutphen,
heeft op de heide vele beëdigingen gehouden en dat moeten echte
feestelijke bijeenkomsten zijn geweest. De huzaren waren bij die
gelegenheden gekleed in zogenaamd veldtenue lichte bepakking:
atilla en kolbak. *
Van den Wall Bake spreekt verder van een grote schare toeschou-
wers, familieleden, vrienden, kennissen en andere belangstellen-
den. Men arriveerde op de heide per fiets, per paard ofmet een rij-
tuig en men verzamelde zich in het Quarlesbosje.
"Na de eedsaflegging voor het in carré opgestelde regiment defi-
leerde dit in geopende colonne met eskadrons in linie, of in colonne
met pelotons, in draf en in galop om te eindigen met een front-
marsch in galop van de vier eskadrons in linie, recht op het
Quarles Eoschje. Nadat de officieren zich na het signaal "officiers-
appèl" in galop (een rechtse galop, de linker galop was de "ploer-
tengalop") gemeld hadden en de nieuwbeedigden hadden gelukge-
wenst, traden de laatsten in hun respectieve eskadrons in. Hierna
weerklonken de signalen "afzitten" en "rust en rooken." Terwijl de
cantinewagens uit Deventer en Zutphen zorgden voor een versna-
pering van de troep vereenigden de officieren zich in het Quarles
Boschje en mengden zich onder de vele aanwezigen die zorgden
voor de versterking van den inwendigen mensch, terwijl de regi-
mentsmuziek het geheel opvroolijkte. Menigmaal kwam het zelfs
tot een dansje, waartoe het Quarles Boschje met zijn hoog opgaan-
de dennen en zijn gladde bodem van dennen aalden zich uitstekend
leende. Maar aan alle pret komt een einde en ten slotte marcheer-
den de eskadrons weer naar hunne garnizoenen terug, veelal
gehuld in een dikke stofwolk, waardoor bij thuiskomst zelfs de
meest goedige huzaar er met een zwart gezicht onder den kolbak
wild en gevaarlijk uitzag."

De Gorsselse Heide is natuurlijk ook bekend geworden door de
grote en grootse wapenschouw die koning Willem 1 op 26 augustus
1833 aldaar heeft gehouden. Toen vond tevens de uitreiking plaats
van de zogenaamde Citadel-medaille aan de generaal Chassé en
een groot aantal van zijn manschappen. Zij kwamen na hun optre-
den tijdens het beleg en de verdediging van de Citadel van
Antwerpen in december 1832 en hun Franse gevangenschap terug
in Nederland en werden feestelijk onthaald. De Gorsseinaar Jan
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Reessink ontving toen ook die onderscheiding, een bronzen
medaille met daarop de "Vijfhoek van de Citadel". De medailles
waren geslagen uit het brons afkomstig van drie op de Belgen
buitgemaakte kanonnen. (Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 au-
gustus 1831.)
Ook meester H.W. Heuvel maakt hiervan in zijn boek Geschie-
denis van het Land van Berkel en Schipbeek uitgebreid melding.
Tot in lengte van jaren is de Gorsselse Heide als militair oefenter-
rein met zelfs een schietbaan in gebruik geweest. Dit is thans min-
der het geval en daarom kunt u nu schitterende wandelingen over
de heide maken (pas op en niet op het middenterrein van de
schietbaan komen!). U kunt genieten van de thans heersende rust
en dromen over langs u galopperende paarden.
Waar de naam Quarlesbosje precies vandaan komt is niet geheel
duidelijk geworden. Vermoedelijk is het bosje genoemd naar een
bekende officier uit het geslacht van Quarles van Ufford.
Mocht iemand hierover meer weten, dan houden wij ons aanbevo-
len en zullen dit later nog publiceren.

* atilla:
kolbak:

korte met tressen versierde buis
berenmuts, hoge pelsmuts

Uit de Ruurlose Courant van maandag 9 juli 1934:
Harfsen, 9 Juli. Wegenverbetering
Wij zijn dezer dagen eens een kijkje wezen nemen naar de verbete-
ring van de Haarbroeksteeg en de Rosmaatsteeg. De Haarbroek-
steeg is geheel gereed en met de Rosmaatsteeg schiet het aardig
op. Langs laatstgenoemde weg worden breede en diepe sloten ge-
graven om den weg, die ter plaatse zeer laag is, flink op te hoogen;
deze weg wordt 6 Meter breed. Beide wegen zijn flink rondgelegd,
wat de afwatering zeer ten goede zal komen.
Over de Harfserbeek, die door de Rosmaatsteeg loopt, is een beton-
nen brug gebouwd.
Een en ander is voor de aangelanden een enorme verbetering en
een ware uitkomst, vooral in regenperioden. Het moet dan ook
gezegd worden, dat de gemeente Gorssel voor verbetering van
harer wegen en fietspaden zeer veel doet.
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VIERING VAN HET HALVE EEUWFEEST 1813 - 1863
H.J. Jansen op de Haar

Hoewel we reeds lang snuffelen in de stoffige boeken van het
archief van de gemeente Gorssel, komen we maar zelden in aanra-
king met feesten of iets wat daarop lijkt. De feesten die werden
gevierd haalden niet de notulen van de raad van de gemeente,
maar ook niet die van burgemeester en wethouders. Het was dan
ook een echte verrassing toen wij het volgende raadsbesluit von-
den van 2 november 1863, nr. 6.

"Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders strekken-
de om uit de gemeentekas gelden beschikbaar te stellen tot feeste-
lijk onthaal der schoolkinderen, bij gelegenheid :ran het halve
eeuwfeest van Neerlandsch herboren volksbestaan, IS besloten:
De viering van dat halve eeuwfeest te doen plaats hebben in de
gemeentescholen op den 17den November aanstaande, door voor
rekening der gemeente, aan één der schoolgaande kinderen uit elk
huisgezin uit te reiken een feestplaat met betrekkelijke uitlegging,
welke uitgegeven zijn bij C.L. Brinkman te Amsterdam en voorts
alle kinderen welke de scholen bezoeken, dien dag te onthalen op
Koffij en Krentebrood, terwijl de uitvoering aan Burgemeester en
Wethouders wordt opgedragen en de Raadsleden Boschloo,
Ebrecht en Markvoort zijn verzocht op die dag opzigt te willen
houden in de scholen.
Aldus, enz. enz."

Of het dolle pret is geworden op die gedenkwaardige 17e novem-
ber 1863 staat nergens beschreven en ook de aangewezen raadsle-
den hebben in de volgende vergadering geen verslag uitgebracht.
Jammer, maar hiermee zullen we het moeten doen!

Veiling:
Notaris P.H. v.d. Saag te Deventer deelt mede dat de Katerstede
Het Schoolder bestaande in huis en erf met schuur, berg, bouwen
weiland en heide, liggende in de nabijheid van de Harfserschool
onder Gorssel, te zamen groot 3.79.70 H.A., staat als volgt: perceel
1 op f 625,-, perceel 2 f 260,- en perceel 3 f 300,-.
Aanvaarding en betaling 1 November 1909.
Toeslag Woensdag 21 April 1909, 's namiddags 3 uur, bij Leussink
aan de Harfserschool.
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NAOR DE GORSSELSE HEIDE
Wim Bluemers

De heer Wim Bluemers uit Ruurlo heeft wederom een verhaaltje
voor ons overgezet uit het boek "Oud Achterhoeksch Boerenleven"
en levert daarmede opnieuw een bijdrage aan de nagedachtenis
van meester H.W. Heuvel.

Op 'n mooien zaoterdagmeddag gink Heuvel is 'n maol met zien
vader en de beide breurkes naor de Gorsselse heide urn door de
soldaoten uut de garnizoenen van Zutphen en Daeventer te zeen.
Vader Heuvel, dèn zoas zien zönne zeg, nogal feil is op Hollandsen
heldenroem, wol eur is laoten metrnaken wat veur ne spektakel
dat was. Dèn meddag zol der'n niej vaandel in-ewiejd wodden, en
de officieren zollen der wedrennen hollen.
Tegelieke konnen zee dan op bezeuk bie 'n achternaeve van vader
Heuvel, dèn door op den Larxenpas wonen. 'n Betjen eigenbelang
was door ok wal bie, want zo hadden ze mooi kans bie urn 't peerd
en wagen onderdak te brengen.
Wie laot Heuvel eiges effen an 't woord: "Het is een grauwe neveli-
ge morgen. Langzaam schokt de kleedwagen over de stille dromen-
de zandwegen door heidevelden met dennen, donkere zwijgende
dennen en grijsbemoste zandbulten met wakels gekroond; soms
een eenzaam huisje met een kampje als een oase in de woestenij,
dan weer heiden, dennen en bulten, alles in een witten nevel
gehuld als in een sprookjeswade.
Een stille vallei langs den oever van een beekje met een groepje
hofsteden in ochtendsluimer schijnt als een dromenland. Nog eens
het geheimzinnige gebied van hoge hei met Pinus sylvestris en
dan opeens de wijde vlakte, die al sinds een paar eeuwen voor
militaire oefeningen en als legerkamp dient."
re könt ow zien beschrieving zó met de ogen dichte teveurschien
toveren; an de aoverkante van dat terrein lig dan den Larxenpas
verschaolen achter sparren, larxen en ander geboomte. Achter
't huus, dat eigendom is van'n stadsen meneer dèn hier veur zien
plezeer boert, ligt grauwe zandbulten. .
De wieje naeve is zetboer veur den heer, en zee holdt zik bezeg
met 't fokken van bizundere hoonder, ze hebt 'm iemenschoer en
kweekt allerhande fruitbeurne. At ze 'n köpken koffie edronken
hebt en vader Heuvel nog effen met 't echtpaar hef zitten praoten,
gaot ze naor de heide, urn der 't spektakel van kortbie an te zeen.
Honderden leu te voot, met rietugen en allerhande keurkes bunt
der verzameld, 'en vader Heuvel haalt an dat 'm dit dut denken an
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'n gedichte van ds. Bax uut Zutphen. 't Steet in 'n book met den
titel: "De Gorsselsche heibewoner en zijn zoon ". 't Beschrif den
26sten augustus 1833, too den olden koning Willem der waopen-
schou heel, urn Chassé en zien dappere strieders, dee kort door-
veur uut Fransen kriegsgevangenschap wazzen trugge ekommen
te huldigen. Woorbie eur den Citadelmedaille wodden uut-ereikt.

"ZieVader, 't naakte heideveld,
Waar schaarsch een needrig bloempje praalt;
En, slechts van 't wollig vee verzeld,
een herder somtijds eenzaam dwaalt,
Met mensen, duizenden in tal,
Bedekt, met kleuren rijk versierd;
'k Zie vlag en wimpel overal,
Wat vreugde feest wordt daar gevierd?"

Volgens de naeve had zien vader ds. Bax nog good ekend en mos
't 'n bizunder vrolek mense ewes waen. Op 'n karmis-Zundag had e
ne maol in de Harfsense kapelle eprarkt, en bie 't votriejen had en
Aornd Spitholt nao-eropen: "En nu maar vrolijk kermis gevierd,
Spitholt!"
Maor Aornd eume den nogal streng in de leer was, en luk an de
fiene kante had e-antwoord : "Maar weet, dat God u om al deze
dingen zal doen komen in het gericht!"
Zo good as ds. Bax altied te passe was, zo slecht is e an zien ende
ekommen.
Hee mot in bedde verbrand waen deurdat e bie keerslech 'n book
aan 't laezen was, en bliekbaor in slaop evallen waen, woorbie
't bedde-grei in de brand was eraakt.
Tot zowied mien stuksken aover de Gorsselse heide.

Uit het gemeente-archief:
In het Provinciaal blad van Gelderland van 13 februari 1822
schrijft de gouverneur van de provincie Gelderland aan de
"Burgemeesteren en Schouten binnen deze Provincie, dat hij van
de Heer Staatsraad, Directeur voor de zaken der Hervormde Kerk,
eene circulaire heeft ontvangen tot aanbeveling van de aanstaan-
de collecte ten behoeve van het vaderlandse fonds ter aanmoedi-
ging en ondersteuning van den gewapenden dienst". De schout
stuurde deze circulaire aan de predikanten van de kerk te Almen
en te Gorssel.
We vermoeden dat in deze tijd zo'n circulaire geen kans meer
maakt te worden gepubliceerd aan het kerkvolk. In 1997 denken
we anders over de "roemvollen strijd van Palembang". Gelukkig
maar. Toch willen we u deze circulaire niet onthouden. Zie volgen-
de bladzijde.
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De Staatsraad, lJirectezer- Generaal voor

de Zaken der liervormde Kerk enz.

VAN PALLANDT VAN KEPPEL.
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't MAKKINK/DE MAKKINKS
Werkgroep genealogie

't Makkink is al een eeuwenoud goed. Volgens het boek "Mensch
en Land in de Middeleeuwen" is het goed Mackinck (Smackink) in
1382/1383 reeds bekend. In de daarop volgende eeuwen wordt het
goed Makkink verschillende malen genoemd.
't Makkink ligt in de tot het kerspel Warnsveld behorende buur-
schap Vierakker. In de loop der tijd zijn e~ diverse personen bo.uw-
man op het Makkink geweest, die nadien de naam Ma~km~
MackinckiMakking hebben aangenomen. De naam Makkmk IS
echter geen veel voorkomende naam in Nederland. In de gemeente
Gorssel is het tegenovergestelde het geval. Daar komt de naam
Makkink wel veel voor.
Rond 1692 kwam Berent Berentsen op 't Mackinck wonen en is
hij de naam Makkink gaan dragen. Hij is later vertrokken naar
boerderij 't Stokebrant te Wichmond en heeft toen ook de naam
van deze boerderij aangenomen. De nazaten van deze Berent
"Makkink" dragen dus niet de naam Makkink.
Het merendeel van de Makkinks die in de Achterhoek voorkomen
stamt af van Jan Goosens, zoon van Goosen Enserinck. Deze
Goosen Enserinck kwam van erve Enserink in de Veldwijk
(Vorden). Jan Goosens werd op 3 december 1692 gedoopt te
Vorden en overleed op 30 december 1750 te Warnsveld. Hij is
daar begraven op 4 januari 1751.
Jan Goosens werd bouwman op 't Makkink te Vierakker. Het eer-
ste kind van Jan werd in Warnsveld geboren in 1724 en sinds
1733 werd de naam Jan Makkink gebruikt. Ook komen we af en
toe de naam Jan Enserink tegen. Jan was gehuwd met Hendrica
Jansen, jongedochter van -IanWillebrink u~t Vor~en. Zij kregen
negen kinderen. Het voert te ver deze allen uit te diepen. De z~nen
Gerrijt en Hendrik vertrokken naar Zutphen, zoon Jan bleefm.de
toenmalige gemeente Warnsveld. Ook dochter .Anna Margrita
bleef in deze gemeente. Van de zonen Derk, Antom en Lammert en
van dochter Chrijstina zijn geen nadere gegevens bekend. Zoon
Rulof is slechts vijf jaar geworden.
De nazaten van Makkink die in de gemeente Gorssel wonen, stam-
men af van Hendrik Makkink, die op 5 november 1730 te
Warnsveld werd gedoopt als zoon van Jan Goosens en Hendrijca
Janssen. Hendrik werd begraven op 4 januari 1796 te Zutphen
(Grote Kerkhof). Hij was op 18 mei 1766 gehuwd m~t Geesken
Harmen uit Zutphen. Hendrik en Geesken kregen drie zonen en
twee dochters. De tweede zoon is op jonge leeftijd overleden.
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De oudste zoon Hendrikus, gedoopt op 29 januari 1767 te Zut-
phen, is aldaar gehuwd met Christina Mulderts). Zij kregen. zes
kinderen. Van zoon Derk, geboren in 1801, stammen de Makkmks
af die bij de kapel in Harfsen woonden. Van zoon Gerrit Jan, gebo-
ren in 1797, stammen de Makkinks af die later wonen op Groot
Asselder in Harfsen. Zoon Hendrik, geboren in 1794 en gehuwd
met Hendrika Voorsterboer krijgt slechts één kind. Deze zoon
Hendrikus werd geboren op 22 december 1824 in Warnsveld en
huwde met Jantjen Eggink uit Gorssel. Zij kregen negen kinderen,
die allen in de gemeente Warnsveld werden geboren. Hendrikus'
zoon Hendrik, geboren op 5 december 1853 op 't 1?ettink te
Warnsveld haalde net als zijn vader zijn echtgenote u it Gorssel.
Dat was K~rolina Willemina Wiltink, die op 19 april 1856 in de
gemeente Gorssel geboren werd en woonachtig was op 't Wolfe-
rink. Zij kregen acht kinderen. Het oudste kind werd levenloos
aangegeven te Gorssel op 12 september 1879. Daarna werden
Willem Hendrik (1880), Hendrikus (1882), Bertus (1884), Jan
(1886), Hendrik Karel (1888) en de twee dochters Willemina
Johanna (1891) en Bertha (1893) geboren. Sinds de trouwdag van
Hendrik en Karolina Willemina op 7 september 1878 woont deze
tak op 't Wolferink in de buurschap Eschede in de gemeente
Gorssel.

Uit de Lochemse Courant van zaterdag 22 mei 1909:
Harfsen, 20 Mei. Hedenmiddag brandde alhier af de daghuurders-
woning genaamd Het Schoolder, bewoond door T. Brummelman.
Terwijl Brummelman afwezig was, hoorde zijne vrouw, die met de
kinderen en een oude moeder alleen thuis was, een knappend
geluid in het achterhuis, waarop ze ging kijken en zag, d~t het
achterhuis door onbekende oorzaak in brand stond. Haar pogmgen
om nog de koe en het andere vee, een pink, een schaap en lam te
redden faalden, zoodat benevens alle huisraad ook alle vee ver-
brandde. Huis en inboedel waren verzekerd bij de onderlinge
brandassurantiemaatschappij Het Platteland, gevestigd te Voorst.
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DE KAPELLEPLAATS
Werkgroep genealogie

De Kapelleplaats was een katerstede, die vroeger nabij de
Harfsense kapel heeft gestaan; zowel de kapel als de
Kapelleplaats zijn er niet meer.
De kapel droeg de naam Sint Antonius en dateert vermoedelijk uit
de veertiende eeuw. Het juiste bouwjaar is niet bekend. De dienst-
doende priester in de kapel werd benoemd door de markegenoten
van Harfsen en ook het onderhoud was voor rekening van de mar-
ke.
De hervorming had grote gevolgen voor de kapel te Harfsen, onder
andere doordat het altaar werd verwijderd. Over het gebruik van
de protestantse kapel is te lezen in het verpondingskohier van
1646 (een belastingregister), waarin werd vermeld dat slechts een-
maal per jaar in de kapel werd gepreekt, en wel op de laatste zon-
dag in september, die bekend stond als de Harfsense kermis. De
dominee .ontving voor de dienst twee gulden en tien stuivers. De
koster kreeg slechts de helft van dit bedrag. De kosten kwamen
voor rekening van de marke.
In 1843 besloten de markegenoten de kapel over te dragen aan de
kerkvoogdij van de Almense kerk tegen een afkoopsom van f 360,-
met enkele verplichtingen. Dit op 4 augustus 1843 genomen
besluit werd op 9 oktober 1843 bij notariële akte uitgevoerd. De
Almense kerk kreeg hiermee in eigendom de kapel en de
Kapelleplaats, met uitzondering van het op dit erf staande boeren-
huis, bewoond door de familie Leugeman. Zij mochten deze plaats
gebruiken tegen de maximale pachtsom van f 40,- per jaar.
Daarbij moesten ze de predikant en de koster betalen, de al
genoemde f 2,50 en f 1,25. De kapel was hierna echter geen lang
leven meer beschoren; hij werd alleen nog maar als boerenschuur
gebruikt. In de vergadering van kerkvoogden en notabelen op
6 november 1859 werd besloten om de kapel af te breken en de
materialen te gebruiken voor reparatie van de pastorie en de kos-
terij in Almen. Hiervoor was echter een koninklijke goedkeuring
nodig, die werd gegeven bij een besluit van 3 februari 1860 (nr.
12). Daarin stond wel, dat eerst een tekening moest worden toege-
zonden aan de Synode "voor haar verzameling". Toen hieraan op
7 november 1860 was voldaan, kon met de sloop worden begon-
nen, en de laatste herinnering aan een zelfstandig geestelijk leven
in Harfsen was hiermee verdwenen.

.,
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1. Harfsense Kapel.
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Situatietekening naar gegevens van kadaster eind 1ge eeuw van de Kapelle-
plaats. Grond heden in eigendom van Hervormde Gemeente Almen en verpacht
als landbouwgrond.

1. Harfsense Kapel. Het laatst dienst gedaan als boerenschuur. In 1860 ges-
loopt.

2. Kapelleplaats, boerderij met schuur en brandspuithuisje links op de hoek. De
boerderij en schuur zijn in 1914 gesloopt.
Het brandspuithuisje, bouw 1838 is in 1945 door oorlogsgeweld verwoest.
De familie Willem Albertus Makkink was de laatste bewoner van de
Kapelleplaats.

3. Ruim een halve bunder bouwland in eigendom van de Hervormde Kerk
Almen.

4. Enkweg uitkomende bij de boerderij "De Braakhekke".
5. Weg uitkomende op de weg Almen naar Deventer.
6. Idem als eerder genoemd bij nr. 5, maar dan voor langs "Het Hoentje", van

vroeger uit een oude herberg, gelegen aan de Hessenweg naar Deventer.
7. Weg lopende langs Erve "Groot Ilsink" over de Harfsense beek, kruiste de

weg Almen Deventer en liep via "t-Hulze" richting Zutphen.
8. Uitweg erve "Ebbink"
9. Uitweg erve "Wunderink"
10. Weg naar Laren en Groot Dochteren. Oude Hessenweg richting Borculo via

de welbekende herberg "Lebbenbrugge".
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Bewoners en belevenissen op katerstede Kapelleplaats
In 1815 woonde op deze plaats Gerrit Leugeman , akkerbouwer
van beroep, wat ook voor de hand lag. De grond om het huis was
hoge enkgrond, zeer geschikt voor graan. Derk Leugeman, zoon
van Gerrit (geboren op 14 april 1797 en overleden op 27 maart
1879) woonde er in 1851 en was pachter van deze plaats samen
met zijn vrouw Anna Catharina Geerdes. Als medebewoners wor-
den genoemd G.J. Krimper en de weduwe Klein Hulze.
Bij de jaarwisseling 1868 - 1869 kwam er nieuw leven op de boer-
derij. Neef Christiaan Jacobus Makkink (geboren op 30 oktober
1841 te Zutphen), op 29 december 1868 te Gorssel gehuwd met
Eleonora Maria Maarschalkerweerd (geboren op 19 april 1851 te
Roermond) namen hun intrek bij hun oom Derk Leugeman. Er
werden vier kinderen geboren: Anna Maria (15 januari 1870),
Willem Albertus (15 maart 1872), die later zijn vader opvolgde,
Derkjen Maria (16 februari 1876) en Harmina (9 februari 1878).
Een paar jaar na de geboorte van het vierde kind overleed moeder
Eleonora Maria te Gorssel op 22 november 1880. Christiaan
Jacobus Makkink hertrouwde op 3 juni 1883 te Gorssel met
Tonia Bosman (geboren op 30 januari 1839 te Warnsveld).

Einde Kapelleplaats in zicht
In tegenstelling tot de voorafgaande periode werd het hierna wat
rustiger op de Kapelleplaats. Willem Albertus (geboren op
15 maart 1872) zou landbouwer op de Kapellepiaats worden.
Vader en stiefmoeder zouden graag zien, dat hun zoon ging trou-
wen en voor nieuw leven op de katerstede zou zorgen. Men zegt
wel eens: "geluk bij een ongeluk". Wat gebeurde er namelijk op de
boerderij Gierman, niet ver van de Kapelleplaats vandaan aan de
Enkweg (nu Kapeldijk nr. 7)? Daar woonde het echtpaar Albert
Plekkenpol en Maria Hermina Broyl met hun zoon Willem, gebo-
ren op 7 oktober 1907. Albert Plekkenpol overleed op 8 oktober
1909 en Maria Hermina bleef met haar tweejarig zoontje achter op
de boerderij. In deze situatie heeft de familie Makkink waarschijn-
lijk geholpen met het boerenwerk, zij waren immers de naaste
buren, en de Kapellepiaats was zeker geen plaats met overdreven
veel werk. Een paar jaar later was het zover, Willem Albertus
Makkink (niet de jongste meer) vroeg de weduwe Plekkenpol ten
huwelijk en op 17 maart 1911 zijn Willem Albertus Makkink, oud
39 jaar, en Maria Harmina Broyl, oud 31 jaar, geboren in
Warnsveld, in Gorssel getrouwd. Zowel de bruid als de zoon van de
bruid vertrokken van Gierman en namen hun intrek bij de familie
Makkink op de Kapelleplaats. Echter niet voor lang, zoals later
bleek. Op 4 augustus 1912 werd uit voormeld huwelijk het eerste

Kruising Kapeldijk (vroeger Enkweg) met Harfsensesteeg, situatie 1990.
Links herbouwde boerderij "Groot Ilsink", rechts woonhuis familie ter Hogt.
Links onder voormalige plaats brandweerhuisje.

Harfsensesteeg gezien richting kruising Kapeldijk - Harfsensesteeg.
Links de Wilhelminaboom, geplant in 1923 ter gelegenheid van het 25-jarig rege-
rings jubileum van koningin Wilhelmina. Rechts voor de kruising het bouwland
van de Hervomde Kerk Almen, waar vroeger de kapel en de kapelleplaats hebben
gestaan, alsmede het brandspuithuisje.
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kind geboren, dat de naam kreeg van zijn grootvader Christiaan
Jacobus. Kort daarna is de familie verhuisd naar de boerderij
Gierman, waar eerder Maria Harmina en haar zoontje Willem
woonden. In korte tijd overleden de vader en stiefmoeder van
Willem Albertus en vertrok de ongehuwde zuster Derkjen Maria
op 31 januari 1912 naar Laren.
Volgens kadastrale gegevens zijn huis en schuur op de
Kapellepiaats in het jaar 1914 gesloopt en is het erf verenigd met
een stuk bouwland toebehorende aan de hervormde gemeente in
Almen.
Willem Albertus Makkink en zijn vrouw Maria Harmina (ook wel
genoemd Marie uit 'n Enk) boerden verder op Gierman. Op
4 februari 1915 werd het gezin uitgebreid met een zoon, die de
naam Antoni Albertus kreeg, en daar is het bij gebleven. Stiefzoon
Willem Plekkenpol is op de boerderij gebleven.
De boerderij is tijdens de bevrijding in april 1945 door oorlogsge-
weld verwoest en later met steun van de wederopbouw herbouwd,
maar wel in de moderne stijl die toen in zwang was.
Christiaan Jacobus Makkink is getrouwd en later naar Groot
Dochteren vertrokken. Zijn gezin is verrijkt met vijf kinderen,
twee zoons en drie dochters. Antoni Albertus is ook gehuwd en
naar Gorssel vertrokken, waar al zoveel Makkinks wonen. Uit dat
huwelijk zijn vier kinderen geboren, drie zoons en een dochter.
Antoni Albertus, nu 82 jaar, en zijn echtgenote wonen in het dorp
Gorssel, aan de Prunusweg 1, en genieten daar van hun oude dag.

EEN NIEUW BOEK OVER
JOAN DERK VAN DER CAPELLEN

H.J. Jansen op de Haar

In Ons Markenboek, 14e jaargang, nr. 4 (oktober 1996) schreef
onze ijverige secretaris Wim van de Kamp een artikel over Joan
Derk van der Capellen tot den Pol, die in 1784 overleed en werd
bijgezet in de familiegrafkelder in de Nederlands Hervormde kerk
in Gorssel.
De schrijver van het artikel kon toen niet vermoeden dat zijn
geschrift met zoveel enthousiasme zou worden ontvangen, gezien
de reacties van de lezers. In Ons Markenboek, 15e jaargang, nr. 1
(januari 1997) hebben wij hiervan verslag uitgebracht. Zelfs radio
Berkeistroom schonk hieraan aandacht. Bovendien werd de sug-
gestie gedaan een gedenkteken op te richten en te plaatsen op de
hoek van de Van der CapellenlaaniJoppelaan in het dorp Gorssel.
Op dit laatstgenoemde onderwerp komt ons bestuur nog nader
terug.
Deze belangstelling voor de "vader" van onze democratie deed ons
denken aan een speciale uitgave over het leven van Joan Derk van
der Capellen.
Onze secretaris heeft zich in deze stof verdiept en een uitgebreid
aantal boeken en tijdschriften bestudeerd en verscheidene archie-
ven geraadpleegd. Zijn kennis heeft hij gebundeld, uitgewerkt en
hieruit op verantwoorde, doch populaire wijze een boekwerkje
samengesteld (uitgave nr. 2 van De Elf Marken). Hij is erin
geslaagd een fraai en leesbaar boekje te creëren, waarbij de figuur
van Joan Derk voor het voetlicht wordt gehaald. Het boekje bevat
72 bladzijden en een dertigtal foto's. We krijgen hierdoor een zui-
ver beeld van de tijd voorafgaande aan de Franse tijd, dus het
laatste kwart van de achttiende eeuw.
Publicatie van het geschrift in Ons Markenboek zou alleen kunnen
wanneer het in verschillende nummers zou worden opgenomen,
wat tot gevolg zou hebben dat daardoor het verhaal wordt verbrok-
keld en aan waarde moet inboeten. Op grond hiervan heeft ons
bestuur besloten tot deze speciale uitgave over te gaan. Net als bij
ons boek De Voet Dwars (uitgave nummer 1 van De Elf Marken)
zal de druk worden verzorgd door de drukkerij Zeegers BV uit
Doesburg en het zetwerk en de layout door de W. van Keulen te
Zelhem. Kortom, een boekje dat in uw boekenkast niet mag ont-
breken.
De prijs kan voor niemand een bezwaar zijn en is vastgesteld op
f 15,-.Verschijning zal in de maand oktober plaatsvinden.

"Harfsense Kapel"
Kapel met Kapelleplaats, situatietekening, zoals het er in 1860 uitzag, de kapel is
in 1860 afgebroken, en de boerderij is in 1914 gesloopt.



24 25

Het boekje is verkrijgbaar bij alle bestuursleden, waar het tegen
genoemde prijs kan worden afgehaald. Bij verzending zal de prijs
worden verhoogd met de verzendkosten. Ook zal het boekje ver-
krijgbaar zijn bij boekhandel Bechtle aan de Hoofdstraat te
Gorssel.
We rekenen op belangstelling van onze leden en vertrouwen dat
deze uitgave een succes zal worden.

ONS INDIË (7)
M. W. Enserink

Arrondissement Zutphen Provincie Gelderland

Op 4 maart 1947 ging uit Eefde een stencilbrief naar :'onze j?n-
gens in Indië", die daar al een tijdje vrijwillig waren en smds ~~:l.lge
tijd ook dienstplichtig. De bedoeling was, het contact met de .Jon-
gelingen" - meest gereformeerde - te onderhouden en ~e ~oed in te
spreken, zoals we in vorige afleveringen al z.agen. HIerUIt enkele
citaten. Mijn toelichtingen staan tussen haakjes.

De eerste die naar de pen greep was Dirk van den Berg, op 26
december 1946, in Soerabaja, die onder andere als antwoord
kreeg: "Van je verloofde (Willy Klein Nulend uit Epse) horen we
ook geregeld dat je het nog best maakt. Vooral nu we de la~~ste
tijd zoveel gecombineerde vergaderiJ?-gen I:0uden (met. de meisjes-
vereniging), waar zij steeds, evenals Je zusjes, present IS,als trouw
lid van de meisjesvereniging" .

Op Nieuwjaarsdag zetten zich Jan Spie.ren}mrg en Dick ~i~chel-
brink tot schrijven en kregen als reactie: We hebben hier 111 de
krant gelezen dat in de vesting Semarang iedereeI?: everybo~y
kent althans wat facie betreft, maar ik kan begrijpen dat Je
vree::nd en verrast opkeek toen je tegen Wim Bruil aanliep op .de
carriercursus en dat je nog wel samen op één kamer kwam te hg-
gen, Jan! Ken je misschien ook sergeant J~ap Kuysten van 1-11-7
R.I., Tijgerbrigade? Hij was ondergedoken in Harfsen. Doe hem de
hartelijke groeten. Ook is er nog de die~stplichti~ soldaat Henk de
Niet uit Harfsen, 3e Pel. 6e Comp. 1e DIV.kwartIerma~ers. En als
je Gerrit Pasman nog ziet, doe hem dan ook de groeten.

Dick Migchelbrink is op 1 januari zijn brief begonnen, maar kon
pas op 7 januari verdergaan, want "er is een beetje geschoten".
Men schreef terug: "Jouw brief heeft ons di~p ontroerd. Eve.nals
Jan Spierenburg heb je een gezegend en rustig kerstfeest gevierd,
maar kort daarna heb je de grote actie van Palembang mee~e-
maakt, waar hier in Holland ook dagenlang over gesproken IS.
Wat moet er toch nog een bloed vergoten worden om erger te voor-
komen. Het zal je na die "slachting", zoals je het u~tdr~kt~, wel
haast in verwarring gebracht hebben, of we, en speciaal J~~he, nu
eigenlijk voor of tegen het Indische volk vechten. ,!och bhJk~ ~et
nu ook meer en meer uit het verloop der gebeurtemssen, hoe JUISt
het standpunt is, om eerst en vooral met het extremisme af te
rekenen, voordat de onderhandelingen voortgang kunnen hebben.

EEN BROODBAKKER ALS GIFMENGER
H.J. Jansen op de Haar

In de ingekomen stukken van de gemeente uit het jaar 1830 kwa-
men we onderstaand vonnis tegen van de rechtbank te Zutphen.
Het opmerkelijke van dit vonnis is wel dat deze broodbakker
kopergroen gebruikte voor het maken van een marsepeinen hart.
Je vraagt je af waarvoor hij dit hart had bestemd? Hierop geeft dit
vonnis geen antwoord, maar je kunt er wel het nodige bij beden-
ken!

Pro Justitia

Bij Correctioneel Vonnis, gewezen door de Regtbank van Eersten
Aanleg zitting houdende te Zutphen in de Provincie Gelderland op
den 24 Februarij 1830, is Jan Hendrik Zemelink, oud 42 jaren, van
beroep Broodbakker, geboren in de Buurtschap Eefde, gemeente
Warnsveld, wonende te Zutphen, ter ake van het vermengen van
kopergroen in een marsepeinen hart en mitsdien van het vermen-
gen van vergiftige en voor de gezondheid nadeelige stoffen onder
de tot verkoop bestemde eetwaren of eenige van dezelver bestand-
deelen, op grond van Art. 1 en 6 der Wet van den 19 Mei 1829,
Staatsblad no. 35, veroordeeld tot eene gevangenzetting voor de
tijd van twee jaren, boete van tweehonderd Guldens en de kosten
van den Processe, met intrekking van het Patent en ontzegging
van de bevoegdheid, om gedurende den tijd der gevangenisstraf
dergelijk Patent te erlangen; zijnde voorts de openbaarmaking en
aanplakking van het Vonnis gelast.

Gezien door ons Officier bij de Regtbank
van Eerste Aanleg te Zutphen,
W.L.F.C. van Rappard Voor Extract Conform

De fungerende Griffier bij de Regtbank
van Eersten Aanleg te Zutphen
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Werkelijk, het belang van Indië moet no. 1 zijn, maar de benden
die deze chaos scheppen, schaden hun volk gruwelijk. En ook
houdt het belang van Indië niet in, dat alles wat op economisch
gebied door de Nederlanders tot stand gebracht is, nu zomaar
moet worden prijsgegeven. Hier geldt ook terdege het eigendoms-
recht. Hoeveel waarde zou Indië hebben als er nooit Nederlanders
gekomen waren. Het produceert op het ogenblik zelfs zo weinig,
dat millioenen honger lijden. Eindelijk heeft de tegenwoordige
ministerraad, die ijverig de voetsporen van Schermerhorn en
Drees drukt, in de gaten gekregen - 11/2 jaar te laat - dat er ook
nog een economische kant aan het vraagstuk zit, ook voor Indië
zelf, en hebben ze er een econoom heen gestuurd, om de uitvoer te
verbieden. Engelsen en Amerikanen hebben ontzaglijke voorraden
weggesleept, al die tijd, en nu vraagt de kapitein van het smokkel-
schip "Martin Bohrman" zich stomverwonderd af: "Mag dat niet?
Wéér wat nieuws!" Gelukkig, dat jullie regiment ook beseft waar-
om je in Indië bent, want je schreef: "Toen het vuren had opgehou-
den, gingen de soldaten dadelijk aan het werk om de gewonde bur-
gers op te -zoeken". Je foto's hebben we ook in dank ontvangen.
Wat een sensatie met die krokodil! Wij herkenden je goed van de
foto. Van de negatieven die je gestuurd hebt, krijg je hierbij elk
twee afdrukjes. De foto's zijn niet al te best gelukt, maar je kunt
toch goed zien wat een weelderige plantengroei jullie daar heb-
ben."

"Theunis van den Berg, je hebt je heel wat moeite getroost om ons
uitvoerig in te lichten en je uiteenzettingen zelfs verduidelijkt met
een uittreksel uit de krant. Voor het nieuwe jaar veel heil en zegen
gewenst, en: óf wapenstilstand, óf actie, maar niet langer dit
geharrewar. En dan natuurlijk: een behouden terugkeer in het
vaderland!" (Hierna volgt nog een tamelijk uitvoerige beschouwing
over het partijwezen in Nederland na de oorlog. Theun is namelijk
al acht jaar in Indië, of om precies te zijn: in het Verre Oosten.)

De laatste die aan de beurt komt is Piet van den Berg. En dan
hebben we meteen alle drie broers Van den Berg die in Indië zit-
ten gehad. "Piet, geluk gewenst met je promotie tot korporaal van
de mariniers. Brieven schrijven, daar is hij zwak in, schrijft hij;
daarom schrijft hij ook maar vier kantjes en dan over alles wat je
maar bedenken kunt. Je bent ook een echte wereldreiziger en ver-
telt hoe je de Engelsen in Batavia hebt afgelost (!) en toen je in
Soerabaja kwam, was het niet meer dan een kampong. Je schrijft:
"De meeste tijd hebben we aan het front gezeten, tenminste inzo-
verre het "front" genoemd mag worden. Hier en daar een stelling,
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omgeven door prikkeldraad, met een onderlinge afstand van plus-
minus 6 km, deze in een halve cirkel rond Soerabaja. Vanuit deze
stellingen maakten wij onze patrouilletochten in het vijandelijk
gebied. In het begin zochten ze ons op, maar al spoedig kwamen ze
tot de ontdekking dat wij geen Brits-Indiërs of Engelsen waren die
hun geweren en mortieren gingen verruilen voor eieren. Dagelijks
worden de nieuwste Australische wapens buitgemaakt. Waar het
vandaan komt mag Joost weten. Vorige week werden er nog twee
Engelse schepen opgepikt, die materiaal en wapens aan wal pro-
beerden te smokkelen; misschien dat hier de oplossing te vinden
is. Een paar dagen geleden is een actie begonnen, maar een dag
vooraf liet Dr. van Mook weten dat het niet door mocht gaan met
het oog op de besprekingen. Nee, die actie was "onnodig" en dat de
extremisten met zo'n 25 stukken geschut op onze stellingen ston-
den te blaffen vanwege de zogenaamde wapenstilstand, mag geen
naam hebben ... Voorlopig ging het wel door en gisteravond zaten
de mariniers in Sidomardjo, wat volgens Soekarno onneembaar
was vanwege de vele bunkers en booby-traps!"

Uit de Ruurlose Courant van maandag 6 augustus 1934:
Almen, 6 Augustus. De imkersvereeniging De Eendracht heeft per
autobus van Breteler te Lochem een tocht gemaakt naar de
Drentse heidevelden, teneinde een geschikte plaats te vinden de
bijen aan honinggewin der heide te helpen. In de omgeving van
Schoonebeek werd een geschikt terrein gevonden, waarheen
bereids de volken zijn vervoerd. Via Assen, Harlingen, de
Afsluitdijk reed men over Wieringen naar den nieuwen polder. Via
Amsterdam ging men naar huis terug. Aan dezen mooien leerza-
men tocht namen 27 leden deel.

Advertentie Ruurlose Courant van vrijdag 9 november 1934:
De Beerhouderij De Eendracht te Harfsen bericht, dat de stam-
boekbeer No. 1801 opgenomen met 81.3 p. thans is gestationeerd
ten huize van:
H.J. Verstege in plaats van A. Berendsen.
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REGISTER INGEVOLGE HET KONINKLIJK BESLUIT
VAN 8 NOVEMBER 1825 TOT HET LATEN
VASTLEGGEN VAN DE GESLACHTSNAAM

H.J. Jansen op de Haar

We vonden twee registers in het gemeentelijk archief van Gorssel
die betrekking hebben op het Koninklijk Besluit tot het laten vast-
leggen van de geslachtsnaam, één voor de gemeente Dorth en één
voor de gemeente Gorssel. In 1825 was de gemeente Dorth nog een
zelfstandige gemeente, waarvan de heer J.J. de Vuller burgemees-
ter was. Het archief van de gemeente Dorth is in het gemeentear-
chief van Gorsselopgenomen.
In het register van Gorssel zijn tien akten opgenomen van vast-
stelling van de geslachtsnaam. Niet alle akten zullen we woorde-
lijk overnemen, maar wel de namen die erin staan vermeld.
Eerst het register van de gemeente Gorssel.

"Door Ons President der Regtbank van Eersten Aanleg des
Kwartiers van Zutphen, Provincie Gelderland, is dit Register
bestemd tot het inschrijven der verklaringen van zoodanige
Ingezetenen der Gemeente Gorssel, welke ingevolge Zr. Ms.
Besluit van den 8 November 1825 (Staatsblad nr. 74) vaste
geslachtsnamen aannemen, gequoteerd en geparapheerd bevatten-
de vier foliën.

Zutphen, den een en twintig Maart 1826
W.g.A. op ten Noort"

Akte nr. 1
Op heden den zesden April achttienhonderd zes en twintig, is voor
ons Johan Jacob de VuIler, Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stant der gemeente van Gorssel, verschenen MENTINK,
Jan ofwelHendrik Jan, wonende te Gorssel, en heeft verklaard aan te
nemen voor geslachtsnaam, den naam van HOOGKAMP.
En is hiervan deze verklaring opgemaakt, en door ons en den
Comparant in duplo ondertekend.

w.g. H.J. Hoogkamp en J.J. de VuIler, Burgemeester"

Akte nr. 2
Verscheen op 20 april 1826: WILGENHOF, Willem, wonende te
Harfsen, die de nam aannam van: KAPELLE.
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Akte nr. 3
Verscheen op 1 mei 1826: KNIJPERT, Gerrit Jan, wonende te
Harfsen, die de naam aannam van: BELDMAN.
Akte nr. 4
Verscheen ook op 1 mei 1826: KNIJPERT, Jan Willem, wonende te
Harfsen, die eveneens de naam aannam van: BELDMAN.
Akte nr. 5
Verscheen op 5 mei 1826: GANSEGAT, Albert, wonende te
Harfsen, die de naam aannam van: NIJLAND. (Deze verklaarde
niet te kunnen schrijven en heeft niet getekend.)
Akte nr. 6
Verscheen op 25 april 1826: MARSMAN, Hendrik, wonende te
Epse, die de naam aannam van: VAN HUMMEL.
Akte nr. 7
Verscheen op 1mei 1826: BOTERMAN, Hendrik Jan, wonende te
Harfsen, die de naam aannam van: BELTMAN.
Akte nr. 8
Verscheen eveneens op 1 mei 1826: BEUSEKAMP, Teunis, wonen-
de te Epse, die de nam aannam van: BAANKREITS.
Akte nr. 9
Verscheen op 6 mei 1826: NIJENHUIS, Gerrit Jan, wonende te
Harfsen, die de naam aannam van: KLEIN MENSINK.
Akte nr. 10
Verscheen op 6 mei 1826: GROOT BENTINK, Gerrit, wonende te
Gorssel, die de nam aannam van: ROETERDINK.

Zoals reeds vermeld was de gemeente Dorth in 1825 nog een zelf-
standige gemeente en was de burgemeester van Gorssel tevens
burgemeester van Dorth. De gemeente Dorth werd per 1 juli
1831 samengevoegd met Gorssel.
Er was dus een afzonderlijk register van de gemeente Dorth, dat
wij hieronder in zijn geheel laten volgen, daar het maar twee
akten bevat.

"Door Ons President der Regtbank van Eersten Aanleg des
Kwartiers van Zutphen, Provincie Gelderland, is dit Register
bestemd tot het inschrijven der verklaringen van zoodanige
Ingezetenen der Gemeente Dorth, welke ingevolge Zr. Ms.
Besluit van den 8 November 1825 (Staatsblad nr. 74) vaste
geslachtsnamen aannemen, gequoteerd en geparapheerd bevatten-
de twee foliën.

Zutphen, den een en twintig Maart 1826
W.g.A. op ten Noort"
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Akte nr. 1
Op den twintigsten April achttienhonderd zes en twintig, is voor
ons Johan Jacob de Vuller, Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stant der Gemeente Dorth verschenen WIJERTMAN,
Jan, wonende in deze gemeente en heeft verklaard aan te nemen
voor Geslachtsnaam, den naam van MEIJLINK.
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den
Comparant in duplo ondertekend.

W.g.J. Meijlink en J.J. de Vuller, Burgemeester"

Akte nr. 2
Op heden den zesden Mei achttienhonderd zes en twintig, is voor
ons Johan Jacob de Vuller, Burgemeester en Ambtenaar van den
Burgerlijken Stant der Gemeente Dorth verschenen VELTKAMP,
Lammert, wonende in deze gemeente en heeft verklaard aan te
nemen voor Geslachtsnaam, den naam van SIEBERINK.
En is hiervan deze verklaring opgemaakt en door ons en den
Comparant in duplo ondertekend.

w.g. L. Sieberink en J.J. de Vuller, Burgemeester"

Voor genealogen onder ons zijn deze registers van groot belang,
maar we menen ook de niet-genealogen door deze publicatie een
dienst te bewijzen. We vinden deze akten wel heel erg eenvoudig
opgesteld wegens het ontbreken van een woonadres en geboorteda-
tum en -plaats. Het maakt het nazoeken naar voorouders er niet
eenvoudiger op.
Ook zijn er nazaten, die het jammer vinden dat de naamsverande-
ring heeft plaatsgevonden. We kunnen ons nog herinneren dat we
zo'n naamsverandering terloops mededeelden aan de heer Carel
Roeterdink (zie nr. 10 van Gorssel). Hij zei letterlijk: "Daor kan'k
eigenlijk neet blie met waezen". Hij vond de naam Groot Bentink
meer passen bij de boerderij waar hij woonde en dat vonden we
ook heel begrijpelijk. In Gorssel spreekt men ook over "Carel van
Bennink" en iedereen weet wie je hiermee bedoelt.
Onze lezers zullen zich echter afvragen waarom in 1825 een
Koninklijk Besluit nodig was, terwijl onder keizer Napoleon, om
precies te zijn bij het decreet van 18 augustus 1811, de geslachts-
namen reeds moesten worden vastgesteld. Bovendien had men al
moeten voldoen aan de Wet van 6 maart 1818 (Staatsblad nr. 12).
Vermoedelijk had genoemde keizer niet zoveel invloed gehad, dat
bepaalde praktijken ineens zouden worden uitgeroeid. Het zal
vooral op het platteland moeilijk zijn geweest de boerderij namen
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en de geslachtsnamen uit elkaar te houden. Men was gewend de
voornaam van de vader te gebruiken als geslachtsnaam voor ~e
zoon en zo had vader Jan Willems een zoon die dan weer Gernt
Jans (zoon van Jan) heette. De geslachtsnamen die van de boerde-
rijnaam werden afgeleid gaven soms nog meer moeilijkheden, zod-
ra men van boerderij wisselde en de nam aannam van de betrok-
ken boerderij. Genealogen onder ons weten welk zoekwerk dat kan
opleveren. .'
In ieder geval was wel gebleken dat m 1825 het nog met v~?r
iedereen duidelijk was en een Koninklijk Besluit noodzakelijk
werd geacht. Met inachtneming van het decreet v~n ~~11 en ~e
Wet van 1818 werd in artikel Ivan genoemd Koninklijk Besluit
het volgende bepaald: .
"Art. 1. Voor diegenen Onzer onderdanen, welke tot hiertoe nala-
tig zijn gebleven, om overeenkomstig het decreet van den 18d~n
Augustus 1811, eenen vasten geslachtsnaam aan te nemen, en m
plaatse daarvan eenen veranderlijken bijnaam zijn blijven v~eren,
wordt opnieuw een termijn van zes maanden opengesteld, bmnen
welken zij gehouden zullen zijn, zich eenen vasten geslachts~~am
te kiezen en daarvan bij den ambtenaar van den burgerlijken
stand van' derzelver woonplaats de vereischte verklaring af te leg-
gen, in voege als bij hetzelve dec!eet van den 18den Augustu.~
1811, en met bijzondere inachtneming van h~t voor~es~hrev~.nebIJ
artikel 6 bepaald, waarvan de stipte nakommg mitsdien bIJ deze
opnieuw wordt aanbevolen." .
Op grond van dit besluit zijn dus de vorenstaande namen m onze
gemeente vastgesteld.

Uit de Lochemse Courant van woensdag 13 oktober 1909:
De ondergeteekende wenscht aan te ~esteden: .
Het gelijkmaken van 1 Perceel Heidegrond den Witkarnpshoek
genaamd.
Briefjes worden ingewacht voor den 15 October 1909. Aanwijzing
Donderdag a.s. om 2 uur op het terrein.
G.H. Leussink te Harfsen

Uit de Ruurlose Courant van maandag 7 mei 1934:
Eefde, 7 Mei. Urn gevonden ..
In de nabijheid van het erve Springop, waar in November 1929 bIJ
afgraving van een stukje heidegrond een viertal ur~~n gevonden
werd is thans wederom een exemplaar te voorschijn gekomen,
maa; jammer genoeg sterk geschonden.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Rabobank Berkel-IJssel
Gemeente Gorssel

Almen:
Autobedrijf Loman annex Rijwielhandel Dorpsstraat 31-33
Boeltjes Sig. Mag.lKantoorboekhandel, Dorpsstraat 20
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
Woninginrichting Kruissink, Dorpsstraat 46

Eefde:
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30

Gorssel:
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 36D.
Welkoop, Molenweg 38
Verzekeringsadviseur De Boei, Elfuursweg 3A

Harfsen:
Café Buitenlust, Lochemseweg 132

Zwolle:
Uitgeverij Waanders B.V.

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

De contributie bedraagt f. 30,-- per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije
toegang tot de vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk
kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden. De leden buiten de gemeente
betalen hiervoor f 5,-- extra als bijdrage in de portokosten.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel".
Voor contributiebetaling wordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptgirokaart .

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indien mogelijk
op diskette (WP.5.1) met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 7 te Harfsen, is op dins-
dagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de maand
kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie.
Het gemeente-archief is alleen op maandag geopend.

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeente Gorssel
Postbus 19, 7213 ZG Gorssel, tel 0575 498989

Lezingen! dia -avonden
Harfsen 23 oktober 1997, de heer M. Groothedde. ----~"
Eefde 27 november 1997,

de heren H.J. Jansen op de Haar en G. Verstege.
Almen 29 januari 1998, de heer J.W. Teeuwen.

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel


