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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Schenkingen

Eerder hebben wij u gevraagd om bij opruimingen van zolder en
boekenkast ook aan onze vereniging te denken. Wij zijn en blijven
geïnteresseerd in goederen en boeken betreffende de gemeente
Gorssel, de regio en de Achterhoek.
Enige ~eren mocht onze oproep succes hebben en kreeg onze biblio-
theek m Harfsen aanvulling. Zo ook in juni jongstleden, toen een
grote doos met boeken werd geschonken door de heer
J.Th. Jansen uit Vorden. De familie gaat kleiner wonen waardoor
er minder plaats was voor hun boeken. '
De heer H:P.J. Bloemers uit Nijmegen verblijdde ons recent met
het afscheidscadeau dat zijn vader, mr. H.W. Bloemers, in juni
1~57 kre~g van het bestuur van de Stichting P.W. Janssen
ZIeken~Uls te Almen. Mr. Bloemers was daar voorzitter van 1946
tot. apr-il 1957 ..~en prachtig fotoboek met plaatjes van het zieken-
huis van destijds, maar ook met enige aquarellen daarin van
H.G. Bokhorst.
Wij zijn zeer verguld met onze nieuwe aanwinsten en danken de
schenkers van harte.

Kopij

In ~~~verleden hebben wij enige keren een oproep geplaatst voor
kOPIJm Ons ~a!ke~boek. Kennelijk heeft de oproep succes gehad,
wan~ ons periodiek ISde laatste tijd dikker dan ooit.
Of dit alti~d zo za~bl~ven is maar de vraag; niettemin zijn bestuur
en redactiecommissie zeer verblijd met de toestroom. In enkele
gevallen gaat er soms toch iets mis. Bij het bestuur komen dan
toch g~schriften binnen die ni~~ duidelijk als kopij zijn geduid,
doch die ook als gewone zakelijke mededeling aan het bestuur
kunnen wor~en aangem~rkt. Zo'n brief wordt dan niet gepubli-
ceerd en .dat.~n t~~enstellmg tot de bedoeling van de schrijver. Het
~oet .dUldel!JkZIJn, dat alle soorten van kopij dienen te worden
ingediend bIJ de redactie, zie de binnenomslag van Ons Marken-
boek. Deze co~missie beoordeelt dan of de kopij plaatsbaar is vol-
doet aan de eisen van de commissie, geen doublure is etceter'a. In
voorkomende gevallen zal de redactiecommissie contact opnemen
met de schrijver.
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Bij voorbaat zij vermeld, dat in het verleden is gebleken dat niet
alle ingezonden kopij kan worden opgenomen en daarvoor han-
teert de commissie verschillende redenen, bijvoorbeeld: niet "des
Gorssels", geen betrekking op de regio, doublure van recente arti-
kelen, kwetsend voor personen en dergelijke. Dus u heeft geen
garantie, dat uw kopij ook echt wordt opgenomen.
Ook komt het voor dat kopij inzake een actueel onderwerp te laat
bij de redactie wordt ingediend. Het kan dan niet meer worden
opgenomen in het nieuwe periodiek, terwijl voor een nummer een
half jaar later geen actualiteit meer aanwezig is. Zo'n artikel
wordt dan ook niet meer geplaatst.
Recent is ons gebleken dat een door Henk Makkink te Gorssel
spontaan geschreven brief inzake onze excursie naar Doorwerth
en Driel te laat werd ingediend en ook niet bij de commissie die
d.aar over ~aat: de reda~tiecommissie. Zo doende is een leuke posi-
t~~vereactie van Makkmk.tussen wal en schip geraakt. Hij besluit
ZIJnrelaas met de dank UIt te spreken aan de excursiecommissie
en dat lijkt ook ons nu een goede afsluiting.
~aar let u dus in de toekomst vooral op de juiste en tijdige inzen-
dmg.

Lezingen en dia avonden

Almen: Ons Huis, donderdag 24 oktober 2002
Mevrouw Riet Neerincx uit Arnhem houdt voor ons een lezing met
als titel: "Vier eeuwen Gelders zilver; gildezilver, kerkelijk en
gebruikszilver". Deze lezing is niet alleen voor de fijnproevers (zij
eten al met zilver!) maar voor ieder die van mooie voorwerpen
h.oudt. Mevrouw Neerincx is een deskundige op dit gebied, van het
zilver en van Gelderland.
Aanvang: 20.00 uur.

Epse: Hervormde Kerk, donderdag 28 november 2002
De heer Brand Beumer uit Westervoort houdt voor ons een lezing
met dia's over het onderwerp "Hanze in Gelre". De heer Beumer is
geen onbekende in onze vereniging, hij heeft altijd een duidelijk
verhaal. Van harte aanbevolen.
Aanvang: 20.00 uur.

Harfsen: Zaal Buitenlust, donderdag 23 januari 2003
Mevrouw Dinie Hiddink uit Lochem zal voor ons zogenaamde
Midwinterverhalen vertellen. Net als vroeger om de warme kachel
een drankje erbij en dan maar aanhoren wat zij te vertellen heeft:
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Zij doet dit allemaal in (verstaanbaar) dialect.
Mevrouw is bekend van haar vele boekjes, die zij voornamelijk in
eigen beheer uitgeeft en verkoopt. Een schrijfster en vertelster die
geen verdere uitleg behoeft. Weest allen welkom.

Eefde: Het Hart, donderdag 27 maart 2003
De heer G. Maassen uit Ugchelen houdt voor ons een lezing over
Prins Hendrik (1976-1934), echtgenoot van Koningin Wilhelmina.
Na deze lezing heeft u een totaal andere kijk op deze historische
figuur.
In het volgende nummer van Ons Markenboek zal onze secretaris
iets uitgebreider hierover schrijven. Weer niet te veel, want u
moet toch zelf komen luisteren naar de geboren verteller Maassen.
Aanvang: 20.00 uur.

Voor de andere dorpen wordt nog naar de juiste invulling gezocht.
Indien de aankondiging niet tijdig in Ons Markenboek kan worden
vermeld, -dan zullen wij u net als altijd uitvoerig berichten via de
pers.

Cursussen

Het Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen organiseert dit
najaar en ook verder in de winter tal van nieuwe cursussen. Voor
bijvoorbeeld Genealogie voor beginners, Oud schrift voor beginners
en Sporen in het landschap kunt u bij hun terecht. Maar er is nog
veel meer. Men heeft een informatief boekje uitgegeven en dat
kunt u naast eventuele inlichtingen opvragen bij hun administra-
tie, postbus 4040, 7200 BA te Zutphen, telefoon 0575-511826.
Schroomt u niet hen te bellen.

Archief

Zoals u wellicht bekend is zijn de archieven van de gemeenten
Arnhem, Rheden en Rozendaal kort geleden gefuseerd tot het
Gelders Archief.
Thans krijgen wij bericht, dat de studiezalen van deze archieven
worden gesloten. U kunt daar voor uw (genealogisch) onderzoek
niet meer terecht. Rheden en Rozendaal gaan op 2 september 2002
dicht en Arnhem op 1 oktober 2002. U kunt voor uw onderzoek
dan alleen terecht op het centraal Gelders archief aan de Markt 1
te Arnhem, telefoon 026-3521600,
e-mail: www.geldersarchief.nl.
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Geschiedenis van Almen

Niet al onze leden zullen reeds weten dat een klein team van leden
uit Almen, aangevuld met enkele andere (bestuurs)leden, bezig is
met een boek over de geschiedenis van Almen.
Door middel van interviews, speurwerk in archieven etcetera
wordt de schrijversgroep steeds enthousiaster. Maar ook in Almen
zelf begint het boek te leven en zo komt er steeds meer informatie
in de vorm van anekdotes en foto's. Zo kan het boek voor velen
interessant worden. Stel dat u of vrienden van u specifieke infor-
matie enJof materiaal kunnen aanleveren over de volgende onder-
werpen, dan houden de schrijvers zich van harte aanbevolen!
De onderwerpen die in het boek aan de orde komen zijn:
Het bestuur, de marke
De kerk
Het custoshuis, de "mesterie", de school, de begraafplaats
Herbergen en horeca
De boerderijen voor en na 1830
Kastelen en huizen, aanwezige kunst of kunstverzamelingen en
kunstenaars
Handelswegen, de Berkel, Twentekanaal en spoorweg
Artsen en veeartsen
Middenstand en bedrijvigheid, bank/coöperatie, zuivelfabriek,
bedrijfsverzorging, zwembad
Het verenigingsleven
BoerenlevenJdorpsleven, naoberschap, feesten en kermissen
Dienstverlening, postbezorging, postkantoor, politie, veldwachters,
brandweer

De schrijversgroep bestaat uit W. Holtslag, tel. 0575-432058,
H. Pelgrum, tel. 0575-431781, J. Dijksman, tel. 0575-431523,
W. ter Meulen, tel. 0575-431606, R. Boschloo (allen uit Almen),
H. Bruil, J. Harenberg, H.J. Jansen op de Haar, W. van de Kamp
en G. Verstege.

Aanvullingen op artikelen in vorige nummers

Zeedijk
Van dr. D.J. Smeenk te Zaltbommel ontvingen wij nog een aanvul-
ling op het artikel van de heer Schoenmaker over de uitgang
"Dijk" in Ons Markenboek nr. 2, 2002 (bladzijde 39 e.v.),

http://www.geldersarchief.nl.
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Hierbij kwam ook de Zeedijk ter sprake, waarover de heer Smeenk
het volgende vermeldt:
"Het woord wordt teruggebracht tot de betekenis van "zee" = veel
water. Een mooi voorbeeld van volksetymologie. Weliswaar komt
er water aan te pas, maar de herkomst van het woord is toch
anders. In het genoemde verband is "zeedijk" afkomstig van "zeeg-
dijk". Onder die naam komt het fenomeen hier en daar voor. Het
Middelnederlands Handwoordenboek van J. Verdam (Den Haag,
Martinus Nijhoff, 1932) meldt: "seechdijc, zeechdijk, zegedijk. Dijk
of kade langs een "zeeg" of tocht". En Van Dale (elfde uitgave,
1984) zegt: "zeeg, zegen, ook zeegt: 1. opwaartse ronding, naar de
zijkanten afdalend beloop: om goede afwatering te krijgen geeft
men de brug een kleine zeeg; 2. (gew.) tocht, afvoersloot voor pol-
derwater".

Boerderijnamen
De heer Smeenk schrijft verder over boerderij namen het volgende.
"Ik maak van de gelegenheid gebruik u er attent op te maken, dat
ik in uw uitgave over boerderij namen "De Sloeze" mis. Deze boer-
derij staat in Harfsen aan de Jufferdijk. Ik kwam vroeger af en toe
bij "Klaas van de Sloeze", omdat hij er een dekstier op nahield, en
ik daar wel eens naar toe moest om een koe van mijn ouders te
laten dekken".

De Almense molen
In het vorige nummer van Ons Markenboek (nr. 3,2002) wordt in
het artikel over gevelstenen op bladzijde 28 vermeld, dat de
Almense molen helaas op 4 april 1945 door de Duitsers moedwillig
in brand is gestoken en niet werd herbouwd. Dit is niet juist. De
molen werd op 12 juli 1941 door bliksem getroffen en is toen volle-
dig afgebrand. De heren Schoenmaker en Jansen op de Haar heb-
ben ons dit medegedeeld en verwezen daarbij naar vorige artike-
len in Ons Markenboek, en wel in Ons Markenboek, 4e jaargang
nr. 1, bladzijde 18 e.v. en in Ons Markenboek, 12e jaargang nr. 3,
bladzijde 26 e.v. Ook de werkgroep genealogie herstelt de fout in
dit Markenboek bij het artikel Gevelstenen (8).

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag 27
november 2002 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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DE BOEDELHOF, MONUMENT OF NIET?

w. van de Kamp

Deze zomer fietste ik over de Boedelhofweg met de vele huizen in
aanbouw. De weg is wat fietsvriendelijk gemaakt, auto's moeten
overal barrières nemen en dat haalt de vaart eruit.
Dus is het mogelijk om al fietsend rustig om je heen te kijken en
vanaf dorp Eefde komend zag ik plotseling iets aan de rechterkant
van de weg dat ik eerst niet kon geloven. Ik ben afgestapt en erop
afgelopen en ik heb zelfs om mijzelf ook later nog eens te kunnen
overtuigen enige foto's gemaakt.
Wat zag ik dan? Een soort parkeerterrein door grassen en onkruid
overwoekerd en op de achtergrond een verlaten en bijna vervallen
oud huisje met er tegenaan geparkeerd (precies onder het familie-
wapen) een eveneens oude caravan of camper. Oh, Oh, wat een
droevig geheel!
Ik ging op een verweerde steen zitten en droomde even weg.
Plotseling hoorde ik paardengetrappel en ik keek op en al ratelend
kwam een prachtige koets aanrollen over de Boedelhofweg. De
paarden draafden fier voor de wagen en hieven hun benen hoog
op. Bijna gelijk liepen de twee. Ik "zat" perplex en ging op de steen
verzitten om nog beter te kunnen zien. Doch dit hoefde zelfs niet,
het stel draaide rechtsaf de oprijlaan van de Boedelhof in en reed
rakelings langs mij heen. Ik zag de koetsier trots op de bok zitten,
de leidsels in zijn krachtige handen en manipulerend met de lange
zweep. Nog snel zag ik iets bewegen in het koetsiersglas naast
hem en ik bewonderde de man. Rijdend met zo'n span paarden en
met zulk een mooie koets, daar moet ook iets moois inzitten. Ik
sprong op en ja hoor, een schone vrouw zat statig en vriendelijk
rondkijkend in het rode pluche. Ik kende haar niet. Misschien was
het hoog bezoek uit Zutphen om over restauratie of onderhoud van
huis en weg te spreken, zulks in het kader van Open Monumen-
tendag.
Weer zittend droomde ik verder en ik zag een prachtig oud kasteel
met daarnaast een mooi gerestaureerd koetshuis. De koets reed
voor de ingang van het kasteel en stopte. Een bediende kwam de
trap van het kasteel af, opende het portier en hielp de dame bij het
uitstappen. Galant droeg hij haar diplomatenkoffer naar binnen.
Het moest toch een belangrijke dame zijn en ik nam mij voor om
later nog eens te informeren.
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De koetsier nam een slok uit het glas naast hem, zette de paarden
weer aan en de koets kwam weer in beweging. Langzaam, ver-
moeid van de rit, stapte het prachtige zwarte span dampend ver-
der langs het huis in de richting van het koetshuis. Het grind op
de oprijlaan knerpte onder wagenwielen. De paarden snuivend en
dorstend naar drinken en voedsel, kortom zij verlangden naar de
warme stal. Ik zag de koetsier van de bok klimmen en hij begon
met het uitspannen van de paarden. Omdat paarden mijn grote
interesse hebben stapte ik op van de steen en wilde op hem toelo-
pen om de helpende hand te bieden en om tegelijk eens stiekem te
informeren naar de identiteit van die dame en wat haar zoal in
Gorssels mooie dreven bracht.
Op datzelfde moment werd ik echter weer wakker doordat de wind
mijn fiets deed omvallen. Ik schrok van de klap en de werkelijk-
heid en ernst van verpaupering van het huis drong weer tot mij
door. Dromen bleken opnieuw bedrog en zeker dagdromen. Het
kasteel was verdwenen, alleen het sterk verwaarloosde koetshuis
was er nog.
Toch had ik in mijn droom een mooi gerestaureerd koetshuis
gezien, hoewel ik achteraf niet meer precies weet waarvoor het
diende. Wel zag ik, naar binnen glurend, kostbare zware eiken
balken die dienden als gebinte. De muren en het familiewapen
waren mooi gerestaureerd en wit gesausd en het ontsierende bijge-
bouw was weer verdwenen. De parkeerplaats had een andere
bestemming gekregen en oud en nieuw waren harmonisch met
elkaar verbonden. Het was een luisterrijk plekje, een oase van
rust en sfeer.
Toch fijn voor ons en ons nageslacht dat het koetshuis van een oud
kasteel voor ons allen bewaard blijft. De familie van Van der
Capellen zou ons ook hiervoor dankbaar zijn.

Per slot van rekening is het een MONUMENT, ja toch?
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TER HUNNEPE OF WISCHBOOM
Een Gelderse landtol bij Deventer (2)

N. Kuik, m.m.v. A.M. Geerlink-uan der Gang

De Wischboom (1461 - 1551)

Nadat de tol in bezit was gekomen van de heer van Wisch, liet
deze in 1461 vastleggen dat zijn tol voor de tijd van zes jaar was
verpacht aan Johan de Heyden. Voorwaarde daarbij was dat
Johan elk jaar 'eens deden' (een nieuw pak) en zijn knecht een
hoed zouden krijgen." De knecht kan de bovengenoemde Goessen
ter Aeves zijn geweest.
Er worden nog meer tollenaars in de getuigenverklaring uit 1476
vermeld, van wie niet altijd duidelijk is of zij baas of knecht waren
geweest. Het aantal dienstjaren van de verschillende tollenaars
overlapt elkaar. Het waren:
- Henriek Scoldeman, circa 60 jaar oud en ongeveer 40 jaar dienst
gedaan; hij woonde in het tolhuis ('by Hoeneperboem'). Tegen-
over de scholte van Zutphen legde Henriek in 1476 nog een
getuigenis afin een andere zaak. Hij verklaarde dat iedereen die
met ossen over de Berkel naar de meimarkt in Zutphen kwam,
uit welke plaats dan ook, verplicht was tol te betalen aan de
Honneperboom. Hij had lange tijd de tol helpen ontvangen en
wist dat heel zeker, temeer omdat zijn vader dat vroeger ook
vaak had gezegd." Deze regeling hield misschien verband met
een vroegere samenwerking tussen de tollen bij de Spitholter-
brug bij Almen en Ter Hunnepe.

- Goessen Traes (ter Aeves), circa 40 jaar oud en ongeveer 25 jaar
dienst.

- Gielys van Aernem (Arnhem), circa 38 jaar oud en vijf jaar
dienst tot ongeveer 1473. Hij was in 1469 bij Johan, heer van
Wisch, in Terborg geweest om rekenschap af te leggen.

- Jan Moerman, circa 42 jaar en in dienst gebleven tot de heer van
Wisch drost van het graafschap Zutphen was geworden.

- Johan de Heyden, circa 56 jaar.
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Deze getuigenverklaring stond in verband met protesten van de
stad Deventer tegen tolheffing van haar burgers door de heer van
Wisch, die dat in 1475 plotseling had ingesteld. Zij waren al sinds
de oudste tijden 'van alsoe langhen tyden dat nyemant en hoecht
off gedenckenesse hefft' daarvan vrijgesteld geweest. Dit werd
door alle ondervraagden bevestigd. Een van hen had nog in oude
boeken gevonden dat de stad in ruil daarvoor 'de Honneperbrugge
aldair by denselven tolle gelegen' moest onderhouden. Deventer
was als enige stad buiten Gelre vrij van to1.45
De Deventenaren moesten niet alleen de brug, maar ook het aan
hun kant liggende gedeelte van de Hunnepersteeg onderhouden.
Dat was geen eenvoudige taak, omdat de weg, gelegen in het
stroomgebied van Dortherbeek, Schipbeek en IJssel, heel vaak
onder water stond en onbegaanbaar werd. Talrijke posten in de
rekeningen van de Deventer wegenmeesters vermelden onderhoud
en reparaties aan weg en brug. Zo werd geregeld elzenhout gekapt
uit de landweer, dat in bossen op de weg werd gelegd en met aarde
bedekt. In 1473 waren daar problemen over geweest. De scholte
van Zutphen, die verantwoordelijk was voor het onderhoud aan
zijn kant, zou hout dat voor de weg was bestemd, hebben ont-
vreemd en verkocht. Bovendien was 's nachts hout gestolen en
naar de Epser herberg Noordinckhuis gebracht. De scholte ver-
klaarde dat er zoals gebruikelijk, een kleine hoeveelheid was ver-
kocht om bepaalde onkosten te betalen. Van Noordinckhuis wist
hij niets af. Wel was het hem bekend dat de tollenaar wat 'slieten'
had genomen 'dat hy doch allet mit gueden oughen angesien heefft'.
Verder waren zijn huisluiden (inwoners van de buurschappen)
vier of vijf keer vaker opgeroepen dan gewoonlijk en had. hij .in
alles zijn best gedaan. Het stadsbestuur van Deventer had mml~-
dels Johan, heer van Wisch, ingelicht over de gang van zaken. DIe
schreef terug dat hij niet op de hoogte was geweest van deze pro-
blemen maar nu maatregelen zou treffen, zodat de weg gemaakt
kon worden, Hoe zich dat verder precies heeft ontwikkeld weten
we niet. Vermoedelijk werd de weg niet hersteld, kreeg Deventer
de schuld en ging de heer van Wisch daarom tol eisen. Overigens
heeft dat niet lang geduurd. Deventer maakte korte metten met
deze 'nyewicheit' en werd in haar rechten hersteld." .
De volgende kwestie speelde in 1481. Johan, heer van Wisch,
schreef aan het stadsbestuur dat hij zich al meerdere malen had
beklaagd over Deventenaren die zijn tol tekort deden. En onlangs
was er weer wat voorgevallen! Het betrof een aantal burgers die
behalve hun eigen handel ook een wagen met goederen uit
Kampen en een uit Zwolle met zich meevoerden. Zij hadden de tol-
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lenaar verteld dat het goederen waren van Engelbert van
Doetinchem, die als burger van Deventer geen tol verschuldigd
was. Later bleek dat het gelogen was en de heer van Wisch wilde
genoegdoening. Anders zou hij het op de burgers aan de tol verha-
len, wat hij niet graag deed. Bovendien moesten ze in de toekomst
rekening houden met een verscherpte controle. Deventer schreef
aan Zutphen of ze de heer van Wisch wilden uitnodigen voor een
gesprek over zijn klachten. Vermoedelijk is de zaak gesust want
daarna is het een tijdje rustig gebleven." In 1490 was het echter
weer mis. Johan, heer van Wisch, beklaagde zich over het feit dat
die van Deventer met hun watermolen en bruggen veel waterover-
last hadden veroorzaakt, waardoor zijn tol Ter Hunnepe was ver-
dronken, bedorven en te schande gemaakt. Bovendien was zijn tol-
lenaar meegenomen en in Haaksbergen gevangen gezet. Tegelij-
kertijd had de heer van Wisch van zes Deventer burgers paarden,
tuig, karren en een ton haring in beslag genomen. Wie met de vij-
andelijkheden was begonnen, is ons niet duidelijk geworden."
Uit de periode van dertig jaar die dan volgt, zijn ons geen gege-
vens bekend. Tijdens het tijdperk Wisch was de tol steeds ver-
pacht geweest en werden geen rekeningen opgemaakt. In 1520 eis-
te Aelyt Maichs, een weduwe in Deventer en toen eigenaresse van
het erf Warnssinck, achterstallige pacht op voor het stuk grond
van 'dat Tolhues ende getymmer (schuur, enzovoort) als myn joncker
van Wysch staen hefft opten guede Warnssynck ander Honneper-
stiege'. Op dat moment was Henriek die Baede tollenaar en bewo-
ner van het tolhuis."
Na Henriek die Baede kwam Arndt van Wullen in de Wischboom.
Volgens zijn zeggen was hij daar tollenaar geworden in het jaar
van de slag bij Genemuiden (1522). De heer van Wisch had hem
een rol gegeven waarop de stad Deventer bovenaan stond. Die stad
was vrij van tol voor haar personen, wagens en goederen. Toen
Arndt nog maar kort in het tolhuis woonde, kwam joffer Jorien
van Wysch bij hem logeren. Zij was in haar wagen aan komen rij-
den en wel veertien dagen gebleven. De joffer had gezien dat
Arndt sommige wagens en goederen niet vertolde en hem
gevraagd naar de reden daarvan. Toen hij zei dat die van
Deventer burgers waren, antwoordde ze: 'Ja, die zijn vrij.' (Jorien
of Jorghen van Wisch was een tante van Joachim, de toenmalige
heer van Wisch.)"
De tolheffing gaf nog wel eens aanleiding tot processen. Bijvoor-
beeld in het geval van Gertken van Erckelens, wonende in de
Kloekboem (een tol bij Deventer), dat zich afspeelde in 1543. Zij
had in Winterswijk twee varkens gekocht, die door haar zwager
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Johan met paard en wagen naar haar huis waren gebracht. Zijn
route liep langs de Wischboom, waar hij de tollenaar had verteld
dat zijn vrachtje bestemd was voor Gertken in de Klockboem, die
geen tol verschuldigd zou zijn. Misschien was dat niet juist of kon
Johan niet bewijzen dat de varkens van Gertken waren want de
tollenaar verlangde toch betaling. Omdat Johan weigerde, werden
zijn paard en wagen in beslag genomen. Gertken eiste teruggave
voor het gerecht."
In 1546 hadden twee mannen in de gelagkamer van het tolhuis
zitten drinken, en zij waren getuige geweest van het volgende
voorval. Er was een wagen vol hout, hooi en stro aan komen rijden
in de richting Deventer met een man en een vrouw op de bok. De
tollenaar Arndt van Wullen vroeg of ze wat aan te geven hadden,
waarop ze beiden ontkennend antwoordden. Zij reden door de tol-
boom, maar werden door Arndt gedwongen te stoppen voor het tol-
huis omdat hij de zaak niet vertrouwde. Hij klom op de wagen en
haalde een zak linnengoed onder het hout vandaan, die hij in
beslag nam. Er was daar toen nog iemand aanwezig, een 'diender
van den Wildenborch, Kloeth genanth' die eveneens op de wagen
klom en nog meer linnen vond. De 'diender' was waarschijnlijk een
bediende of soldaat van de erfopvolgers van de familie van Wisch,
die de Wildenborch in bezit hadden (Joachim van Wisch was in
1541 overleden). Verder wordt nog Evert Aesinck, een buurman,
vermeld; hij had het ook allemaal zien gebeuren."
Hiermee sluiten wij de periode Wisch af. De tol ging, nadat in
Gelderland de eerder genoemde ingrijpende staatkundige verande-
ringen hadden plaatsgevonden, een geheel nieuwe fase in.

Lucas Avercamp, de eerste tollenaar nieuwe stijl (1552-1570)

Bij aanvang van de Habsburgse periode (1543) was de tol Ter
Hunnepe ofWischboom nog steeds verpand, toen aan de graaf van
Limburg Stirum als erfgenaam van de heren van Wisch. De tol
werd daarvan in 1551 gelost en vanaf 1 januari 1552 namens de
landheer door een tollenaar bediend. De opbrengst werd verant-
woord door de rentmeester van Zutphen, maar omdat de tol mees-
tentijds was verpacht, zijn er weinig rekeningen in het archief van
de Rekenkamer bewaard gebleven.
De eerste tollenaar nieuwe stijl was Lucas Avercamp uit Zutphen,
die de tol van 1552 tot 1561 als collecteur (op rekening) heeft
bediend en die van 1561 tot 1571 pachter is geweest. Van de negen
rekeningen die hij als collecteur indiende zijn de zevende en
negende verloren gegaan.
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Afbeelding 4. Bladzijde uit de eerste rekening van tollenaar Lucas
Avercamp over het jaar 1552.
(Rijksarchief Gelderland, Arnhem)

15

Lucas of Luyken Avercamp was getrouwd met Catharina van
Elten, eveneens afkomstig uit Zutphen.53 Zij betrokken het tol-
huis in Epse, waar Lucas in 1558 'des alde tolleners haeffken' in
pacht kreeg." Hoewel de tol Ter Hunnepe tot 1571 aan hem werd
verpacht, menen we toch dat hij al een paar jaar eerder was over-
leden en dat zijn vrouw die laatste tijd het ambt alleen of met een
knecht heeft waargenomen.
De eerste en de tweede rekening van Lucas Avercamp zijn afge-
hoord in de Brabantse Rekenkamer te Brussel. Uit zijn eerste
rekening (over 1552) konden de heren van de Rekenkamer geen
wijs worden. Lucas had de instructies niet gevolgd, de posten in
zijn tolboek onvoldoende gespecificeerd en verkeerde prijzen bere-
kend. Ook had hij aantekening gemaakt van partijen die niet ver-
told werden, zonder aan te geven of de personen van wie ze waren
wel tolvrijheid hadden. Lucas moest zich daarvoor verantwoorden,
maar wist toch gedaan te krijgen dat de rekening werd aanvaard,
onder de voorwaarde dat hij het in het vervolg beter zou doen.
Lucas Avercamp verklaart in zijn eerste rekening: 'desen voirs.
tollenair die gereyst is van Honneppe al wair die plaitsse is van
zynder residentie tot binnen deser stadt van Bruessel om dese
zynen rekeninge aldair te presenteren ende deselve te zien exami-
neren, hoiren ende sluyten waer tot hy genacheert heeft den tijt
van xxv daigen tot xx st brabants - totaal xxv pond.' Avercamp is
dus 25 dagen in Brussel gebleven; blijkbaar heeft hij na zijn lange
reis al die tijd op goedkeuring van de rekening moeten wachten.
Voor het schrijven van de rekening op 208 bladzijden perkament
declareerde Lucas twee brabantse stuivers per blad (afb. 5).55
In 1556 schreef hij: 'Inden eersten veele vagabunden ende potbo-
ven (landlopers) langes die wech liepen, doen alle gewelt ende ste-
lende den goeden luyden huer gelt, cleder ende anders wes zij
becomen konden zulx dat dess thollenaer by nachte nyet zonder
dangier (gevaar) van syne lyve en is geweest (...).' Daarom had hij
alle kozijnen van het tolhuis laten versterken, de een met twee en
de ander met drie ijzeren roeien naar gelang de grootte van het
raam." Eerder al waren door Thonis 'mandemaicker' te Deventer
schermen van gevlochten wilgetenen (in plaats van glas) in de
kozijnen beneden geplaatst 'tot beschermnisse ende schutsel van
de wind'." Verder was er in 1556 nog een nieuwe 'bornput' (water-
put) bij het tolhuis gemaakt (afb. 5).58
Enkele jaren later ontving Lucas Avercamp, via zijn tolknecht, een
bericht van de rentmeester van het Kwartier Zutphen. Het betrof
een akte van gratie en kwijtschelding door de Gelderse Rekenkamer
van een deel van de pachtsom voor een periode van drie jaar, ein-
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Afbeel~~ng 5. Archeologisch proefonderzoek aan de Molbergsteeg in 2000,
uiaarbij de restanten van de in 1556 aangelegde waterput van het tolhuis
werden aangetroffen. (Archeologie Deventer)

digend in 1564. De reden was dat in die jaren veel vrachtgoed over
het water werd vervoerd, waardoor Lucas natuurlijk minder tol-
geld ontving: 'over de hondert schuytkens mits de welcke de vurs
goederen ind waeren to waeter verby den vurs. tolle werden gefu-
er~ onder deur sekere brugge (over de Schipbeek) gelegen op den
Stichtsehen gront ende nyet onder den lande van Gelre ende soe
vont achter het cloester van Hunnep nae het huys van
Arckensteyn, van daer naer Zallandt ende het Sticht van Munster
sonder den vurs. tolle eenichsins te genaecken.' In die drie jaar
maar vooral in 1562, was er veel hoog water geweest, zodat de
wagens de t?l het grootste gedeelte van de zomer niet konden pas-
se:-en. En met alleen over de Schipbeek waren goederen naar het
Sticht van Münster vervoerd, maar ook per schip via Zutphen."

Adolff Berndtz. van Uphaven (Ophaven) (1571-1580)

Opvolger van Lucas Avercamp was Adolff (of Alof) Bernssen of
Berndtz. (van Uphaven), die vanaf 1571, eerst als pachter en later
als collecteur, de tol heeft bediend. In 1571 is er ook nog even spra-
k~ van een zekere Adolff Hermans, maar waarschijnlijk gaat het
hier om dezelfde persoon. Vanaf 1574 heeft Adolff zes rekeningen

17

opgesteld, waarvan de eerste drie verloren zijn gegaan en de laat-
ste wegens oorlogsomstandigheden niet is ingeleverd bij de
Rekenkamer, die vervolgens gedurende enige tijd de opbrengst
van de tol niet heeft geïnd.
Eerder werd al aangegeven dat in de rekening van 1577-1578 uit-
gaven worden vermeld voor het maken van een nieuwe slagboom.
Waarschijnlijk hadden doortrekkende soldaten (tijdens het beleg
door de Staatse troepen van het 'Spaanse' Deventer) de boel ver-
nield, omdat we lezen dat er tevens grote reparaties aan het tol-
huis waren uitgevoerd. In de bijlagen van de rekening staan daar-
over meer bijzonderheden: vier witte glazen (ruiten) voor de kamer
in deuren en vensters - Albert Tymmerman had ze gezet en afge-
timmerd - vrouw Van der Mey allerlei geleverd (onleesbaar) - gol-
den Berent van Wenterswick planken geleverd - Gert Hartman
van Aalten latten geleverd - Garbrant Kornelysen 4000 stenen en
2000 pannen geleverd - Kornelis ten Vorden kalk, zand en de ste-
nen en pannen vervoerd van Deventer naar het tolhuis - Evert
Stevens, steenmesseler kalk geleverd en arbeid verricht aan de
kelder, de muren en de schoorsteen. GO

Later ontving Adolff een brief van de heren van de Rekenkamer te
Arnhem waarin zij hem vroegen wanneer hij kwam met zijn reke-
ning over 1579. In maart 1580 schreef Adolff terug dat die klaar
lag, maar dat hij iets aan zijn been had: 'ick hebbe wall dre wecken
om een quat been gegaen, dat ick nyt reysen konde kenne Godt
(...)' Hij had de rekening aan een bode mee willen geven, maar die
had een andere reisbestemming. De heren konden ervan op aan
dat hij 'met Gades hulpe den lesten hylgen dach inden Paesschen'
zou komen. 'Datum ter Honneppe den XXIIen Marty anno
XVCLXXX(...) denstwilliger deyner altyt Adolff Bernssz. tollenaer
ter Honneppe.'?
In 1580 waren blijkbaar weer reparaties aan het tolhuis uitge-
voerd. 'Die luyden vande rekening tArnhem' schreven Adolff, dat
ze in het afhoren van zijn rekening 1579-1580 gezien hadden dat
hij weer grote bedragen had uitgegeven zonder kwitanties mee te
sturen. En ze wilden weten wie daar opdracht voor had gegeven."
Adolff antwoordde dat de landrentmeester van Zutphen, Jan
Garbrants, opdracht had gegeven om het huis te repareren, mis-
schien omdat het opnieuw door oorlogshandelingen was verwoest.
Verder schreef Adolff dat hij nog niet in Arnhem had kunnen
komen omdat hij niet gezond was 'ende nu hebbe wy so folle over-
last met ruiter ende knechte dat ick nyt van huis darff
reisen ...gesereven vander Honnepp' (24 juni 1580). Hij had een
kwitantie voor nog eens 1500 pannen meegestuurd."
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Een getuigenverhoor voor het gerecht in Deventer uit 1577 maakt
duidelijk dat de situatie ter plaatse toen zeer gevaarlijk was.
Soldaten hadden een inval gedaan in het nabijgelegen klooster Ter
Hunnepe, waarbij de prior of biechtheer Hermannus Bonniesen na
de mis als gevangene was weggevoerd. Aloff van Uphaven, 'tolle-
ner in den Wissboem', die de mis overigens niet had bijgewoond,
trad ook op als getuige." Uit een andere bron blijkt dat de schuldi-
gen aan dit misdrijf soldaten van het garnizoen in Deventer
waren. (In november 1578 werd Deventer na een beleg van enkele
maanden door Staatse troepen onder leiding van Rennenberg ver-
overd. De stad had toen al gedurende tien jaar een Spaanse bezet-
ting. De zusters waren in 1572 uit Ter Hunnepe vertrokken omdat
ze last hadden van rondtrekkende en plunderende soldaten.)
Adolff pachtte van het klooster Ter Hunnepe enkele percelen voor
landbouw en veeteelt."

Caspar van Dyckhuysen (1598-1621)

Na Adolff Berntsz. is de tol opnieuw verpacht geweest, eerst aan
Berndt Dulman (vanaf 1581). In 1598 kwam er weer een collecteur
op de tol in de persoon van Caspar van Dyckhuysen, broer van de
rentmeester van het klooster Ter Hunnepe. Caspar van Dyckhuysen
was in Deventer geboren als zoon van Jacob van Dyckhuysen, die
in 1571, na een mislukte poging van Willem van Oranje om de
stad in te nemen, door de Spaanse bezetters samen met enkele
andere inwoners was terechtgesteld." Caspar was getrouwd met
Geesken ter Hoonhorst; in 1609 lieten zij in Deventer hun dochter
Catrijna dopen. Zij hadden minstens zes kinderen, waaronder een
tweeling. Volgens een rekest aan het stadsbestuur was hij uit
Deventer weggegaan en tollenaar geworden, omdat de vele ver-
plichtingen die burgers van de stad in oorlogstijd kregen opgelegd
hem te zwaar vielen. Ook had hij wegens slappe nering daar niet
meer in zijn onderhoud kunnen voorzien. 67
Van 1598 tot 1609 en van 1615 tot 1621was Caspar van Dyckhuysen
collecteur en de tussenliggende jaren pachter. Als collecteur heeft
hij geregeld rekeningen overlegd, die echter ten dele verloren zijn
gegaan. Voordat Caspar zijn ambt aanvaardde, had de tol een
paar jaar leeggestaan vanwege de voortdurende krijgsverrichtin-
gen in de Tachtigjarige Oorlog. Het tolhuis was totaal geruïneerd
en kon niet meer worden gerepareerd." Pas in 1597 was er weer
normaal verkeer mogelijk en werd besloten een nieuw, kleiner tol-
huis te bouwen: 'tolhuysken mit een kelder, opcamer ende cleen
achtercamerken.' De restanten van het oude tolhuis zijn blijven

19

staan en het nieuwe huisje is daar vlak naast gezet. Caspar van
Dyckhuysen betrok het huis met zijn gezin en beloofde 'goede
opzicht te nemen' op huis, plaats, erf, slagboom en brug." De eer-
ste jaren bracht de tol weinig of niets op. De omgeving werd onvei-
lig gemaakt door rondtrekkende legertroepen en in diezelfde tijd
was ook nog het Staatse leger bij Deventer en het tolhuis gele-
gord." Toen de situatie wat dat betreft iets was verbeterd, werd
nog overwogen de ruïne van het oude tolhuis af te breken en met
gebruikmaking van het oude materiaal een ander huis te bouwen.
Dat is niet doorgegaan.
Dat het normale leven in die tijd weer een beetje op gang kwam,
blijkt ook uit een aantekening in het markeboek van Epse. In 1598
was een 'marckengericht' gehouden in herberg Noerdinckshuis op
de Epserweerd, wat sinds 1574 'vermitz dese sware krigesloepen'
niet meer mogelijk was geweest.
Caspar van Dyckhuysen nam zijn taak heel serieus op; mensen die
de tol passeerden zonder te betalen vervolgde hij met alle midde-
len. In 1609 kwam een bode van Münster de boete betalen voor
dienaren van de stad die met acht paarden waren doorgereden
zonder betaling." Andere tolkwesties uit dat jaar betroffen: 'Jan
van Coeverde op het huis tho Walfart bij Bredefort' die de landtol
aan de Wischboom bij het klooster Ter Hunnepe met wagen, paar-
den en goederen zonder te betalen voorbij was gereden." Ook
Hans van Aenholt die zeven ossen met zich meevoerde, had zich
daaraan schuldig gemaakt. Van Dyckhuysen was de boosdoener
ijlings nagereden, achterhaalde hem in Zutphen en nam de ossen
in beslag. Het kostte hem de hele verdere dag tot 's avonds laat om
de zaak af te handelen. Toen kon hij niet meer naar huis en moest
hij 's nachts in de stad blijven." Hans met de ossen kreeg een flin-
ke boete.
Caspar van Dyckhuysen werd in 1617 door een ernstige ziekte
getroffen. Hij was bedlege-rig geworden en 'in groeter kranckheyt
gevallen', wat tot gevolg had dat zijn vrouw gedurende lange tijd
de tol heeft moeten bedienen. Na zijn herstel kon Caspar een reke-
ning laten afhoren in Arnhem, waarvoor hij een paard moest
huren en twee dagen onderweg was."
In 1620 legden drie inwoners van Epse op verzoek van Caspar een
verklaring af voor de richter van Almen en Gorssel. De drie waren
'Albert den bouman op kleine Bussinck, Derck den bouman op
Oikinck und Vrederich den bouman op Holtermans'. Zij verklaar-
den dat 'Caspar van Dyckhuysen, tolnaer van der Landtschaps
landttol angen Vissboom ter Honnip' (nog steeds de Wischboom!)
in de jaren 1617 en 1618 een lange tijd zeer ziek was geweest en
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dat die ziekte geduurd had van 'Sudtpher karmisse 1617 aff wes
Michelij offte Martijnij 1618 alles ongeverlich'. Zij wisten ook dat
de vrouw van Caspar niet lezen of schrijven kon en dat hij gedu-
rende zijn ziekte niemand in huis had gehad die dat wel kon,
be~al~e de dochter een beetje. Maar zij was toen nog zeer jong en
klem, geen verstand hebbende van jaer, maendt, dach offte datum
te onderscheiden, 't welck men ha er noch tegenwordich nyt solde
dorven vertrouwen'. Tot zover deze verklaring. Het is niet duide-
lijk waarvoor hij diende." Waarschijnlijk had de Rekenkamer een
rekening niet in orde bevonden. Het dochtertje zal de in 1609
geboren Catrijna zijn geweest, die toen acht of negen jaar oud was.
Ook bij Van Dyckhuysen kwamen de markegenoten van Epse ver-
gaderen. In hun archief vonden we een aantekening uit 1619
betreffende nog openstaande rekeningen voor verteringen in de
~~gelopen twee jaar. En verder heeft zich in zijn herberg natuur-
lijk van alles afgespeeld. De gegevens daarover zijn schaars maar
duidelijk genoeg. Personen die voor de regen schuilden, getuigen-
verhoren, gezelschappen, enzovoort. Ook mensen die drank kwa-
men halen, en zeker zullen stamgasten uit de buurt de herberg
geregeld hebben bezocht. Maar aanloop zal Caspar toch vooral
hebben gehad van de reizende en zijn tol passerende man, die daar
waars.chijnlijk ook, als in een wegrestaurant, een maaltijd kon
gebruiken, Of men kon overnachten weten we niet. Het is niet uit-
gesloten dat reizigers die niet voor het sluiten van de poort in
Deventer konden zijn bij hem een slaapplaats vonden.
Caspar van Dyckhuysen had in 1621 de tol weer voor zes jaar
gepacht, maar hij deed hem voor een flink bedrag over aan Thonis
ten Berge." Omdat die zijn pacht voor het eerste jaar niet op tijd
betaalde, deed Caspar hem een proces aan voor het Landgericht te
~~venter. Thonis voerde aan dat de Spitholterbrug over de Berkel
bIJ Almen en andere bruggen in de buurt waren vernield waar-
door de reizende man ook de Wischboom niet passeerde en hij in
het beuren van de tol was benadeeld. (De Spithalterbrug was in
1621 op last van prins Maurits om strategische redenen afgebro-
ken.)" Bovendien had hij kosten gemaakt, onder meer voor be-
planting bij het tolhuis. Thonis was van mening dat Caspar met
hem naar Arnhem zou moeten reizen om bij de Gelderse Reken-
kamer vermindering van pacht aan te vragen in verband met de
moeilijke situatie. De rechter besliste dat Thonis het afgesproken
bedrag wel diende te betalen, maar dat ze samen in Arnhem moes-
ten proberen een lagere pacht te bedingen."
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Verdere geschiedenis van de tol (1622-1810)

Tijdens het verdere bestaan van de tol werd nooit meer een tolle-
naar als collecteur aangesteld. Tot aan het einde, dat wil zeggen
tot in het begin van de negentiende eeuw, was de tol steeds ver-
pacht.
Hoelang er na Van Dyckhuysen nog herberg in het tolhuis werd
gehouden is niet meer na te gaan. In 1659 schreef 'de tolner van
Epse sien marckt' Harmen Berens een kwitantie van zes gulden
voor een ton bier; de dorstige markegenoten hadden holtspraak
gehouden (vergadering over markezaken). Nog in 1684 betaalde de
marke aan Derck Bartaids op het tolhuis een bedrag voor 'ver-
dronckene bieren'. Waarschijnlijk gaat het hier om personen aan
wie de Hunnepertol was onderverpacht. Derck Bartaids of Bartels
was hertrouwd met Fenneken Hendriks. Na zijn dood bleef
Fenneken de tollherberg nog enige tijd bedienen; er is een kwitan-
tie van haar voor geleverd bier (zonder datum, begin achttiende
eeuw)."
In de eerste helft van de achttiende eeuw was tussen Zutphen en
Deventer een goede verbinding ontstaan door de aanleg van een
nieuwe weg dichter bij de IJssel, langs het Koerhuis. In een
wegenlegger uit 1793 wordt gesproken van een weg 'van de
Koesteege, strekkende op den Epserweerd tot aan het Koerhuis,
zijnde de groote Postweg op Deventer'. Daaronder staat: 'Deese
laatstgemelde weg is volgens bekomen informatien geduurende
meer dan 50 jaeren van wegens de Stad van Deventer gemaakt
geworden, welke haere Landerijen daar tegens heeft leggende,
waarschijnlijk uit hoofde deselve als een buurweg is geconside-
reerd geworden; vermits in vroeger tijden de grooten Heeren
Postweg daarheen niet geloopen heeft, maar zig uitstrekte teegens
den Malberg door de Tolhuisstraate langs het Hunneper Clooster;
deselve is nu in zeer slegten staat, als geduurende eenige jaeren
ongemaekt zijnde blijven leggen.?? (afb. 6)
Wolter Pessink was in 1805 de laatste pachter, voor zes jaar."
Maar op een lijst van tollen in het kwartier Zutphen uit 1808 komt
de tol Ter Hunnepe al niet meer voor. De rekening van 1810 geeft
het definitieve einde aan. Er staat: 'de tol ter Hunnepe door de
introductie van het nieuwe plan van belastingen, niet verder ver-
pacht.'82
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Afbeelding 6. Kaartje van Epse uit 1807 met de in de eerste helft van de
18e eeuw aangelegde weg, dichter bij de IJssel (linksbouen).
(Rijksarchief Gelderland, Arnhem)

Conclusie

Uit de bronnen is gebleken dat de tol Ter Hunnepe heeft bestaan
vanaf de Middeleeuwen tot in het begin van de negentiende eeuw
en al die tijd - behoudens enkele oorlogsjaren waarin nauwelijks
verkeer mogelijk was - in gebruik is gebleven. Vanaf omstreeks
1580 nam de betekenis van de tol geleidelijk af. Als gevolg van het
krijgsgeweld in de Tachtigjarige Oorlog was nauwelijks verkeer
mogelijk en werd het eens zo opvallende, van baksteen opgetrok-
ken tolhuis, na meerdere malen te zijn vernield, ten slotte defini-
tief verwoest. De tol kwam aan het einde van de zestiende eeuw
voor langere tijd leeg te staan. De nieuwbouw, een in 1598 verre-
zen 'tolhuysken', was aanzienlijk kleiner. Vanaf het einde van de
zestiende eeuw verslechterde de economische situatie van Deventer
en liep het belang van de stad als handelscentrum terug." In de
tweede helft van de zeventiende eeuw was er, gezien het gebrekki-
ge onderhoud van weg en brug, al een teruggang in het vrachtver-
keer op de route langs het tolhuis te bespeuren. Na verplaatsing
van de tol in de achttiende eeuw kwam daar nog bij dat steeds
vaker gebruik werd gemaakt van een andere route naar en van
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Deventer. De oude weg langs Ter Hunnepe raakte in onbruik en
verval en de tol leidde een kwijnend bestaan om in de Franse tijd
zijn einde te vinden.

Noten

(1) M.H. Bartels, F.J.M. Appels en W. Bloemink, Aanvullend
archeologisch onderzoek en bouwhistorische verkenning. Noordwest
Epse, tussenrapportage 1, sector 2. Rapportage Archeologie Deven-
ter 1,2000. De vroegste vermelding van de tol Ter Hunnepe dateert
uit 1344. Uit het archeologisch proefonderzoek is niet gebleken dat
eerdere fasen van de tol op dezelfde plek hebben gelegen; de oudste
bij het archeologisch proefonderzoek aangetroffen vondsten ~ateren
van het einde van de vijftiende eeuw. (2) In een oorkonde UIt 1280
wordt de Dortherbeek vermeld als 'Antiqua Hunepa; zie G.J. ter
Kuile Oorkondenboek van Overijssel, nr. 353. De ligging van de
boerd~rijen Olthof en Nijhof aan de Dortherbeek te Epse wordt in
zestiende-eeuwse aktes nog aangeduid als 'bij der Honnep'. (3) A.J.
Wientjen, 'Tolheffing in Deventer', in: Overijsselse Historische Bij-
dragen, llOde stuk, 1995. (4) Jhr. mr. A.H. Martens van Seve~-
hoven Het archief der Geldersche Rekenkamer, 1559-1795, Inlei-
ding (Zs-Gravenhage 1925). (5) Stads archief Deventer, Rekeningen
wegenmeesters, inv. nr. 21. (6) De scholte (of schout) van Zutphen
was vertegenwoordiger van de landheer en had een veelomvattend
takenpakket. Hij hield zich bezig met alles wat binnen de grenzen
van het ambt de belangen van de Gelderse overheid raakte, met uit-
zondering van domeinen en leengoederen. Hij had bestuurlijke en
wethandhavende bevoegdheden en verder trad hij op als voorzitter
van de plattelandsgerechten in zijn ambtsressort. (7) In de Over~js-
selsche Almanak voor oudheid en letteren van 1855 wordt op pagma
283 e.v. een nadere uitleg gegeven over de 'Rijen' of 'achter de
Rijen', zoals de plaats waar Deventer en Zutphen confereerden oo~
wel werd aangeduid. Het zou een rij (wilgen)bomen op de stadswel-
de of Teuge langs de grens met Gelderland zijn geweest. Omdat er
in de stadrekeningen ook sprake is van geschillen met inwoners van
Epse die rijen hadden gehouwen bij de rijen en bomen op de rij~n,
werd hiermee vermoedelijk de landweer langs de beek aangeduid.
Deventer had de eeuwen door te maken met het roven van hout uit
de landweer, waartegen streng werd opgetreden. In de veertiende
eeuw werd vergaderd in of bij 'ter Wertelt', waarschijnlijk een boer-
derijlherberg op dezelfde plaats. (8) Rijksarchief Gelderland,
Bataafs-Franse archieven, inv. nr. 4517. (9) Rijksarchief Overijssel,
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Stift Ter Hunnepe, inv. nr. 340. (10) Stadsarchief Deventer Reke-. ,
nmgen wegenmeesters, inv .. nr. 20. (11) Rijksarchief Gelderland,
H~f van G~lre en ~utphen, mv. nr. 4480. (12) Idem. (13) Rijksar-
chief Overijssel, Stift Ter Hunnepe, inv. nr. 340. (14) Rijksarchief
Gelderland, Bataafs-Franse archieven, inv. nr. 4517. (15) Stads-
archief Deventer, Marken, inv. nr. 98. (16) In: H. Lubberding, 'De
Swormertoren', Westerheem, jrg. 45, nr. 2, april 1996, is sprake van
het 'tolhuys~en' bij de Swormertoren. Dit gegeven is gebaseerd op
een eenmalige vermeldmg m de stadsrekeningen van Deventer.
Voor een tol bij deze toren is echter geen enkele aanwijzing gevon-
d~n en de post in de rekening van 1417 heeft waarschijnlijk betrek-
kmg op een andere tol. (17) Vriendelijke mededeling van de heer
G.J. Verstege te Harfsen. (18) Rijksarchief Gelderland, Protocol
scholtambt Zutphen, inv. nr. 238, fol. 282. (19) Rijksarchief Gelder-
land, Archief marke Epse en Dommeren, doos 54. (20) Rijksarchief
Gelderland, Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 3884, rekening over het
jaar 1552. (21) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer, inv.
nr. 193, fol. 34, pachtbrief voor Lucas Avercamp uit 1567. Hij zou tol
ontva~gen .'sulcx end~ ten prise als by een der tafele daervan hy een
uytscrift oick autenticq sal doen beslaen in een bordt ende tselve
bret hangen in zijn voirhuys'. (22) Rijksarchief Gelderland
Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 3884, rekening over het jaar 1552:
(23) In 1633 passeerden wagens met materiaal voor de kerk te
Gorssel het Koerhuis. Zie ook J. de Graaf, Uit Gorssel's verleden, p.
158 (Deventer 1926). (24) Stadsarchief Deventer, Rekeningen
wegenmeester~, nr. 13. (25) Rijksarchief Gelderland, Hof van Gelre
en Zutphen, mv. nr. 4480. (26) J.I. van Doorninck et al., De
Cameraars-rekeningen van Deventer, 7de dl. (Deventer 1914). (27)
Idem. (28) Stads archief Deventer, Rekeningen wegenmeesters, o.a.
nr. 3 (1495). (29) Stadsarchief Deventer, Middeleeuws Archief, nr.
75. Brief van Zutphen aan Deventer (1473). Ook het onderhoud aan
de landweer bij Ter Hunnepe werd door inwoners uit de buurt
gedaan. I~ de Deventer stadsrekening van 1378 staat een uitgave
voor oprurmen en verbeteren door de buren van Weteringen, Epse
en Dommeren. (30) Rijksarchief Gelderland, Huisarchief Dorth, inv.
nr. 440. (31) Stadsarchief Deventer, Rekeningen wegenmeesters,
nrs. 3, 4, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 37, 44, 47. (32) Rijksarchief
Gelderland, Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 3889. (33) Rijksarchief
Gelderland, Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 3893. (34) Rijksarchief
Gelderland, Huisarchief Dorth, inv. nr. 440. (35) lA. Nijhoff (ed.),
Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door
onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. Deel 2, nr. 4
(zes delen, Arnhem 1830-1875). (36) W.F. Leemans, De grote
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Gelderse tollen en de tollenaars in de 18de en het begin der 19de
eeuw, p. 12 (Zutphen 1981). (37) G. Nijsten, Het Hof van Gelre
,Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse
huis (1371-1473), p. 379 (Kampen 1992). (38) J.C. Westermann, De
Rekeningen van de Landsheerlijke Riviertollen in Gelderland
1394/1395, p. 255 en p. 264 (Arnhem 1939).Willem ten Colck had in
1392 een groot bedrag aan de hertog geleend. Waarschijnlijk kreeg
hij daarvoor de tol in pacht. Co(e)p tot Spitholte woonde te Almen
en kan tevens tollenaar van de Spitholterbrug zijn geweest. De gro-
te weg van Münster- en Kleefland naar Deventer liep over die brug.
Het geslacht van Dummeren of Dommeren is in de zestiende eeuw
al uitgestorven. Het heeft in Epse een belangrijke rol gespeeld. (39)
Inventaris Oud-archief Zutphen, regest nr. 474. (40) Het Sticht was
dat gedeelte van het bisdom Utrecht waar de bisschop ook wereld-
lijk gezag uitoefende. Het bestond uit het Nedersticht en het
Oversticht. Het laatste gebied omvatte Overijssel, Drenthe en de
stad Groningen. (41) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenka-
mer, inv. nr. 415, bijlage 115. Het geslacht Wisch was een belang-
rijk Gelders geslacht van bannerheren. Zij zetelden op kasteel
Wisch bij Terborg. In 1461 was Dirk heer van Wisch. In 1466 werd
hij opgevolgd door zijn zoon Johan van Wiseh. In 1517 werd diens
kleinzoon Joachim heer van Wisch. In 1541 stierf Joachim als laat-
ste telg van zijn tak van het geslacht Wisch. (42) Gemeentearchief
Zutphen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 458, fol. 181. (43)
Gemeentearchief Zutphen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr. 458, fol.
224. (44) Gemeentearchief Zutphen, Kreynck, inv. nr. 27 (signaat
scholtambt Zutphen), fol. 14. (45) Stads archief Deventer, Middel-
eeuws Archief, inv. nr. 75. (46) Stads archief Deventer, Middeleeuws
Archief, inv. nr. 75 (drie brieven). Brief van Zutphen aan Deventer,
brief van Johan, heer tot Wisch aan Deventer en brief van Henriek
van Keppel (scholte te Lochem) aan Deventer. (47) Stads archief
Deventer, Middeleeuws Archief, inv. nr. 6 (ingekomen brieven).
Brief van Johan, heer tot Wisch aan Deventer (1481). (48) Stads-
archiefDeventer, Middeleeuws Archief, inv. nr. 6. Brief van Johan,
heer tot Wisch aan 'Aelbrecht, hertog to Sassen'. (49) Rijksarchief
Gelderland, Signaat scholtambt Zutphen, inv. nr. 49, fol. 308, 314,
322. (50) Stads archief Deventer, Middeleeuws Archief, inv. nr. 75.
(51) Stads archief Deventer, Rechterlijk Archief, inv. nr. 6d, fol. 572.
(52) Stads archief Deventer, Rechterlijk Archief, inv. nr. 6e, fol. 173.
(53) Gemeentearchief Zutphen, Oud Rechterlijk Archief, inv. nr.
710. (54) Rijksarchief Gelderland, Archief marke Epse en Domme-
ren, doos 54. (55) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
inv. nr. 3884. (56) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
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inv. nr. 3888. (57) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
inv. nr. 3891 (jaar 1554). (58) Rijksarchief Gelderland, Gelderse
Rekenkamer, inv. nr. 3888. (59) Rijksarchief Gelderland, Gelderse
Rekenkamer, inv. nr. 193, fol. 7. Vriendelijke mededeling van de
heer W. van de Pas, die een onderzoek verricht naar de Gelderse
Rekenkamer. (60) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
inv. nr. 3894. (61) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
inv. nr. 3895. (62) Idem. (63) Idem. (64) Stads archief Deventer,
Middeleeuws Archief, inv. nr. 375, fol. 424. (65) Rijksarchief Over-
ijssel, Stift Ter Hunnepe, inv. nr. 4, rek. 1581/82. (66) J. De Hullu,
'Het dagboek van Dr. Johan Dorre, burgemeester van Deventer', in:
Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, p. 338, 1896, XI. (67)
Stads archief Deventer, Republiek I, inv. nr. 19-rekesten (1601). (68)
Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 194, fol.
314. (69) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer, inv. nr.
194, fol. 324. (70) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
inv. nr. 3896. (71) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Rekenkamer,
inv. nr. 195, fol. 102. (72) Rijksarchief Gelderland, Gelderse Reken-
kamer, inv. nr. 195, fol. 54. (73) Rijksarchief Gelderland, Gelderse
Rekenkamer, inv. nr. 195, fol. 102. (74) Rijksarchief Gelderland,
Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 3897. (75) Rijksarchief Gelderland,
Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 3898. (76) Stadsarchief Deventer,
Rechterlijk Archief, inv. nr. 81a. (77) Stadsarchief Deventer,
Republiek I, inv. nr. 23a. Het belang van de Spitholterbrug over de
Berkel komt nog eens duidelijk naar voren in een verzoekschrift uit
1627 van Deventer aan de Staten-Generaal om de maatregelen van
het stadsbestuur van Zutphen, dat de brug tijdens het Twaalfjarig
Bestand (1609-1621) voor alle verkeer had afgesloten, ongedaan te
maken. In de brief wordt beschreven hoe vreemde passagiers, koop-
lieden en anderen de brug altijd ongehinderd per wagen, te paard
en te voet hadden kunnen passeren. Zij konden hun waren en goe-
deren uit het Sticht van Münster en andere 'naeburigen landen van
boven', alsmede van Bredevoort en Grollo langs deze route naar
Deventer vervoeren. Nu Zutphen, door het afsluiten van de brug, de
handel bemoeilijkte, was dat zeer nadelig voor de welvaart van
Deventer. (78) Stadsarchief Deventer, Rechterlijk Archief, inv. nr.
157d, jaar 1622. (79) Rijksarchief Gelderland, Marke van Epse en
Dommeren, doos 53. (80) Gemeentearchief Zutphen, Oud Archief
Zutphen, inv. nr. 1851. (81) Rijksarchief Gelderland, Bataafs-
Franse archieven, inv. nr. 8166. (82) Rijksarchief Gelderland,
Bataafs-Franse archieven, inv. nr. 5212. (83) P. Holthuis, Frontier-
stad bij het scheiden van de markt, Deventer: militair, demogra-
fisch, economisch (Deventer 1993).
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GEVELSTENEN (8)

Werkgroep genealogie

Allereerst willen we een fout herstellen die in ons artikel Gevel-
stenen (7) is geslopen. . ..
De Almense molen ging niet verloren doordat ze op 4 april 1945 bIJ
de bevrijding door de Duitsers in brand werd gestok:en. De a~ht~
kantige beltmolen achter het pand Bakkersteeg 4 IS op 12 juli
1941 als gevolg van blikseminslag door brand verwoest. Zo ver-
dween de molen. Ze heeft meer dan drie eeuwen op deze plek
gedraaid. Zal ze ooit nog terugkomen?
We blijven nog even bij het Muldershuis op Bakkersteeg 4. In de
linkerzijgevel zit een gedenksteen. Deze is geplaatst ter gelege~-
heid van het driehonderdjarige bestaan van de Almense Mölle lil
1965. De steen is aangeboden door de Almense aannemers
Pelgrum en Wullink. Er is toen een gepast feestje gevierd op .de
deel. De boerderij is in 1959 gerestaureerd door de toenmalige
eigenares mevrouw A..J.W. Bieruma Oosting. Dit is dan de derde
gedenksteen in deze monumentale boerderij.
De vroegere bewoners, de familie Markvoort, hebben nog meer
gedenkstenen bij hun bezittingen in Almen achtergelaten. We
kunnen zelfs drie generaties opsporen.
In de schuur van het Klein Have aan de Dorpsstraat 60 vinden we
in de achtergevel de steen met de letters van Gerhardus Theodorus
Markvoort en zijn vrouw Christina Everdina Kloosterboer met het
jaartal 1856. Zij bouwen in 1885 'Het Elger' op het huidige adres
Dorpsstraat 61. Aan de linkerkant van dit huis zijn op 1 april 1885
de initialen G.B. en E.H. van hun beide zonen geplaatst. Deze
zonen zijn Gerhardus Bertus, geboren op 12 april 1861 en Evert
Hendrik, geboren op 10 februari 1863. Na de dood van hun vader
in 1908 erft de oudste zoon ruwweg de bezittingen in Almen aan
de zuidkant van de Dorpsstraat. Hun jongste zoon Evert Hendrik
erft de bezittingen aan de noordzijde van de Dorpsstraat. Hij
wordt dus ook eigenaar van het Muldershuis. Dit verklaart waar-
om zijn naam in de achtergevel van deze boerderij staat. Het ach-
terhuis van het Muldershuis is in 1919 afgebrand. Bij de herbouw
is zijn naam in de gevelsteen geplaatst onder die van zijn ouders.
In ons artikel Gevelstenen(6) wordt Abraham Jan Markvoort,
geboren op 12 september 1775 te Almen, reeds g~noemd. Zij~
naam vinden we ook terug in een sluitsteen van de WItte boerderij
op Vunderingweg 13. Hier wonen nu Alie ten Have en Albert
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Norde. We vinden de initialen A.LM. 1811. Evenals bij de steen in
de Hoofdige Boer staat hier de J als een I geschreven. Dit huis is
rond 1910 gebouwd met de oude stenen van zes afgebroken huisjes
van het vroegere goed 'Het Vundering'. Dit goed heeft ook tot de
bezittingen van A.J. Markvoort gehoord. Omdat het huis is opge-
bouwd met oude stenen werd het wit bepleisterd. Ver na de dood
van Abraham Jan Markvoort ging de steen met zijn naam mee
naar de nieuwe woning.
Uit deze drie artikelen blijkt dat we via de traditie van het aan-
brengen van gevelstenen een aardige indruk kunnen krijgen van
de vroegere bezittingen van de familie Markvoort in Almen.

(Foto Geert de Groot)
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NOTITIES

Harm Degenhart

49. Doft

Doft is altijd moeilijk. Vroeger kende men geen vaste spelling. In
hetzelfde stuk schreef men bijvoorbeeld geIt en geld. Men gebruik-
te d en t door elkaar. Tegenwoordig is de spelling in regels vastge-
legd.
In mijn boekenkast staat het boek "Uit den Achterhoek, Schetsen
van land en volk" van H.W. Heuvel, een uitgave van .!E.E.Kluwer
te Deventer.
Het jaar van uitgave is niet vermeld. Uit de dagtekening van
7 december 1928 ("7 Dec. 1928") van de "Ter Inleiding" van
Hendrik Odink valt af te leiden dat het boek in 1928 verschenen
is. Dit is twee jaren na de verschijning (1926) bij dezelfde uitgever
van het boek "Uit Gorssel's verleden, Bijdrage tot de geschiedenis
van het platte land" van J. de Graaf, secretaris van de gemeente
Gorssel.
Ik tikte het boek "Uit den Achterhoek" antiquarisch op de kop in
1990. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de originele stof-
omslag er nog omheen zat.
Ook het door G. Prop getekende kaartje van "De loop van de
Berkel" was nog intact en dus niet uit het boek gescheurd of
geknipt.
Op de stofomslag vraagt de uitgever aandacht voor overige door
hem uitgegeven werken. Een van deze werken is "Uit Gorssel's
verleden" van J. de Graaf.
Op de rechterflap van de stofomslag van Uit den Achterhoek ver-
meldt de uitgever over "Uit Gorssel's verleden" het volgende:

Uit Gorssel's verleden
door J. de Graaf,
Gemeente-Secretaris van Gorssel
Prijs: Ing. f 8,-; Geb. f9,-;
In aangenamen verhaaItrand worden in dit boek heel wat opge-
diepte merkwaardigheden uit lang vervlogen tijden meegedeeld;
84 mooie foto's en teekeningen illustreer en den interessanten
tekst.

De aandachtige lezer zal - heenkijkend door de oude spelling - de
taalfout zien: verhaaltrand met een d in plaats van verhaaltrant
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met een t. De betekenis van verhaaltrant is wijze van verhalen,
vertellen.
In het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw zou de
"onaangenamen" drukfout zijn geweten aan de invoering van de
vrije zaterdag. In minder tijd dezelfde hoeveelheid werk verrich-
ten. De corrector zou de schuld krijgen.

grep wordt verstaan een greppel die akkers van elkaar scheidt.
Niet iedereen gebruikt bij voorde het lidwoord de. Zo komt bijvoor-
beeld in elk van de verslagen van F.A.B. (Federatie Almens
Belang) vergaderingen 16 april 1997 en 27 mei 1997, gepubliceerd
in de Almense Almenak van juni 1997, bladzijden 2 en 17 voor: het
voorde.

50 De doopvont en het voorde
Sommige woorden schrijft men ten onrechte zowel met het lid-
woord de als met het lidwoord het. Twee voorbeelden: de doopvont
en het doopvont, de voorde en het voorde.

Opmerking redactie: Met deze 50e aflevering "notities" besluit
Harm Degenhart zijn serie. Wij danken hem voor het vele werk dat
hij heeft verzet om ons voor te lichten over verschillende kleinere
zaken, de gemeente betreffende, die het weten waard zijn.

Doopvont
A.C.W. Staring (1767 - 1840) van de Wildenborch publiceerde in
de Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1835, eerste jaargang
(=het eerste nummer van de almanak voor het Gelderse volk die
haar naam ontleent aan de provincie Gelderland), tweede, ver-
meerderde, druk, een artikel met als titel "De steenen doopvont te
Almen". Het is een kort artikel van twee bladzijden (27 en 28) met
een afbeelding (een schets).
Staring gebruikt bij de woorden doopvont en vont het lidwoord de.
Starings schrijfwijze van de doopvont en de vont is hetzelfde als
die van het Groene Boekje, de officiële Woordenlijst van de
Nederlandse taal.
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal gaat ook uit
van de doopvont en acht minder juist het gebruik van het lidwoord
het. Het woordenboek noemt bij vont in de betekenis van doopvont
het lidwoord de.
E.J. Demoed gebruikt in zijn in 1996 verschenen boek "Kerk-
geschiedenis van de Graafschap" het lidwoord het, dus het doop-
vont en het vont. Ook Henk (G.J.H.) Krosenbrink (1928), bijge-
naamd de Konsalik van de Achterhoek, gebruikt in het Jaarboek
Achterhoek en Liemers, deel 25, 2002, bladzijde 17, het lidwoord
het bij doopvont, dus het doopvont (in de Walburgiskerk in
Zutphen).

STOOMRIJTUIG OP EEN IJZERBAAN
Een gedicht van A.C. W. Staring, 1829

Per Stoomkoets tien uur wegs in één uur af te leggen,
Slaagde op een IJzerbaan,
Aan ginds zij van 't Kanaal. Een Ier mogt daar wel zeggen:
Kon' 't, met Sint Patrick, nog een ziertjen radder gaan,
Dan kwam men eer men afreed aan.

Voorde
Staring verhaalt in zijn gedicht "De Hoofdige Boer" (1820) over de
voord als doorwaadbare plaats. Hij gebruikt bij voord het lidwoord
de, de voord en de voorde. Het Groene Boekje vermeldt de voord en
de voorde. Het woordenboek Van Dale voegt eraan toe: "doorwaad-
bare plaats in een beek of rivier: de voord, dan min dan meerder
diep, naar sloot en scheigrep stond of liep (Staring)." Onder schei-

"In één uur tien uur wegs!" Naar evenredigheid
Dient de Aardbol uitgeleid:
Gij Wachters met uw telescopen,
Zooge een Komeet wat digt voorbij ziet loopen
Ei lieve, houdt den gast,
En brugt er ons aan vast.

Dit gedicht werd geschreven in het jaar 1829 naar aanleiding van
Stephensons' eerste personentrein, die op 28 september 1828 de
eerste rit maakte. Voor de nieuwe spoorbaan Liverpool-Manche-
ster werd nu in 1829 een wedstrijd uitgeschreven voor de beste
locomotief. De wedstrijd had plaats bij Rainhill en Stephenson was
met zijn "Racket" de overwinnaar.

Aantekening:
De Ieren zijn in vele anekdoten als niet zeer schrander gekarakte-
riseerd; Sint Patriek (Patricius) is de schutspatroon van Ierland.
Ze zijn altijd met hem in de weer; met Sint Patrick, met zijn hulp.
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REVOLUTIONAIRE SOCIALISTEN UIT/IN GORSSEL
Willem Dolleman en Paul de Groot

Voor ons verhaal is de levensloop van niet alle zeven kinderen
even belangrijk; daarom in het kort:
- Dochter Johanna Aleida die overal ging "dienen", bleef na haar
huwelijk met rietdekker Gerrit Jan Draayer in de gemeente, in
Epse.
- Zoon Hermanus Dolleman, geboren op 13 januari 1862, werd de
stamvader van de bekende timmerlui en aannemers. Hij trouwde
op 21 mei 1887 met Wilhelmina (Mina) Langenkamp die op
31 augustus 1858 in Laren was geboren als dochter van een tim-
merman. Herman leerde dit vak overal, in Laren, in Zutphen, in
Diepenveen. Ook dit echtpaar kreeg vijf zonen: de eerste
Hermanus Wilhelmus stierf in zijn geboortejaar 1888, de tweede
van die naam (van 1890) werd timmerman en trouwde met
Arendina J. Spijker, de derde werd Frederik Johan genoemd
(1893), hij werd ..... timmerman en trad in het huwelijk met
Hermina J. Bobbink. Herman Dolleman was de grondlegger van
het bedrijf, de beide genoemde zonen zetten het voort. Na enige
tijd scheidden zich hun wegen: Herman (jr.) leidde een timmerbe-
drijf en bomenzagerij aan de Veerweg. (De flinke lap grond die hij
aankocht, kostte f. 732,-! Dat bedrijf bestaat al jaren niet meer.)
Fré begon voor zichzelf aan de MolenweglElfuursweg.

C. Roording

In zo'n rustige plattelandsgemeente als Gorssel verwacht je geen'
hemelbestormers die via een revolutie een totaal andere maat-
schappij tot stand willen brengen. Toch zijn ze er wel (geweest),
met name vlak na de Tweede Wereldoorlog toen de CPN een popu-
laire partij was. In de Tweede Kamer - met toen nog honderd
leden - zaten van 1946 tot 1948 zelfs tien communisten. Van 1946
tot 1950 hadden in de Gorsselse gemeenteraad achtereenvolgens
postbode Dommerholt (heel kort) en journalist Hermie Koning uit
Eefde zitting; daarna was het gebeurd met de zeer linkse invloed
in Gorssel.
Toch heeft een tweetal revolutionaire socialisten van nationale
betekenis iets te maken gehad met Gorssel. Laten we het verhaal
beginnen met twee kernrnomenten, twee dramatische gebeurtenis-
sen uit 1942: op 13 april werd in kamp Amersfoort Willem Fredrik
Dolleman gefusilleerd, in de nacht van 14 op 15 oktober ontsnapte
Paul de Groot uit Woudrust.

Deel I: Willem Dolleman
Veldwachter Dolleman en zijn nakomelingen

Dolleman is een Gorsselse naam. Hoewel je hem ook elders tegen-
komt, in onze gemeente is het een naam met een vertrouwde
klank. Uit stamboomonderzoek door een mij onbekende Ben
Dolman blijkt dat alle (?) Dolmans en Dollemans afstammen van
Berent Lambers Dolman, pachter van de Dollemansstede in de
Fraterwaard bij Doesburg. Hij leefde rond en na 1600. Het begon
in Gorssel eigenlijk pas toen Harmanus Dolleman (1828-1899)
eind 1854 vanuit Voorst naar Gorssel kwam. De nieuwe gemeente-
veldwachter was getrouwd met Johanna Aleida Noteboom (1817-
1903); het paar had twee dochtertjes. In Gorssel werden vijf zonen
geboren.
Volgens zijn achterkleinzoon Harry was Harmanus een despoot,
zowel in het dorp als thuis. (Een soort 'Flip sen' die Dik Trom het
leven zuur maakte!?) De veldwachter woonde aan de Stationslaan
(nu Joppelaan). In de familie Dolleman vertelt men nu nog de
anekdote van de pijp: hij rookte een gigantische pijp die reikte tot
aan de grond en gebood zijn kleine vrouwtje steevast: "Vrouw,
stek mien de piepe es an". Timmerbedrijfuan Herman Dolleman Sr. en Jr. aan de Veerweg.

Het bedrijf bestaat allang niet meer.



34

Wie thans door de Elfsuursweg rijdt, ziet dat mooie oude opschrift:
F.J. Dolleman en Zn; die eerste F.J. werd in 1928 vader van de
volgende Frederik Johan. Diens zoon Johan vormt de derde gene-
ratie van "Dolleman, timmerman-aannemer".
Even terug naar het gezin Dolleman-Langenkamp: de vierde zoon
was Jan Albert (1895), die ook timmerman werd maar dan in loon-.
dienst; hij trouwde met Derkje Klooster. De jongste was Hend~~k
Willem ("Henne") die zijn hele leven zwaar boerenwerk deed; ZIJn
vrouw heette Aaltjen Schuppert.
- Herman Dolleman had een oudere broer, Albert Gerhard, die was
geboren op 30 augustus 1860. Deze veldwachters zoon werd bak-
ker. Het vak leerde hij bij patroons in Deventer, Arnhem en Den
Haag. In 1885 trouwde hij met Gerritjen de Weerd uit Olst. In dat-
zelfde jaar werd Johanna Aleida geboren die haar moeder niet
bewust heeft gekend: op 18 augustus 1886 stierf Gerritjen. Een
jaar later hertrouwde de weduwnaar.met Janna La.ngen.kamp
uit Laren, dienstbode, inderdaad een Jongere zus van Willemina.
Het was het jaar van het dubbele huwelijk: op 21 mei 1887 trouw-
de Hermanus Dolleman met Wilhelmina Langenkamp (getuige:
Albert Gerhard), op 20 augustus Albert met Janna. Ze was. op één
dag na twintig jaar oud: geboren op 21 augustus 1867 (getuige was
nu Hermanus).
De bakkersfamilie verhuisde diverse keren in korte tijd: van G 58
naar G 47a (dat is nu Joppelaan 5, het geboortehuis van onze
hoofdpersoon. N.B. Daar woonde en werkte later Jager Lankhorst;
thans is het "De Hoek"'), naar G 26 (dat werd later Hoofdstraat 34,
het adres van Berends van Loenen ). Zoals veel arme lieden in die
tijd bleef dit jonge gezin niet gespaard voor verdriet. Fredrika
Wilhelmina werd maar één jaar (1888-1889), Gerrit W.F. idem
(1890-1891). Gerritje (van 1892), Willem Fredrik (van 1894) en
Hermanus (van 1896) verhuisden met hun ouders naar Den Haag,
op 30 juli 1897. .
Willem Fredrik! Hij werd geboren op 29 juli 1894; de aangifte
werd gedaan door zijn vader, vergezeld van gemeentebode Arend
Jan Boersbroek en metselaar Teunis Woertman (28 jaar), de over-
buurman van G 47.
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pingspunt: Andries Dolleman uit Leiderdorp vroeg in een brief van
8 december 1976 aan de gemeente Gorssel: "Stond mijn grootva-
der zoals later in Den Haag, bekend als drinker? Zo ja, bestaat
het'café, vermoedelijk het Dorpscafé, nog?" De dienstdoende amb-
tenaar (Hagedoorn) heeft déze vragen wijselijk niet beantwoord!
In Den Haag werden nog geboren Alberta Gerharda Johanna (van
1900) en Egberdina Wilhelmina (van 1904; haar dood in 1915 door
de tering maakte diepe indruk op Willem). In de literatuur over
Willem staat vermeld dat hij opgroeide in een zeer arm,
Nederlands Hervormd arbeidersgezin en dat hij christelijk werd
opgevoed. Op de lagere school deed hij het uitstekend. Op dertien-
jarige leeftijd werd hij bakkersleerling. Begonnen bij een banket-
bakker, stapte hij na enige jaren over naar een broodbakker: dat
betaalde (wat) beter. Tot zijn dood bleef hij dit werk doen, ook toen
de politiek hem opslorpte. Vanwege een oogziekte hoefde hij niet
in militaire dienst.
Op 2 juli 1919 trouwde hij met Meta Mater, werkster in een
warenhuis. Een goede vriend omschreef Willem toen als "een filo-
sofische natuur, vroeg oud" en Meta als "een en al blijheid". ~e
kregen drie zonen: Andries (Dries, van 1919), ~illem Fredenk
(Willy, van 1921) en Frans (van 1926). Het gezm woonde vele
jaren in de Schilderswijk.

Willem Fredrik Dolleman, de revolutionaire socialist

Al heel jong voelde hij zich aange-
trokken tot de geheelonthoudersbe-
weging en het socialisme. Hij werd
lid van de socialistische en anti-
militaristische jeugdbond De
Zaaier, in 1914 zelfs landelijk voor-
zitter. Op zijn achttiende, in 1912,
sloot hij zich aan bij de SDP, een
linkse afsplitsing van de SDAP. Dit
partijtje dat werd geleid door een
driemanschap (David Wijnkoop,
Van Ravesteijn, Ceton), streefde
naar een revolutie die de weg zou
banen naar een communistische
samenleving. De novemberrevolu-
tie in Rusland (1917) was voor deze
marxisten het grote voorbeeld.

Willem Fredrik Dolleman (1894-1942): persoonlijk leven

Waarom Albert en J anna naar Den Haag vertrokken is niet
bekend. Waren de vooruitzichten of inkomsten daar beter? De bak-
kersknecht had er al gewerkt; misschien kon hij bij een hem
bekende baas aan de slag. Wellicht biedt het volgende een aankno-
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De partij werd in 1919 omgedoopt in CPH, in 1935 in CPN. (N.B.
Dolleman bewonderde vooral de intellectueel Van Ravesteijn.)
Het is een bekend feit dat in radicale kringen gemakkelijk ruzie
ontstaat over dogma's en doelstellingen. Iedereen meent de ware
leer te kennen! Willem Dolleman was iemand die zich onophoude-
lijk in dit soort discussies mengde. De intelligente bakker die zich
door zelfstudie veel kennis had eigen gemaakt, wist vooral schrif-
telijk zijn ideeën goed te verwoorden, als redacteur van "De Jonge
Socialist", als secretaris van de Haagse CPH, tot 1927. In dat jaar
verliet hij de partij en bestreed sindsdien zowel de "slappe", "recht-
se" SDAP als zijn vroegere politieke nest. Hij behoorde tot de
oprichters van het Revolutionair Socialistisch Verbond, waaruit in
1929 de RSP voortkwam. In 1935 fuseerde de RSP met de OSP tot
de RSAP. (Jacques de Kadt, toenmalig secretaris van de OSP,
toonde zich tijdens de besprekingen niet gecharmeerd van "de bos-
jes - en dollemannen" van de RSP, waarmee hij zijn afkeer uitte
van Fokke Bosman, de partij secretaris , en Willem Dolleman.)
De grote man van deze groep was Henk Sneevliet, Kamerlid van
1933 tot 1937, een zeer revolutionair persoon die Trotski bewon-
derde en vereerde, en die een afschuw kreeg/had van Stalin (dus
ook van de CPN). Dolleman was landelijk bestuurder van de RSAP
en de centrale figuur in Den Haag. De kracht van de theoretisch
sterke Dolleman lag vooral in het schrijven van artikelen en bro-
chures, en de verzorging van de scholing van partijleden. Hij was
tevens parlementair verslaggever. Tenslotte dient zijn langdurige
activiteit in het NAS vermeld te worden, de vakcentrale die links
van het NVV opereerde.

werd een groep kameraden gearresteerd en overgebracht naar de
Weteringschans. Moedig doorstond hij zware verhoren en hij ver-
klaarde geen spijt te hebben van zijn verzetswerk. Na een proces
van drie dagen werden de mannen wegens sabotage ter dood ver-
oordeeld. Hij schreef afscheidsbrieven aan zijn vrouwen zoons. Op
13 april om 09.20 uur werden zeven revolutionair-socialisten
gefusilleerd, onder wie partijleider Sneevliet - met hem had
Dolleman zijn laatste dagen doorgebracht -, Menist en Dolleman.
Eén partijgenoot had tevoren zelfmoord gepleegd; in oktober 1942
volgden nog twee executies, onder andere van H. Roebers uit
Deventer. (N.B. Notitie in potlood bij Dollemans naam in het
bevolkingsregister van Gorssel: 13/4 '42, gefusilleerd, sabotage.)
Na de oorlog werd een "Comité ter verzorging van de laatste rust-
plaats" van deze kameraden gevormd onder leiding van Stan
Poppe (later Kamerlid voor de PvdA). Op 10 november 1945 vond
in Westerveld de crematie van de stoffelijke resten plaats. Vader
Albert Gerhard Dolleman heeft dat allemaal meegemaakt: hij
overleed op 13 januari 1946. Moeder Janna Langenkamp leefde
toen nog.(De gemeente Den Haag heeft tot op heden de overlij-
densdatum - ná 1950 - niet willen meedelen.) Dries en Willy
Dolleman bleven actief in de kleine revolutionair-socialistische -
maar niét communistische! - beweging. Ze hebben nog enige tijd
gewerkt aan een biografie van hun vader, maar het heeft niet tot
resultaat geleid.

Familieherinneringen

De dood van Willem Dolleman
Frans Dolleman uit Zoetermeer, geboren in 1926, deelde mij in
een telefonisch gesprek mee dat de verstandhouding van hun
gezin met de grootouders, Albert en Janna, heel goed was. Men
ging er vaak op bezoek en dan was het gezellig. Albert Dolleman
vertelde af en toe komische verhalen die nog stamden uit de
Gorsselse tijd.
Zijn moeder Meta wist de dood van haar man redelijk goed te ver-
werken, maar toen vele jaren later zijn beide broers kort na elkaar
overleden (in 1984) was dat in haar hoge ouderdom een haast niet
te verwerken verdriet. Zij stierfin 1987.
Frans Dolleman weet niet veel van zijn Gorsselse verwanten, het
omgekeerde is ook het geval. Mevrouw Jenny Dolleman-
Agterkamp, sinds enige jaren weduwe van Fré Dolleman (die werd
geboren in 1928), woonachtig aan de Molenweg, herinnert zich
verhalen over Haagse Dollemans die in de oorlog nog wel eens

Vanaf 10 mei 1940 vormde hij (penningmeester) met Sneevliet en
Ab Menist het leidende driemanschap van het illegale Marx-
Lenin-Luxemburg Front. Hij schreef veelvuldig in het blad
Spartacus; zijn pseudoniem/verzetsnaam was W. van Gelderen.
Toen Duitsland in 1941 de Sovjet-Unie aanviel, ontstond er in
deze antistalinistische club een conflict: moest de Sovjet-Unie
geholpen worden? "Ja", was het antwoord van Dolleman en de
minderheid. Slechts door toegeven van Sneevliet werd een scheu-
ring in het Front voorkomen.
De verzetsactiviteiten - bij Willem Dolleman betrof het vooral ille-
gale publicaties - werden hem en anderen fataal. Op 2 maart 1942
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Deel II: Paul de Groot in Gorssel
De meest gehate communist van Nederland (een korte
levensschets)

Saul (roepnaam Paul) de Groot
was een Amsterdamse diamant-
slijper van joodse origine, gebo-
ren in 1899. Hij werkte in zijn
jeugd in België, Duitsland en
Frankrijk en sloot zich in die
periode aan bij de jonge commu-
nistische beweging. In 1920
trouwde hij met Sally
Borzykowska en werd vader van
hun enig kind, Rosa. In 1930
kreeg Paul de Groot een leiding-
gevende functie in de CPH, hij
werd een der vrijgestelden van
de partij. Zijn macht groeide
voortdurend, tot hij in 1938
algemeen of politiek secretaris
werd.
Tijdens de bezetting vormde hij
samen met Lou Jansen en Jan
Dieters het leidende trio, dat

Paul de Groot (1899-1986) aanvankelijk wat aarzelend opt-
rad tegen de Duitsers. Er was

immers het Ribbentrop-Molotov-pact van 1939, de beruchte over-
eenkomst van Hitier en Stalin. Na de inval van de Duitsers in de
Sovjet-Unie (22 juni 1941) gingen de communisten veel krachtiger
deelnemen aan het verzet, en omgekeerd kreeg de jacht van de
Duitsers op communisten een grimmiger karakter: na de joden
waren deze de meest gehate tegenstanders. Paul de Groot was
joods én communist!
In 1945 werd hij opnieuw de machtigste man van de CPN, een
absolute dictator die onbegrensd vertrouwen in Stalin had en alle
middelen geoorloofd achtte in de strijd tegen de kapitalisten én
mogelijke dwarsliggers in de partij. Tijdens de Koude Oorlog groei-
de de haat tegen hem, met name in 1956 (Hongarijel) en in 1958,
toen hij partijgenoten als Wagenaar en Gortzak eruit schopte. Pas
in 1977 kwam hij ten val en ontnam de CPN hem zijn erelidmaat-
schap. In 1986 overleed hij, een jaar na zijn tweede vrouw met wie
hij in 1951 was getrouwd.

langs kwamen, onder andere "een dikke tante". Frans Dolleman-
daarnaar gevraagd - begrijpt meteen dat dit moet slaan op zijn
oom Herman (van 1896) en zijn echtgenote. Deze oom had een
kleine zaak in bakkerijmachines.
Harry (H.J.) Dolleman weet mij veel te vertellen over zijn
Gorsselse familieleden, met name ook over hun werkzaamheden,
maar die Hagenaars zijn hem onbekend.
Op een vraag van mij aan Frans Dolleman wat zijn vader, de revo-
lutionaire socialist, vond van die "kapitalisten met eigen bedrij-
ven" in de familie, antwoordde hij dat Willem, al was hij dan een
marxist, nooit negatief stond tegenover kleine, hardwerkende zelf-
standigen. Kapitalisten, dat zijn grote jongens!

Bronnen en literatuur:
Gemeentearchief van Gorssel en Den Haag
Stamboomonderzoek door B. Dolman (Twello): "De afstammelin-
gen van Berent Lambers Dolman, pachter van de Dollemansstede"
(1989).
Dossier W.F. Dolleman in het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam (archief),
R. Lubbersen, "Willem Dolleman, eerlijk en moedig (1894- 1942)",
p.129-155. In: Tesamen solidair in alle hoeken (redactie:
R. Kleinegris en R. Wuite) (Den Haag, 2002).
W. Bot, schets van Dolleman. In: "Biografisch woordenboek van
het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Deel 1, p.
31-32 (Amsterdam, 1986).
W. Bot, "Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog", p. 56-71 (Amster-
dam, 1983).
Gesprekken met Fr. Dolleman (Zoetermeer), mevrouw J. Dolle-
man-Agterkamp (Gorssel), H.J. Dolleman (Gorssel) en H.J. Jansen
op de Haar.
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Het driemanschap naar de IJsselstreek

Al eind 1940 besloot de leiding van de illegale CPN Amsterdam te
verlaten. Tot begin 1943 verbleef zij al zwervend in onze regio met
steden die - in tegenstelling tot het platteland - een sterke rode
traditie kenden: Deventer, Zutphen, Zwolle. Met name Deventer
was een rode stad: "Moskou aan de IJssel". In 1939 had de SDAP
in de raad acht zetels, de RSAP drie en de CPN één. Befaamd was
het verenigingsgebouw Help U Zelve (HUZ); er was een flinke
afdeling van "Vrienden van de Sovjet-Unie", die geregeld op zon-
dagochtend propagandistische films vertoonde in het EDB-theater;
linkse consumenten kochten bij coöperatie Ons Belang (waarvan
de beroemde voetballer Leo Halle werknemer was). Vanaf 1933
vingen Deventenaren Duitse emigranten op, joden en communis-
ten; een groep jongeren werd gehuisvest in jeugdherberg De
Kleine Haar nabij Dorth.
In 1938 sneuvelde in de Spaanse Burgeroorlog vrijwilliger Jan
Roelvink, communist. Tot zijn vertrek was hij de keeper van
EBON, een echte volksclub. (Er zullen nog wel oud-voetballers en -
supporters zijn van "Epse" en "Gorssel" die zich herinneren wat
dat was, voetballen tegen EBON1!)Het nieuws van zijn dood werd
meegedeeld aan zijn weduwe, Dik Mandemaker, een geboren
Zutphense, door Jan Dieters.

Die ontmoeting had grote gevolgen: enige tijd later verliet Dieters
zijn gezin en ging met Dik samenwonen, eerst in Amsterdam, tot
het driemanschap besloot in het oosten onderdak te zoeken.
Diverse CPN-ers huurden een leegstaand huis of trokken bij par-
tijgenoten in. Verbindingsmannen, koeriers brachten berichten
over, waaronder artikelen voor het verzetsblad DeWaarheid.
Jan Dieters, Dik Mandemaker en haar dochtertje woonden eerste
enige tijd in Deventer, boven een kledingzaak in de Lange
Bisschopstraat, daarna in een buitenhuisje in Epse, vervolgens in
Apeldoorn. Lou Jansen had een flink gezin: vijf kinderen. De trek-
tocht begon in Appelscha, maar werd al spoedig voortgezet in
Deventer en omstreken. Zo verbleven de zeven Jansens een hele
poos bij Bertus Webeling en zijn vrouw, Schoutenweg 2A (in de
buurt van de Brinkgreverweg). Paul de Groot zat aanvankelijk in
Brabant, niet ver van Den Bosch.
De drie partijleiders zochten elkaar af en toe op:
In Deventer in de Douwelerstraat; daar op nr. 29 woonden de
kolensjouwer Henk van Eijsten en zijn vrouw Martha, een zus
van genoemde Dik, óf in Eerbeek bij "tante Mieke" (=Rita
Verste eg), een al wat oudere, zweverige idealiste, ófin Eefde! Dat
moet zijn geweest op het adres Kapperallee 67, niet ver van de
sluis. Daar woonde van 1941 tot 1946 spoorman Iep de Jong, een
belangrijke koerier. Zijn huis werd een verblijfplaats voor onder-
duikers en een trefpunt voor illegale bijeenkomsten. (N.B. Paul de
Groot beweerde later: "In de Douwelerstraat werd tot de
Februaristaking -25 en 26 februari 1941-besloten.")
Na deze staking kwam Paul de Groot met Sally en Rosy naar
Zutphen, Praebsterkamp 1, een huis dat op 20 februari was
gehuurd door Marten en Pinie Henssen. Op nr. 2 woonde partijge-
noot Gerrit van AaIderen, NS-machinist, die van niets wist. Tot
zijn stomme verbazing herkende hij vanuit zijn erkertje in de
"buurman" met het baardje Paul de Groot!
Toen het deze in Zutphen te gevaarlijk werd, verkaste hij naar
Gorssel, naar villa Woudrust.

Woudrust I

Kapperallee 67 in Eefde.
(Hier vergaderde de C.P.N. -leiding af en toe in 1941-1942)

Het charmante villaatje aan de Amelterweg was eigendom van
Birnie, een industrieel uit Deventer. Voor de oorlog huurden her-
haaldelijk "Indischgasten" - die voor enige tijd met verlof naar het
moederland kwamen - het gemeubileerde landhuis. Sinds 21 juli
1941 stond het leeg. Marten Henssen huurde het in 1942 en met
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z'n vijven betrokken ze het, te weten het echtpaar Henssen en het
gezin De Groot. Paul schreef in Woudrust artikelen voor De
Waarheid, Henssen bracht ze naar Amsterdam. Paul de Groot,
met bril en snor, opzijgekamd haar, schrok zich lam toen verbin-
dingsman Gerrit van den Bosch ineens op de stoep stond. In
Zutphen had men hem het adres gegeven, terwijl de weinigen die
ervan wisten elkaar bezworen hadden helemaal niemand ook
maar iets te vertellen! De plek op zich was prima: via de bosweg
kon in korte tijd het stationnetje op 't Joppe worden bereikt; Lou
Jansen zat op dat moment in Exel, Jan Dieters in Deventer. Ze
bezochten elkaar nogal eens en dan werden er flinke afstanden
gelopen: bij Iep de Jong in Eefde vergaderde het trio.
De nacht van 14 op 15 oktober 1942! Marten Henssen is afwezig,
Paul, Sally en Rosy de Groot slapen op de vliering, Pinie verblijft
elders in huis. Plotseling slaat Cees Heil toe en doet een inval!
Cees Heil: een oud-beroepsmilitair, een overtuigd NSB-er, com-
mandant van de Zutphense WA, hoofdwachtmeester bij de staats-
politie, staffunctionaris van Schalkhaar, fanatiek antisemiet en
anticommunist. Hij kamt de omgeving uit en doet geregeld inval-
len in villa's en tuinhuisjes: hij is op jodenjacht in Gorssel. (Een
uitspraak van hem: "Het is hier in Gorssel een grote bende, niets
dan joden en zwarte handel.")

Het is één uur in de nacht: "Doe open, politie, controle!" Pinie
Henssen maakt de voordeur open door het lawaai wordt
Rosy wakker het meisje begint te roepen binnen de kort-
ste keren worden Paul, Sally en Rosy naar beneden gehaald ..... ze
worden in de gang tegen de muur gezet Paul de Groot, in pyja-
ma, op blote voeten, schoenen in de hand In zijn eigen woorden:
"Terwijl ik daar stond, zag ik dat de knip die aan de binnenzijde
van de deur bevestigd zat, weggeschoven was. Aangezien ik bij
arrestatie toch niets goeds te verwachten had, waagde ik maar een
kans en gooide de schoenen met een klap op de grond en vluchtte
door de achterdeur naar buiten het bos in". Sally die juist naar
beneden komt, roept: "Loop, jongen, loop!" Het zijn de laatste
woorden die hij van haar hoort.
Een van Heils gezellen schiet, rent De Groot na, keert onverrich-
terzake terug naar Woudrust. Urenlang dwaalt de vluchteling
door het bos; tegen de ochtend treft, stom toevallig, Iep de Jong op
zijn motor hem aan op de weg Deventer-Apeldoorn, een door en
door verkleumde man met kapotte voeten. (Vraag: hoe is Paul de
Groot daar gekomen? Hoe is hij de IJssel over gestoken?)

Woudrust IJ

Heil weet niet dat hij Paul de Groot bijna heeft gepakt! Net als bij
andere invallen besluit hij de aangetroffen personen voor onder-
zoek mee te nemen naar Schalkhaar. De drie vrouwen worden bij-
eengebracht in de huiskamer, een NSB-er gaat een auto halen in
Gorssel.
Een garagehouder komt met een auto - dat moet Denekamp zijn
geweest!? -, hij krijgt opdracht hen weg te brengen. Pinie, Sally en
Rosy op de achterbank, Heil naast de chauffeur. Onderweg te
weinig benzine! Heil is des duivels, roept aldoor: "Sabotage, sabo-
tage!" De chauffeur gaat benzine halen, Heil blijft achter met de
vrouwen.
Wat er toen gebeurd is, daarover lopen de lezingen uiteen.
Poogden ze de in slaap gesukkelde hoofdwachtmeester te wurgen?
(Dat beweerde Heil na de oorlog.) Stond Rosy onverhoeds op en
greep hij in paniek zijn pistool? Schoot miste sloeg het
kind .....bloed ....(aldus het verhaal van mevrouw Henssen).
Pas tegen de ochtend komt de chauffeur terug, met benzine, het
begint al te schemeren, er duiken bosarbeiders op. Ze rijden snel
weg naar Schalkhaar.Woudrust in Gorssel, waar herfst 1942 Paul de Groot moest vluchten en

vrouw Sally en dochter Rosa werden gearresteerd.
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De vrouwen zaten daar zeven dagen vast in de kazerne, werden
daarna overgebracht naar het SD-gebouw in Arnhem, vervolgens
naar het Huis van Bewaring. Sally en Rosy - men wist nu wie ze
waren - werden op transport gezet naar Westerbork. Het lukte
hun twee briefjes, gedateerd 28 oktober 1942, uit het kamp te
smokkelen, het laatste levensteken: "We zijn absoluut met zijn
tweeën. Mijn moeder en ik, wij zijn vol goede moed. Doe overal de
groeten en aan iedereen. Jullie Rosy. En tot spoedig weerzien met
allen. Doen jullie vooral de groeten." (Dit laatste in het handschrift
van Sally.) Paul de Groot droeg deze briefjes als talisman op zijn
borst. Hij wist niet wat er met hen gebeurde: al op 13 november
werden moeder en dochter in Auschwitz-Birkenau vergast.
Ondertussen kreeg Heil ongenadig op zijn donder van de Befehls-
haber van de SD in Arnhem, die hem zelfs nog even wilde "ein-
sperren". "Weet jij wie die Zeeman was die je hebt laten lopen?
Saul de Groot, de Roze Czaar van Nederland, waar iedereen naar
zoekt." (Paul de Groot had valse papieren waarin hij Zeeman heet-
te, of ook wel Marinus Henssen.)
Pinie Henssen werd vrijgelaten; veertien dagen na de inval kwam
ze terug in Zutphen. Zij en Marten besloten het huis aan de
Praebsterkamp te ontruimen, waarbij Van Aaideren en De Jong
hen assisteerden. De laatste twee deden ook, tevergeefs, naspeu-
ringen naar Sally en Rosy de Groot. De Henssens gingen naar
Amsterdam; hij werd tenslotte gearresteerd maar overleefde de
oorlog.

tijd ondergedoken op de boerderij van Koeslag in Laren. ( De aan-
gehouden Wiepke overleeft het niet, ze sterft in kamp Ravens-
brück, januari 1945.)

Intermezzo: het einde van Dieters en Jansen

Paul de Groot na "Woudrust"

Door infiltratie en verraad kwamen de Duitsers veel aan de weet.
Zo sloeg in 1943 de gearresteerde communist Vosveld door.
Conform een afspraak met de Duitsers ontmoette deze op 3 april
Jan Dieters in café-restaurant Ruimzicht in Apeldoorn. Paul de
Groot zag op straat hoe Dieters werd afgevoerd, besloot niet terug
te keren naar zijn toenmalige onderduikadres (welk?) en ging
lopend naar Zutphen. Hij werd opgevangen door Gerrit van
Aaideren en zijn vrouw; zij verzorgde zijn kapotte voeten. Daarna
bracht Gerrit hem naar partijgenoot Pothoven, Van Löben
Seisstraat 10. Deze man werkte ook bij het spoor.
Het volgende slachtoffer van Vosvelds verraad was Lou Jansen. Al
op 7 februari hadden de bezetters een inval gedaan in het huis van
de Webelings aan de Schoutenweg in Deventer. Gelukkig was het
gezin Jansen toen al vertrokken naar Eerbeek, naar "tante
Mieke". Op aanwijzing van Vosveld kon Jansen daar op 5 april
gearresteerd worden. De afloop was voorspelbaar: Huis van
Bewaring in Amsterdam ....gevangenis in Scheveningen .
doodvonnis op 24 augustus .... .laatste ontmoeting met de vrouwen,
Dik Mandemaker en Femke Jansen ..... executie van Jan Dieters en
Lou Jansen op 9 oktober 1943.
Van de leiding was alleen Paul de Groot nog over.
Paul de Groot zat dus bij Pothoven, maar niet voor lang.
Gedurende negen maanden was hij in huis bij De Lijser in Dieren.
In januari 1944 keerde hij terug in Zutphen, opnieuw voor even.
Voor zijn vertrek verstopte hij brieven en andere papieren onder
een dakpan in het huis van Pothoven. (Na de oorlog heeft hij ze
opgehaald.) De volgende standplaats werd Zwolle. Hij ging ernaar-
toe met de trein en was (begrijpelijk) daarbij zeer nerveus. Hij
woonde op diverse adressen, onder andere bij de weduwe Eke
Zegeling-de Jong (van 1903) die een boekwinkeltje dreef. Als
"H.J. de Vries", als "Ome Ko", als "Ome Henk" (voor haar zoon
Huib) ging De Groot door het leven tot de bevrijding van Zwolle op
14 april 1945. Gerrit van Aaideren uit Zutphen zocht hem af en
toe op. (Na de oorlog had De Groot met hem en Marten Henssen
nog wel eens contact.)

Korte tijd zat hij verborgen bij Henk en Martha van Eijsten-
Mandemaker in Deventer, Douwelerstraat 29. Enkele partijgeno-
ten gingen omzichtig zoeken in Woudrust naar achtergebleven
documenten en vervalste persoonsbewijzen. Ze waren verdwenen.
Op 5 november 1942 werd in het Algemeen Politieblad de aanhou-
ding gevraagd van onder anderen Marten Henssen ("verblijvende
te Gorssel") en "onbekend persoon, jood, zich noemende Marinus
Henssen of Zeeman, verblijvende te Gorssel. Deze persoon is ver-
moedelijk genaamd Saul de Groot".
Een paar weken later bracht Jan Dieters hem op de fiets naar
Lochem, naar het vrijstaande huisje nabij de Paasberg van
Wiepke van der Meij, een gepensioneerde verpleegster. Op 4 febru-
ari 1943 wordt "Woudrust" als het ware herhaald: .. een inval.. ..
Paul de Groot ontsnapt door de achterdeur ! Paul zit dan korte
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De leider van de CPN moet in Amsterdam zitten, dus ging Paul de
Groot onmiddellijk terug naar de hoofdstad. Enige maanden later
vernam hij het droevige lot van zijn vrouwen dochter. Hij trouwde
in 1951 met Eke de Jong.
Dik Mandemaker keerde terug naar Deventer en hertrouwde in
1947. Cees Heil werd in 1948 door het Bijzonder Gerechtshof te
Arnhem ter dood veroordeeld wegens een reeks wandaden, met
name het doodschieten van politieman Bouma op 21 maart 1945.
Het liep zo af met Heil: doodstraf, ook na hoger beroep - levens-
lang - strafvermindering - vrijlating.

MARKEN VANALMEN EN HARFSEN (6)

J. de Graaf
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Deze oordeelde op I Juni 1796 dat adressanten schadeloos gesteld
moesten worden, aangezien "zodaane uitschotten tot facielieteyd
van Harfsens ingezeeten" waren gedaan. Als voorwaarde werd echter
gesteld, dat terugstorting in de markekas moest plaats vinden, wan-
neer alsnog betaling "door het Bondgenootschap of eenig andere
collegiën" geschiedde. Drie jaar later komt dit punt weer ter sprake.
De markerichter deelt n.l. mede, dat "door den lande zijn afgegeeven
recepissen tegens den intresse van 4 procentum onder hypotiqatie
van de domeynen van dit voormaalig gewest". Voorts is wegens
nge1eeden schaadens en gedaane requisitiën ontvangen eene gelyke
recepisse groot 360 guldens", welke aan den markeontvanger is over-
gegeven. Aangezien de marke alsnog met heel wat lasten en schulden
is bezwaard, tot welker betaling geen middelen voorhanden zijn,
wordt besloten deze "recepisse met de rhente van dien ten behoeve
der ingezeeten van Harfsen uyt te geven".

Ontbinding der marken en verdeeling der gronden.

Uiteraard vormt dit punt het slot. De eerste sporen hiervan ont-
moet ik in rSro en wel naar aanleiding der wet van den rêden van
Grasmaand 1809 en het Koninklijk Besluit van den loden van
Bloeimaand I8IO. Volgens deze bepalingen werd vooral gelet op
de meerderheid der markegenooten bij het nemen van besluiten,
terwijl dezen ten aanzien van de vraag, of er al of niet tot verdeeling
der gronden zou worden overgegaan, bij gemotiveerde memorie het
bewijs moesten leveren van de onuitvoerbaarheid of schadelijkheid
van zoodanige verdeeling. Art. 28 van dat Koninklijk Besluit luidde:
"Alle marken of communiteiten van woestliggende gronden, welke
na verloop van een jaar na de afkondiging van dit besluit de hier
gevorderde plans, opgaven of mernoriën op de daarbij omschrevene
wijze niet hebben ingezonden, zullen door Ons gehouden worden
geene redenen van bezwaar te hebben tegen de verdeeling of ver-
kooping op den meergemelden voet; en zullen zoodanige marken
of gemeenten na verloop van het gemelde jaar ten spoedigste van
Onzentwege onder de hiertoe geregtigden worden verdeeld, waartoe
de landdrosten bij deze worden gemagtigd en gelast zulks stiptelijk
na te komen".

Geërfden van Almen benoemden op I I - en die van Harfsen op
I2 Juli rSro ter zake eene commissie, respectievelijk van drie - en
zes leden; de eerste bestaande uit Jan Jacob van der Muelen, Abra-
ham Jan Markvoort met den markeschriiver Harmanus Weenink;
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de tweede uit Mr. A. H. van Markel Bouwer, David van Sittert,
Gerrit Jan Reerink. Gerrit Hazewinkel, Jan Smeenk en voornoemden
markeschrijver, Vacatie- en reiskosten zouden worden vergoed op
de wijze als in naburige marken. Erkend moet worden, dat beide
commissiën spoed betracht hebben. Immers reeds op 13 Februari
18Il kwam ter tafel het rapport der Almensche - en op 16 April
d.a.v. dat der Harfsensche commissie. Het eerste werd door ge-
erfden goedgekeurd met groote meerderheid van stemmen, het
tweede met algemeene stemmen. Ofschoon beide nog al uitvoerig
zijn doch geenszins van belang ontbloot, heb ik volledigheidshalve
gemeend ze als bijlagen te moeten laten volgen.

Op 28 December 1826 besloten geërfden van A Imen hunne
markegronden te verdeelen. Tot leden der daarvoor in het leven
geroepen commissie werden benoemd de erfrnarkerichter Jan Derk
Langenberg. eigenaar van de Ehze, Jacob Hendrik Graaf van Rech-
teren, eigenaar van de Voorst en Mr. J. H. van Löben Sels, namens
de stichting het Bornhof te Zutphen. Alle drie genoten zoo'n on-
beperkt vertrouwen, dat hun met alge mee ne stemmen niet alleen
volledige volmacht gegeven werd, maar dat zij bovendien hadden te
.beslissen zonder eenig verder beroep. "Onderwerpende zich mits
dezen alle gewaarden wel expresselijk aan derzelver uitspraken",
aldus het markeprotocol.

Na deze opdracht werd in alle pays en vree nog slechts twee keer
een markedag gehouden, n.l. op 16 Januari 1827 "aan de Almsche
Male" en op 24 Januari 1828 in "Het Wapen van Overijssel" te
Zutphen.

Vermoedelijk is op het verdeelingsplan, blijkens hetwelk de gron-
den eene oppervlakte besloegen van 123 morgen en 580 roeden, niet
de koninklijke goedkeuring aangevraagd, aangezien dit eerst in 1837
verplichtend werd gesteld.

Bij groote meerderheid van stemmen besloten geërfden van
Harfsen reeds op 22 October 1819 tot verdeeling. De desbetref-
fende commissie werd samengesteld als volgt: David van Sittert,
Willem Roosegaarde, Mr. Diederik Evert Wilbrenninck en Mr.
Andreas Ardesch, beiden provisor van het Oude en Nieuwe Gast-
huis te Zutphen, Abraham Jan Markvoort en de markeschrijver
Harmanus Weenink. Later werd er nog aan toegevoegd Jhr. Mr.
W. L. F. C. van Rappard, Substituut-Officier van Justitie te Zutphen.
Ieder van hen zou genieten "des daags drie gulden en daarboven
nog voor mijlegeld van ieder uur distantie eene gulden, zonder iets
voor transport en verteerings in reken te mogen brengen". De door

dit zevental ontworpen algemeene grondslagen en maatstaf van ver-
deeling werden op 12 September 1823 met op drie na algemeene
stemmen vastgesteld. Blijkens de notulen is dit niet voetstoots ge-
gaan, want we lezen: "Naar gewigtige deliberatiën en adviezen is
dit plan eindelijk door bijna de gehele vergadering goedgekeurd, uit-
gezonderd door de geërfdens Smeenk, Leunk en Baltink", Achteraf
verklaarden de eerste twee alsnog met het plan accoord te gaan,
zoodat er ten slotte slechts één tegenstemmer was. Deze, aangeduid
met den naam van zijn erf, doch geheeten Jan Willem Aalderink,
was en bleef in de contramine. Echter ging hij ter vergadering van
30 September 1824 (de marke telde toen 43 vol- en 6 halfgewaarden)
in zooverre overstag, dat hij verklaarde genoegen te nemen met de
verdeeling, mits den ongewaarden eene billijke schadeloosstelling
zou worden gegeven voor het gemis van het gebruik der woeste
gronden. Vermoedelijk is aan deze voorwaarde niet voldaan en is
hij hierover wraak gaan nemen. Er is n.l. geboekstaafd dat hij niet
alleen onbevoegd plaggen is gaan maaien, maar bovendien heeft
kunnen besluiten "geweldadig te vernielen het hekken, hangende
aan de gronden bij het erve Luenk toegedeeld, wijders de rikken
te verbreken bij de Hoentjesrnarsch". Geërfden lieten dit niet over
den kant gaan en machtigden den markerichter om, met bijstand
van den rechtskundige Mr. Hendrik Jan Thooft, eene actie in te
stellen, hetzij voor den burgerlijken -, hetzij voor den strafrechter.
Voor eventueele volgende geschillen, van welken aard ook, werd
tevens algeheele volmacht verleend om als eischer of verweerder op
te treden. Partij anderzijds begon toen uit een ander vaatje te tappen
en vroeg of men "niet zoude kunnen goedvinden om door het maken
van convenabele schikkingen de correctionele actie als vervallen te
beschouwen en niet verder voort te zetten". Met algemeene stemmen
werd op 18 Mei 1827 besloten, dat hij binnen vier weken alle ter
zake door de marke gemaakte kosten had te vergoeden, "doch dat
andersints na verloop van die vier weken de zaak door de mark
qua civile partij voor de correctioneele regtbank in appel zal worden
voortgezet". Intusschen was op 7 September 1825 bij vonnis der
rechtbank van eersten aanleg te Zutphen veroordee1ing gevolgd tot
een maand gevangenisstraf, eene boete van f 25 en eene schadever-
goeding van f 25 ten behoeve van de marke. Wel kwam onze oppo-
sant tegen dit vonnis in verzet, maar zonder succes.

Na laatstgenoemden markedag van r8 Mei 1827 hadden nog drie
vergaderingen plaats, hoofdzakelijk gewijd aan verdeeling der
gronden, die toen nog eene oppervlakte hadden van 1229 bunder.
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En om hiervan overtuigt te worden, moet men zig slegts het klein
gedeelte dezer marktgronden en waarvan reeds een aanzienlijk gedeelte
is gecultifeert, voorstellen als geheel en al onmisbaar voor de land- en
vheehouderij.

Eenige nog onbebouwde binnenvelden, als namentlijk een stuk veld-
grond tussen de erven het Oostenenk en Ruyterkamp, een veldjen tussen
den Bierkamp en het Nyenhuis, een veldjen tusschen gez. Nyenhuis en
het erve Hulshof. een veld tusschen de erven Oonik en Baltink, een dito
tegens den bosch de Krommehaar. een dito agter de Reest na de Almse
zijde tusschen de landen van Oytink en Wilsink, (dog deze twee laatstge-
noemde zijn met wegen doorsneeden zo na de eijgendommelijke landerijen
derzelver erven en na de stad Zutphen), een veldjen tusschen de erven
Reest en Kalfster en een tegens het Veldkamp. waarvan door notable
aangraving deze binnenvelden aanmerkelijk zijn verkleynd, egter geene
dier belanghebbende eenige lust heeft getoond om dezelve meerder of
geheel te cultiveeren.

En daar zig in de mark bevinden 26 erven om te plaggen, heyden
en weyden, en waaronder er IO zijn beregtigd om een kudde schapen te
houden, waarvan slegts eenige uit hoofde van de legging aan de opgem.
binnenvelden kunnen gebruik maken, dat de schapen der overige erven
hun bestaan in dat gedeelte der markt vinden moeten, en waarin zij
slegts bij plekken aantreffen, zodat de kudden de geheele dag van het
een tot het andere einde moeten worden gedreeven.

En welke schadeloosstelling zou er voor het gemis des schapendriften
gegeeven worden, zo een algerneene, ja slegts gedeeltelijke verdeeling
plaats had. In grot;Jd die te vinden was, niet mogelijk, in geld ook niet,
want dan zouden leder geërfde zig zelven moeten betaalen.

Dit vordert geen verder betoogd, daar den finantiëelen staat der markkas
van dien aart zeedert den jaare 1806 geworden is, wanneer dezelve nog
een jaarlijkse recognitie uit de verpondinge van f 27 genoot, zedert dien
tijd zoveel niet in bonis heeft, dat zij de scheuter der mark zijn gering
salaris van f 2.IO jaarlijks zedert twee jaaren heeft kunnen voldoen.

Dat ook het rundvee van die opgezetenen dewelke van geen weyden
voorsien zijn, zig in ditzelve gedeelte moeten erneren, terwijl het tevens
verstrekt tot bemestinge der bouwlanden door de schollen, die daarin
geduurende het geheele jaar worden gemaaid en die met de stalmest
word vermengt, en na tot den -vereisten staat van rotting of branding
te zijn overgegaan, tot mist verstrekken, welke bij ondervinding voor de
bouwlanden de beste is, zodanig, dat slegts eenige verandering daarin
moet worden geobserveert met betrekking tot het soort der schollen.

Waaruit dan tevens voortvloeit, dat ieder als 't waare de geheele heyde
tot zijn dispositie houden moet om 's jaarlijks de nodige schollensoorten
te bekomen.

En daar men tot het gemeene veld zig nu bepaald, kunnen de gecom-
rnitteerdens op alle gronden verzeekeren. dat er geen de minste lust be-
speurt word voor de ontginning uit hoofde van de ongeschiktheid der
gronden en de afgeleegen distantie voor veele belanghebbenden, daar
op voord ragt van dezulken een stuk grond tot ontgunning, mits een ge-
ringe stuiver geld betaalende. nimmer is geweigerd nog afgeslagen. In-

Op 19 September 1834 werd goedgevonden op die verdeeling
de goedkeuring aan te vragen, welke verleend werd bij Koninklijk
Besluit van 24 Juni 1837 no. 107.

BIJLAGE L
RAPPORT

van de commissie, door de geërfdens der mark van
Almen op den IIden van Hooimaand 1810 benoemd om
ingevolge Koninglijk Besluit in dato den lOden van Bloei-
maand 1810, relatief de ontginning van woeste gronden,
overeenkomstig art. 18, vergeleeken met het 15de artikel
in dat besluit, te dienen van consideratie en advis of
en in hoeverre de bij opgem. besluit bedoelde geheele
of g.edeeltelijke verdeeling of alienatie van de woeste,
sterile of nog onbebouwde gemeentegronden in de Almse
mark op den bij het besluit gemelte voet of onuitvoerlijk
of geheel schadelijk zij.

Heeft de commissie, bevoorens in eenig detail hieromtrend te treeden,
vermeend te moeten suppediteeren een staat of beschrijving van alle de
woeste gronden dezer markt, ten einde een ieder daarbij belang hebbende
zelvs de deskundige met meer grond over hunne consideratiën kunnen
oordeel en.

Gemelte mark dan, ligt gedeeltelijk op de scheydingen van de markten
Eefde, Harfsten en Dogteren.

Het bestaan van alle de bewoonders dezer markt is in het algemeen
de landbouw met de daaraan onafscheydelijke verbonden vheehouderij.
De grond der mark is, voor zooverre dezelve gecultifeert is, voor de land-
bouwen vheehouderij op eenige plaatzen niet ongunstig, vooral niet wan-
neer de bouwlanden behoorlijk bemest worden. Tot dit laatste, naamlijk
het wel bemesten der landerijen, is doorgaans geene geschikte gelegent-
heid, doordien de mistspecie op de erven zelve en op de gronden der
overige bewoonders gewonnen worden. En om die voldoende te bekomen
word er vhee vereyst, dog hetgeen wegens gebrek aan goede weydens
of gemeene velden niet in een genoegzaame hoeveelheid kan worden aan-
gehouden.

Naar aanlijdinge van dit volgt als van zelfs, dat het onderzoek alleen
~oet en ka~ bepaalt. worden tot en in hoeverre de geheele of gedeelte-
lijke verdeeling of alinatie der gemeentegronden in deze mark voor den
landbouw schadelijk of voordee1ig zijn.

Tot deze be~ntwoording zijn gecommitteerdens van oordeel, dat geene
geheele verdeeling op eens, ook geene van tijd tot tijd te doene verdeeling
der in deze mark geleegene gemeentegronden met het belang van den
landbouw overeenkoornt, en dat zelfs eene gedeeltelijke verdeeling daar
voor hun schadelijk zij.
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tegendeel heeft men, daar de markkas, zo als hiervoren is gezegt, niet
in staat is den scheuter zijn geringe toelage van f 2. IO jaarlijks te voldoen,
wel getragt een stuk heydegrond ter culture te verkoopen, dog daarin
maar zeldzaam heeft kunnen slaag en; immers op verre na niet dat men
op den duur de gewoone uitgave aan vonders, kerk en dorpschool daar ..
mede konde bestrijden. Van dit laaste is er een voldoend bewijs, daar
de school te Almen dit jaar vergroot moest worden, de kosten daartoe
door een collecte bij de ingezetenen heeft moeten verzamelt worden.

Ook is nimmer in deze mark het ter culture brengen van woeste gronden
tegengewerkt, terwijl de wijze om woeste gronden ter ontgunning uit
te doen, ons toeschijnt voor het belang niet alleen van de geërfdens maar
ook van de geintresseerdens zeer doelmatig te zijn. Naar mate der om-
standigheeden kan er telkens iets en bij kleyne gedeeltens worden voor-
genomen, en de onderneemer word ook niet buiten de mogelijkheid
gesteld om door overhaasting het werk ten halven te doen. Dog dat het
consent daartoe voortaan bij het collegie van geërfdens diende te verblij-
ven, zal ieder met ons erkennen, die weet dat verre de meeste geculti-
veerde bosch-, bouw- en weydegronden onder de gewaarde erven behoo-
ren, en dat deze dus een gezamentliik belang hebben om voor de conser-
vatie van die middelen, welke ter behoorlijke bebouwing en bemesting
der erven het meest dienstbaar zijn, te zorgen, teneinde alzo worde voor-
gekomen dat geene ontginning tegen het plaatselijk belang worden onder-
nomen, zoals ook ten vollen met het Ige artikel van het opgenoemd
koninglijk besluit overeenkomt, te meer omdat dan de mogelijkheid niet
word weggenomen om aan diegeene, welke lust en vermogen heeft, de
door hem begeert worden de gemeentegronden te accordeeren. Waardoor
dan tevens overeenkomstig datzelve art. voor een van tijd tot tijd voor
te nemen ontginning gezorgd blijft, evenzo als zulks tot heeden plaats had.

Nog een bedenking doet er zig voor tegen een algemeene verdeeling
der heyde- of gemeentegronden. Met het vermeerderen van bouwland
staat in verband de vermeerdering der middelen om mist te bekomen,
en dit middel moet gezogt worden in vermeerdering van het vhee door
het aanleggen van weyden en het verbouwen van stalvoeder. en beyde
worden door de natuurlijke gesteldheid van den grond tegengewerkt.
Waarvan het vhee, hetwelk in deze markt aangehouden word, ten bewijze
verstrekt.

Word er nu een aanmerkelijke ontginning van het gemeene veld
voorgenomen en tot bouwland aangelegd, zonder dat er vooraf op eene
evenredige vermeerdering om mist te bekomen gezorgd is, dan volgt
daaruit, dat zowel de oude als nieuwe bouwlanden schaars kunnen worden
bernist, en alzo beantwoord nog het een nog het ander aan de verwagting
van den landman.

Want tog niets is nadeeliger voor de landbouw, dan dat de boer buiten
de mogelijkheid is zoveel vhee aan te houden om zijne benodigde mist
te winnen, en de meeste erven leveren daartoe niet de genoegzame mid-
delen op.

Word nu het gemeene veld door afgraving vermindert, dan volgd daar-
uit, dat hetzelve voor de beweyding van het vhee, hetwelk tog den min-
vermogende, welke bijna niets geen weydegrond hebben en daarvan het

meest gebruik moeten maken, zo ~ede voor schollenveld verlooren gaan,
van welke laaste tog de bemestmg der bouwlanden het meest nadeel
lijdt.

Door een verkoop perceelsgewijze zal men zulks al terstond ontdekken
do~rdien de bouwlanden, welke. reeds jaren bemist zijn, voor een spot~
prijs worden verkogt en komen m handen van eygenaars, die het nodige
om dezelve behoorlijk te bernisten, mankeert.

Hebbende de gecommitteerdens hierbij niet meer te voegen, submit-
terende zig ingevolge art. 21 van meergemeld besluit dit rapport aan de
aanmerkingen der geintresseerdens overgevende, welke hunne considera-
tiën daarover schriftelijk aari gecommitteerdens kunnen indienen.

Aldus dit rapport, consideratiën en advijs geformeert te Zutphen den
4den van Louwmaand 1800 elf.

H. Weenink.

Waarmede de besoingnes zijn geïndigt.
H. Weenink, markenschrijver.

J. van der Muelen.
A. J. Markvoort.

BIJLAGE Ir.

De commissie, bij besluit dezer mark van den 12. July 1810 benoemd
om te dienen van consi.deratie en advijs omtrend hetgeen bij articul 15
van het koninglijk besluit van den ID. van Bloeimaand 18IO vermeld is
heeft de eer te rapporteeren: r

dat zij, om in dit gewigtig onderzoek met kennis van zaken te werk
te gaan, dadelijk begonnen heeft om alle de woeste gronden dezer mark
in oogenschijn te nemen;

dat zij desniettemin te voren reeds gevoeld hadde de noodzaakelijkheid
van eene accurate kaart derzelver gronden, waarvan zij zich nog te meer
overtuigd heeft door de inspectie zelve;

dat zij dientengevolge eenen bekwamen landmeeter het opmeten en
kaarteeren dezer gronden heeft opgedragen, waarvan zij de eer hebben
de kaart hierbij over te leggen;

dat het uit de gedane opmeting kennelijk is, dat alle de woeste gronden
dezer markt te zarnen genomen, zich bedragen 1989 morgens en 214
roeden.

Na deze korte opgaaf van den staat der zaken te hebben doen vooraf-
gaan, zal Uwe commissie thans overgaan tot het opgeven dier maatregelen
welke naar haar inzien zouden moeten worden daargesteld. om aan den
eenen kant aan de heilzame oogmerken van het Gouvernement, die de
cultuur der woeste gronden krachtdadig bevordert, wenscht te zien vol-
doen, zonder aan den anderen kant de eijgenaren en ingezetenen dezer
mark te benadeel en of iets van hen te vorderen, waartoe zij niet in staat
zouden zijn.

Hoezeer het toch buiten bedenking is, dat eene algemeene verdeeling
van alle de woeste gronden in eens onder de daartoe beregtigden het
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beste middel zijn zoude om de cultuur derzelve in den korsten tijd te
bevorderen, zoo is het evenwel niet minder zeker, dat eene zoodanige
algemeene verdeeling volstrekt onmogelijk wordt daar, waar .

10 de uitgestrektheid dezer gronden veel te groot 1S en de geldml?-
delen der ingezetenen te kleijn om dezelve in eens te kunnen behoorlijk
afvreedigen, veel minder te ontginnen; ....

20 de groengronden in de mark te ongelijk verdeeld Z1Jn en dus b1J
eene verdeeling sommige eigenaren te verre van derzelver landen zouden
verwijderd worden; .. ..

en 3° het gebruik der plaggegronden niet tennaastebij evenredig 1S
aan .ieder zijn regt in de markt, terwijl buitendien derzelver waarde zeer
ongelijk is. .

Dat nu de 2° en 3° opgegeven zwarigheden in deze mark plaats vinden,
zal niemand, die met de locale situatie derzelve eenigzints bekend IS,
kunnen tegenspreeken.

Ten opsigt der eerste zwarigheid moet Uwe commissie reflecteeren,
dat hoezeer het buiten bedenken is dat de uitgestrektheid woeste gronden
in deze mark voorhanden, wel verre van voor de behoeften der zelver in-
gezetenen te groot zijn, daar deze laatste? somtijds met .red.en over der-
zelver ongenoegzaamheid tot schapendriften en mestwmnmg geklaagd
wordt dat dierhalve de onmogelijkheid eener verdeeling op eens, met
opzigt tot deze mark niet zoozeer gegrond is op de groote uitgestrek~heid
dier gronden in het afgetrokkene beschouwd, als welke door de inge-
zetenen dezer mark zeer wel konden worden gebruikt, dan wel op den
geringen voorraad van geldmiddelen, welke in deze dure en voor ~en land-
man door den lagen prijs der producten, door de zware belastingen en
de duurte voor zijne behoefte onontbeerlijke winkelwaaren en kleding, zeer
nadeelige tijden, zeer ongenoegzaam zijn zouden om ~~ aan hem t~ebe-
deelde stukken door genoegzaarne afvreeding te beveiligen, veel minder
om dezelve eenigzints ter cultuur te brengen. ...

Veele gegoede eigenaren zouden weliswaar van deze zwarigheid minder
gevoel hebben, dan ook onder deze klasse schijnt men me~r en n:~er
huiverig te worden tot het doen van groote voorschotten, die somtijds
eerst na verloop van lange jaren eenige renten afwerpen.

Behalven dat het ook voor den daghuurder en arbeider in deze mark
wenschelijker zijn zoude, dat de ontginning en verdeeling dezer gron~en
langzamerhand en niet op eens geschiede, terwijl in het la~tste geval hier-
toe waarschijnelijk geen arbeiders genoeg voorhanden Z1Jn zouden.

Het is om alle deze redenen, dat Uwe commissie eene algemeene ver-
deeling der woeste gronden op eens, met opsigt tot deze mark min~er
heilzaam keurende, Uwe vergadering zoude voorslaan met betrekking
tot de groengronden:

dat de Stenver-, Hoenties-, Schoolder- en Bielermarsch zouden moeten
blijven in den staat waarin dezelve thans zijn, en tot eene algerneene welde
voor het vee blijven leggen;

Dat het beste gedeelte van het Emsbroek zoude behooren te worden
afgevreedigd, van genoegzaame waterleidingen, wegen, kommen en hekken
voorzien, en aan ieder gewaarden en ongewaarden daarop worden gegeven
een zeker aantal koeweiden in de proportie van 4 ongewaarden tegens I
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gewaarden, naar mate van de grootte van het afgevreedigdste stuk gronds;
dat door Uwe commissie van de beste schaddegronden zooveel door

hopen van de overige gronden zouden worden afgezonderd als zij noodig
en geschikt oordeelt, welke schaddegronden niet zullen mogen worden
aangegraven maar ten gemeenen nutte moeten blijven leggen;

dat van de overige plagge- en schaddegronden zouden behooren te
worden buiten gemeenschap gestelt en aan de desverkiesenden ter aan-
graving geaccordeerd 300 morgen, en dat wel op volgende wijze en voor-
waarden:

1° dat bij publikatie aan de gewaarde en engewaarde erfgenamen
zoude worden kennis gegeven, dat ieder, die verkiesen mogt eenige aan-
gravingen te doen, verplicht zouden zijn, de stukken binnen den tijd van
eene maand na de publicatie behoorlijk uit te kielspitten en daarvan als-
mede van de legging derzelve, aan de aan te stellen commissie van directie
kennis te geven;

2° dat door deze de uitgekielspitte stukken zullen worden in oogen-
schijn genomen en, zoodaar geene redenen tegen zijn, worden geaccordeerd;

3° dat door de zelve commissie alle verschillen tusschen naburen over
het aangraven van stukken lands, welke voor beide gelegen zijn, de plano
zullen worden afgedaan;

4° dat, zodra de uitgekielspitte stukken gronds te zarnen meer dan
300 morgen bedragen, de onderscheiden aangravingen boven de 6 morgen,
ieder naar proportie, door de commissie zodanig zullen worden verkleind,
dat zij te zamen genomen het getal van 300 morgen niet te boven gaan;

5" dat de uitgekielspitte gronden door de commissie zullen worden
gebragt in 2 klassen, beste en slegte namelijk;

6° dat door ieder gewaarde voor de vierkante Rijnlandsche roede
gronds van de eerste klasse zal worden betaald twee stuivers, en voor
ieder die van de tweede klasse een en een halve stuiver;

7" dat door de ongewaarden zal moeten worden betaald voor gronden
van de eerste klasse 3 stuivers en voor die van de tweede klasse 18 duiten
per vierkante roede;

8° dat dadelijk nadat de afvrediging der onderscheiden stukken zal
in order zijn, daarvan door de eigenaaren aan de commissie zal worden
kennis gegeven, welke dezelve zal doen opmeeten ten einde zich te ver-
zekeren, dat zij het geaccordeerde niet te boven gaan;

gO dat al diegene, welke binnen een jaar nadat de door hun uitgekiel-
spitte gronden aan hun door de commissie zullen zijn toegestaan, deze
gronden niet genoegzaam zullen hebben afgevreedigd ten einde de nadere
opmeting te kunnen laten doen, zullen gehouden worden van hun regt
van aangraving voor deze reis te hebben afgezien;

10° dat ieder verpligt zal zijn binnen een maand nadat de nadere
opmeeting geschied zal zijn, aan handen van den markenschrijver te be-
talen zodanige summa als hij uit hoofde van de aangraving verschuldigd
zijn zal;

IIO dat diegeene, welke binnen voorschreeven tijd niet betaald zal
hebben, van zijn regt tot de afgegraven stukken zal vervallen zijn, welke
door de commissie dadelijk wederom zullen worden ingelijkt, en als ge-
meen veld blijven leggen of aan anderen ter aangraving geaccordeerd;
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
InstallatiebedrijfF. Pladdet, Dorpsstraat 24

Eefde:
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink, Epserenk 26

Gorssel:
ABN AMRO bank N.V.
Gemeente Gorssel
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel-IJssel
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis & Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32

Harfsen:
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161c
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Lubberding BV Harfsen, fabrikant van Gerjak voortenten
en Tago vouwwagens, Reeverweg 6a

Joppe:
Hertenfarm "De Langekamp", Joppelaan 116

Zutphen:
De Boei Adviesgroep, Burg. Dijckmeesterweg 12a

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 € 13,60 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 € 2,40 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 "Berkel-IJssel",
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 met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 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,

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel


