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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Dit is alweer het laatste nummer van het jaar 2001.
Elk jaar opnieuw zijn wij bevreesd voor minder kopij, doch elk jaar
worden wij door schrijvende leden verrast. Niettemin houden wij
ons altijd aanbevolen voor nieuw bloed.
In het vorige nummer heeft H. Schoenmaker uit Barchem een
artikel geschreven over een straatnaam in Almen en over de col-
lectie Bonger. Vooral dat laatste onderwerp kwam voor ons als een
verrassing. Het is jammer, dat zulke collecties onze gemeente ver-
laten. Het is niet anders, niet te voorkomen. Het is wel goed om
hieraan aandacht te schenken en daarom hebben wij Schoenma-
ker gevraagd om zijn licht nog nader op te steken. Mogelijk dat er
nog iets meer over de collectie kan worden verteld. Schilder Redon
verdient het zeker om nader belicht te worden, misschien kan er
een foto van een van zijn schilderijen in ons blad worden afge-
drukt. Als er in een Nederlands museum nogmaals een tentoon-
stelling aan zijn werken wordt gewijd, dan zal hieraan zeker
publiciteit worden gegeven.
Zo ineens komt deze zaak boven drijven en dat is belangwekkend
en verrassend. Mogelijk heeft u ook zo'n verhaal, laat ons dat dan
weten zodat wij dit in ons blad kunnen laten zien.
Als u dit leest, dan hebben wij de excursie naar Delden en Twente
al achter de rug. Begin augustus was deze trip al volgeboekt. Hoe
het op 11 september verder is gegaan zal later worden verteld.
In ieder geval zijn wij van plan om ook volgend jaar weer een uit-
stapje voor onze leden te organiseren. Onze werkgroep excursies
buigt zich nu al weer over nieuwe plannen en bestemmingen.

Tentoonstellingen

- Kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg. "Aan tafel", een tentoon-
stelling voor jong en oud over de ontwikkelingen in de tafelcul-
tuur vanaf de achttiende eeuw tot heden. Van 10 november
2001 tlm 6 januari 2002.
Openingstijden: dagelijks 13.00 uur-17.00 uur. Gesloten op 21,
24, 25 en 31 december en op 1 januari. Inlichtingen bij Huis
Bergh, telefoon 0314-661281.

- Stedelijk Museum Zutphen, Rozengracht 3. "De gouden eeuw
van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom". Met de
inbreng van kostbare kunstwerken en waardevolle documenten
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uit heel Europa wordt een cultuurhistorisch overzicht gecreëerd
van de belangwekkende periode van het oude hertogdom in de
vijftiende en zestiende eeuw. Aan de hand van de thema's "Het
hertogdom en zijn bestuurders", "Kastelen, steden en handel",
"Kerken, kloosters en religieuze cultuur" en "Boekcultuur"
wordt de bloeiperiode van Gelre opnieuw tot leven gebracht. Een
geweldig deel van het Gelderse erfgoed wordt samengebundeld
tot een zeer interessante expositie. Van 1 december 2001 tlm 10
februari 2002.
Openingstijden: dinsdag tlm vrijdag 11.00 uur-17.00 uur en
zaterdag/zondag 13.30-17.00 uur. Inlichtingen bij het museum,
telefoon 0575-516878.
Deze expositie was eerder te zien in het Niederrheinisches
Museum te Kevelaer en het Museum Het Valkhof te Nijmegen.
Na Zutphen gaat de tentoonstelling naar het Stedelijk Museum
te Roermond.

Beide tentoonstellingen worden door ons warm aanbevolen.

Lezingen seizoen 200112002

Almen: Ons Huis, 15 november 2001
Lezing met na de pauze dia's door de heer dr. E. Jans te Almelo
over het onderwerp "Meester H.W. Heuvel in de volkskunde/Oud-
Achterhoeks boerenleven". Dr. Jans beloofde ons een interessante
avond met mooie verhalen. Aanvang 20.00 uur.

Epse: Hervormde Kerk, 24 januari 2002
Onze eigen G. Verstege uit Harfsen zal een dia-avond verzorgen
met als titel "Drieluik Epse". Goede wijn behoeft geen krans, het
belooft een mooie avond te worden. Aanvang 20.00 uur.

Harfsen: Zaal Buitenlust, 28 februari 2002
De heer Peter Paul Hattinga Verschure uit Deventer zal voor ons
het weer voorspellen aan de hand van oude gezegden. De titel van
zijn verhaal is "Boeren, burgers en buitenlui over het weer". U zult
vast wijzer thuiskomen en vervolgens de parapluie selectiever
gaan gebruiken! Aanvang 20.00 uur.

Eefde:
Op 4 april 2002 hebben wij de zaal in het nieuwe hart van Eefde
besproken.
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Nadere informatie over deze lezing zult u vinden in ons volgende
Markenboek.

Gorssel:
Op 7 mei 2002 zijn wij met onze jaarvergadering weer in Gorssel,
De Roskam. Na de jaarvergadering hebben wij dan weer een spre-
ker. Nadere informatie volgt.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 24
november 2001 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).

Boekbespreking

De "Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving" ver-
zocht ons u te melden dat zij een boekje heeft uitgegeven over de
grenswijzigingen die het dorp Diepenveen in de loop der jaren
heeft ondergaan. Ook de grenswijziging bij de Koerhuisbeek in
1808 staat erin vermeld.
Hieronder volgt een samenvatting van de inhoud.
Op 1januari 1999 ontstond de nieuwe gemeente Deventer, samen-
gesteld uit de oude Hanzestad Deventer en de groene gemeente
Diepenveen. Maar dit was niet de eerste keer dat Deventer het
grondgebied van de buurgemeente nodig had. Ir. G.C. Dogterom
uit Diepenveen heeft de vele grenswijzigingen uitgezocht van de
gemeente Diepenveen, vroeger het schoutambt Kolmschate en
later de mairie Diepenveen in 1812. Reeds in 1795 kwamen er
uiterwaarden van het schoutambt Kolmschate bij Deventer en in
1877 vond er een grondruil plaats. In november 1940 kwam de
Duitse bezetter met een plan om Diepenveen bij Deventer in te lij-
ven. Dit lukte niet, maar in 1963 lukte het wel om Borgele, de
Platvoet, de Keizerslanden en het gebied rond de Douwelerkolk bij
Deventer te voegen. De inlijving in 1972 mislukte, maar Colm-
schate moest wel afgestaan worden en in 1999 was, ondanks veel
protest, de annexatie een feit.
De titel van het boekje (34 blz.) is "Paal en Perk gesteld.
Grenswijzigingen in het schout ambt Kolmschate, later de gemeen-
te Diepenveen". Het boekje is geschreven door Ir. G.C. Dogterom,
het kost f. 10,- en is onder andere te koop bij boekhandel
Praamstra in Deventer. U kunt het ook bestellen bij de heer. L.J.
de Jong, Reiner Zwaeffkenstraat 26,7431 GJ Diepenveen; er komt
dan wel f. 2,50 voor verzendkosten bij.
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HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE GORSSEL

W. van de Kamp

Reeds eerder is het archief van de gemeente Gorsselonderwerp
van gesprek geweest, van studie en van overleg.
De gemeenteraad heeft enige tijd geleden besloten, dat dit archief
op termijn naar Zutphen gaat, dat wil zeggen het wordt dan opge-
slagen en beheerd in het stads archief van Zutphen aan de
Spiegelstraat.
Aan deze toekomstige verhuizing ligt ten grondslag de Archiefwet
van 1995, die op 1 januari 1996 in werking is getreden. De
archiefbeheerders dienen te beschikken over een ruimte die
geschikt is voor het bewaren van archieven, er moet onder andere
een goed klimaatbeheersingssysteem zijn. De archieven moeten op
de juiste wijze geconserveerd en beheerd worden. Eventuele res-
tauraties moeten gedaan kunnen worden.
De gemeente Gorssel beschikt niet over een dergelijke ruimte.
Hoewel in de wet enige tijdsruimte wordt gegeven is men toch
bezweken voor de adviezen en druk van bovenaf en is men tot het
besluit gekomen om de Gorsselse archieven op termijn, binnen een
paar jaar, naar Zutphen te verhuizen. Zutphen spant zich in om
ook andere archieven "binnen te halen".
Het stadsarchief van Zutphen beschikt inderdaad over de moge-
lijkheden om archiefstukken op de juiste wijze te beheren, hoewel
inmiddels is gebleken, dat zich ook daar calamiteiten kunnen
voordoen. En het is verder nog maar de vraag of alle verwachte
archieven in de Spiegelstraat geborgen kunnen worden. Het zou
best eens kunnen zijn, dat over enige tijd in Zutphen een nieuw
archiefgebouw moet worden gebouwd. De enorme kosten hieraan
verbonden zullen dan worden omgeslagen over de deelnemende
gemeenten, dus onder andere Gorssel. Het zal echter een
Zutphens stadsarchiefblijven. Zomanifesteren zij zich nog steeds!
De archivarissen die verspreid over de regio werkten zijn intussen
gecentreerd in Zutphen.
Vanuit Zutphen werkt de heer J. Eefting een dag per week
(maandag) op het gemeentehuis van Gorssel om daar het archief
te beheren en om onderzoekers te woord te staan en te helpen bij
het openleggen van deze archieven.
In Lochem heeft men eerder tot een volledige samenwerking met
Zutphen besloten, zodat ook daar het archief is/wordt overge-
plaatst naar het grote archief van Zutphen. De archieven van de
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gemeenten Brummen, Vorden en Warnsveld zijn ook bij het stads-
archiefvan Zutphen opgeslagen.
De oudheidkundige vereniging De Elf Marken heeft in het verle-
den tal van bezwaren zowel schriftelijk als mondeling tegen ver-
plaatsing van het archief bij de bestuurders van onze gemeente
laten horen. Samenwerking is natuurlijk wel geboden.
Voor onze eigen Gorsselse onderzoekers zullen zich na de verplaat-
sing allerlei praktische problemen voordoen. Voor elke raadple-
ging zullen wij naar Zutphen moeten, waarbij de bereikbaarheid
van het archief, reiskosten en bezoekkosten de eerste hindernissen
zullen zijn.
Het is verder maar te hopen, dat er in Zutphen dan een ingewerk-
te archivaris voor ons beschikbaar is.
Ook zullen aan bepaalde werkzaamheden kosten zijn verbonden.
De sfeer zal verloren gaan ten koste van de zakelijkheid. Het is
voorts de vraag of onze eigen Werkgroep Archiefonderzoek zal blij-
ven bestaan, ondanks de recente uitbreiding met twee man. Het
goede gastheerschap van de gemeente ten spijt! Opheffing zou een
groot verlies betekenen. Een drama voor ons onderzoek!
Kortom, het werk in Zutphen wordt zeker niet gemakkelijker,
ondanks de wat ruimere openingstijden aldaar.

Waarom dan nu deze zaak weer aan de orde stellen?

Ten eerste zijn er thans in Zutphen verschillende ingrijpende
mutaties geweest.
De tijdelijk archiefmanager, archivaris drs. P.W. van Wissing, is
verdwenen en teruggegaan naar het archief van de provincie in
Arnhem. Het is de bedoeling, dat zijn plaats wordt ingenomen
door een functionaris die hoofd van het stads archief wordt èn van
het gemeentelijk museum, een dubbelfunctie dus. Mevrouw
A. Hage-de Lange, archivaris, is ook vertrokken, evenals mede-
werker Chr. Dielsma. Men heeft derhalve thans een ernstig tekort
aan deskundig personeel. Voor een archief in opbouw lijkt ons dat
funest. Mogelijk dat binnen enkele jaren nogmaals door pensione-
ring een volgende vacature ontstaat. De personele problemen lij-
ken derhalve op korte termijn nog niet opgelost.
Ten tweede speelt nu de kwestie van de gemeentelijke herinde-
ling. In het kader van de regionale herindeling zou er wellicht een
mogelijkheid zijn om de zaak anders in te richten.
Waar er nu gesproken wordt over een samengaan van de gemeen-
ten Gorssel en Lochem zou dit element, het archief, een nieuw
punt van onderhandeling kunnen zijn. Nu al wordt in Lochem
gesproken over de bouw van een nieuw, groter, gemeentehuis.
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Na een eventuele samenvoeging zal zeker nieuwe ruimte voor onze
bestuurders en de ambtenaren moeten worden gecreëerd.
In deze situatie zou het toch mogelijk moeten zijn om of een nieu-
we archiefruimte te bouwen of om een bestaand pand geschikt te
maken voor die functie.
Gorssel en Lochem zouden ons inziens (en zeker als er nog een
derde gemeente, Bathmen, bijkomt) een eigen archivaris kunnen
bekostigen. Op die manier zouden wij een prachtig plattelandsar-
chief kunnen scheppen. Wat een weelde zou dat zijn!
Het bestuur van onze vereniging zou deze gang van zaken zeer
toejuichen en wij vermoeden dat ook onderzoekers elders zich hier-
bij zullen aansluiten.
Indien bij de herindeling ook Zutphen wordt betrokken, dan lijkt
een onderhandeling over de plaatsing en locatie van een archief
bijkans onmogelijk. Immers: als de verhuisplannen doorgaan, dan
beschikt Zutphen reeds over ons archief1
Het is echter nog niet te laat. Het bestuur van de gemeente
Gorssel kan nog anders beslissen.
En hoop doet leven !

In dat kader is het toch nog zinnig even stil te staan bij de belang-
rijkheid van ons gemeentelijk archief. Want waar praten wij
eigenlijk over? En waarom is de aanwezigheid van een archief zo
belangrijk?
Het is een van de belangrijkste bronnen van en voor onze
Gorsselse geschiedenis.
Voor genealogisch onderzoek zijn vooral van belang de bewaarde
akten van de burgerlijke stand over de periode 1811 t/m 1902.
Vervolgens sinds 1861 het bevolkingsregister van onze dorpen,
waarin u de inwoners per huis kunt vinden, families en inwonende
knechten en dienstboden.

In het Gorssels archief zijn onder andere opgeslagen:

- De oude markenboeken, bijvoorbeeld Gorssel van 1560-1832,
Eschede van 1546-1842 en Angeren van 1615 tot 1894

- De archieven van de opgeheven gemeente Kring van Dorth
- De notulen, notities, agenda's, brieven, begrotingen en dergelij-

ke van de gemeente Gorssel vanaf 1811 tot heden
- Diverse archieven van allerlei (overheids)commissies
- De archieven van enige particuliere personen en/of instellingen
- Lijsten van oude kaarten, plattegronden en nog vele andere

kleinere zaken
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- Archief van de ''Vereniging voor de administratie van de grind-
weg van Gorssel naar Bathmen" (1854-1921) en van de "Dorps-
vereniging Gorssel tot Nut van 't Algemeen" (1878-1921)

- Kadasterkaarten

Dit alles vertegenwoordigt een enorme cultuurschat, een deel van
ons cultureel erfgoed!!
Hierop moeten wij zuinig zijn en anderzijds de mogelijkheden van
openbaarheid niet in de weg staan. Dit kan dan het beste geschie-
den via een eigen archiefdienst van de gezamenlijke gemeenten.
(Hoe zou die nieuwe gemeente eigenlijk moeten gaan heten?
Gorslo? Gerstlo?)
Nieuwe ontwikkelingen zullen na concentratie van de archieven
op ons afkomen.
De Rijksarchivaris dr. M. van Boven te Den Haag onderstreepte
in een interview in De Telegraaf van 15 november 1997 de
belangrijkheid van openbaarheid van een archief. Alle archieven
mogen na 20 jaar ingezien worden, zodat hierdoor eigenlijk de
democratie wordt gediend. Het is dan namelijk nog mogelijk om
een overheid ter verantwoording te roepen. Hij noemt het archief
dan ook de bakermat van onze democratie.
De vaderlandse geschiedenis heeft er op die manier een dimensie
bijgekregen.
De toegankelijkheid van de archieven moet natuurlijk aangepast
worden aan de wensen en mogelijkheden van onze tijd. De compu-
ter heeft duidelijk zijn intrede gedaan in de archiefwereld en infor-
matie via internet begint gewoonte te worden. Uiteraard zal het te
kostbaar worden om alle archiefstukken op internet te zetten,
doch met alleen de korte inhoud en de vindplaatsen zou een gewel-
dige sprong voorwaarts gemaakt worden.
Om hieraan mee te werken zou voor onze gemeente (archivaris in
volledige dienst) een prachtig object zijn.
Een groot centraal archief in Zutphen, dus buiten onze invloed-
sfeer en met alle bezwaren zoals eerder vermeld, is dan niet meer
noodzakelijk. De moderne tijd komt ons tehulp.
Het uiteindelijke doel om het archief in onze gemeente te houden
(oude of nieuwe indeling) heeft dan ook onze voorkeur. De bereik-
baarheid en het "baas-zijn" over het eigen archief moet toch aan-
spreken.

Het Gorssels Archief in Gorssel.
Wie wat bewaard heeft wat!
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MIDZOMERAVONDWANDELING IN ALMEN

R. Boschloo

Voor de eerste keer werd door de oudheidkundige vereniging De
Elf Marken een midzomeravondwandeling georganiseerd, en wel
op 21 juni 200l.
Na kwart over zeven 's avonds ging het vanaf De Baankreis in
Almen in vier groepen via het Dokterslaantje naar de Hogen-
kampsweg. Vroeger was die weg bij de mensen in de buurt bekend
als "De nieje grinte". De weg werd overgestoken om naar "Rust
Roest" te gaan, een zomerhuisachtig houten gebouwtje dat vroeger
nog de naaischool geherbergd heeft. Vanuit De Ehze werd daar
naailes gegeven aan meisjes uit de omgeving. In de Tweede
Wereldoorlog heeft er nog een uit Duitsland gevluchte journalist
uit Gelsenkirchen met zijn vrouw ondergedoken gezeten. In 1943
is hij daar opgepakt en later in Berlijn ter dood gebracht. Zijn
naam was Alfred Zingier. Zijn vrouw is uit een vrouwenkamp
bevrijd. Haar naam, Margarethe, leeft onder andere voort in de
benaming van een straat in Gelsenkirchen. Op Margarethehof
staat het Alfred Zingier Heim. Momenteel is Rust Roest perma-
nent bewoond en is evenals De Ehze en het Baankreisbos eigen-
dom van het Geldersch Landschap.
Verder ging het langs de buitenzijde van de gracht naar het land-
goed Ehzerwold. Op die plaats werd in 1841 het huis De
Hogenkamp gebouwd, waar onder anderen gewoond heeft baron
Otto van Wassenaer, die van 1887 tot 1911 burgemeester van
Gorssel was. De Hogenkamp werd in 1914 afgebroken om plaats te
maken voor het P.W. Jansen Ziekenhuis. Via bestemmingen als
sanatorium, verpleeghuis en asielzoekerscentrum is het nu een
conferentieoord (Ehzerwold). Aan de binnenzijde van de Ehzer-
gracht is nu in de barakken voor de zusters een kleine opvang voor
asielzoekers, een zogenaamd AVO.
Achter het Ehzerwold langs lopende ging het vervolgens naar de
Velhorsterstuw in de Berkel, waar men uitzicht heeft over ver-
schillende boerderijen. In de gemeente Lochem liggen onder ande-
re Het Weggelhorst en De Kloekhorst en in onze gemeente Gorssel
Het Bouwhuis, Ehzerman, Spitholt en Holtmark. Dicht tegen het
Ehzerwold stond de boerderij Boskamp, waar de familie
Schoneveld woonde. Deze boerderij is afgebroken. Er is een land-
huis in aanbouw met de naam Klein Ehze. Een herinnering aan
Klein Ehze dat dichter bij de Ehzerallee gestaan heeft, van onge-
veer 1816 tot 1917.
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Voor De Ehze langs liep men nu via de Ehzerallee naar de Hogen-
kampsweg, de oprit naar de Ehze met de mooie ronde brug met
het hek erbij (dat niet het originele hek is, zoals bekend mag wor-
den verondersteld bij de meeste lezers van Ons Markenboek), en
verder naar het Baankreisbos. De wandeling ging vervolgens via
de slagboom ;ran Het Geldersch Landschap het bospad op, langs
enkele prachtige oude beuken, en terug naar De Baankreis.
Elke groep wandelaars had een of twee begeleiders, die allerlei
~etenswaardigheden wisten te vertellen. Mede dankzij het prach-
tige weer was het een goede avond. Er waren ongeveer vijfendertig
deelnemers, waaronder een zevental campinggasten. Na afloop
was er koffie.
Al met al een initiatief dat voor herhaling vatbaar is.
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"ONS GEBOUW", DE KERK VAN HARFSEN

W. van de Kamp

Van "oud gebouw" naar "ons gebouw" lijkt alleen maar een woor-
denspel, maar dat is het in de onstuimige periode van na de
Tweede Wereldoorlog niet geweest.
Oud-Harfsen, in de omgeving van de Harfsense Beek, lag door oor-
logsgeweld volkomen in puin, de meeste boerderijen waren in april
1945 een prooi van de vlammenwerpers geworden. Het koppige
restant van de Duitse horden werd uitgerookt en uitgebrand. De
Duitsers waren weg en vol elan begon men met de wederopbouw
van boerderijen en huizen.
De oude kapel van Harfsen was reeds in 1860 afgebroken en dit
gecombineerd met de ramp van de Tweede Wereldoorlog heeft er
mede toe geleid, dat nieuw Harfsen ontstond.
Een nieuw centrum werd langzamerhand gevormd langs de
Lochemseweg, de zogenoemde Veldhoek. Reeds in 1883 was daar
langs de weg een school gekomen. De stoomtram van Deventer
naar Borculo, 1885, had daar een stopplaats en de Coöperatieve
Aankoop Vereniging Almen-Harfsen kreeg er in 1923 een eigen
laad- en losplaats.
De oude kapel was destijds, sinds 1843, onderdeel van de
Hervormde kerk in Almen. Na de afbraak had Harfsen geen kerk-
gebouw meer en moesten de leden van de kerk weer naar Almen.
Natuurlijk gaf de grote afstand, vooral in de winter, problemen.
De jeugdvereniging moest een nieuwe plek krijgen en daarom
kwam in 1892 aan de huidige Reeverweg een gebouwtje, gesticht
door de Christelijke Jongelingen Vereniging. Dit gebouw is nadien
enkele keren vergroot en allengs besloot men om vanuit de kerk in
Almen ook in dit CJV-gebouw erediensten te houden.
Dominee G.A. Pasma uit Almen stelde in de oorlog de slechte
behuizing aan de orde en legde de kiem voor nieuwbouw. Helaas
kon deze dominee het uiteindelijke resultaat niet meer meemaken,
hij werd op 7 oktober 1944 door de Duitsers gearresteerd en naar
Duitsland getransporteerd. Op 22 april 1945 stierf hij in het con-
centratiekamp Wöbelin.
Na de oorlog was de verbinding met Almen geheel verbroken door-
dat de brug over het Twenthekanaal op het laatste moment door
de Duitsers was opgeblazen. Hierdoor werd de stichting van een
eige~ kerkgebouw urgenter en de nieuwe predikant van Almen,
dommee J. Streefland, pakte de draad weer op.
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Op 11 september 1948 werd de Stichting Ons gebouw opgericht.
Deze nam het oude gebouw over van de CJV en hield zich daarna
bezig met plannen voor verbouw, maar ook met plannen voor
nieuwbouw. De kerkvoogdij kocht een stuk grond voor de bouw
van een kerk en een pastorie, zodat de nieuw benoemde wijkpredi-
kant, ds. W.J.H. Baart, daar kon wonen en de erediensten kon
houden. Er moesten echter nog heel wat problemen worden opge-
lost voordat het zover was. Ds. Baart vertrok echter en ook hij kon
dus niet meer genieten van een nieuw huis en een echte kerk.
De nieuwe predikant werd ds. D. Keuning en hij was de eerste die
in de nieuwe pastorie aan de Bremweg kon gaan wonen en zijn
gemeenteleden in de nieuwe kerk, Ons gebouw, kon gaan toespre-
ken.
Op 21 juni 1951 heeft mevrouw W.A. Pasma de eerste steen
mogen leggen en op 2 april 1952 was de grote dag van de opening
van de kerk. Harfsen was van een oud gebouw naar een nieuw
gebouw gegaan en maakte mede hierdoor een nieuwe start.
Het interieur van de nieuwe kerkzaal kreeg in de loop der jaren
een ander aanzien, werd aangepast en gemoderniseerd.
In 1955 kwam er een nieuw echt orgel en ook dit orgel is in de loop
der tijden gemoderniseerd.
Buiten, voor de kerk, werd vooral door toedoen van mr. W.H.
Fokkema Andreae, een klokkenstoel geplaatst en de kerk zorgde
voor een echte luidklok.
Zo kwam dus in Harfsen een prachtig kerkgebouw tot stand, een
wijkkerk van Almen. Want kerkelijk gezien hoorde Harfsen nog
steeds bij Almen. Hierin kwam verandering, want per 1 januari
1961 werd Harfsen zelfstandig. De predikant was toen ds. A. van
Leeuwen die tot 28 februari 1971 in Harfsen bleef.
In de loop der jaren is de kerk verbouwd en aangepast aan de ver-
anderende wensen van de kerkenraad. Ook het interieur kreeg
een ander aanzien en zo beschikt de kerk van Harfsen in 2001
over een adequaat gebouw.
In 1970 is het oude gebouw verkocht aan de Rabobank en die heeft
in 1971 aldaar een nieuw bankgebouw gerealiseerd.
De rekenaar heeft inmiddels meegerekend en merkt op, dat dus in
dit jaar het nieuwe kerkgebouw vijftig jaar bestaat. De kerkelijke
gemeente is dit jaar veertig jaar zelfstandig.
Deze gebeurtenissen wilde men in Harfsen best weten en vieren.
Ze zijn er gepast trots op.
Op 28, 29 en 30 september jongstleden zijn deze feiten herdacht en
gevierd. Onze vereniging De Elf Marken heeft voor de expositie op
29 september materiaal beschikbaar mogen en kunnen stellen.
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Harfsen in 1915; kruispunt Reeverweg/Lochemseweg.
Linkerkant "Ons Gebouw"
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De kerkenraad heeft een jubileumboekje laten verschijnen dat in
overleg met de jubileumcommissie is geschreven door de heer J.G.
Bleumink. In dit handzame boekje is de geschiedenis van de kerk
van Harfsen vastgelegd. Er zijn vele foto's geplaatst en het geheel,
104 bladzijden, is voorzien van een kleurrijke omslag.
Met de jubileumcommissie zijn wij van mening dat dit boekje een
"open boek" is geworden!
Een gelukwens voor Harfsen is derhalve op zijn plaats.

Bronnen:
Jubileumboek "De kerk van Harfsen"
"Twee Marken Gemerkt"

AANGEBRAND
Een gedicht van A.c.W. Staring, 1827

Aagt Morsebel nam kleine Piet
in kost, en als het kind, te middag aangezeten,
Haar soms zijn walging merken liet:
De vieze bijsmaak van heur knoeiseis werd geweten,
Aan kaarsvet, roet, noch snuif;
't was altoos: "Lekkertand,
Wat zou het zijn, als aangebrand?"
Nu kwam er eens een schotelvol groen eten
Te voorschijn, die Kok Aagt spinazie had geheten:
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op 't bord gesmakt
Hij roert er in; hij vindt twee achterpooten
Van d'armen kikvorsch, onder 't warmoes kort gehakt,
En legt, met de oogen half gesloten,
Zijn eetvork neer, terwijl hij vraagt:
"Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?"
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IN HET DAL VAN DE EEFDESE BEEK

H.J. Jansen op de Haar

Korte inleiding

Dat er in de omliggende gemeenten ook verontruste burgers zijn
die vraagtekens zetten bij datgene wat de vroede vaderen voor
hun burgers hebben uitgedacht, bleek ons uit een verzoek van de
Werkgroep Conciliair Proces uit de gemeente Warnsveld en
Zutphen, waarbij werd gevraagd gegevens te verstrekken over de
bedreigde gebieden nabij de landgoederen Klaphek en Den Dam,
aan de zuidkant van het kanaal en grenzend aan Zutphen. Een en
ander in verband met een wegomlegging via de Polbeek en tussen
de huizen van het plan de Polbeek en de grens met genoemde
landgoederen.
De reden van het verzoek van genoemde werkgroep was, dat men
bezig was een excursie te organiseren voor raadsleden, werkgroep-
leden en andere belangstellenden uit Zutphen, Warnsveld en
Gorssel om de zogenaamde bedreigde "groen"gebieden in Zutphen,
Warnsveld en Gorssel te gaan bezoeken, waardoor het voor iedere
belangstellende duidelijk zou zijn, welk waardevol cultuurbezit
wordt bedreigd door de plannen voor wegenaanleg en dergelijke.
Men betrok daarbij ook het Gorsselse grondgebied tussen de
Eefdese Beek en het Twenthekanaal, mede in verband met het
Zutphense voornemen een industrieterrein aan te leggen aan de
noordzijde van genoemd kanaal en het plan daar ook een brug
over het kanaal te leggen ter ontsluiting van het industrieterrein
De Mars van Zutphen. Deze brug zou dan ten westen van de
Eefdese brug komen. Voorzitter en secretaris van deze werkgroep
zijn de heren D. Mooy te Zutphen en J.Ph. Laman Trip te Warns-
veld. Het doel van deze werkgroep is bescherming te bieden aan de
bedreigde "groen"gebieden, het geven van voorlichting enzovoort,
een en ander tot behoud van waardevol historisch cultuurland-
schap, zoals is bedoeld in het provinciaal rapport uit 1998 (WCL
De Graafschap, Raap-Rapport 305, eindversie 20-011998).
Omdat onze oud-voorzitter verhinderd was, heeft de heer W. Verholt
namens onze vereniging deze excursie op 4 juli jongstleden bijge-
woond. Wegens grote belangstelling is er nog een tweede excursie
gevolgd.
In verband met het vorenstaande hebben we het dal van de
Eefdese Beek in kaart gebracht vanaf de Elzerdijk (Voortmans-
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brug) tot aan de uitmonding van de beek in het Twenthekanaal,
onder vermelding van huizen en bedrijven. De van oorsprong in
dit gebied liggende agrarische bedrijven worden daarop vermeld,
met een even nummering voor de noordzijde van de beek en een
oneven nummering aan de zuidzijde. De toelichting geeft dan wat
gegevens, alsmede het jaartal wanneer het huis of de boerderij
voor het eerst in de geschiedenis wordt vermeld.
Aangezien wij het van groot belang achten dat ook onze lezers
weten over welke belangrijke zaken het in Eefde gaat en welke
cultuurhistorische en archeologische landschappen daarbij betrok-
ken zijn, menen wij er goed aan te doen deze gegevens te publice-
ren.
In dit verband kan nog worden opgemerkt dat, als de samenvoe-
ging in de toekomst van Gorssel, Bathmen en Lochem door zou
gaan, een industrieterrein voor Eefde aan het Twenthekanaal
geheel overbodig is, daar Lochem reeds beschikt over een dergelijk
industrieterrein aan het Twenthekanaal.
Tevens zou dit nog een voordeel kunnen opleveren voor onze ver-
eniging, daar ons gemeente-archief, samen met dat van Bathmen,
Laren en Lochem, groot genoeg zal zijn om het gezamenlijke
archief in eigen gemeente te houden. Voor de excursie, hierboven
vermeld, hebben we de hierna volgende inlichtingen verstrekt,
waarvan bij de gehouden excursie dankbaar gebruik van is
gemaakt.

In het dal van de Eefdese beek

De oorsprong van de beek moeten we zoeken in Verwolde, gemeen-
te Lochem. Door het samengaan met kleine beekjes komt de
Verwoldese beek vervolgens in Laren en via Laren in Harfsen,
waar de naam wordt gewijzigd in de Harfsense Beek.
Het beekdal is van oudsher in trek bij de landbouwer, want veel
gemengde bedrijven zijn te vinden in het beekdal van deze beek.
Ook het dorpje oud-Harfsen lag met haar kapel aan de oever van
deze beek vanaf de twaalfde à dertiende eeuw.
Nabij de Elzerdijk en wel bij de Voortmansbrug komt de beek als
Eefdese Beek Eefde binnen, vanuit de marke Harfsen in de marke
Eefde, en blijft aan de noordzijde de grens vormen tussen Eefde en
Angeren. Vanaf de Nachtegaalstraat wordt de noordzijde de mar-
ke Rijsselt en zuidzijde de marke Angeren. De marken zijn in de
negentiende eeuw opgeheven en de taak van de marken kwam in
handen van de burgerlijke gemeente Gorssel. Het onderhoud van
de beken viel onder de zorg van de gemeente. In de twintigste
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eeuw werd deze taak overgenomen door de waterschappen.
Ook de boerderijen aan de noordzijde in Eefde aan de Schurink-
laan en Harfsensesteeg (oud-Eefde) zijn te vinden in het beekdal,
op de rand van de Eefdese Enk.
De brug in de Zutphenseweg is van ouds een stenen brug. Toen de
Fransen in november 1794 hiervan gebruik wilden maken was de
aanvoerweg zo slecht begaanbaar wegens vorst en ijs dat deze
troepen aan de oostzijde via De Boedelhof en Het Haveke de beek
zijn overgetrokken, in de richting van de heide tussen Eefde en
Gorssel. De beek ligt in het oude cultuurlandschap. Het WeL rap-
port van de Provincie heeft het gebied ook aangemerkt als zeer
waardevol cultuurlandschap met zeer hoge archeologische waarde.
De boerderijen van Eefde zullen wij hieronder noemen vanaf de
Elzerdijk aan de oostkant van Eefde. We volgen dan eerst de
noordzijde van de beek, waarbij de boerderijen even zijn genum-
merd. De boerderijen aan de zuidzijde zijn van oneven nummers
voorzien.
Een duidelijk kaartje voegen we hieraan toe. (zie bladzijden 20 en 21)

Noordzijde:
2.Vriezekolk, bekend gewaard erf in de marke Harfsen in 1421,
in de zeventiende de eeuw bezit van het Oude en Nieuwe
Gasthuis te Zutphen.

4. Boerderij Kneppel of Kweppel, bekend uit de Verpondings-
rekening uit 1646.

6. Het Peppelenbosch, eveneens bekend uit de Verpondingsre-
kening van 1646.

8. Het Barge, buitenplaats van 7 ha, bekend uit de vijftiende
eeuw.

10. Uterink, maakte evenals bovengenoemde boerderijen, deel uit
van oud-Eefde, reeds bekend in 140l.

12.Boerderij Schurink, reeds bekend in 1494.
14. Teenk, ook reeds bekend in 140l.
16. Jolink; in 1378 heeft Kreyinck Jolink in leen.
18. Ensink, plaats waar nu een flatgebouw is verrezen, bekend uit

1494, met de boerderijen Smeenk en Ylmerink, behorend tot
oud-Eefde en de marke Eefde.

20. Nuessinck, hoofdhofvan de marke Eefde, waar de markeverga-
deringen plaats vonden; thans bevinden zich op deze plek de
nieuwe woningen aan de Beeklaan. We zijn nu de Zutphense-
weg gepasseerd.

22. Het Gotink ligt op de uiterste oostgrens van de marke Rijsselt
en is bekend uit de zeventiende eeuw.
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24. Het Wassink is reeds bekend in 1337.
26. De Hongerinkkamp is bekend in de achttiende eeuw.
28. De Huete of Rijsselthoeve is de oude boerderij waarmee de

Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray indertijd is gestart,
maar was reeds bekend in 1646, horende onder Het Rijsselt.

30. Het Rijsselt, thans Nederlandsch Mettray (sedert 1851), ge-
noemd in 1105, maar bestond reeds in 1046. Het was bekend
als hoofdhof, die tienden gaf aan de Walburgkerk te Zutphen.
In 1494 wordt de proost van het Kapittel te Zutphen genoemd
als eigenaar namens de proosdij. In 1378 werd de familie Van
der Capellen reeds beleend met deze goederen. Zij waren erf-
markerichter van de marke Rijsselt. De boerderijen, behorend
onder de marke Rijsselt, onder meer Valcke, Eggink, Swaving
en Huete, waren in handen van kerkelijke of geestelijke instel-
lingen: namens Eggink was dit Het Bornhof en namens Het
Valcke de graaf van Zutphen. De grens met Zutphen was in die
tijd de Polbeek.
De marke vergaderde vaak bij de waard in het Fort de Pol. Het
fort lag in de marke Rijsselt, naderhand gemeente Gorssel. De
Eefdese Beek kwam samen met de Polbeek in de IJssel. Deze
toestand is veranderd bij het graven van het Twenthekanaal,
waardoor het Fort De Pol aan de zuidkant van het kanaal
kwam en naderhand tot de gemeente Zutphen ging behoren.

32. Boerderij Swavinck, waarvan beweerd wordt dat het nog ouder
zou zijn dan Het Rijsselt.

34. Nijhuis, ook behorend tot de groep landbouwbedrijven van Het
Rijsselt.

36. Het Valcke had waarschijnlijk vóór de zestiende eeuw een
andere naam. Het is dus zeer oud.

38. Het Eggink, ook één van de oudste bedrijven in deze buurt,
was al een gewaard erf in 1369. Het is op een terp gebouwd en
was dus waarschijnlijk vóór de aanleg van de dijken langs de
IJssel reeds bewoond.

Volgens het WCL rapport van de Provincie Gelderland vallen alle
genoemde huizen vanaf nummer 22 (Gotink) onder de noemer van
waardevol cultuurlandschap met hoge cultuurhistorische en
archeologische waarde. Het is te gek dit prachtige landschap op te
offeren voor een wegomlegging van tijdelijke aard, die geen oplos-
sing biedt voor het verkeersprobleem van Eefde. Bovendien moet
nooit toestemming worden gegeven voor een bedrijven terrein aan
de noordzijde van het Twenthekanaal. Laat dit archeologisch
archief met rust in de naaste toekomst. Gorssel kan profiteren van
het bedrijventerrein te Lochem.
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We willen nu vervolgen met de zuidzijde van de Eefdese beek.

1.Boerderij De Voort aan de Elzerdijk, nabij de Voortmans brug.
Het goed hoorde oorspronkelijk bij Het Elze, dat reeds bekend
is in de vijftiende eeuw.

3.Het erve De Pas komen we al tegen op de verpondingslijst van
Kreyinck in 1646. Het behoort dan toe aan de familie Knoppert,
die in 1832 nog als eigenaar te boek staat. Thans wordt het
bewoond door de familie Aalderink.

5.De havezate en boerderij De Boedelhof, waarvan alleen nog een
bouwhuis over is. Het is in het bezit geweest van de familie
Van der Capellen, daarvoor van de familie Yseren.

7.Het Haveke was van oorsprong ook een boerderij, vermoedelijk
was dit het Hof te Angeren die in 1290 al bekend is, hoewel
daarmee ook de boerderij Het Have kan zijn bedoeld. Dat is
dus onzeker. In ieder geval rustte het erfmarkerichterschap op
Het Haveke, dat werd uitgeoefend door de eigenaar van dit
huis. (De heer Van der Capellen van De Boedelhof was in veel
gevallen de markerichter van Angeren.) Pas in de tweede helft
van de negentiende eeuw wordt naast de boerderij een land-
huis gebouwd. Het park is voor het publiek toegankelijk, een
mooie wandeling in het dorp Eefde. De Eefdese beek meandert
aan de noordgrens van dit landgoed. De beek is bij de boerderij
De Pas dan al gesplitst en een groot deel van haar water gaat
richting Twenthekanaal, onder de Kapperallee door en mondt
dan uit in het kanaal tussen de sluis en Eefdese brug.
De oorspronkelijke beek blijven we volgen van Het Haveke
langs Het Spyk richting Rijsselt, om uiteindelijk ook uit te
monden in het Twenthekanaal tussen De Luchte (21) en
Eggink (38).

9.Het Spyk was vroeger een stuk grond aan de beek, waar een
doorwaadbare plaats was. Hier ligt nu de stenen brug in de
Zutphenseweg. In de zeventiende eeuw was Het Spyk een boer-
derij en in de loop van de negentiende eeuw een buitenplaats
met boerderij. De boerderij is in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw opgeheven. De beek meandert langs de noordgrens
van het park.

11.Boerderij Het Have, inmiddels opgeheven in verband met de
nieuwbouw achter Het Spyk.

13.Het Hungerink, ook reeds bekend in de vijftiende eeuw.
15. Het Meyerink, gewaard erve van de marke Angeren. In de vijf-

tiende eeuw was het bekend als een Zutphens leen (families
Lerinc, Steenbergen en Gruters).
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17.Het Menkveld, boerderij aan de Meyerinkstraat.
19.Paardekamp, boerderij bekend uit de zeventiende eeuw.
21.De Luchte was nauw verbonden met Het Meyerink, wordt al

genoemd in de zeventiende eeuwen is een tijdlang ook als her-
berg bekend geweest.

23.Het Zuerlo, in hoofdzaak verdwenen in het Twenthekanaal en
in de vijftiende eeuw bekend als het Zoderlo. Het was een ge-
waard erf in de marke Angeren, waartoe verder de volgende er-
ven behoorden: Het Haveke, De Wolzak, De Hulst of De Laat-
ste Stuiver, Het Hungerinck met De Luchte, Het Meyerinck en
Het Have. Zuerlo was verdeeld onder Het Bornhof en vijf parti-
culiere eigenaren, totaal 11,5 ha, waarvan Bornhof 3,5 ha
bezat.

,,)(tri Spijk",
êefde.
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GEVELSTENEN (4)

Werkgroep genealogie

tV

"Een vergeten generatie" noemt de heer A.J. Brummelman te
Almen het echtpaar dat vereeuwigd is op een gevelsteen in het
achterhuis van De Plaggenberg in Harfsen: J.S.-M.H. 1884.
De letters staan voor Jan Spiegel, geboren op De Plaggenberg op
11 maart 1842 als zoon van Gerrit en Willemken Sieberink, en
Maria Mecheldina Heuvel, die in Laren het levenslicht zag op 29
mei 1841 als dochter van Jan Willem en Hendrika Johanna
Dijkerman. Zij trouwden in Gorssel op 22 september 1864 en kre-
gen acht kinderen, waarvan er echter vijf - allen jongetjes - maar
heel kort leefden. Drie meisjes haalden het wel en de oudste doch-
ter, Hendrika Johanna, geboren op 20 februari 1867, huwde op
26 juni 1886 in Gorssel met Jan Willem Brummelman, geboren
op 15 februari 1859 als zoon van Derk en Magdalena Smeenk. Zo
kwam de familie Brummelman op De Plaggenberg en dat zou tot
in 1998 zo blijven.
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In het boek "Twee Marken Gemerkt" worden Jan Spiegel en Maria
Mecheldina Heuvel niet als bewoners van De Plaggenberg
genoemd; inderdaad: het lijkt een "vergeten generatie". Dat komt
- kunnen wij u nu vertellen - omdat zij abusievelijk eenmaal ont-
breken in de index op het bevolkingsregister (voor de ingewijden:
de zogenaamde groene boeken) en dan juist in de periode 1860-
1870. Een schrijver, die de historie van een aanzienlijk aantal
boerderijen moet vastleggen, heeft doorgaans wat haast. Hij zal
hier iets gedacht hebben als "verhip, waar zijn Jan en Maria in de
periode 1860-1870 gebleven?" en deze vraag vervolgens vakkundig
hebben omzeild!Wij hebben wat meer tijd en hebben de omissie in
het boek nu dus kunnen verklaren.

BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE GORSSEL (7)

H.J. Jansen op de Haar

In onze vorige publicaties over dit onderwerp hebben we geen mel-
ding gemaakt van het "kerkhofje" nabij het Hulze in Harfsen, gele-
gen aan de Huizerdijk in Harfsen en van het kerkhof nabij de RK
kerk te Joppe.
Een aandachtig lezer van onze artikelen vroeg ons of wij deze
plaatsen waren "vergeten" of dat hierover nog een publicatie kon
worden verwacht.
Het is wel begrijpelijk, als men ter plaatse nog niet zo goed bekend
is, dat deze vragen worden gesteld, terwijl bovendien niet alle
lezers bekend zijn met alle reeds verschenen artikelen in ons tijd-
schrift. Zo is bijvoorbeeld in Ons Markenboek (11de jaargang,
nummer 1, bladzijde 22 e.v.) een artikel geschreven door wijlen de
heer G.J. ter Mull uit Eefde over het kerkhofje bij het Hulze.
Bovendien is hierover een artikel verschenen in Archief (1978,
bladzijde 41148),het Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging
De Graafschap, van de heer J. Harenberg uit Zutphen. Met toe-
stemming van de auteur zou dit artikel te zijner tijd kunnen wor-
den opgenomen in Ons Markenboek.
De katholieke begraafplaats te Joppe is bij het gereedkomen van
de kerk in het jaar 1868 ingericht en we hopen later hieraan een
artikel te wijden.
In de loop van ons onderzoek zijn er al heel wat vragen gesteld,
doch tot op heden heeft nog niemand gevraagd hoe het met de
begraafplaats gesteld was in de toen nog zelfstandige gemeente
Dorth, die pas bij onze gemeente werd ingelijfd in 1831, waardoor
er op 1juli van dat jaar een einde kwam aan haar zelfstandigheid.
Aangezien het archief van de voormalige gemeente Dorth in het
archief van onze gemeente is ondergebracht was het eenvoudig na
te gaan hoe werd gereageerd in Dorth op het bewuste besluit van
de provincie Gelderland van 5 september 1827, betreffende het
verbod op het begraven van de lijken der afgestorvenen in de ker-
ken en op de kerkhoven binnen de bebouwde kom.
De gemeente Dorth had geen eigen begraafplaats, en aangezien zij
kerkelijk van oudsher onder Bathmen hoorde, was het vrij logisch
dat men zich zou wenden tot het gemeentebestuur van Bathmen.
We waren echter wel benieuwd hoe de vroede vaderen van Dorth
hebben gereageerd op genoemd besluit van 5 september 1827.
Zoals bekend ligt de gemeente Bathmen in de provincie Overijssel
en in die provincie werd een dergelijk besluit pas genomen op 20
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mei 1828. We vonden een overeenkomst tussen Bathmen en
Dorth van 21 en 29 oktober 1829, getekend door de raad van Bath-
men en de raad van Dorth. Het lijkt ons juist deze overeenkomst
in haar geheel over te nemen, met vermelding van de namen van
de raadsleden die de overeenkomst hebben getekend.
De overeenkomst luidt als volgt:

"Alzo ingevolge Besluit van hun Edele Groot Achtbare Heren
Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel van den 20 Mei
1828, 1ste divisie nr. 11, door het Gemeente Bestuur van Bathmen
een nieuwe Begraafplaats buiten de kom der Gemeente moest
worden aangelegd, en het Gemeente Bestuur van Dorth verlangt,
dat de ter aarde bestelling van de lijken der afgestorvenen in de
Kring van Dorth te Bathmen mag blijven voortduren, is tengevol-
ge daarvan tusschen de ondergeteekenden Leden van de Gemeen-
te Raad van Bathmen en de mede Ondergeteekende Leden van de
Gemeente Raad van Dorth, de laatstgenoemden op autorisatie van
Hun Edele Groot Achtbaren de Heren Gedeputeerde Staten der
Provincie Gelderland, bij besluit van den 13 Augustus 1828 H 2,
en behoudene Hun Edel Groot Achtbaren nadere Approbatie, bij
minnelijke Schikking de navolgende Overeenkomst getroffen.
Het Gemeente Bestuur van Bathmen vergund aan het Gemeente
Bestuur van Dorth, dat bij voortduring de lijken van de afgestor-
venen in de Kring van Dorth op de nieuw aangelegde Begraaf-
plaats te Bathmen ter aarde worden besteld; en zulks onder zelf-
den Voet en tegen Voldoening der Zelfde regten als de afgestorve-
nen in de Gemeente Bathmen.
Het Gemeente Bestuur van Dorth verplicht zich, dat de Ingezete-
nen hunner Gemeente Zich bij de begraveningen te Bathmen, zul-
len moeten gedragen, overeenkomstig en onderwerpen aan de
Wetten, Besluiten en Reglementen der tot regeling van het begra-
ven der lijken, aldaar zijn of zullen worden vastgesteld. Verbinden
Zich hetzelve wijders, om voor het mede gebruik der Begraafplaats
aan de Gemeente Bathmen te Voldoen, de som van Een Honderd
Guldens, Een en Vijftig Cent, zijnde het aandeel, berekend naar
het Zielental in de gezamenlijke kosten ad f 511,41 voor den aan-
koop, en het lijkrnaken van den grond tot de nieuwe Begraaf-
plaats, als mede voor de afsluiting en omheining van Dezelven.
Tot nakoming dezes kiezen Partijen domicilie ten huize van den
tijdelijken Burgemeester te Bathmen.
En zijn hier van twee eensluidende gemaakt en door de
Contracterende Partijen geteekend te Bathmen en Dorth den 21
en 29 October 1829.
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De Leden van het Gemeente Bestuur van Bathmen, W.g.H. Pakkert,
Burgemeester, W. Bessem, W. Schurink, A. Beekhof, G. Koersen,
G. Wibbelink en G.J. Rietman.
De Leden van het Gemeente Bestuur van Dorth, J.J. de Vuller,
Burgemeester, D. Venhorstink, J. Meilink, A. Scholthof, K. Steegink
en C. Hietkamp.
Aldus goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie
Gelderland, bij besluit van den 9de november 1829, nr 28.
Mij bekend, de Griffier der Staten, M. Vitringa."

Meer over de gemeente Dorth zullen we een volgende keer publice-
ren daar we pas kort geleden begonnen zijn de archiefstukken
var:.Dorth nader te bekijken. Het resultaat hiervan zullen we op
de gebruikelijke wijze opnemen in Ons Markenboek.
De publicaties over de begraafplaatsen worden vervolgd.

Bronnen:
Gemeentearchief Gorssel
Archief van de Gemeente Dorth

ACHTERHOEKS
M. W. Enserink

,.

Henk Jansen op de Haar heeft ons in juni verrast met een stukje
in het Achterhoeks.
Door was ik arg bliej mee want zien modertaal is ok de miene en
ik praote 't geerne, eigenlijk niet genog na or mien zin naodat ik
verhuusd binne. Mar ik veule mien d'r arg deur an'esproaken en
't smaakt naor meer. As-e dan zo aover Alme ve'telt liekt 't wel
of-e bie mien an taofel zit. Zelf schrieve ik ok wel is wat veur Ons
Markenboek, mar ik dörve 't nit goed in 't plat want ik denke dat
d'r een hoop lèzers bint die 't nit snapt. 't Is ok nit zo simpel as
't liekt, want de spelling, fonetisch dan, is ons nit met. de paplèpel
in'egeven en wie mot allenig op 't geheur afgaon. Mar Ik kan He~k
d'r gelukkig wel op wiezen dat 't Staring~nstituut. of de O~dheld-
kundige Vereniging De Graafschap een bed geleejen spellmgsre-
gels hef bedach en op'eschreven, wooran dichters en schEi~vers
zich könt hollen urn beter begrepen te wodden. De stomme e mot
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dan nit as een "u", dus ie könt gewoon een stuksken schrieven in
plaats van een stukskun. Ie mot dus nit schrijven "lekkurdur"
mar lekkerder is zat. '
Noe Henk 't 'ewaogd hef, dörfik ok wel een stuksken mar ik krie-
ge dan umsgelieks te maken met de muuilijkheid van de klinkers.
't Zit mien altied al dwars, urn mar is wat te neumen, dat hotels
(harbargen) domweg "De Luchte" wodt 'eneumd: een lampe die
uuthenk as löchte, urn bie te löchten; de boer gebruukt 'm nog wel
in de stal. "Normaal", oe wel bekend, weet hoe aj "häöken" mot
schrieven: het klinkt als "heukn" met de eu van freule mar van
die "eu" van freule maakt Van Diemen de Jel een potje i~ "Vrouwe
Jannuike van 't Olde Volderink".
Fonetisch bint Epse, Kring van Dorth en Harfsen goed 'eschreven
mar de andere dorpen hier bint Alme, Eèfde en Gossel. Veu;
ft w~ordjen Eèfde hebbe wie dus geen "A" neudig. Veur Dèventer
ok mt. Loorne klink zo as ie 't zek, net zo goed as de Almse boerde-
riëe 't Loor, woor mien mo vandan kump.
De klinkers bint nit zo arg makkelijk: ie mot ze 'eheurd hebben.
Dèventer koeke en Dèventerdiek. De "oe" is völle langer as de oe
v~n "soep" o~"goed", de "ie" van blieven is langer dan de "ie" van
kieken. Ze bmt wél met de paplèpel in'egaoten! Stege klinkt as
wegen (= wiegen)en nit as vègen; het Nederlandse wegen is wègen
't Kind in de wiege klinkt als "vliege". "Vliege vliege a'k oe kriege·
a'k oe kriege slao 'k oe plat". Je mot 't kind w~gen as' 'e nit in slaop
kan kommen. Ik lege nit.
De "Dikke Van Dale" hef rechtevoort een hoop Oost-Nederlandse
weurde als bieveurbeeld "hoeke". In Loorne zek ze: "Heuke beuke
lèès ieluu?" Heuke is dan hoeke (= hoe zulke).
Ik schei d'r met uut, anders kom ik nog in Twente terechte en dat
zol Anne van der Meiden wel willen mar dan lèèst in Gossel, . ,
t gien mense meer. Lange stukken bint slech te lèzen, of...of ze
mot van Henk Jansen kommen. Van Tinus nitl

MARKEN VAN ALMEN EN HARFSEN (2)

J. de Graaf

Hieromtrent zei Mr. Harmen Redeker als gevolgmachtigde van
de markegenooten, dat het protest "niet sy untfenckelick, oock in-
forrneell", aangezien niemand Van Lintelo het markerichterschap
wilde ontnemen, maar dat het er alleen om ging of hij beschouwd
kon worden als e rf- markerichter. Mocht de Heer van de Ehze
thans geen nader bewijs bijbrengen, dan zou men, krachtens het
op 17 September j.1. gevallen besluit, dienen over te gaan tot het
kiezen van een nieuwen markericliter. Met meerderheid van stem-
men werd echter besloten den protesteerder te verzoeken "tegen
dagh Lamberti" alle bewijsstukken in te leveren, tot welken dag de
administratie der marken zou blijven bij de vier hoven, ongeacht
ieders recht.

Van Lintelo als partij anderzijds liet door zijn vertegenwoordiger
verzoeken, wanneer hij als erf markerichter eene vergadering ging
uitschrijven "tegens desen dach over acht dagen, off oock die erff-
genoten den sal believen tho respicieren ende persistiert by zyne
voorige gedane protestatie". Kort en bondig werd hierop geant-
woord, dat "SijnEd. alsdan sall hebben te zyen wie daer cornpa-
rieren",

Men ging nu eerst eens pauzeeren om den inwendigen mensch
te verzorgen of, zooals de markeschrijver boekstaafde: "Eodem die
et termino aver maeltijt",

Na afloop hiervan diende Van Lintelo het volgende stuk in:

"Al waert schoon, dat hy in die leste vergaederunge der gruntheeren
angenaemen hadde bewijs in te brengen Ct we1ck hy dan noch, so hy het
gedaen, berichtswyse ende uyt vruntschap verklaert geschiet thoe sijn,
sonder dat hy sich dienangaende wyder holt verbonden als nae rechte
beheert), so achtet hy dannoch sulx onnodich ende niet geholden te zijn
in dese ontydige bykompst ende indebite gedaen, persisterende also by
zijn voorgedane protest;
·Dan die erffgenamen op des erffrnarckenrichters proclama debite ver-

gadert sijnde, sal alsdan weeten in te brengen wat tot bericht der saecken
ende tot manutenentie synes rechten sal behoeren;

Protestierende mits desen expresselycken, dat hy sich hiermede niet
wyders will inlaten als nae rechte behoert; gedenckt oock in 't geringste
niet te schryeden van de gerechtigheit des erffrnarkenrichtersarnpte:

Condescendiert ooek met nichten, dat het markenrichterampt, daer-
van hy die possessie heeft, by die pretendierte vier haven tho Harffsen
sal bedienet worden;

Presentiert evenwall alle behulp so volle mogelijck te duene umb het
marckenboeck te mogen bekomen ende alles wes daervan is dependieren-
de, edoch dit alles sonder praejuditie".
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Dit vrij kras gestelde stuk deed markegenooten blijkbaar een
beetje bakzeil halen en overwegen of niet een compromis mogelijk
was, want toen men juist een jaar later weer in de Harfsensche kapel
bijeen kwam, werd de volgende overeenkomst gesloten:

marckenrigterampt van der voern. buerschap tho Harffsen, dat zy by
tusschenspreecken gueder vrunden sulcker geschelen ende gebreeeken
sich ten euwigen dagen verleecken, verdraegen ende guetlick entscheiden
hebben in dese navolgende voerwaerden en gestalt: Als nemptlicken dat
baevengenoempte gedeputierden voer sich selffs, oere erven ende van
wegen die voerg. gemeiner geërffden ende derselver erven ende naekome-
lingen die voorn. juffer Anna van Marvelde voer oer ende oere erven,
nae vermoege oerer segel ende brieve, tot eenen erffmarckenrichter van
der buerschap tho Harffsen voornt. angenamen hebben ende itzunder in
kracht deses annemen; des dan gemelte juffer Anna voer oer ende oere
erven sulcke insettunge, verkopinge und segel ende brieven, als de ge-
meine geerffden der voern. marcken halven voer deser tijt opgericht, ge-
maeckt ende gegeven hebben, in kraft deses geratificiert, bestediget ende
bekreftiget, sulckes alles vast ende van weerden te sullen zijn ende blye-
ven; Sall ende will oeck gemelte juffer Anna jaerlix op gewoentlycken
tyden nae voergaender gewontelycker verkundigunge durch sich selffs off
yemant anders dat marckengericht nae older gewon ten holden int by-
wesen der gemeyner geërfden ofte des meestendeels ende dan niet duen
ofte laeten geschien dan mit der gemeiner geërfden wille ofte mit der
meester stemmen; dan oock van den ontfanck gewontelicke reeckeninge
doen. Sullen oock die insettinge, segell, brieff ende alle bescheit van der
marcken in einer kisten by den karckrneesteren van der groter karcke
binnen Zutphen in verwaerunge gestalt worden, daervan twee slotte1en
siin sullen, die eene voer die voorn. juffer ende oere erven ende die ander
voer die karckmeesteren tot behueff der gemener geërffden. Allet wes
voorn. sonder argelist".

Geërfden besloten een onderzoek te laten instellen, terwijl Van
der Capellen nogmaals bleef "gecontinyert by het gekoeren marcke-
richterschap, totdat by den karckmeesteren voeraengetagene segel
en brieven opgesocht ende relatie daervan gedaen wort". De be-
staande toestand werd dus voorloopig gehandhaafd en beide marke-
richters bleven in functie. Drie jaar later werd het door Van Lintelo
ingediende stuk "angenaemen ende voer guet erkant". Tevens
wenschte men, dat de inhoud in alle opzichten gehandhaafd en na-
geleefd zou worden en dat "die markerichter alles sal doen mit voer-
gaende advijs der gemeyner erffgenoten". De vrede was der hal ve
nu voor goed gesloten. Hierna nam Van der Capellen ontslag als
tweede markerichter. De daardoor ontstane vacature bleef onver-
vuld en de eigenaren van de Ehze noemden zich, zonder dat van
eenige zijde daartegen bezwaar werd gemaakt, in het vervolg steeds
e rf-markerichter. Of het nog was naar aanleiding van dit lang-
durige geschil, weten we niet, maar opvallend is, dat op r9 Septem-
ber 1834 de markerichter Arnoud Baron van Zuylen van Nyevelt
mededeelt, dat hij door aankoop eigenaar is geworden van de have-
zate de Ehze, waarop het erfmarkerichterschap rust. Sterker nog

"Also tusschen Evert van Lynteloe ende die erffgenamen van Harffsen
questie is voorgevallen op den punct van dat erffmarckenrichterschap in
Herffsen, daeran ermelten Van Lynteloe van wegen die Eeser gueder sich
holt berechtiget, daertegens die erfgenamen contrarie sustinieren, als is
op huiden guetgevunden by ermelter Van Linteloe in syner qualiteit und
den anwesenden erffgenamen noch eenen neffens ZijnEd. te kysen ornb
die gebreeeken der marcke, dye r' samenderhandt geproponiert ende ge-
resolviert zijn ofte resolviert mogen worden, te beter ende neger nae te
sien und tho helen, sulckes dieselve gekaeren als oock ermelter Van
Linteloe macht sullen hebben te doen, ende dit allet by provisie ende
sonder praeiuditie sowall ermeltes Van Linteloe als der erffgenamen ende
tot revocatie.

Dit aldus gedaen in de vergaderinge van erffgenamen in der capellen
tho Harffsen op den 17den Septembris AO. 1603".

Er zou derhalve een tweede markerichter komen, als hoedanig
met algemeene stemmen gekozen werd Thomas van der Capellen.
Hiermede was dus een geschil van de baan, dat de gemoederen nog-
al warm gemaakt had. 't Was echter maar voorloopig, zooals we
aanstonds zullen zien.

Wat er de oorzaak van was, blijkt niet, maar opvallend is dat
Van der Capellen reeds in de eerstvolgende vergadering van 29
Mei r604 van zijne functie wenschte ontheven te worden. Op ver-
zoek van markegenooten stelde hij zich echter weer voor een jaar
beschikbaar en ook in 1605 en r609 zien we hem telkens "geconti-
nueert",

In 16r2 kwam de oude kwestie echter weer op het tapijt. In de
op 2 Juni van dat jaar in de kerk te Almen gehouden "buerdagh"
ging de markerichter Van Lintelo een stuk overleggen van "Son-
dach post Jacobi apostoli" (r Augustus) 1557 van den volgenden
inhoud:

"Juffer Anna van Mervelde. naegelaten weduwe wylen Reyners van
Coeverden, rnit oeren ordentelycken verkaeren mumber an eener ende
Harmen Busshoff, Garryt van der Capelle, Evert Barner, Harmen Barner
ende Mr. Coenraedt SIindewaeter als karckmeesteren van St. Walburgen-
kercke binnen Zutphen, Berent Ubbekinck, Wolter Haeck ende Wesse!
ten Holler voer sich selffs ende als gedeputierden van wegen der gemeyner .
geërffden van der buerschap toe Harffsen an dier ander syden, bekennen
voer oer ende oere erven ende naekomelingen: Alsoe tusschen oen een
tijtlanck twyst, unverstant ende rechtsvorderinge geweest is umb dat
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Ver der bes t u ure n be a m b ten.

Rijsselt. Het overige financiëele beheer berustte vrijwel bij den
markerichter. Ten aanzien van diens administratie zij opgemerkt,
dat in 1675 besloten werd een staat te laten opmaken van de "jaer-
lyxe revenuen ende opcomsten". Dit stuk zou in het markeboek
opgenomen worden, opdat men het ten allen tijde zou kunnen raad-
plegen en vervreemding van eigendommen of ontvangsten niet moge-
lijk zou zijn dan "met gemeen consent der erffgenoten". Doorgaans
genoot de ontvanger als belooning een zeker percentage van de
markeïnkornsten, maar in 1684 ontving de voor dat jaar tijdelijk
aangestelde Willem Backer "eenen ancker goeden Fransschen wijn".

Meer stof tot schrijven geven de schutters. Als eerste titularis
ontmoeten we Derryck Garryts in 1598, wien in 1600 als jaar-
lijksche belooning werd toegekend "vyer daler, uyt de broecken r )
te ontvangen, mit noch den vierden part van die broecke ende dat
so voort iaerl. ende alle jaer, soe lange sijn diligentie gespeurt wort".
Zijn eerste aanhalingen en de deswege door de marke opgelegde
boeten luiden als volgt:

"Berent Wunderincks peerden in den Enck, een gulden ad 20 stuver;
Ebbinck zijn peerden twye mael uit den Enck geschuttet, twye carolus

gulden;
Banninck zijn kuene een rnael in den Enck geschutter op eenen carolus

gulden;
Yisinck eene mael zijn vereken in den Enck geschuttet, eenen halven

gulden;
Lutticke Mensinck eenrnael zijn vareken uyt den Enck gehaelt, tyen

stuvers;
Gosen Haesewinckel tweemael zijn vareken geschuttet, eenen carolus

gulden;
Aelbert op Nuelant zijn schaepen uyt dat feit geschutter. eenen daler;
Sluyseman van dat heetplueken 2), vier gulden".

Het volgende jaar werden niet minder dan 180 uitheemsche
schapen geschut, waarvoor bij uitzondering "een tunne guet biers"
werd geëischt.

In r619 werd den schutters - men had dus reeds toen meer
dan één - gelast goed toe te zien "dat die schaepen op die marcken
sullen gestelt ende die overentzige 3) sonder oegeluickinge affge-
dreven worden". Voor elk schaap, dat in .strijd met de daaromtrent
geldende voorschriften door den schutter werd aangetroffen, werd
in dat jaar de boete vastgesteld op "ten minsten anderhalven stuyver

drukt zijne weduwe zich uit in 1843. In de notulen van 4 Augustus
van dit jaar staat n.l., dat de erfmarkenrichter Mr. Jacob Pieter
Pompejus Baron van Zuylen van Nyevelt "doet voorlezen eene ver-
klaring van ZijnHoogWelgeb. moeder, de Douairière Baronesse van
Zuylen van Nyeve1t van Ehse, waarbij HaarHoogWelGeb. als
eigenaresse van de havesathe Ehse de waarneming van het erfrnarke-
richterschap van Harfsen opdraagt aan den Heer J. P. P. Baron
van Nyevelt voornoemd".

Alvorens van dit punt af te stappen, zij nog even medegedeeld,
dat de erfrnarkerichter, volgens resolutie van 14 April 1669 en 7
Augustus 177I zOU genieten "van ieder bekende wahre tot vijff
voeder turff gelijk getall" en, in daartoe aanleiding gevende gevallen,
voor zijne moeite "telckens een eerlycke recognitie".

Gedeputeerden of gezworenen, die, als in vele andere marken,
met den markerichter een dage1ijksch bestuur vormden, mocht ik
niet aantreffen. Wel werden herhaaldelijk gecommitteerden aange-
wezen, maar dit had telkens uitsluitend betrekking op eene bepaalde
zaak; commissie ad hoc zouden we thans zeggen. Echter werd in
1823 op voorstel van den markerichter een college ingesteld, dat
met hem een soort dage1ijksch bestuur zou vormen. Als leden hier-
van werden gekozen David van Sittert, Wi1lem Roosevelt en Jan
Andre van der Muelen I).

De beambten, die het markebestuur bijstonden, waren de pen-
voerder of rnarkeschrijver, ontvanger en schutter. Ten aanzien van
eerstgenoemde, die aangesteld werd door den markerichter onder
goedkeuring van geërfden, vond ik alleen vermeld dat de in I663
fungeerende Alexander Fargharson, die tevens koster te Almen en
richter van Gorsse1 en Almen was, gevolmachtigd werd "in omnibus
et singulis generali speciali et emplissima forma cum potestate sub-
stituendi Sec": In 1738, toen als opvolger van Hendrik Jan Raad
benoemd werd Johan Hendrik Brass, bedroeg de belooning f 25
's jaars. Laatste markeschrijver was Filippus Johannes Weenink.

De benoeming van den ontvanger-beurder der verponding 2),
had gemeenschappelijk plaats door de marken in het richterambt,
t. w. Almen, Angeren, Eefde, Epse, Eschede, Gorssel, Harfsen en

I) Aan dit geslacht herinnert nog de particuliere begraafplaats in de nabijheid van
huize het Elze.

2) Grondbelasting.

1) Breuken, boeten.
2) Heideplukken.
3) Overigen.
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und den uitheimschen drie stuyver". Een jaar later kwamen klachten
binnen over te weinig ijver van deze functionarissen, waarom zij
aanzegging ontvingen "beter neersticheit in het schutten an tho
wenden, oock beter opsicht in alles tho holden, off dat anderen in
oer plaettse sullen gestellt worden". Van een lateren nalatigen schut-
ter Wolter Jansen lezen we, dat hij bovendien in achterstand was
met het betalen der huur van het markeplaatsje de Koekoek. "Dyt
gunstige consideratiën" werd hem echter in r687 die huur, bedra-
gende vijf goldgulden en een paar hoenders 's iaars, over drie jaren
"geremitteert, mits van nu aff aen jaerlyxs betalende vijfftien gulden
te paght vry geit, sonder enige cortinge van verpondinge off ander-
sints, sullende mede het huis in goeder gerackheyt, want-, dack-,
venster-, deur- en glasdighte wel bewaren en onderholden ende
daerenboven het schaetersampt voor niet off sonder iets anders daer-
voor te praetenderen, wel ende getrouwelijek bedienen en waer-
nemen, by manquement van 'r een en 't ander dat hy van syne jaer-
lyxe paght sall sijn versteken en een ander in desselfs plaets gesurro-
geert worden". Meer dan een eeuw later was het wederom hetzelfde
liedje. In de vergadering van I Juni r796 werd den markeschrijver
"gelast en geauthoriseert dat, ingeval de scheuters geen beter agt
,::eeven wegens de ongewaarden en onberegtigden in het gemeene
velt, en klagten komen dat dezelve niet na behooren hebben gevige-
leert en daarvan overtuigd wordende, zullen die schutters, welke
de markeplaatsen in pagt gebruyken, dadelijk van hun pagtiaaren ver-
stooken zijn en met de eerstkomende Petri hetzelve moeten ont-
ruymen".

In 1779 werden aangesteld Jan Klein Ilsink, Jan Koekoek en Derk
Schiethoep, die de lastgeving ontvingen "naukeurig op te passen dat
er geene vreemden en onberegtigden met plaggen te maayen, schad-
den te steken of andersints met heyden en weyden niet komen te
benaedeelen". Eventueele overtreders dienden zij "te schutten en
derselver wagen en paarden en gereedschappen in de naestgelegene
herberge te brengen en aen den heer erffrnarkenrigter daervan kennis
te geven". Tegen eene jaarlijksche belooning van drie goldgulden
nam het drietal de benoeming aan "by handtastinge voor den heer
erffmarkenrigter" r). Twee jaar later werden nog twee aangewezen,
n.l. de bouwlieden van de erven Spygel en Klein Ilsink 2) voor "het
dryven en hoeden der schaepen op 't Emsbroek". De in beslag ge-

I) In 1785 fungeerde te Almen als schutter A. Laarman op eene belooning van 2
gl, 10 st. 's jaars.

2) Dit tweetal bleef in functie tot 9 Juni 1802. In dat jaar kwamen er nog twee bij.
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nomen schapen behoorden naar een herberg gebracht te worden,
tegen een schutgeld van twee stuivers per schaap, van welk bedrag
de schutters de helft zouden genieten "behalven de kosten en ver-
teeringe in de herberge" I).

Bij dat schutten ging het niet altijd even eerlijk en correct toe,
waaraan het aandeel in de boeten wel niet vreemd geweest zal zijn.
Protest, ja zelfs wraak, van de zijde der gecalangeerden behoorde
dan ook niet tot de zeldzaamheden. Onze twee meenden zich des-
wege te moeten beklagen "over de insolente bejegeningen en dreyge-
menten van sommige scheepers, wier schaepen sy op de groen-
gronden omtrent den Koekoek en elders verscheyden reysen" ge-
schut hadden en verzochten daarom aan de marke "by een efficas-
sieuse resolutie haer in hunnen post te rnaintineeren", Aan welke
zijde hier de schuld was, meldt het protocol niet. maar de resolutie
van 23 September 1785 luidt: "dat de oude schutters worden be-
dankt en dat er vier boeren tot schutters sullen aengesteld worden
voor den tijd van drie iaeren, waervan drie sullen weesen die schae-
pen houden en één die geen schaepen houd". Ter bevordering van
de onpartijdigheid der schutters, bepaalde men in I794 dat zij on-
gewaard zouden zijn en niet gerechtigd tot "heyden en weyden of
met schaapsdrift" . Verder werd besloten dat, wanneer het niet
mogelijk zou zijn de paarden, beesten of schapen behoorlijk in het
schutschot te brengen, de eigenaren bericht zouden ontvangen dat
dit schutten zou plaats vinden "op eene boete van zes gulden, welke
boete by de schutters zullen genooten en geprofieteerdt worden".

In I752 beklaagde de bouwman van het erve Hazewinkel zich,
dat de schutters op zijne schapen beslag wilden leggen wanneer hij
ze over het Emsbroek naar zijne weide ging drijven. Dit drijven
werd hem echter toegestaan "mits houdende altoos éénen weg, en
wanneer die schaepen daerop gevonden worden te weyden, sullen
dieselve worden geschuttet",

Op voorstel van den markerichter werd op 5 October 18r8 goed-
gevonden de schutters in zake het plaggenmaaien en schadden-
steken te vervangen door "den tegenswoordigen veldwagter te
Gorszel met een belooning jaarlijks van vijftien gulden, daarenboven
van ieder der ongewaarden welk hij komt aan te halen, eene gulden
tien stuivers". Tegen dergelijke bezoldiging wenschte onze politie-
beambte Derk Jan van der Meij dit bijbaantje niet te aanvaarden,
waarom geërfden besloten hem andermaal en wel "met een ver-

I) Te Almen was het schutschot "aan de Almse rnole" tevens herberg.
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hoginge dezen post aan te bieden". Tegen eene vermeerdering van
f 10 werden partijen het eens. De nieuwe functionaris kreeg den titel
van "opzigter", als hoedanig hij belast werd met "weering van alle
disorders zo door onberegtigden, vreemden en anderen, welke in
het Harfsche veld plaggen maaien, schadden of andere brandstoffen
steeken en vervoeren alsmede het hoeden der schapen. Voorts de-
zulken, welke op de een of andere wijze deser markgronden mogte
komen aan te randen of te benadeelen, op te spooren en te vervol-
gen, derzelver namen en woonplaatsen af te vragen of op eene andere
wijze te ontdekken, dadelijk aan den markenschrijver aan te geven,
zullende hij daarvoor genieten voor de laatste vier maanden van
1819 twaalf gulden tien stuiver en van den 1 January 18:w tot den
31 December 1820, dog verders niet, vijfentwintig gulden. Daaren-
boven van ieder aanhaling, welke hij op grond van regt komt te
doen en alleszints deugdelijk en wettig bevonden worde, zes gulden
uit de kas der mark te betalen". Of tengevolge van deze belangrijke
premie 's mans activiteit extra geprikkeld werd, weten we niet, maar
een feit is het, dat terstond door hem, zooals de markeschriiver het
uitdrukt, "onderscheyde aanhalingen zijn gedaan, waarvan één, als
namelijk den bouwman op Groot Haar onder Dorth, welke dadelijk
de zes gulden voor de gedane aanhaling heeft betaald; dat den bouw-
man op Hulshof en die op Oostenenek. beide onder Almen, tot geen
afdragt nog gekomen zijn, gelijk mede niet den bouwman op den
Beuzekamp" •

Grenzen.

Bestonden deze in andere marken dikwijls uit steenen, pollen,
slooten, wallen, dijken of wegen, in Almen en Harfsen werden zij
hoofdzakelijk aangeduid door palen, waarover men eens per jaar
inspectie hield. Tegen hen, die deze grensteekens beschadigden of,
wat ook wel gebeurde, verplaatsten of verwijderden, ging men streng
optreden. Werd niet reeds bij het Oude Volk hij vervloekt, die
zijns naasten landpalen verrukte? 1) In zijn "Rechtstoestand der
Marken" zegt Mr. J. W. Mulder: "Voortdurend werd veel zorg
aan de grenzen gewijd. Regelde men deze of zette men nieuwe
scheidsteekenen. dan hadden hierbij plechtigheden plaats en de
inwoners der marken waren aanwezig. De kinderen werden er bij
gehaald en men deed hun op eene of andere manier geweld aan,

I) Deuteronomiun 27: 17.

37

trok hen b.v. aan de ooren, opdat herinnering aan 't stellen der
grensteekenen en de juiste plaats hun levenslang zou bijblijven. Ook
zaf men hun dan een of ander geschenk". Bij die gelegenheden
profiteerden zij, aan wie de grensregeling was opgedragen, zelf wel
mee. Zoo gingen in 1651, bij het plaatsen van een grenspaal tusschen
de marken van Dorth en Bathmen, de gezworenen niet minder dan
10 kanne biers" verteren. Eene dergelijke grensregeling in 1678 tus-

schen de marke van Hall en Eerbeek en die van Empe kostte 37. gl.
12 st., wegens "verterongen ende andere cornparitien" .
Heel wat bescheidener, n.l. slechts 5 gl. 10 st., was in 1812 de

vertering bij het bepalen der nieuwe grens tusschen Almen en
Eefde.

In 1603 en 1605 bestond geschil over de grens tusschen de marken
van Almen en Harfsen en Eefde en wel bij de erven Boesekorn, den
Wijnsbargen, Vriesekolck en Esterholt. De palen waren n.I. niet
meer te vinden. In eerstgenoemd jaar werd een viertal, in het laatst-
genoemde een zevental gewaarden aangewezen om met den marke-
richter een onderzoek ter plaatse in te stellen.
Ter vergadering van 20 Augustus r634 kwam ter sprake, dat ver-

schillende markepalen op de grens van Eefde en Harfsen door Eefde-
sche geërfden "op haer eygen handt ende eygen authoriteit, son.der
die van Harffsen daer by te roepen (ge1ijck nochtans gebruycklick)
versetter zijn". Dit wenschte men t,geremedyert" te zien, waarom
eene commissie aangewezen werd om "mit die van Eeffde in com-
municatie te treden".

Zeven jaar later werden heel wat grenspalen vernieuwd tusschen
Epse en Harfsen, nadat men de stompen en de oude palen had
opgegraven. Wederom zeven jaar later had hetzelfde plaats t~n o~- .
zichte der grens tusschen Almen en Harfsen. Als merkwaardigheid
heeft de markeschrijver hiervan vermeld "dat de palen uyt het
Harffsensche velt gehouwen ende door die Harffsensche bouwluyden
ter plaetse gebracht zijn".

In de vergadering van 21 Juni 1779 kwam aan de orde eene betere
grensregeling met de marke van Dorth. Het schijnt echter enkel
bij besprekingen gebleven te zijn, want van verdere maatregelen
blijkt niets.

Om te beletten dat schapen of ander vee uit de Larensche marke
in de Harfsensche zouden kunnen komen, werd op 5 Juni 1799
ingewilligd een verzoek van den bouwman op het erve Esveld om
op kosten der marke een sloot te graven. Deze vormt thans nog
gedeeltelijk de grens tusschen de gemeenten Gorssel en Laren.
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a. Wegen, beken, bruggen en duikers.

In 1808 was men heel wat royaler dan twee eeuwen te voren.
Immers niet minder dan f 1000 stond de marke van Harfsen toe
ten behoeve van de wegen van Harfsen naar Deventer, Zutphen en
den Almenschen molen, om deze "zoowel des winters als des zomers
voor de ingezeeten bruikbaar te maken".

Omtrent den in 1823 in aanleg zijnden weg van Laren door het
Harfsensche veld naar Deventer, verzocht de assessor Evert Beunk,
namens schout en gemeenteraad van Gorssel, dien weg nog in dat
jaar geheel te voltooien. Dit verzoek werd in handen gesteld van de
toen bestaande commissie tot verdeeling der woeste gronden. Voor
verharding van dezen weg werd aanvankelijk eene bijdrage van
f 200 toegezegd, doch in 1849 weer ingetrokken, vermits van de
oorspronkelijke richting van den weg was afgeweken.

In 1804 deelde de markerichter mede, dat hij ten aanzien der
"scheydinge", welke aangebracht was "tot weering van het maaien
van plaggen en hoeden der schaapen op de groengronden", den
schutters had opgedragen om hen, die van deze scheiding misbruik
maakten, "te boeten voor eene somme van vijf guldens ten behoeve
der diaconie te Almen te verbeuren".

Twee jaar later bestond een geschil over deze grens, waaromtrent
besloten werd "daarover occulaire inspectie te nemen".

Ver der e zak e n, wa a r 0 ver z ic h d e z 0 rgd e r m ark e n
uitstrekte.

Aangezien deze onderwerpen nog al eens in ouderlingen samen-
hang een punt van bespreking uitmaakten, en het daaromtrent ge-
notuleerde niet altijd zuiver valt te scheiden, zal ik trachten deze
drie onderwerpen nog zooveel mogelijk afzonderlijk te behandelen.

Beginnen we dus met de wegen. Dat vaak klachten inkwamen
over hun treurigen toestand, zal natuurlijk een gevolg geweest zijn
van de omstandigheid, dat omtrent deze objecten geen regel of
orde bestond. In bijna alle gevallen geschiedde het onderhoud uit-
sluitend bij wijze van hand- en spandiensten door de eigenaren of
gebruikers der aangrenzende gronden.

Als eerste weg die de belangstelling onzer marken vroeg, vinden
we den dijk naar het aangrenzende Dochteren. Ter vergadering van
12 Augustus 1601 deelt Johan Dyepenbroeck n.l. mede, dat inge-
zetenen dezer buurschap "oeren diick wederom verheugen ende op-
maecken ende tot dien eynde verseuck an hem gedaen hebben om
assistentie tot die kosten". Onder voorwaarde dat "irst geneuchsame
reversalen" gegeven zullen worden "dat hetselve in geen conse-
quentie getagen sall worden", verleende men de nu niet bepaald
schitterende bijdrage van zes daalder. Aan die voorwaarde werd niet
voldaan, weshalve "die gepresentierde ses daler gereviseert" werd
tot vier.

In 1794 verzocht Gerrit Willem Baron van Zuylen van Nievelt,
eigenaar van huize Dorth, "een dijk te mogen maken, lopende van
den Dortherdijk door het Harfsenze veldt tot aan het erve Sten-
forth". Ter vergadering van 4 Juni van dat jaar werd het verzoek
ingewilligd, mits, na overleg met adressant, zal zijn gebleken, dat
de weg door de marke "tot geene nadeel kan strecken",

Wat de beken betreft, daaromtrent kwamen niet minder klach-
ten in dan over de wegen. Om niet te wijdloopig te worden, zullen
we er slechts enkele van aanstippen. Dat aan die klachten niet altijd
direct gehoor werd gegeven, bewijst al dadelijk het eerste in het
protocol voorkomende gevaL Niettegenstaande reeds in 1581 er op
gewezen was dat "die olde beecke, welcke tusschen den Hulsercamp
ende synen Sydecamp ende voerts doer Poorter- ende Wylsinck-
maete nae die Buelhoff hen uitloopt", verzand en toegegroeid was,
werd pas in 1598 alleen nog maar goedgevonden dat zij "bezichtiget
sal worden". Drie jaar later was de zaak nog even ver. De commissie
ad hoc nam toen echter op zich nadere maatregelen te zullen treffen.
Het volgende jaar rapporteerde zij, dat Gerlach van der Capellen,
eigenaar van de lager gelegen bezitting den Dam, op haar verzoek
had goedgevonden "dat men hem 't water toebrengen sall", en dat
zijnerzijds verdere voorzieningen zouden plaats vinden. Nogmaals
drie jaar later lezen we echter: "Up 't stuck van de olde beecke is
noch niets gedaen", Mede gelet op hetgeen niet alleen op de marke-
dagen maar ook wel door commissiën als de onderhavige verteerd
werd, zouden we hier haast gaan denken aan zeker bekend oud
rijmpje. Echter werd nu de markerichter er voor gespannen en we
mogen aannemen, dat het hem gelukt is de bijna een kwart eeuw
hangende zaak op te lossen, want volgens de notulen is zij niet weer
op het tapijt geweest.

Of er reeds in r634 geklaagd is in den geest als Staring den
Almenschen predikant laat doen in "De Hoofdige Boer", meldt ons
markeboek niet, maar een feit is het, dat in dit jaar kerkweg en voorde
in zoo'n toestand verkeeren, dat besloten wordt dat men eerstge-
noemde "sall bruyckbaer rnaecken" en de laatste "doen opruimen
ende suyveren",
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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. Hiervoorheeft 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.
Betalingvan contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de vereniging nr. 3014.05.611 bijde Rabobank "Berkel-IJssel".
Voorcontributiebetalingwordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptg irokaart.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzittervan de redactiecommissie.
Kopijte zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indienmogelijk
op diskette 0NP.5.1) met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 te Harfsen, is op dins-
dagmiddag geopend van twee tot vieruur. De tweede dinsdag van de maand
kan men hier terecht voor bibliotheeken genealogie.
Het gemeente-archief is alleen op maandag geopend.
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Postbus 19, 7213 ZGGorssel, tel 0575 498989

Kaartjevan de vroegere marken inde gemeente Gorssel


