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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Op donderdag 22 oktober hield de heer
M. Hietbrink uit Lochem in "Ons Huis" te,Almen
voor v~le leden van onze vereniging een boeien-
de verhandeling over de Berkelscheepvaart.
Wel vonden vele luisteraars het jammer, dat
de toespraak niet toegelicht werd met beeldende
dia's.

Inmiddels hebt u via de plaatselijke of
regionale pers al kunnen lezen, dat er een
stichting "De Berkelzomp" is opgericht. Men
is al begonnen met het nabauwen van een oude
b~rkelzomp. Hopelijk zal dit karwei in 1989
geklaard zijn, waarna in twaalf "steden" langs
~e Berkel, te beginnen in Vreden en eindigend
ln Zutphen, een reizende tentoonstelling zal
worden ingericht. Ook onze vereni~ing zal deel-
nemen aan de inrichting van deze tentoonstel-
ling in !-\lmen.

In zijn o~eningswoord op de lezing die
dinsdag 24 november gehouden werd in "De Fessink"
te Epse, sprak de voorzitter namens de vereni-
ging hartelijke woorden tot mevrouw Rutgers.
Fen langgekoesterde wens van het bestuur was
in vervulling gegaan: heel oude films die ge-
maakt waren door de heer Rutgers in de dertiger
jaren en die hejaardenuitstapjes van de Gors~el-
se inwoners vertoonden. Fen prachtige aanwinst
voor het archief van onze vereniging.

De heer Gal uit Silvolde gaf ons een blik
op het boerenleven in vroeeer dagen aan de hand
van een honderdtal dia's. De opnamen zijn ge-
maakt in de jaren 1981 - 1983 op een boerderij
in de Achterhoek waar alles nog, naar huidige
maatstaven, ouderwets toeging. Het was wel
jammer, dat de spreker zo slecht te verstaan
vas.
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Over de geschiedenis van Eefde vertelt
onze voorzitter, de heer H.J. Jansen op een
avond in januari 1988. Deze lezing met aller-
lei nieuwe dia's wordt gehouden op dinsdag
26 januari a v s, in "',t Jolink" te Eefde.

Dinsdag 1 maart a.s. heeft het bestuur
een avond gepland in zaal Buitenlust te Harf-
sen. De heer Hartgers van het Twents Museum uit
Enschede zal dan het een en ander vertellen
over Twentse (Saksische) boerderijen, ook
weer aan de hand van dia's.

Beide lezingen beginnen om 20.00. uur en
zlJn natuurlijk ook toegankelijk voor niet-
leden, al moeten zij dan wel f. 2,50 betalen.

Wat er in de maanden april, mei en juhi
gaat gebeuren, kunt u lezen in de volgende
uitgave van "Ons Markenboek".

27 september a.s. is het al weer vijf
jaar geleden, dat in "De Roskam" met 77 be-·
langstellenden onze vereniging werd opgericht.
Na het officiele gedeelte werd de vergadering
besloten met - ik heb het u al genoemd - het
afdraaien van twee fimpjes uit de jaren 1930.
Deze werden vervaardigd door de heer J.H. Rut-
gers uit Epse.

Op 1 april 1984 telde onze vereniging
171 leden, nu zijn het er ongeveer 400. Wat
zou het mooi zijn als ons eerste lustrum kon
eindigen met vijfhonderd leden. Dit moet toch
mogelijk zijn! Ongetwijfeld .hebt u vrienden,
familieleden en buren die zullen zeggen: "Ja,
natuurlijk wil ik wel lid worden. 't Komt er
alleen niet van!"" Hoerneer leden, hoe meer
activiteiten het bestuur kan plannen.

Het bestuur van de oudheidkundige vereni-
ging "De Elf Marken" kan alleen functioneren
als de leden meedenken en mee het beleid be-
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palen. Daarom rekenen we op uw aller mede-
werking.

Met dit nummer van "Ons Markenboek"
ontvangt u weer een acceptgirokaart voor
betaling van de contributie voor het jaar
1988.

Wij verzoeken u vriendelijk uw contri-
butie zo spoedig mogelijk via deze kaart te
voldoen.

Mocht uw naam of adres onjuist vermeld
zijn, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking!
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HET VELDNAMENONDERZOEK

H.J. Jansen

In de nummers 4 van de jaargangen 1984
en 1985 van Ons Markenboek en in nummer 1 van
1987 hebben wij u verslag gedaan omtrent de
werkzaamheden die zijn verricht bij het veld-
namenonderzoek in onze gemeente.

Bij de start van dit project in het jaar
1984 konden wij niet vermoeden, dat we drie
volle jaren nodig zouden hebben om dit onder-
zoek tot een goed einde te brengen. Het bleek
een omvangrijk karwei en dank zij het doorzet-
tingsvermogen van een paar veldwerkers(sters)
is thans het einde in zicht.

Het onderzoek bevatte de gehele gemeente
Gorssel, kadastraal verdeeld in de volgende
kadastrale gemeenten: Gorssel, Almen en
Kri.ng van Dorth.
Gorssel orr.vatte:----- 4 4Epse, genummerd A 1 tlm = kaarten----- Joppe, (gedeeltelijk Epsel

Gorssel) B 1 - 1 = 7 kaarten
Gorssel, C 1 tlm 6 = 6 kaarten
Eefde, D 1 t/m 5 - 1 kaart = 4 kaarten

F. 1 tlm 9 = 9 kaarten

Totaal 30 kaarten
Almen:
Harfsen, (t:edeeltelijk .ï o p p e )

A 1 tlm 4 = 4 kaarten
idem Veld hoek B 1 tlm 7 = 7 kaarten
i.dem Oud Harfsen/Eefde

C 1 tlm 8 = 8 kaarten
Almen D 1 tlm 9 (Zuid. Twente-

kanaal) = 9 kaarten

Totaal 28 ka a r t e n
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Kring van Dorth:
Dorth
Schoolt

A 1 t/m 2
B 1 t/m 4 = 2 kaarten

= ~ kaarten

Totaa.l 6 kaarten

Bij het onderzoek waren dus in totaal
64 kaarten betrokken en er werden + 1400 in-
formatie~aartjes geschreven, waaro~ een veld-
naam werd vermeld. Gemiddeld komt dit neer op
22 namen per kadastrale kaart. Fr zijn echter
kaarten met weinig namen en kaa~ten met het
dubbele aantal namen. Er zijn natuurlijk ook
dubbeltellingen mogelijk, omdat een informant
alle bij hem/haar hekende namen doorgaf en
een volgende informant soms dezelfde namen
opsomde, die dan als een bevestiging van de
eerste informatie bij de veldwerker overkwam.

Het lijkt ons ook juist te vermelden welke
veldwerkers aan ons project hebben meeeewerkt.
Het is wel begrijpelijk dat de een meer tijd
hieraan heeft besteed dan de ander, zodat we
ook het aantal kaarten vermelden waarmee de
veldwer~er bezig is geweest.

Hier zijn ze dan:
W.J. Smits te Epse (de eerste 4 kado kaarten
van Epse)
J.Th. Seebus te Epse (de 7 volgende kaarten
Joppe/Epse)
r.-:w.R. ten Cate te Hellendoorn, 6 taarten van
Gorssel en eveneens 6 kaarten van Kring van
Dorth. Bovendien heeft zij alle kladkaarten
overgebra.cht op zogenaamde "net"kaarten.
A. Lubberding en H. Vink te fefde, ~ie de 13
kaartén van Eefde hebben bewerkt.
J.W.H. Aa.lderjnk te Zutphen 2 kaarten van
Almen en het resterende deel van Almen is
bewerkt door de teer A. Blikrnan te Almen.
Mw. E. Brummelman te Harfsen, thans Eefde,
he eft de eer st e 4 k 8.art en van Ti ar fsen 8.fp; e-
werkt, waarna de restere~de 15 kaarten zijn
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bezocht door L.W. Groot Koerkamp te Joppe in
samenwerking met H. Braakhekke en G. Loman
te Almen.

Dank zij de inzet van genoemde personen
hebben we dit karwei kunnen klaren. Dit wil
echter nog niet zeggen dat hiermede alle veld-
namen bekend zijn geworden en door ons zijn
vast gelegd.

Er zijn nog kaarten met grote blanco
delen. Vaak zijn dit de vroegere heide- en
schaddegronden, bossen en veldgronden. Deze
zijn dan in de loop van de 20ste eeuw ont-
gonnen en vermoedelijk is dit ook de reden dat
hier minder "namen" werden aangetroffen. Voor-
al in Harfsen vond men bijna bij alle infor-
manten een stuk "broekgrond" of een stuk
"veldgrond" en dit werd dan de. "brookweije"
enz.

We hebben nog geen studie kunnen maken
van het aantal namen en de betekenis hiervan.
Toch zijn er wel wat verrassingen geboekt en
een paar leuke vondsten willen we hier dan
ook wel vermel~en.

In Epse kwam een oud kerkepad te voor-
schijn en door maar steeds verder te vragen
kwam het pad stukje bij beetje op de kaart,
zodat we nu dit pad kunnen terugvinden vanaf
de Krukkelandsweg (achter café De Smid te
Epse), misschien ook nog een stuk Waterdijk,
kruising van de Deventerweg, over de "Tappers-
kamp" (thans Braamweg) dwars over de Kletter-
straat (westelijk achter Bokstad) en via de
BraambeId rechts langs de Snappert in zuide-
lijke richting naar de Stoev~nbelt en dan in
westelijke richting naar de IJssel uitkomende
in het weiland dat het Raoland werd genoemd.
Hier was vroeger een voetveer naar Wilp. Ging
men dus vroeger ter kerke in Wilp langs dit
pad? Het is door ons nog niet onderzocht, maar
dit ligt wel in ons voornemen. Ouderen spraken
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in ieder geval over een kerkepad, wat dus
niet uitgesloten is.

We hebben hierbij de naam "Raoland" ge-
noemd en nou is het wel frappant dat we deze
naam ook in Gorssel hebben en ook aan het
voetpad naar de IJssel, het zgn. Nijenbeekse-
pad. In Gorssel vinden we het Raoland al in
de 16de eeuw genoemd. In 1598 was er een stuk
grond van die naam en op die grond stond een
schuur. Thans kennen we het huis "Raoland" en
soms nog beter bekend als "Sangers". Het is
het huis waar de familie Hietbrink heeft ge-
woond aan de Eekweg. Heeft de naam "Raoland"
iets te maken met het voetpad naar de IJssel?
We blijven het antwoord voorlopig schuldig,
maar het blijft wel onze aandacht houden.

Verder vonden we in een leenakte van
1473 dat er in Eschede een "Dornacker" moet
zijn en na 5 eeuwen weten we nu nog precies,
waar die "doornakker" te vinden is.

Eveneens in Eschede de naam "Het Lange
Want" en in 1590 wordt deze naam reeds ge-
noemd. Zo zullen er nog veel oude namen te
vinden zijn, maar we willen ons beperken tot
deze.

In Harfsen werd nog een Koningin Wilhel-
mina-boom gevonden, vermoedelijk geplant in
1898 aan de Harfsense Steeg in het "oude"
Harfsen. Ook dit zullen we nog eens trachten
uit te zoeken, zodat we de juiste datum weten
en door wie de boom is geplant. Nu we toch
in Harfsen zijn kunnen we melding maken van
het "Spanjaardsbosje" op de enk, maar wat
we niet wisten, was, dat in Almen ook zo'n
bosje bestaat en wel bij de Berkel en ten
oosten van de boerderij 't Lentink. Er zullen
nog wel meer leuke ontdekkingen volgen, maar
daar kunnen we beter in een volgende afleve-
ring van Ons Markenboek aandacht aan besteden.

We willen dit verslag niet eindigen zon-
der een dankwoordje te spreken aan het adres
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van de honderden informanten, die het uit-
eindelijk mogelijk hebben gemaakt de namen
voor het nageslacht te bewaren. Ook dank aan
het Staring Instituut en haar direkteur, de
heer Krosenbrink, voor de begeleiding van
het project.

Het zal bekend zijn, dat t.z.t. de namen
en kaarten voor het gehele land verzameld
worden door het P.J. Meertens Instituut te
Amsterdam. Ook dank aan het gemeentebestuur
voor het gastvrije onderdak bij gemeentewerken
en last but not least dank aan de heer Werle
van de Sociale Dienst, die steeds lastig
werd gevallen voor het materiaal, dat de
werkers nodig hadden.
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INFORMATIE OVER DE BIBLIOTHEEK ARNHEM

De Bibliotheek Arnhem collectioneert reeds
meer dan 125 jaar naast wetenschappelijke lite-
ratuur ook literatuur over Gelderland in de
meest ruime zin, teneinde het gedrukte histó-
rische erfgoed van de provincie Gelderland
voor het nageslacht te bewaren en vast te
leggen.

Op deze wijze kon door de jaren heen een
omvangrijke collectie boeken, brochures, pam-
fletten, gelegenheidsgeschriften, gedenkschrif-
ten, overheidspublicaties, tijdschriften en
couranten worden opgebouwd-(de collectie Gel-
r La n a )-,

Dit materiaal, thans bestaande uit meer
dan 40.000 titels, is door de Bibliografie
van Gelderland van Gouda Quint en de Documen-
tatiecatalogus Gelderland uitstekend ontsloten
en toegankelijk voor een ieder.

Wanneer u geinteresseerd bent in de ge-
schiedenis en/of heemkundige aspecten van uw
streek, stad of dorp kunt u in deze collectie
zeker iets van uw gading vinden. Bovendien
biedt de Bibliotheek Arnhem u tal van faci-
liteiten zoals het gebruik van studiezalen,
fotokopieerapparatuur, terwijl het personeel
van de Nijhoffkamer, een hiertoe speciaal in-
gericht Gelders studiecentrum in de Bibliotheek
Arnhem, u met raad en daad terzijde zal staan.
Raadpleging van het materiaal is geheel koste-
loos. Uitlening is mogelijk tenzij het unica
of oude en zeldzame werken betreft; hiervoor
dient u in het bezit te zijn van een geldige
lezerskaart.

De kosten hiervoor
18 tlm 25 jaar
26 tlm 64 jaar
65 jaar en ouder

bedragen:
f. 15,--
f. 23,--
r , 12,50

11

De openingstijden van
zijn:

maandag
dinsdag tlm vrijdag
zaterdap.;

Het adres is:

Koningstraat 26
Arnhem
tel. 085-432131

de bibliotheek

17.00 - 21.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 16.00 uur
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GREPEN UIT DE HISTORIE VAN DE EHZE TE ALMEN

J. Harenberg

De verkoop in 1777

Bovenstaand handschrift is de laatste
alinea van het koopcontract, waarbij de Ehze
verkocht wordt aan Llldolf Hendrik van Oyen en
diens echtgenote Maria Adrjana Tonneman.

Aan deze verkoop is het een en ander
vooraf gegaan.

Anna Maria Dorothea van Lintelo, sinds
14 maart 1751 weduwe van Maurits Carel Georg
Willem Ripperda, overleed op 19 april 1768
op de Ehze en liet dit goed na aan haar neef
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Adolph Werner Carel Willem van Pallandt, zoon
van haar zuster Sophia Dorothea. Van Pallandt,
die dus een kleinzoon was van Christiaan Carel
van Lintelo, huwde op 6 mei 1771 met Heilwich
Charlotta Barbara van Heeckeren van Ruurio.
Hij had op 21-jarige leeftijd van zijn moeder
het kasteel Walfort bij Aalten gekregen; dat
gebeurde in 1754. Nu had hij dan van zijn tante
Ripperda de Ehze geërfd. Van zijn vader, Frede-
rik Willem Floris van Pallandt, zou hij het
kasteel te Laag Keppel erven. Dat geschiedde
in 1779. Het bezit van twee kastelen en de
wetenschap dat het voorvaderlijk stamslot
Keppel hem ook nog zou toevallen, zal hem er
toe gebracht hebben, ~~n van die kastelen te
verkopen. Walfort was niet zo'n geschikt ver-
koopobject; het lag erg afgelegen en was boven-
dien nogal oud en tamelijk vervallen. Dat goed
heeft hij aangehouden en na gedeeltelijke af-
braak is het restant als boerderij geexploi-
teerde De Ehze was natuurlijk veel beter te
verkopen; het lag dichter bij een stad (Zutphen)
en het huis was modern en comfortabel. Maar
eerst heeft hij nog veel van het opgaande hout
te gelde gemaakt. Dat gebeurde op 21 oktober
1776 om tien uur 's morgens ten huize van
Albert Markvoort; "aan de Almse MooIe", waar
men voornemens was "in het openbaar aan de
Meestbiedende te Verkopen, een Groote Parthye
EYKEN BOMEN, waar onder een menigte zware
PaaIen van 20. tot 50. Voeten, mitsgaders
Extra zware BEUKE BOMEN, staande onder den
Huize Ehse". Uit de omschrijving op het aan-
plakbiljet weten we, dat ten zuiden van de
Ehzerallee ook bos geweest is, want de om-
schrijving laat in dat opzicht niets te wensen
over. Zij luidt: "In het gehele Bos, tussen
't Land van Bouwhuis en de Weg, lopende van
het Huis d'Ehse na de Almse MooIe, alles ver-
deeld in Parcelen". Het biljet eindigt met de
opwekking: "Iemand daarin gadinge hebbende,
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VERKOPINGE
"'V ,.A 'N

EYKE enBEUKE 'BOMEN
Word by dezen bekend genuakt, dat men voor.
nemens IS, op Maandag den 21. Ocrober deezes
Jaars 1776. des voormiddags om 10. uir ten Hui.
~e van Alberr Markvoort aan de Almfe Moole,
In het openbaar aan de Meeitbiedende te V erko.:
pen, een Groore Parrhye EYKEN BOMEN,
waar onder een meenigc:e zware PaaIen van 20. tot
~o.Voeten, mitsgaders Extra zware BEUKE
BOMEN, ftaande onder den Hu.ize EHSE.

. ,
I. In her geheele Bos, rusfelien her Akkerrnaals

Bos van Lebbink. en de =s- loopende van
de twee Vyvers J.1aBayncreirz. '.' .

11. In het Bos daar tegen over, rusfen de Vyver'
en het nieuw Gepote Bosjen . .

lIl. In het gehele Bos, rusfen 't Land van Bouw.
huis en de Weg, lopende van het Huis <;1' Ehfe .
na deA;lmfe Moole , alles verdeeld iJ1>arcelell(

(i{; ", ~~~u-t Y4-I jPlH~ ~~ ,.- ~/P~/'hWVrph. A-

/ ';t-I,/,JJ-+.J ~W door'd T' '/ d H' EhJ': ----,,.//tj;J-h>-' aar an o~r ~n urnman op en urze ie
/' goede aat;lwyzmge zal worden gedaan, by wien '

ook een nadere en exacte Lysce van de Parcelen
te bekomenzal zyn '

Iemand daarin gadinge hebbende;. kome
op ryd en plaat ze voorfchreven, hoore
de V oorwaarden lezen, .koope en doe
zyn profyr. ' .

ZEGT'eVOoRT

'Te Zutphen Gedrukt by J. H, Louw.
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kome op tyd en plaatze voorschreven~ hoore
de Voorwaarden lezen, koope en doe zyn pro-
fyt. ZEGT 't VOORT".

In totaal werden er 1467 bomen verkocht,
waarvan het merendeel uit eiken bestond,
namelijk 1242 stuks. Verder werden er 173
beuken verkocht, 24 dennen~ 3 peppels en 1 es,
alsmede een perceel essen, waarvan niet bekend
is, hoeveel bomen dit waren. Ook vruchtbomen
kwamen in de veiling: 10 kersebomen, 10 pere-
bomen, verder 4 notebomen en 5 kastanjes,
waarvan niet opgegeven werd of het hier wilde
dan wel tamme betrof.

Kaalslag zal er niet plaats gevonden
hebben, maar het landschap zal toch wel aan
luister hebben ingeboet~ temeer daar het bos
ten zuiden van de Ehzerallee niet meer inge-
poot is.

Op 16 februari 1777 wordt vanuit Tiel
een brief gezonden aan Van Pallandt. De af-
zender is Ludolf Hendrik van Oyen, kolonel
in dienst der Staten Generaal en kapitein
ter zee. Hij schrijft:
"Hoog wel geboore Heer,
Voor eenige dagen te Zutphen zijnde wierd
mij gesegt dat UHWGeb sig wel soude willen
ontdoen van het goed de Eese. Het is UHWG
bekend dat ik het heb gaan zien, bevindende
dat het zeeker een magnificq en aangenaam
goed is, dog soodanig gesigt, geeft mij
geen grond om over de reëele waarde te oor-
deelen; is 't nu Hoog wel geboore Heer dat
UwHWG: het zelve inclineert te verkoopen
(genegen is tot verkoop) soo versoeke mij
gelieft (s.v.p.) te informeeren, waar in
dat goed bestaat, welke landèrijen en reve-
nues (opbrengsten) het heeft, en welke prero-
gativen en regalia (lasten en rechten) bij
het zelve hooren, of de jagt privatif bij
het goed hoort en hoeverre sig die uyt strekt~
en eyndelijk tegen welke prijs het te bekoomen
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is." Van Oyen deelt verder mede, dat hij een
verzakking in het huis geconstateerd heeft,
maar dat hij geen tijd gehad heeft om een en
ander zorgvuldig te onderzoeken en hij verzoekt
om bericht te mogen ontvangen op zijn adres
te Utrecht, waarna hij op de zaak zal terug-
komen. Hij besluit zijn brief met een fraai
staal achttiende-eeuwse beleefdheid: "Per-
mitteerd mij mevrouwen famille van mijn eer-
bied te verzeekeren, en mij met de Hoogste
agting te noemen, Hoog wel geboore Heer,
UHWGebr onderdanige en gehoorsaamen dienaar,
L.H. van Oyen".

Het antwoord van Van Pallandt is niet
bekend, maar dat hij gereageerd heeft, is
zeker, want reeds op 25 februari neemt Van
Oyen weer contact met hem op en hij schrijft:
"Den 23 vond ik mij gehonnoreerd (vereerd)
met UHWG antwoord 't zal mij ~en bisondere
genoegen strekken met UHWG: in deszelfs door-
togt (kennelijk passeerde Van Palland Utrecht
op doorreis) alhier mondeling te handelen, dog
vind mij seer gepresseert(voel mij gedwongen)
nader de vrijheyd te neemen, UHWG, te vragen
of mij niet bevorens konde toezenden, de in
mijn voorige versogte staet, een prijs der
Eese, voor eerst omdat een koop van zulke
waarde wel eerst overwogen te worden, 20
omdat in deeze Provintie tans te koop is, en
zelfs bijna verkogt is, een goed dat nieuw
gebouwd, seer mooy en goed is, dog niet te
vergelijken bij de Eezej maar indien onver-
hoopt de koop der Eeze niet mogt reusseren
(doorgaan), zoude ik mijne gedagten daar heene
wenden, en stel dierhalve alles in 't werk
om die koop op te houden, en zal ook niets
entameeren voor en aleer, ik zal getragt hebben
met UHWG over de Eeze te contracteeren, mogt
ik teffens werden geinformeert wat tijd UHWG
hier soude zijn, om mij present te houden,
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zulx soude seer verpligten die met de sterkste
Eerbied sig noemt". Volgt de hiervoor genoemde
ondertekening.

Kennelijk is van Oyen wel erg gebrand
geweest op het bezit van de Ehze, want hij is
vrij gauw met Van Pallandt tot overeenstemming
gekomen.

Op 1 april 1777 tekenen "den Hoogwelge-
boren Heer Adolph Warner Carel Wilhelm Vrij
Heer van Pallandt, en Deszelfs Ehegemalinne
de Hoogwelgeborene Vrouwe Heilwich Charlotta
Barbara Vrijvrouwe van Pallandt, gebooren
Baronesse van Heeckeren tot Roderloo (Ruurio),
Heere en Vrouwe van het Walvaart en de Ehse"
het koopcontract, waarbij zij de Ehze ver-
kochten aan "den WelEd: Geb: Heer Ludolf
Hendrick van Oijen, Collonel, ten dienste dee-
ser Landen, en Capitein ter Zee, en sijne
Ehegemalinne, de WeIEd:Geb: Vrouwe, Maria
Adriana van Oijen, gebooren Tonneman".

De Ehze werd verkocht "met alle de daar
bij gehoor ende Gebouwen, Hooven, Landerijen,
Bosschen, soo opgaande, als Ackermaal, mits-
gaders regt van Havesathe, en desselfs vrije
Jagt, private"visscherijen, Bank in de Kerk
te Almen, en gedeelte der Grafkelder aldaar,
voorts Erf Markenrichterschap (dat de Van
Lintelo's zich toegeeigend schijnen te hebben,
maar waarop zij geen recht gehad zouden hebben)
over Almen en Harfsen, Collatie van de Orga-
nistenplaats (benoemingsrecht van de koster),
eerst en vrijgemael op de Moolen te Almen
en in het generaal (algeheel), met alle daar
aan verknogte Regten en geregtigheden; met
de navolgende Bouwhoven, en Erven, als nament-
lijk, Ehserman, Bouwhuijs, Baencreits, Hamer-
stein, Lebbink, Scheggert, Weggelhorst, de
Horst, den Dörnink, en den Snapop, of Timmer-
mansplaats". Voorts werden verkocht de
"Tiendens onder het Erve de Horst gehoorende,
en het Weggeld over de Spitholder Brug, en
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den eijgendom van dezelve".
Hoe hoog was de koopprijs en hoe diende

betaling te geschieden?
In het koopcontract was opgenomen

"Dat den Heer en Vrouwe Kooperen voor al1
het geen voorschreven, aan den Heer en Vrouwe
Verkooperen ofte Derzelver Ordre, binnen
Zutphen, kommervrij sullen betaalen, de
Summa van Een hondert en Vijf en veertig
duijzend Caroli Guldens, ad twintig stuivers
het stuk, en sulks wel in drie distincte ter-
mijnen, namentiijk de eerste, ad vijf en veer-
tig Duijsend Guldens voor den vijf tienden Meij
deeses loopenden Jaars 1700 seeven en seeven-
tig, de tweede, ad vijftig Duijsend Guldens,
op primo November, daar eerst aan volgende,
en de derde, of laatste, insgelijks ad vijftig
Duijsend Guldens, op den eersten Meij des aan-
staanden Jaars 1700 agt en seeventig".

Terstond na ondertekening van het con-
tract konden en moesten de kopers alles aan-
vaarden en aan de pachttijden en -rechten
mocht niet worden getornd. De verkopers hadden
nog recht op de pachten, die voor Petri (fe-
bruari) vervielen; ook het reeds verkochte,
maar nog niet afgevoerde hout bleef aan de
verkoper.

Op dezelfde 1 april kocht het echtpaar
van Oyen "alle meubilaire losse Goederen,
en inboedel des Huijses, welke sig thans
actueel op den Huijse de Ehse in den Scholt-
ampte van Zutphen, Kerspel Almen gesitueerd
(gelegen), bevinden, met de Vases en Groupes
in den Tuijn, en de geheele Orangerije (plan-
ten en sierbomen), voorts Porceleijne Kachels
en verdere andere Huijscieraden, Meubelen en
losse goederen, van tuijn, vis en bouwgereed-
schappen in denzelven Huijse, Stallen en
Schuuren, of waar ook anderzints zig op die
Erven bevindende I uitgesondert alle losse
Schilderijen en Pourtraitten, soo wel ook
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als vaste Familie Pourtraitten, op aanwlJzinge
van den Heere en Vrouwe Verkooperen / voorts
de halfscheid van all het aldaar tans ervinte-
lijke (aanwezige) brandhout, en sulx alles,
voor eene summa van Vijf Duisend Cároli Guldens,
voor den vijf tienden Meij eerstkomende •• ~••
te betaalen".

Van Oyen kocht de Fhze dus volledig ge-
meubileerd; alleen de wanden van de kamers
waren kaal en hij moest dus zelf voor aankle-
ding daarvan zorgen. Maar de verkopers reser-
veerden nog meer voor zich, zoals "alle den
voorraad van Leevensmiddelen, en leevendige
Have~ soo thans op den Huijse d'Fhse gevonden
worden I waar onder egter den voorraad van
wijn aldaar, niet begrepen sal zijn / mits-
gaders het genot van de benoodigde Vrugten
uit den Tuijn, tot primo Meij, aanstaande,
gelijk dan ook van deesen verkoop geexcipi-
eert (uitgesloten) word all het geen in de
Boek- en Archiven Kamer (bibliotheek) op
den Huijse de Ehse te vinden is".

Van Oyen doiende dus binnen dertien maan-
den een bedrag van 150000 carolusguldens op
te hoesten, een voor die tijd niet onaanzien-
lijk bedrag. Was het tractement van een zee-
kapitein zo hoog of was hij vermogend van
zichzelf? Er is een mogelijkheid dat de aan-
koop van de Ehze gefinancierd werd met Indisch
geld, iets dat overigens in 1905 nog eens zou
gebeuren.

Wat was het geval? Van Oyen's schoonvader,
Jeronimus ~onneman, was in dienst van de V.O.C.
en was opperkoopman van Ternate en kan dus
wel het een en ander in de specerijenhandel
verdiend hebben.

Ludolf Hendrik heeft vrij spoedig daarna
de Ehze betrokken; blijkens het lidmatenboek
kwam hij 23 juni 1777 van Breda. Lang heeft
hij niet van zijn nieuwe bezit genoten. Hij
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overleed op 24 november 1780 te Rotterdam, ruim
43 jaar oud en werd bijgezet in de grafkelder
onder de kerk te Almen. Maria Adriana Tonneman,
met wie hij op 8 september 1771 in het huwelijk
was getreden, hertrouwde op 31 mei 1782 met
Jan Ludolf ten Behm von Knuth, maar overleed
vrij kort daarna, reeds op 18 december 1782,
op de Fhze. Ook zij is bijgezet in de graf-
kelder.

Na het echtpaar Van Oyen-Tonneman is het
gedaan met de glorie van de Ehze.

Maar dat is een ander verhaal!

Bron:
Huisarchief Keppel (R.A. Arnhem)
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NAMEN VAN WEGEN (6) (burgemeester van 1940 - 1973).
De namen van de burgemeesters J.J. de

VuIler (1813 - 1830); Mr. J.A. van Hasselt
(1860 - 1872) en Mr. A.P.R.C. baron van der
Borch van Verwolde (1872 - 1887) zijn nog niet
aan de weg getimmerd.

Wel is dat het geval met die van een
zeer geziene tijdelijke burgemeester, n.l.
Dr. van der Hoeven. Die is jarenlang wethouder
geweest en nam de functie van burgemeester waar
van februari - december 1940. Er moest toen nog
worden voorzien in de vakature Wentholt. In
Eefde danken we daaraan de Dr. v.d. Hoevenlaan
en in Epse is de openbare basisschool naar hem
genoemd.

Wanneer u voornoemde burgemeesters op een
rijtje zet dan zult u ontdekken dat er in een
tijdsverloop van 160 jaar slechts acht burge-
meesters onze gemeente hebben gediend (Dr.
v.d. Hoevep; een tijdelijke burgèmeester in
de oorlogsjaren en de waarneming van het ambt
door de gemeente-sek~etaris gedurende enige
tijd in 1946 buiten beschouwing gelaten).

Dat is gemiddeld één burgemeester op de
twintig jaar. Het blijkt voor deze heren,
evenals voor zeer veel anderen, goed toeven
in onze gemeente. Dat zal de huidige burge-
meester, Mr. W.J.P. van Notten, zeker niet
ontkennen. Hij resideert hier ook bijna al
weer zo'n 14 jaar.

Het is zo zachtjes aan traditie in ons
land geworden nieuwe we~en te noemen naar be-
langrijke mensen, naar schilders, dichters,
verzetshelden en ••••• burgemeesters. Zo kreeg
Epse de Wentholtweg, want, eens was de heer
Wentholt burgemeester van Gorssel. "En Van
der Felz dan?", vroeg een van onze lezers,
"want tussen de Lochemseweg en de Wentholtwe~
ligt de Van der Felzweg". En ook in Almen
zijn twee wegen met burgemeestersnamen, die
bovendien vlak bij elkaar liggen.

Jammer, maar Van der Felz is nooit bur-
gemeester van Gorssel geweest. Wel was hij
eigeniar en bewoner van het Hassink te Epse.
Samen met burgemeester Wentholt heeft hij zich
nogal beijverd voor de exploitatie van het
Epserbos ten noorden van de Lochemseweg. En
dat is de reden geweest dat naar beiden in
dit gebied de naam van een weg is genoemd.
Misschien dat het feit dat de heer Wentholt
burgemeester was (1928 - 1940) een reden is
geweest om hem wat meer eer te geven door de
naamgeving aan een veel langere weg dan de
Van der Felzweg. Maar dat is ons niet bekend.

Zoals reeds vermeld, ook in Almen is
aandacht aan burgemeesters gegeven. Daar hebben
we de Van Wassenaerlaan en de Van der Borch
van Verwaldeweg. O. baron van Wassenaer was
burgemeester in onze gemeente van 1887 - 1911;
Mr. W.H.E. van der Borch van Verwolde van
1911 - 1928. Beiden hebben onder Almen gewoond.
Vandaar.

De andere burgemeesters zijn tot heden
nog niet door de gemeenteraad verbonden met de
naam van een weg. Wel draagt de openbare basis-
school te Gorssel de naam van J.A. de VuIler
(burgemeester van 1830 - 1860). En in de ver-
schillende dorpen staan Mr. J.O. Thatebanken
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H. Meedendorp

ook sekretaris.
Wel kon de sekretarie ook terecht bij

De Laatste Stuiver, al werd dit niet als een
ideale oplossing gezien. Op 27 maart 1861
werd daarom besloten tot bouw van een gemeen-
tehuis over te gaan. Met zes tegen twee stemmen
werd Eefde als vestigingsplaats aangewezen. Er
werd heftig geprotesteerd bij gedeputeerde sta-
ten en bij de Kroon, maar het mocht niet baten.
De raad was souverein om te beslissen. Al von-
den gedeputeerde staten wel, dat het besluit
hun niet doelmatig en in het algemeen belang
voorkwam.

In een Deventer Courant van begin 1862
stond hierover een artikel, waarvan wij menen
dat dit de moeite waard is om hier te worden
weergegeven. In de eerste plaats om de wijze
waarop hierin commentaar op het genomen besluit
wordt gegeven. Misschien dat de oude spelling
en sommige woorden wat moeilijk zijn om te
lezen. Maa~ als u zich die moeite geeft, dan
zult u er van genieten. En verder leert u
door dit artikel iet~ over de grootte der
buurtschappen; de verbindingen; de wijze
waarop afstanden worden vermeld; de plaats
van de stembus enz.

Aan het eind, waar de schrijver o.a.
vindt dat voor "ons kleinburgerlijk en
boerenverstand" de beslissing niet te begrij-
pen valt, komt een prachtig slot, zoals men
tegenwoordig in verslagen van lokale gebeur-
tenissen niet meer tegen zal komen.

Wij bevelen u het artikel graag ter
aandachtige lezing aan.

OVER DE PLAATS VAN HET GEMEENTEHUIS
TE GORSSEL

Het gemeentehuis in onze gemeente staat
te Gorssel. Dat weet iedereen. Het huidige
gebouw kwam in de jaren van de eerste wereld-
oorlog tot stand. Daarna werd er meermalen
aan verbouwd (vergroot) in verband met uit-
breiding van werkzaamheden, en derhalve ook
van het ambtelijk apparaat. De laatste aanbouw,
die pas in gebruik is genomen, is zelfs van
een dermate grote omvang dat het oorspronke-
lijk gebouw er wel enige keren in zou kunnen.

Wij willen het hier echter niet hebben
over de omvang van het gemeentehuis, maar
over de plaats. Vroeger stond het gemeetitehuis
te Eefde. Maar toen in 1912 werd besloten om
een nieuw gemeentehuis te bouwen, werd Gorssel
hiervoor als plaats aangewezen. Niet zonder
slag en stoot trouwens. In eerste instantie
gaf de raa4 met 6 tegen 5 stemmen de voorkeur
aan Eefde. Maar de gemoederen kwamen dermate
in beweging dat in de daarop volgende raads-
vergadering met 6 tegen 5 stemmen Gorssel als
vestigingsplaats werd aangewezen.

Hierover zal dezer dagen wel meer zijn
of worden geschreven. Daarom gaan wij hier
niet verder op in. Waar wel op ingegaan wordt,
zijn de perikelen rond de bouw van het eerste
gemeentehuis.

Toen burgemeester J.A. de Vuller in 1860
zijn ambt neerlegde moest er een onderkomen
voor de gemeenteraad en de sekretarie worden
gezocht. Weliswaar vergaderde de raad sedert
1830 in hotel De Laatste Stuiver, maar de
sekretarie was gevestigd ten huize van de
burgemeester _ "de Wolzak" -. Hij was n.l.

Gor s s e 1
Door een schrijven van het Collegie van Ged.
Staten van Gelderland d.d. 8 JanuariJ 1.1.
No. 44, werd aan de Gemeenteraad van Gorssel
te kennen gegeven dat de, bij hun besluit



26 27

Q) Q)
'Cl .r!

+"C ()
Q) Q)

r-!
+"r-!m 0m ()
H
+" Q)
rJl'Cl
rJl
-r-i +"
~ 'r!..c: ~
'Cl
(Ij +"
(Ij I=l
~ 0.x:
Q)

'ClLr\
r-!

CO\
cdr-!
>

d.d. 23 Aug. 1861, gekozene plaats voor het
Gemeentehuis van Gorssel in de buurtschap
Eefde nabij den Laatsten Stuiver, aan den
Zuider uithoek der gemeente, hun E.G.A. voor-
kwam niet doelmatig en in het algemeen belang
der gemeente te zijn, en dat zij derhalve den
Raad uitnoodigden in overweging te nemen, of
het niet op eene andere plaats, meer in het
belang der ingezetenen zoude kunnen gebouwd
worden. De H.H. Ged. Staten toonden daarmede
hunne verhevene roeping wel te begrijpen, om
te waken, dat de gemeenteraden zich houden
aan de wet, en niets doen dat strijdig is
met de algemeene belangen der ingezetenen,
en waren er dus wel indachtig aan, om art.
134 steeds in harmonie te houden met art. 39,
zoo plegtig door den Raad bezworen. Maar in
weerwil dezer even beleefde als duidelijke
aanwijzing, wat eed en pligt van hen vorder-
den, verklaarde eene souvereine meerderheid
van den Raad, en die allen in Almen en Eefde
gepossessioneerd en woonachtig zijn, op 12
Febr. 1.1., bij hun voornemen van 23 Aug.
1861 te persisteren, en dat wel om de navol-
gende overwegingen, een zes stuks, en die
te curieus zijn, om ze den volke te onthouden.
Eene FE~ST~ was, dat bij de erkenning der
noodzakeljjkheià om een gemeentehuis te bou-
wen, het geene bevrpemdin~ konde baren, dat
elke afdeeling der ~emeente het in hare nabij-
heid wenschte te zien. Met uw verlof,
mijne Heeren, de, hij den Raad ingediende
~dressen van Dorth, Epse, Harfsen en Gorssel
(Almen en Eefde, ofschoon daarvan niet onkun-
dig, zwegen), liggen daar ten bewij~e dat niet
eene afdeeling dien wensch heeft uitgesproken,
maar dat zij zich allen vereenigden in het
overlangen om het te Gorssel te plaatsen, als
zijnde dit het voor de meesten allereeschikste
punt. Vet eene onwaarheid te beginnen is
waarlijk geene loyale captatio benevolentiae.
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Fene TWEEDE luidde aldus, dat, wanneer men
het juiste middenpunt had moeten uitkiezen
men dan had moeten bouwen omstreeks een
Landgoed het Reeve in Rarfsen, doch dat dit
niet in aanmerking konde komen, als verwij-
derd van alle kunstwegen en omringd door
heidevelden, slechts schaars bevolkt. Maar
al ware het Reeve het geo~raphisch midden-
punt der gemeente, het is daarom geenszins
dat der bevolking. Daar evenwel Rarfsen geene
de minste aanspraak maakte op, of begeerte
openbaarde naar het gemeentehuis, zoo min
als eenige andere, zoo kwam deze considerans
niet te pas, zij valt in het water. Ten DERDE
werd overwogen, dat, wanneer men in het dorp
Gorssel het Gemeentehuis plaatste, men dan
eene sterke tegenkanting zoude ondervinden
van de zijde der ingezetenen van Almen, en
zulks gewis tot nadeel zoude strekken der
eensgezindheid, die tot dusverre in de ge-
meente heeft bestaan. Zoo verklaarde men dan
ronduit, om geen de minste regard te willen
slaan op de, zict reeds in hunne adressen
aan den Raad, actueel en door Ged. Staten
als wel ge~rond erkende tegenkanting van
meer dan twee derde gedeelte der bevolking,
maar zich bang te maken en respect te hebben
voor eene onmogelijk te verwachtene tegenkan-
ting van een, aan de oostelijke grenzen der
gemeente gelegen dorp van vier huizen. Met
aftrek van hen, die uit Almen en Eefde even
goed te Gorssel als aan den Laatsten Stuiver
kunnen komen, worden er een 1300 begunstigd
maar te gelijk een 2700 benadeeld, en op het
diepst gekrenkt in hun gevoel van regt. En
zoo brengt deze derde considerans zijne eigene
veroordeeliM mede. Fene VIERDE was, dat de
gekozene plaats aan den Straatweg bij den
Laatsten Stuiver (naauwelijks 200 ellen ver-
wijderd van tet vereeniging~punt der vastge-

stelde (??) spoorweglijnen Zutphen en Zwolle,
en Zutphen en Fnschede) is gelegen in de
buurtschap Eefde, wel te verstaan op hare
grenzen, nu reeds 934 zielen tellende, en
dus de meest bevolkte streek dezer gemeente.
Doch op welk eene wijze, en in welk eene
rigting spoorweglijnen, eene gemeente of een
gedeelte van dezelve, doorloepen, het geeft
irrmers geene de minste verandering in de lig-
ging, de positie of de localiteiten van de
overige buurtschappen, en dus ook niet in hunne
betrekking tot hun allen eigendommelijk en
eemeenschappelijk gemeentehuis? En is nu deze
considerans niet even zoe nietig als de twee-
de? De VIJFDE laat zich dus hooren, dat de
ondervinding eener halve eeuw daar is, om het
bewijs te leveren, dat de plaatsing van het
gemeentehuis, ofschoon op een uiteinde der
gemeente - even als een tolkantoor op de
grenzen - niet in strijd is met het belang
der ingezetenen, ja! dat daardoor veeleer het
gerief van de meesten hunner, die Zutphen
tot hunne marktplaats' kiezen, of die, bij de
daar gevestigde kantoren, hunne zaken hebben
te verrigten, wordt bevorderd. Maar de zuivere
waarheid verkondigt het tegendeel. Ja! voor
een 50 of 40 jaren nog was het zoogenaamde
Gorsselsche gemeentehuis in een der localen
of vertrekken van de woning van den te Zut-
phen residerenden Heer Schout~ maire of bur-
gemeester; had Zijn Ed. te Deventer gewoond,
men 7.oude het dan daar gehad hebben. Toen
kwam het op diens Landhuis nabij den Laatsten
Stuiver, een ~ uur van Zutphen, en vervolgens
in dat Logement zelve. Maar ten gevolge van
den sterken aanwas der bevolking, volgens de
laatste telling 3872 zielen, begon men hoe
langer hoe luider te klagen en wrevelig te
zijn over die, voor meer dan twee derde ge-
deelte der bevolking ongeschikte plaats welke
tot gemeentehuis moest dienen. En daar nu de
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Raad niet langer doof konde blijven voor deze
immermeer aanhoudende en steeds sterker gepro-
nor.ceerde klagten, en welker welgegrondheid
niet konde wederlegd worden, zoo besloot de-
zelve, in 1857, om, tot tegemoetkoming daaraan,
bij circulering, gedurende een jaar de Stembus
te plaatsen dan aan den Laatsten Stuiver, dan
in Har~sen, en dan te Gorssel. Dit heeft ech-
ter opgehouden door eene verandering van den
persoon des Burgemeesters. En als men nu be-
denkt, dat het personeel van den Raad in 1862
bijna niet verschilt van dat van 1857, dan is
eene bewering, dat de meergen. plaatsing niet
in strijd is met het belang der ingezetenen,
en zulks op grond eener 50 jarige experientie??
volstrekt niets meer dan een treurig bewijs,
dat men of evengenoemd besluit ignoreert met
de voorafgegane en nog voortdurende klagten
waarop het steunde, of dat men al bijzonder
zwak van geheugen is, in allen gevalle bewijst
het dat men met voorbedachten rade wilde be-,
stendigen, wat men eerst als onregtvaardig
had erkend. Men wil het ook doen voorkomen,
dat deze plaatsing ten gerieve is van de mees-
ten hunner" die Zutphen tot hunne marktplaats
kiezen. Maar nu wordt hunne bewering nog wan-
hopender. Bestaat een gemeentehuis dan juist
voor marktgangers, of voor allen die daar
moeten compareren om verschillende pligten
te vervullen, willen zij geene straf beloopen.
Hebben ook de meeste marktgangers het gemeen-
tehuis aan te doen hetzij op hunne heen, hetzij
op hunne terugreize? En als men dan nog wilde
zien op het gerief der meeste marktgangers in
de gemeente, dan moest men het gemeentehuis
daar bouwen, waar de uit Harfsen loopende
kunstweg zich, bij den Pessink in Epse, aan
den Rijksstraatweg aansluit, om de eenvoudige
reden, dat zelfs de ingezetenen van Almen,
Harfsen en Eefde, om niet te spreken van die
van Gorssel, Epse en Dorth, de Deventersche

markten verreweg talrijker bezoeken dan de
Zutphensehe. En dan krijgt men nog tot eene
toegift, dat deze plaatsing zoo bijzonder ge-
legen is voor hen die zaken te verrigten heb-
ben aan de te Zutphen gevestigde kantoren.
Maar voor hen, die uit het grootste gedeelte
der gemeente, te Zutphen kantoorzaken te ver-
rigten hebben, aangenomen dat zij te gelijk
het Raadhuis moesten aandoen, was immers
Gorssel veel beter gelegen dan de Laatste
Stuiver, dat voor hen een omweg is van een
half uur gaans. En dan behoort nog een deel
der gemeente niet te Zutphen maar te Lochem
aan het kantongeregt. Gij ziet dus dat deze
vijfde considerans, als behelzende niets dan
onwaarheden van dezelfde gehalte is als de
eerste. En nu nog eene ZESDE. Zij is deze,
dat wel is waar door een groot getal inge-
zetenen van het dorp Gorssel, de buurtschap
Epse, en den kring van Dorth, (waarom er ook
niet bij gevoegd van velen uit Harfsen,
blijkens de onderteekeningen der adressen?)
de plaatsing nabij den Laatsten Stuiver is
afgekeurd, doch dat een veel grooter aantal
ingezetenen der gemeente, ~ie het stilzwijgen
hebben bewaard, daaraan hunne goedkeuring
schenken, blijkbaar uit de overgroote meer-
derheid, waarmede de in 1861 afgetredene
raadsleden voorstanders van dit punt zijn,oherkozen. Doch 1 , w~nneer meer dan twee derde
gedeelte der gemeente, zich door hunne ver-
tegenwoordigers, stemgeregtigde leden en
hoofden van huisgezinnen, vereenigt, om eene
bepaalde plaats aan te wijzen, waar zij het
gemeentehuis wenschten te hebben, en het an-
dere een derde, hoewel hiervan bewust, er
niet tegen in tegenkanting komt, hoe kan men
nu dat stilzwijgen anders uitleggen dan als
een bewijs, dat er tegen dien billijken wensch
niets verstandigs kan ingelegd worden?
o2 werden de herkozene raadsleden gehouden
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voor mannen, die, even als H.H. Ged. Staten
dit ook schenen te vertrouwen bij hunne eerste
uitspraak d.d. 8 Jan. l.I. No. 44, zich ge-
moedelijk zouden houden aan de, door hen
beëedigde verklaring, volg. art. 39, en dus
niets zouden bepalen dat ondoelmatig en niet
in het algemeen belang van alle Gorssels
ingezetenen was, en bestonden er dus bij hunne
k~ezers geene termen genoeg om hen te passeren;
3 wanneer de stembus toen niet aan den Laat-
sten Stuiver maar te Gorssel had gestaan, zou-
de er dan ook geen ander resultaat zijn geko-
men? 40 In de zaak der juiste plaatsing van
een gemeentehuis heeft men eindelijk niets
te doen met subjectieve meeningen als over
een speculatief en metaphysisch onderwerp,
dat voor verschillende opvattingen vatbaar is,
maar enkel en alleen met de uitwendige aan-
schouwing van de ligging, de positie en het
locale van de onderscheidene buurten, en
met de telling hunner bevolkingen, om te be-
palen waar men het gevoegelijkste hun aller
gemeenschappelijk gemeentehuis zoude plaatsen.
En herinneren wij ons nu nog eens het zestal
zoogenaamde overwegingen naar haren mageren
inhoud, dan zijn No. 1 en 5 niet ontvankelijk,
als behelzende onwaarheden, moet No. 2 worden
beschouwd als niet te zijn geschreven, brengt
No. 3 hare eigene verwerping mede, doet No. 4
niets ter zake, en kan No. 6 maar in het ge-
heel niet bewijzen wat men er mede bewijzen
wil. Doch nu vragen wij even leergierig als
bescheiden, hoe of zulk een zestal armzalig-
heden zulk een imposant gewigt konde leggen
in de weegschaal der geregtigheid, dat deze
op eens omsloeg, zoodat hetzelfde, wat op
8 Jan. l.I. door bovengenoemd Collegie ver-
oordeeld werd als niet doelmatig en niet in
het algemeen belang van Gorssels ingezetenen
te zijn, na plotseling als door een toover-
slag op 18 Febr. l.I. verklaard werd wel

doelmatig en wel in het algemeen belang van
dezelve te wezen? Voor ons kleinburgerlijk
en boerenverstand is dat te hoog, wij kunnen
daar niet bij. Wij voor ons zouden anders ,
gedeputeerden geweest zijnde, zoo wel bij
onze eerste opinie gepersisteerd hebben, als
de meerderheid van den Raad bij de hunne, en
de zaak ter beslissing hebben gebragt bij
onzen regtvaaràigen Koning. Doch misschien
ware dit niet overeenkomstig geweest met de
waardigheid van zulk een Collegie. Men ver-
geve ons dan deze dwaling. Wij hebben toch
het voorregt niet, om alles zóó te begrijpen.
Dat vermogen alleen mannen van eene sublieme
intelligentie, onbevangen, wel gerijpt en
diep doordringend oordeel. Gelukkig dat het
ons aan de zoodanigen nog niet ten eenen male
ontbreekt, zelfs niet in ons Gelderland, al
noemen spotvogels ons Gelderschen wel eens
de Boeötieërs van ons koningrijk. En mogt
nu de een of ander van die sublieme geesten,
ons dat onbegrijpelijke duidelijk en begrij- '
pelijk maken, hij zoude een· verdienstelijk
werk verrigten, en wij zouden ons beijveren
dat, tot zijne eere, loon en dank, zijn '
photographisch beeld of kontrefeitsel werd
opgehangen in het mooiste vertrek, of de
pronk of beste kamer van het Gem~entehuis van
Gorssel, te vinden in de buurtschap Eefde,
aan het uiteinde der gemeente, nabij den
Laatsten Stuiver.
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EEN KORTE SCHETS VAN DE ONTWIKKELING VAN
OOST-NEDERLAND TOT HET EINDE DER 15de EEUW

W.R. Muller

gebied ten oosten daarvan schaarsbevolkt en
slecht toegankelijk was.

In onze gewesten leefde in de eerste
eeuwen van onze jaartelling een armelijke be-
volking, die op hun gronden t~rwe en misschien
toen ook al rogge verbouwde. De bouwgrond was
particulier bezit. Grootgrondbezit of commu-
naal bezit kende men nog niet. Er was voor de
schaarse bewoners in het begin voldoende grond
en ieder nam van de ongecultiveerde gronden
wat hem goeddacht.

Men woonde in kleine dorpen of verspreide
nederzettingen; het bijeenwonen schiep een
zekere band tussen de bewoners en hieruit
groeide de latere buurschap.

De bewoners leefden in kleine (2 x 3 m)
ronde of vierkante hutten met een rieten of
strooien dak en wanden van gevlochten rijs-
hout bestreken met leem. De Romeinse bescha-
ving heeft in Oost-Nederland heel weinig spo-
ren achtergelaten.

In deze tijden ontstonden de plaatsnamen
eindigende op -haar, ~berg, -10, -ede, -tere,
en -aha.

In de 7de eeuw kwam de geweldige expan-
sie der Franken vanuit het Rijngebied en der
Saksen vanuit het Elbegebied op gang, welke
stromingen elkaar voorlopig raakten aan de
IJssel. Tegelijkertijd voltrokken zich ver-
anderingen in de landbouw. Technische hulp-
middelen werden verbeterd. Door een grotere
ploeg werd het mogelijk de zwaardere gronden
langs de riviertjes te bewerken. Men was toen
ook beter in staat bossen te rooien t.b.v.
de akkerbouw. De Karolingische namen langs
de benedenloop van de riviertjes en de IJssel
wijzen op ontginning van gronden in de Fran-
kische tijd. De ontginning geschiedde in de
vorm van kampen, waarbij ieder individueel
werkte en zijn stukje grond van een omheining
voorzag. Uit deze vestiginfsperiode stammen

De mens was vroeger in overheersende mate
afhankelijk van de gesteldheid van de bodem.
Deze bepaalde welke stukken voor akkerbouw
geschikt waren of voor veeteelt en dus in vol-
doende mate voedsel voor de bewoners konden
opleveren.

Vroeger stroomden in het gebied tussen
Oud~"IJssel en Schipbeek talrijke riviertjes,
meest in westelijke richting. Hiertussen lagen
drassige gebieden. De bewoonbare gedeelten
waren ~ls het ware eilanden in deze moerassen.
Deze streken leden niet zozeer door een teveel
aan water, maar door een slechte afvoer. Soms
was er te veel, soms te weinig water.

In een brede strook langs de IJssel,
tussen de hiervoorgenoemde riviertjes, kwamen
veel bossen voor met de als kampen geëxploi-
peerde gronden. De IJssel was niet bedijkt
en trad veel en ver buiten zijn oevers. Bij
Angerlo en;Lathum waren de moerassen uitge-
strekt er en waren er minder bossen.

De bos- en moeras- en ook veengebieden
bij elkaar lieten weinig gronden over die qua
natuurlijke gesteldheid zonder meer geschikt
waren voor menselijke bewoning. De prehisto-
rische bewoner had nog niet de gereedschappen
om die gebieden te ontginnen. Alleen de lichte
zandgronden kwamen voor hem, voor zijn akker-
bouw, in aanmerking mits deze niet te ver
van water gelegen waren, zodat mens en dier
drinkwater konden verkrijgen.

De Romeinen, die, zoals we weten, eeuwen
lang, tot 450 na Chr. de Rijn als oostgrens
hadden, hadden als verlengstuk de IJssel in
hun verdedigingslinie opgenomen, omdat het
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in Oost-Nederland de plaatsnamen met de uit-
gangen -veld, -laar, -roden, -voorde, -apa,
-ingen, -borg, en -heim.

Niet alle vestigingen vormden tesamen
een dorp, vooral niet wanneer de bodem geen
gelegenheid bood vlak bij elkaar te wonen.
Desondanks ontstond onder de boeren een ge-
meenschap: een burengemeenschap. Dat was
evenzeer het geval toen de enkgronden in
cultuur kwamen en de burengemeenschap in de
vorm van enkgemeenschappen ontstonden. De
latere buurschappen komen dan ook evengoed
in streken voor met verspreide boerderijen
als in streken met kerndorpen en enken.

Het begin van deze laatstgenoemde ontwik-
kelin~speriode (ongeveer 765) kwam Lebulnus
- uitgezonden door de bisschop van Utrecht -
in Oost-Nederland het christendom prediken.
Utrecht was het centrum van de kerkelijke
macht en stond onder Frankische heerschappij.
Lebulnus was daarom ook de voorbode van het
Frankische rijk. De Saksische krijgsbenden,
die deze streken tot hun machtsgebied reken-
den, trachtten hem tegen te houden, maar de
bevolking ginf, vrij snel tot het nieuwe ge-
loof over. Lebulnus stichtte een kerk te
Deventer en sindsdien was er een hechte band
tussen Utrecht en zijn zendingsgebied, ook
na zijn dood.

Oost-Nederland maakte nadien deel uit
van het Utrechtse bisdom en haar gebied of
wellicht beter gezegd, haar macht, 'strekte
zich in het noorden uit tot de Hondsrug, in
het oosten tot de moerassige brongebieden
van de zijrivieren van de IJssel, terwijl
in het zuiden Lochem en Doetinchem als het
ware vooruitgeschoven posten van het bisdom
waren, tot waar het Munsterse gebied begon.

Verbonden aan de zending was de u~t-
breiding van de Frankische heerschappij en
deze bracht bestuur, rechtspraak en westerse

cultuur. Het Frankische bestuur en vooral
de rechtspraak, welke het belangrijkste deel
was van het bestuur, kwam in handen te liggen
van graven. Hun ambtsdistricten, de graaf-
schappen, lagen in het gehele Oost-Nederlandse
gebied verspreid.

Met de verbreiding van het christendom
ging het stichten van kerspelen gepaard, de
kerkelijke gemeenten of parochies, die niet
per definitie de grenzen van de buurschappen
volgden. Veel namen van deze kerspelen had-
den uitgangen die wijzen op Frankische invloed.

Met de komst van de Frankische macht ont-
stond ook het grootgrondbezit in Oost-Neder-
land. Dit grootgrondbezit bestond uit versprei-
de bezittingen van vrij geringe omvang. Het
was versnipperd, omdat ook de kampen en enken
welke tot dit grootgrondbezit waren gaan be-
horen, versnipperd lagen. En ontginningen op
grote schaal waren in die tijd technisch nog
niet mogelijk. Desalniettemin isde ontginning
van gronden door de bevolking in de Frankische
tijd snel voortgesch~eden.

Hierna volgde weer een terugslag, als
gevolg van verzwakking van ~et Karolingische
Rijk en ~ellicht ook door plunderingen door
de Noormannen.

Gebrek aan geld in die tijd (950 - 1300)
was er de oorzaak van dat het beheer der
goederen van de grootgrondbezitters gewijzigd
werd. De opbrengsten'van de pezittingen moes-
ten de boeren in natura gaan leveren terwijl
zij voorheen een som ge1ds moesten betalen,
en horigen moesten persoonlijke diensten gaan
verrichten. Dat bracht'mee, dat de grootgrond-
bezitters een straffer beheer moesten voeren
over hun bezittingen. De naturalia moesten
ingeleverd worden bij een Hof (centrum van
beheer) en de horigen werden hofhorigen en
moesten als zodanig diensten verrichten. Door
de verspreide ligging der bezittingen moet
aan dit laatste geen groot gewicht toegekend
worden.
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In de IOde en llde eeuw krijgen de bis-
schoppen van Utrecht en de graven van Zut-
phen landsheerlijke macht in Oost-Nederland
en hierdoor konden zij zich opwerken tot de
grootste grootgrondbezitters in hun gebieden.

Uit de leveringen van de boeren aan de
grootgrondbezitters kan men zien wat zij ver-
bouwden. Dat was rogge, en daarop volgde ha-
ver en gerst. Ook hooi en vlas behoorden tot
de leveringen. Verder ontving de grootgrond-
bezitter varkens, kippen en potten met honing.
Veeteeltproducten ontbraken hier geheel.

In het begin der 13de eeuw is het Hof-
systeem nog in bloei. De bisschop van Utrecht
en de graaf van Gelre benutten de hoven om
macht .uit te oefenen over de bevolking en
deze te exploiteren. Opstanden ontstonden.

In de loop van de 13de eeuw kwam er wij-
ziging in het economische leven. In plaats
van leveringen in natura kwam de pacht én
door deze vereenvoudiging werd het Hof-systeem
overbodig. Hiernaast was door vrijlatingen
het aantal horigen steeds minder geworden.
De Hofheren waren hiertoe ove~egaan om de
boerderijep, waarop deze horigen werkten, te
kunnen verpachten, wat hun economisch beter
uitkwam.

Na deze verandering, waarbij het woord
"Hof" zijn oorspronkelijke betekenis verloor,
nam het aantal hoven toe, maar dan als titel
voor een landgoed van enige omvang, dat ont-
vangen was van een der beide landsheren, in
eigendom of als leen. Niet alleen de lagere
adel, maar ook burgers konden toen al als
leenbezitters optreden. Het woord Hof drukte
toen een zekere voornaamheid uit.

In deze tijd van enerzijds toename van
de landsheerlijke macht en anderzijds wijzi-
ging van het Hof-systeem, ontstonden de mar-
kegenootschappen. Oorzaken waren voornamelijk
de bevolkingstoename en afname der ongecul-
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tiveerde gronden. Beide hielden verband met
elkaar. Deze ongecultiveerde gronden waren
nodig voor de dagelijkse levensbehoeften
van de bevolking en dit leidde er toe, dat
eigenaren der boerderijen zich aaneensloten
om hun uit gewoonte ontstane rechten op het
gebruik van die gronden te kunnen behouden en
zich te beschermen tegen nieuwkomers. Zij
sloten zich aaneen tot gemeenschappen, die
de onontgonnen terreinen in eigendom bezaten,
en de landeigenaren van de gecultiveerde gron-
den kregen een gebruiksaandeel in de ongecul-
tiveerde gronden. De landsheer was meestal
ook één der markgenoten, maar dan wel een
der belangrijksten.

De markgenootschappen verschilden veelal
in vorm. In Gelderland en Overijssel ha.d het
grootgrondbezit het meest te vertellen in de
mark, in Drente waren dat de eigenerfde boeren.

Marken zonder grootgrondbezitters zullen
niet veel ~ijn voorgekomen.

Zoals wij hiervoren schreven waren het de
eigenaren der boerderijen, die in de eerste
plaats markerechten wisten te verkrijgen. Maar
ook de kleinere, de later gevestigde nieuwe,
boeren, de koters, zagen kans op de duur eni-
ge rechten op het gebruik der ongec1l1tiveerde
markegronden te verkrijgen.

Naast de marken bestonden als gemeen-
schappen de eerder genoemde kerspelen, die
zelf kerken gingen stichten en de geestelijken
onderhielden, en de buurschappen. In de l4de
en l5de eeuw ontwikkelden de marken zich meer
tot territoriaal gebied, soms als waterschap,
en heel vaak namen zij de taken van de buur-
schappen over.

Wij hopen de lezer met bovenstaande
korte schets een globale indruk van de ont-
wikkeling van Oost-Nederland, tot aan het
ontstaan der marken, te hebben ~egeven. De
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marken hebben heel lang bestaan en werden
pas opgeheven in de negentiende eeuw. Ech-
ter de problemen rondom de verdeling van de
markegronden werden pas veel later opgelost,
namelijk in de Markenwet van 1886.
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