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Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel.

J) ze vereniging werd opgericht op 27 september 1983, en heeft
ton doel "de beoefening van de geschiedenis in het algemeen en in
h t bijzonder die van de gemeente Gorssel, waaronder mede wordt
b grepen het grondgebied van de gehele, huidige en vroegere, bur-
g rlijke gemeente Gorssel".

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter H.J. Jansen, Bargeweg 16, 7211 De Eefde

(tel. 05750-40785)
Secretaris W. v.d. Kamp, Lochemseweg 38, 7214 RK Epse

(tel. 05759-3037)
Penningmeester: J. Bakker, Laakweg 6,7218 AN Almen

(tel. 05751-1620)
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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Om de .leden nog beter te informeren over de dagelijkse gang van
zaken In het bestuur, hebben de bestuursleden besloten min of
meer regelmatig een samenvatting te geven van de notulen van
hun vergaderingen.

Hier volgt een samenvatting van de bestuursvergadering op 17
september van het afgelopen jaar.

1.Alle oude gebruiksvoorwerpen die tot nu toe opgeslagen zijn in
"Ons Huis" te Almen en elders zullen door de tentoonstellings-
commissie worden geïnventariseerd en naar de vroegere kleu-
terschool in Harfsen worden overgebracht;

2. Leden die na herhaalde aanmaning hun contributie over 1991
nog niet voldoen, zullen als lid worden afgevoerd;

3. Nu het aantal leden steeds toeneemt, zullen er voorlopig per
kwartaal 525 Markenboeken gedrukt worden;

4. Op de vraag van de heer Hoekstra, wanneer de afronding van
het veldnamenonderzoek zal plaatsvinden, antwoordt de secre-
~ari~ dat ~et d.b. nog steeds geen bericht van het Staring-
instituut bmnen heeft. Het d.b. zal op spoed aandringen.

5. Begi~ november tot begin december 1991 zullen in het gemeen-
tehuis te Gorssel de archeologische vondsten in het plan Water-
dijk te Epse worden tentoongesteld.

Maar ook andere activiteiten gaan door. Na de zeer geslaagde
avonden in Harfsen en Epse, zijn aan de beurt:

Eefde, op donderdag 23 januari 1992 in 't Jolink vertoning van op
videoband gezette oude films over Eefde. Aanvang 20.00 uur.

Almen, op donderdag 12maart 1992 in "Ons Huis";
de heer G.J. van Zanten uit Deventer houdt een lezing over het
onderwerp "De Oude IJssel in beeld". Aanvang 20.00 uur.
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Nieuwe rubriek
In dit eerste nummer van de lOe jaargang (januari 1992) van Ons
Markenboek beginnen wij met een nieuwe rubriek getiteld:
Notities. De heer Harm Degenhart verzorgt deze rubriek.
In deze notities tekent de schrijver wetenswaardigheden op van-
uit zijn belangstelling voor de historie van de Achterhoek. De noti-
ties zijn doorlopend genummerd, vanaf 1, teneinde op een eenvou-
dige wijze ernaar te kunnen verwijzen.

Ondertussen hebben we meer dan 500 leden, een verrassende stij-
ging.

Met dit nummer van "Ons Markenboek" ontvangt u een acceptgi- .
rokaart ter betaling van de contributie voor het jaar 1992.
Wij verzoeken u vriendelijk uw contributie vóór 1 maart 1992 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!

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 maart 1992 bij
de redactiecommissie binnen te zijn.
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VÛLLE HEIL EN ZEGEN

J.H. Goorman

't Carbid dat maakten wie dan nat
een striekzwêvel werd an estrekken
dee he'le wie dan bie ut gat
dat onder in de busse zat.
re heurden dan een harden pleer
de dekkel vloag een ende weg
as z'oew raakten ging 't neet good
dan zat ie soms wel 's onder 't blood.

Het bestuur van de Elf Marken
wenst oe leu graag een good begin
en dat het oe leu good mag gaan
met oe'w bedrief en oe'w gezin.
Een zegen wens veur 't hele jaor
dat was een old gebruuk
daor schonk men vûlle andag an
dan kon ie weer een jaar vedan.

Too wie nog zukke blagen waren
en het Kasfees ha'w e had,
duurden ut maor een paar dage
en dan ginge wie op pad.
Niej jaor winnen in de buurte
al wat jonk was ging dan met.
Vûlle wille he'w éhad
Mar 's aovends waar ie 't dan wel zat.

A'w dan uut e schotten waren
reepe wie vûl heil en zegeril
Dat had Moo ons good e'zeg
eerder kwam iejao neet weg.
De steule mos ie mar verdelen.
Dee pech had kwam met 't gat
op de voot van 't kabinet
wat hard en neet zo lekker zat.

Met scheetgrei ha'w toa in dee dage
neet zo vûlle nog van doon
een paar dupkes en wat rottenstetjes
meer wasse wie leu neet gewoon.
Dee dupkes dee'w dan in een sluttel
een olde spieker an een touw
dee zwaaijden ie dan met een haol
tegen de mure of een paal.

re kregen dan een gleesken zuut
of een kummeken met sukela
doarbie heurden dan een oliekrappe
of een grote appelflappe.
re konden dee dinge neet meer zeene
toch nam ie d'r nog mar eene.
Bestreuid met suuker uut een tuutten
en dan, dan mos ie weer nao buutten.

En aw dan waren rond e'wes
en 't schietgrei was verpleert
waar ie blie dat niemand oe'w wat zée
iw wassenjao gin cent meer weerd.
Ai trugge denkt waarn't mooie dage
zoals de jeugd ze neet meer kent.
Wel mös ie dadelijk soms nao 't nûs
dan kwam oe'w mage weer tot rûs.

Op dee rûtjes, wa're wie zuunig
die dingen waren nogal duur.
Ok mosse wie veurzichtig we'ne
want ie spuldenjao met vuur.
Wel hadde wie, dat mok bekennen
ons eigen scheetgrei met ebrag
een buisman's busken met een lid
daorin deê'w dan wat carbid.

De olde leu dee gingen 's avonds
en dage soms d'r nao oppad.
De ölieluchte mos dan met
op d'hook van 't huus was 't smerig glad.
re tradden soms zo met oe'w bene
in 't wagenspoor of een moddergat
dat altied half vol water zat.
Beide veute ha'j dan nat.
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De ölieluchte is verdwenen
de wege bint noe mooi verhard.
Ok naoberschap is an 't verdwienen
de jong'n loopt neet meer zo had.
Toch motte wie leu neet vergêeten
da'w mekare neudig bint
en dat ut altied zo zal gaon
dat old en niej wel blif bestaon.
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NOTITIES

Harm Degenhart

1. Op het gebied van de geschiedenis (historie) zijn er plaatselijke,
regionale, provinciale en landelijke verenigingen.

2. Naast de benaming Historische Vereniging of Historische
Kring komt ook veel voor de benaming Oudheidkundige
Vereniging (OHV).

3. In de gemeente Gorssel is één plaatselijke historische vereni-
ging. Deze draagt de naam: Oudheidkundige Vereniging De Elf
Marken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.
De oprichting vond plaats op 27 september 1983. Volgens de
statuten, die bij notariële akte d.d. 18 november 1983 zijn vast-
gelegd, is het doel van de vereniging niet alleen de beoefening
van de geschiedenis zoals omschreven op de binnenkant van de
omslag van Ons Markenboek, doch ook "de bevordering in zo
breed mogelijke kring van de belangstelling voor de geschiede-
nis van de gemeente Gorssel in al haar aspecten".
Het orgaan van de vereniging heet Ons Markenboek (OMB).
Het eerste nummer, in een geel kaftje, is gedateerd september
1983, vormt tevens de gehele eerste jaargang en is verschenen
bij de oprichting. Daarna is Ons Markenboek verschenen in een
groen kaftje, telkens vier nummers per verenigingsjaar, dat
loopt van 1 januari tot en met 31 december. Elk kalenderjaar
begint met een nieuwe jaargang en met nummer 1.
De afleveringen (nummers) beginnen telkens met bladzijde 1.
In Ons Markenboek 1.1.1,1.1.21 en 2.1.1 wordt de geschiedenis
van de oprichting vermeld. Bij verwijzing naar de artikelen in
Ons Markenboek (OMB) betekent het eerste cijfer: het jaar-
gangnummer, het tweede cijfer: nummer aflevering, het derde
cijfer: de bladzijde.
De vereniging wordt kortheidshalve genoemd: De Elf Marken.
Let wel: op de kaftjes van Ons Markenboek staat niet "De ..."
doch "de ...", hetgeen niet juist is volgens de statuten.

4. De regionale historische vereniging, waaronder de gemeente
Gorssel valt, is de Oudheidkundige Vereniging "De Graaf-
schap". De vereniging, opgericht op 15 augustus 1925, stelt zich
ten doel de beoefening der geschiedenis van de Graafschap in
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de ruimste zin van het woord, der letterkunde en van het recht
alsmede het opsporen en verzamelen van alle voorwerpen,
betrekking hebbende op de genoemde wetenschappen. Voor de
naam van de nieuwe vereniging viel uiteindelijk de keuze op
Graafschap en viel de naam Achterhoek af.
De Graafschap geeft jaarlijks uit een Jaarboek Achterhoek en
Liemers (JAL). Oorspronkelijk heette haar orgaan: Archief.
De geschiedenis van de oprichting wordt vermeld in Archief
Deel I (1926)

5. De provinciale historische veremgmg van de provincie
Gelderland, in welke provincie de gemeente Gorssel is gelegen,
is Vereniging "Gelre", welke vereniging ten doel heeft: beoefe-
ning van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht. De
vereniging, opgericht op 26 november 1897, wordt kortheids-
halve genoemd: Gelre.
Jaarlijks verschijnt een jaarboek onder de titel: Bijdragen en
Mededelingen. De delen zijn genummerd met romeinse cijfers.
Deel I is verschenen in 1898. In 1990 verscheen Deel LXXXI.
Er zijn dus 81 delen verschenen. Na de Tweede wereldoorlog
zijn de bijdragen en mededelingen niet elk jaar verschenen. In
totaal 12 keer niet.
De Bijdragen en Mededelingen kunnen worden geciteerd met:
BM Gelre, gevolgd door het romeinse cijfer van het deel, daar-
na tussen haakjes het jaartal en vervolgens de bladzijde.
Gelre geeft tevens nog de zogenoemde serie Werken uit, waarin
worden opgenomen publicaties die aan één onderwerp zijn
gewijd, bijvoorbeeld dissertaties. De publicaties in deze serie
worden doorlopend genummerd.
De geschiedenis van de oprichting wordt vermeld in BM Gelre
II (1899) XII.

6. In 1967 vond een grote verandering plaats in het P.W. Janssen
Ziekenhuis te Almen. De sanatoriumafdeling (bestrijding van
de tuberculose) sloot en het ziekenhuis veranderde in een ver-
pleeghuis.
De predikant van de Hervormde Gemeente Almen willigde het
verzoek in om kerkdiensten te houden voor de patienten. Het
tijdstip werd vastgesteld op zondagmorgen 9.15 uur. Daar de
dominee ook in de Almense kerk moest preken werd hier dë
gebruikelijke aanvangstijd van 10 uur verlaat met 10 minuten,
zodat de eredienst aldaar om 10.10 uur begon.
Op zondag 29 september 1991 is een eind gekomen aan een tra-
ditie van ongeveer een kwart eeuw. De zondagse kerkdienst in
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de Hervormde Kerk, bekend door de eerste regel "Elk weet,
waar 't Almensch Kerkje staat" van het gedicht De Hoofdige
Boer van A.C.W. Staring, is weer verplaatst van 10.10 uur naar
10.00 uur. De oorzaak hiervan is, dat de patienten niet meer
tijdig verzorgd kunnen worden om de dienst van 9.15 uur bij te
wonen, zodat naar een ander tijdstip gezocht moet worden. De
predikant kan dus weer om 10.00 uur voorgaan in het Almens
kerkje.
Het herstel in de oude toestand heeft de pers niet gehaald. Op
het dienstenbord aan de buitennoordmuur van de kerk is de
tweede 10 weggepoetst. De ontstane lege ruimte is de enige
herinnering, die weer verdwijnt bij de eerstvolgende schilders-
beurt.
Het verhaal dat de kerkdienst eigenlijk om 10.15 uur begon en
dat de 5 minuten daarvoor bestemd waren voor de oefening van
de kerkzang moet naar het rijk der fabelen worden verwezen.
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DIEFSTAL UIT DE DILIGENCE

Henk Rol

11

Bij het lezen van deze brief moest ik even denken aan de "Wild
West" -films, die in de Verenigde Staten al heel lang op grote
schaal geproduceerd worden. U kent het recept wel: bandieten,
een doek om hun baardige tronies (scheergerei werd door hen
nooit gestolen!) belagen op snelle paarden de postkoets.
In en op dat rijtuig is men ook ruim van schietijzers voorzien en
zo gaat er in korte tijd heel wat lood om.
Hier, in Gorssel, ging het veel rustiger, al zal de dief toch wel even
hard hebben moeten lopen en zal Jan Withuis door het verlies van
zijn handel danig gedupeerd zijn geweest.
Of men de dief gevat heeft? Ik weet het niet; het Gorsselse archief
heeft hier verder niets over. Van één ding kunnen wij, dunkt mij,
zeker zijn: dat stuk Deventer koek heeft Withuis in elk geval nooit
meer terug gezien!
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EEN KERK- EN MOLENPAD TE EEFDE

H.J. Jansen

In het gemeentelijk brievenboek van 1865 vonden we een brief
van het gemeentebestuur van Gorssel, welke was gericht op 20
november 1865 aan de Minister van Binnenlandse Zaken
betreffende een erkend publiek voetpad, dat door de komst van de
spoorweg Zutphen-Pruissische grenzen werd afgesloten.
Thans spreken we van de spoorwegen van Zutphen naar Hengelo,
maar in die tijd sprak men van Zutphen-Pruissische grens of van
Zutphen naar Rheine.
Alleen belanghebbende A. Aaiderink van de boerderij "de Pas" te
Eefde had een particuliere overweg gekregen, die met een hek was
afgesloten, zeer tot ongenoegen van de gebruikers van dit voetpad.
Deze laatsten hadden hun klachten kenbaar gemaakt aan het
gemeentebestuur, dat op zijn beurt de klacht doorzond aan de
minister. Door plaatsing van een haspel of klaphekje zou de
gestoorde communicatie kunnen worden hersteld.
Op 28 december 1865 vroeg de minister nadere informatie, die bij
schrijven van 12 januari 1866 werd verstrekt met de volgende
brief:
"Ter beantwoording van Uwe Excellenties missive van den 28 De-
cember 1865 nr. 170, 11, afd., hebben wij de eer te berigten dat
het voetpad waarin den overweg van Aaiderink is gemaakt sedert
een reeks van jaren een publiek voetpad is geweest, en als zooda-
nig voor den ligger B der wegen enz. in deze gemeente is opgeme-
ten.Het stelt de verbinding daar tusschen de buurtschap Eefde en
het dorp Almen en wordt mede als kerkpad naar het dorp
Warnsveld door onderscheidene personen gebruikt. Ook de
omstandigheid dat het langs den molen loopt, brengt tot de
belangrijkheid bij. Twee in hetzelve liggende vonders worden
sedert de ontbinding der mark Eefde door de gemeente onderhou-
den. Mogt het rijk kunnen besluiten om de bediening van den par-
ticulieren overweg van Aalderink voor Zijne rekening te nemen,
zoo zoude hierdoor aan eene dubbele behoefte worden voldaan,
daar deze landbouwer door den spoorweg geheel van den publie-
ken weg is afgescheiden en de parallelweg hem bij vonnis der
Arrondissementsregtbank te Zutphen toegestaan, niet is daarge-
steld waarschijnlijk omdat het benoodigde terrein ontbreekt. Wij
hebben de vrijheid genomen het bovenstaande, hoewel niet van
regtstreeks gemeentebelang aan Uw Excellentie mede te delen."
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Het bestaan van dit pad was ons uit de overlevering al wel
bekend, maar uit deze brief blijkt duidelijk dat het een erkend
publiek voetpad was, dat zowel voor Almen, .als voor Warnsveld
dienst deed als kerkpad. Door de aanwezigheid van de molen van
Lok, (de Voorster Molen) was het tevens een .molenpad. Onze
nieuwsgierigheid was hierdoor voldoende geprIk~eld om na te
gaan hoe dit pad nu precies heeft gelop~n e.n~?e dit wa~ beschre-
ven op genoemde ligger van de we~en UIt die tijd. peze ligger was
echter niet in het archief aanwezig doch wel de hgger van 1890.
We hebben aangenomen dat het niet veel verschil zal hebben u~t-
gemaakt met de ligger uit 1865, dus willen we de lezer(es) de UIt-
komst van ons onderzoek niet onthouden.
Het pad stond vermeld op twee verschille~de kaarten van
genoemde wegenligger, zodat we met de welwillende medewer-
king van ons lid Verstege er een kaart van hebben gemaakt, waar-
van het resultaat bij dit artikeltje wordt afgedrukt.
Het pad vond zijn oorsprong aan de r~jksweg van ~utphen naar
Deventer en om juist te zijn: ten zuiden van huis en erf van
mevrouw Fransen-Wassink en over het perceel van de touwslage-
rij van de familie Massink. De beschrijving van de wegenligger
willen wij u besparen, omdat steeds wordt ve!wezen n~~r kad~-
strale perceelsnummers uit de vorige eeuw, die thans ZIJngewij-
zigd. .
Het pad liep vanuit de rijksweg ongeveer 50 meter m noor~-ooste-
lijke richting, daarna zuid-oostelijk tot aan de spoorlijn va~
Zutphen naar Deventer, dus aan de oostkant van de tegenwoordi-
ge bebouwing van de rijksweg. Bij de spoor~egove~gan.g waren
afsluitbomen geplaatst. Het pad ging verder m z-o richting na~r
de boerderij Teenk en liet dit pand rechts liggen e.~kw~m ?aar UIt
op de Dortherdijk (thans Schurinkla~n). In oostelijke richting over
de Dortherdijk, de Harfsensesteeg in en n~. ongeveer 50 meter
weer in z-o richting en tussen de boerderijen Peppelenbos en
Beldert door waar het eerste draaihek was geplaatst en ongeveer
100 meter v~rder lag een houten brugje, met een lengte ~an 2,70
meter en breedte van 1,30 meter. Voorbij dit houten br~g)e lag op
korte afstand weer een vonder met een leuning aan de linkerkant.
De lengte bedroeg 2,80 meter en breedte .0,20 meter ~n de lengt.e
van de leuning was 3,05 meter. Daarna gmg het pad in meer ZUI-
delijke richting naar Aalderink van de Pas, doch passeerde e~rst
de Eefdese Beek met een vonder voorzien van een rechtse leunmg.
De lengte was 7,60 meter en de breedte bedrroeg 0,35 meter. De
leuning was 7,40 meter lang en 0,90 meter hoog.
Men was nu aan de zuidkant van de beek gekomen, maar voor
men de boerderij van Aaiderink bereikte, moest men door een

draaihek van 1 meter breed en 1,25 meter hoog. Na die hindernis
genomen te hebben ging men langs de oostkant langs de boerderij,
die men dus rechts liet liggen. Voorbij de boerderij was er weer
een draaihek, maar dan van een ruimere maat, namelijk hier was
de wijdte 3,10 meter en een hoogte van 1 meter, zodat dit ook
bestemd was voor een paard met wagen. Verder naar het zuiden
gaande kwamen we bij de overweg van de spoorlijn Zutphen-
Rheine. In 1880 zijn er dan zogenaamde "afsluitbomen" (een aan
de zuidkant en een aan de noordkant van de overweg). Deze
bomen werden bediend vanuit het wachthuisje, dat was gebouwd
aan de overweg in de Elzerdijk. Bij de bevrijding in 1945 is deze
wachtpost verwoest en niet weer opgebouwd. De heer Aaiderink
senior wist zich nog te herinneren, dat men zich niet al te veel
moest verlaten op het tijdig sluiten van de bomen, omdat de over-
weg vanuit de wachtpost moest worden bediend en de bediening
moest geschieden door de echtgenote van de bewoner van de
wachtpost, die ook haar huishoudelijke beslommeringen had.
Hierdoor werd de overweg in de verte wel eens vergeten en het
bleef dus "uitkijken" geblazen, als men deze overweg naderde. Er
stonden bij de meeste overwegen borden met het opschrift:
"STOP, als de bel luidt, de trein nadert en de overweg gesloten
wordt".
Na de overweg ging het pad zuidwaarts (Boedelhofweg was er nog
niet) en met een kleine bocht naar links ging het naar de boerderij
het Nijveld. Vlak voor de boerderij is er weer een draaihek, met
een wijdte van 3,10 meter en een hoogte van 0,90 meter. Het pad
liep achter de boerderij heen en komt nog overeen met de huidige
situatie. Voorbij deze boerderij gekomen moesten we een brugje
passeren, dat een lengte had van 3,40 meter en een breedte van
0,60 meter. Ook hier was het dus duidelijk een voetpad, dat na
het brugje het Lange Pad kruiste. Het Lange Pad is verdwenen
door de komst van het Twentekanaal, doch een klein gedeelte is
gebleven en daar staan de woningen van het sluispersoneel nabij
de sluis. Deze woningen werden bij de aanleg van het kanaal ont-
eigend. Ook ons voetpad naar de molen is in het kanaal tenonder
gegaan. Na de kruising met het Lange Pad, liep het voetpad
parallel met de Molendijk. De Molendijk kwam vanuit de Kap-
perallee, ging langs de molen en kwam samen met het Lange Pad
op de Elzerdijk uit, iets ten noorden van het Waldhoorn.
Vanaf het Waldhoorn had men rechtstreeks verbinding met een
zandweg naar Almen. Ons voetpad ging echter maar een klein
gedeelte samen met de Molendijk, maar ging rechtstreeks naar
het molenaarshuis "De Hof' en net voor dat molenaarshuis was er
weer een draaihek met een doorgang van 2,85 meter breed en de
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hoogte van het hek was 1 meter. Voorbij de molenaarswoning was
er weer een draaihek dat iets minder breed was, namelijk 2,75
meter maar de hoogte was hetzelfde. Nu ging het voetpad door de
landerijen naar de reeds bestaande grintweg, genaamd
Holtensche Grintweg, maar bij ons beter bekend als de Almen-
seweg. Voordat men echter op genoemde weg was aangekomen
moest eerst nog de laatste hindernis worden genomen, namelijk
een vonder van 2,50 meter lengte en 0,30 meter breedte. Na het
laatste draaihek bij de molenaarswoning ging er een voetpad
westwaarts naar de boerderij 't Molendijk, kruiste de Almenseweg
bij de spoorlijn Zutphen-Winterswijk en ging via 't Kunstler naar
de Almensebinnenweg en langs de Voorst naar de Kapperallee en
langs de Voorsterbouwhofkwam men bij het Warnsveldse vonder
over de Berkel en zo kwam men bij de kerk in Warnsveld. Volgens
de officiële beschrijving uit de wegenligger houdt het voetpad op
na het passeren van het vonder bij de Almenseweg.
Ongetwijfeld zult u zich afvragen: is er nog iets van dit voetpad
overgebleven? We hebben de thans geldende wegenligger hierop
nageslagen en gevonden dat er inderdaad van dit voetpad nog
ongeveer 300 meter over is gebleven. Dat gedeelte loopt vanuit de
Schurinklaan bij de boerderij Teenk door het land naar de over-
weg van de spoorlijn Zutphen-Deventer. De vermelde vonders zijn
er niet meer. Bij het verleggen van de Eefdese- en Flierderbeek
zijn de vonders weggenomen en zijn er duikers voor in de plaats
gelegd. De bewoners van het Nijveld, de familie Ebbink, konden
zich niet herinneren dat er ooit een houten brugje was geweest
ten zuiden van hun erf. De komst van het Twentekanaal verbrak
de verbinding met de Almenseweg en met het verdwijnen van de
molen in 1945 is ook het laatste aanknopingspunt verdwenen dat
zou kunnen herinneren aan een molen- en kerkpad.

BOERENLEVEN
(rond 1900)

M. W. Enserink

Oiä Achterhooks

Deur heel den Achterhook,
op braoderi-jen
markten, enzovaort
daor brengt ze 't rechtevaort
waer tot laeven:

"Oud Achterhoeks Boerenleven".

Op 't schap
in miene bokenkaste
steet 't al jaorn.

Nooit
van zien laevensdage
hef mien vader
't willen laezen.

Renk Lettink
in "Waterlaoge"
Zelhem, 1989.

Henk Lettink, filosofisch ingestelde Achterhoeker (hij komt uit
Aalten), heeft zich vast dikwijls afgevraagd: Waarom heeft Vader
nooit willen of kunnen lezen in het beroemd geworden boek van
meester Hendrik Willem Heuvel, dat door volgende generaties
wordt verslonden. Graag doe ik een poging om met hem mee te
denken. Maar misschien heeft hij zelf het antwoord ook al wel
klaar liggen.
Was het tijdgebrek wegens drukke werkzaamheden? Dat valt
moeilijk aan te nemen. Bekend is, dat - ook op het platteland, ook
door de mannen - best veel werd gelezen. Van mijn eigen vader
weet ik dat hij zijn dagblad "De Standaard" uitspelde en geen arti-
kel van Abraham de Geweldige CDr.A. Kuyper) ongelezen liet.
Ook boeken van deze geweldenaar kon hij doorworstelen.
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En op organisatiegebied was het wat Chris van den Heuvel, Chris
Smeenk, P.A. Diepenhorst schreef, wat hij niet mocht missen!
Was het soms niet boeiend, wat Heuvel schreef? Zeker wel, anders
was de oplage toch onverkocht gebleven? Was het soms niet wáár,
echt gebeurd wat hij schreef? Geromantiseerd? Waren zijn kinder-
jaren op de ouderlijke boerderij werkelijk zo mooi geweest als ze
in zijn herinnering voortbestonden ?
Nu moet ik - die maar een heel klein deeltje van de eeuwwisseling
heb beleefd, en dan nog van horen zegggen - er goed voor oppassen
meester Heuvel niet onverdiend te betichten van valse romantiek.
Je kunt niet naar de bekende weg vragen. Dat doe je wel als je
vraagt: "Als dat boerenleven zo zuiver en romantisch was, waar-
om werd hij dan schoolmeester?" "Was de samenleving in de buur-
schap zo zorgzaam voor de buurtgenoot uit een hoog ideaal of was
dat door bittere noodzaak gedwongen?"
"Leefden de mensen tevreden?" Wie zulke vragen stelt, doet hem
geen recht als geschiedschrijver, vooropgesteld dat hij dat wilde
zijn. Toch kan ik de vader van Henk Lettink (ik weet niet hoe hij
aan de kost kwam) zo goed begrijpen als ik hem vergelijk met de
mijne. Romantiek op de boerderij? Op de kleine Achterhoekse
boerderij? Kom toch!
Pezen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, voor mannen en
vrouwen. Weinig verdienen en nauwelijks meetellen. Weinig rech-
ten voor de pachter.8oms geen geld om de dagloner te betalen.
Doffe ellende als de boer of zijn vrouw ziek waren. Uitbuiting - ja,
zo werd het maar al te vaak ervaren - door de voerhandelaar of de
boter-opkoper. Stedelingen - maar nu kom ik in de dertiger jaren
terecht - die geen dubbeltje wilden uitgeven voor goed voedsel of
lekker fruit. Slapeloze nachten.
Hoogtepunten waren bruiloften en nieuwjaarsvisites en voor som-
mige jongeren de kermis. (H.W. Heuvel had er veel schik, maar
zijn vader kwam er vooral voor de noodzakelijke handel). En voor
bijna allen was er de zondagse kerkgang, al werd de "Loornse
karmse" meer gerespecteerd dan een zondag.
Maar dat gewone boerenleven. Het was in beweging! En dat is nog
maar euphemistisch uitgedrukt. Het stormde van de revoluties.
Nieuwe methoden voor landbewerking en produktverwerking,
nieuwe rassen van gewassen en vee, nieuwe kwaliteitseisen voor
export, concurrentie van andere landen: een strijd was het, een
hooglopend gevecht, dat heel nieuwe organisatievormen vereiste.
Coöperaties kwamen als paddestoelen uit de grond: boterfabrie-
ken, boerenleenbanken, dorsverenigingen en niet te onderschat-
ten: dorpsverenigingen, later aankoopverenigingen, nog later coö-
peratieve landbouwverenigingen genoemd. "Hoe genoeglijk rolt

het leven des gerusten landmans heen" klonk als een grapje. De
politieke strijd en de kerkelijke onenigheid nog daargelaten, was
er veel te vechten rondom de boerderij.
Emancipatie van de boerenstand, zo hebben deskundiger schrij-
vers het onder woorden gebracht. Een gevecht op leven en dood,
zou men het ook kunnen noemen. Rationalisatie wat de klok
sloeg, A.C.W. Staring voorop; landbouwcursussen, meester Heuvel
deed zelf van harte eraan meel
Had hij dan ongelijk met zijn jeugdherinneringen? Te nostalgisch?
(Het boek was niet eens klaar voor hij stierf.)
Wie dat denkt, heeft H.W. Heuvel helemaal onderschat en
begrijpt hem niet. We zouden dan grote waardering kunnen
opbrengen voor zijn unieke beschrijving van het dagelijkse werk
op de boerderij en hem als een groot folklorist kunnen waarderen,
en dat is hij ook, maar dan doen we hem toch geen recht. De sfeer
die hij uittekent is onvervangbaar en torent uit boven allerlei -
ook waardevolle - komische en tragische beschrijvingen van ande-
ren.
En, wees eerlijk: dan moeten we toch nog eens goed het eerste
hoofdstuk lezen: ... "toen ik de wereld nog met sprookjesoogen zag
... Van heel verre blikken wij door de poort van een verloren Eden!
... Maar in uren van stille mijmering duikt het voor ons op als een
groen eiland, diep in het onderbewuste. Daar ruischt nog de
levensbron aan den oever der Godsrivier, daar geurt nog de dau-
wrijke morgen der zonnige jeugd".
Is het niet meesterlijk? Wat houd ik toch van die man. Maar ik
ben vast een romanticus ... En boer ben ik ook nooit geworden.
Dat kon gewoon niet.
Maar de romantiek heeft, denk ik, één geslacht overgeslagen. Dat
kan meester Heuvel ook niet helpen!
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A. Gotink

Men kan de jeugd uit de jaren dertig niet meer vergelijken met
die van nu. Wat is er in die vervlogen zesenvijftig jaar veel veran-
derd! Toch durf ik niet te beweren, dat de jeugd van vroeger beter
was dan de huidige jongeren. Maar alles is zo anders geworden.
Wat mij opvalt is, dat de jongeren van nu veel opener zijn en eer-
lijk voor hun mening uitkomen. Verder kan nu alles meer samen-
gaan, is er meer éénheid.
In de jaren dertig stond je veel meer onder het gezag van je ouders
of meerderen. Maar je wist niet anders, het hoorde zo.
Het was toen traditie, dat je, als je van de zondagsschool afging,
naar de christelijke jeugdvereniging, toen nog knapenvereniging,
ging en vandaar naar de jongeledenclub en tenslotte belandde op
de C.J.MV. de Christelijke Jonge Mannen Vereniging.
De christelijke verenigingen droegen als regel een bijbelse naam:
de christelijke knap envereniging in Almen heette, zoals gezegd,
"Samuel";
de christelijke jongemannen vereniging in Almen "Obadja";
de c.j.m.v. in Harfsen Prediker 12 vers 1: "En gedenk dan uw
Schepper in de dagen uwer jongelingschap";
de c.j.m.v. te Eefde "Paulus";
de gereformeerde jongelingsvereniging te Eefde "Calvijn".

Wel moet mij van het hart, dat de jeugdverenigingen vroeger echt
leerzaam waren; ze waren een goede vorming. De leden discus-
sieerden druk over allerlei onderwerpen, waarvan men dacht, dat
ze belangrijk waren. De leden maakten "inleidingen" over beken-
de personen als Albert Schweitzer, Groen van Prinsterer, Jeanne
d'Arc, Karl Marx, Abraham Kuiper, Pieter Jelles Troelstra. Ze
leerden spreken in het openbaar, de leden bezochten ringdagen,
bondsdagen en jaarfeesten, namen deel aan conferenties op de
Ernst Sillemhoeve. En vele ouderen die nu nog in leven zijn,
bekleedden in latere jaren een leidinggevende functie in kerk,
school of politiek en als je hen dan naar hun scholing vroeg, luidde
vaak het antwoord: "De c.j.m.v."

's Winters en 's zomers kwam je samen. In de winter elke week
's avonds van zeven tot tien en in de zomer om de veertien dagen
op zondagmiddag van twee tot half vijf.
De bijeenkomsten verliepen als volgt: opening, zingen van een
lied, gebed, notulen en ingekomen stukken. Hierna volgde een bij-
belbespreking, bij toerbeurt hield een lid een inleiding over het te
bespreken bijbelse onderwerp.
Het tweede deel werd gevuld met een voordracht, opstel of vertel-
ling, ook bij toerbeurt. Verder werd er ook wel geimproviseerd
over een bepaald onderwerp.

OVERPEINZINGEN VAN EEN OUD-LID
VAN DE CHRISTELIJKE

KNAPENVERENIGING "SAMUEL"

Om met de deur in huis te vallen, de naam "Samuel" is door de toen-
malige predikant in Almen, dominee J.H. Simmelink, bedacht.

De foto is gemaakt in 1935 op het schoolplein in Almen. De jongens
die erop staan, waren toen twaalf tot ten hoogste vijftien jaar.
Inmiddels zijn ze bejaarde mannen, grootvaders en sommigen mis-
schien al overgrootvaders. De meesten zijn nog in leven en hun
namen luiden:
onderste rij van links. naar rechts:
Berkenboseh, Pardijs, Derksen, D. Beltman, H. Nijland, K. Brink-
man, Wentink;
tweede rij:
B. Blikman, A. Harmsen, W. Sprokkelhorst, Burgers, A. v.d. Brink,
G. de Greef, Lubberding, E. v.d. Brink;
derde rij:
A. Gotink, J. Harmsen, J. Gotink, G. Uenk, B. Eskes, H.W. Groot-
Haar, E. Hazewinkel.
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En éénmaal per jaar werd er gecombineerd vergaderd met de
meisjesvereniging, overigens trok elke sexe gescheiden op. Ook
het samen optrekken, jongens en meisjes, mannen en vrouwen is
nu, in 1991, heel gewoon. Vroeger was er een complete mannen-
wereld in raden, op school, in de kerk of politiek. Alle plaatsen
werden door mannen bezet. De vrouw hoorde thuis bij het aan-
recht, zij had de zorg voor de kinderen en was in alles onderdanig.
Wanneer je dit dan heden ten dage hoort, rijzen je de haren ten
berge en zeg je bij jezelf: "Hoe is het toch in vredesnaam mogelijk,
dat toen de vrouw zo'n tweede-rangs persoon was, zo onderge-
schikt, m.i. in strijd met de rechten van de mens". Maar God zij
dank is tegenwoordig de vrouw in alles de man gelijkwaardig
geworden. Jammer, dat dit nog niet tot iedereen goed is doorge-
drongen.

Wel kent het heden veel haken en ogen. Het gezag van vroeger is
thans wel in een zodanige crisis terechtgekomen, dat iedereen het
maar voor het zeggen heeft. De ontevredenheid onder de mensen
is m.i. zo hoog opgelopen, dat de dankbaarheid voor al het goede is
zoek geraakt.
Laat ik nu maar ophouden, want anders begeef ik mij op glad ijs
en daar heb ik geen kaas van gegeten.

RECYCLING
(1907)

M. W. Enserink

Berend Enserink (geb. 1882), die met zijn beide jongere broers
begon te boeren op de Huurne in Harfsen, schreef veel op. Het
geeft een mooi beeld van het dagelijks leven op de boerderij in die
tijd. We zien dat de mensen zuinig waren op afgedankte spullen,
tenminste als iemand kans zag ze nog te verwerken tot een bruik-
baar produkt of er iets nieuws van te maken. (Die tijd komt terug
als de tegenwoordige wegwerp-maatschappij tot bezinning komt
... !)
In het "Huurne-dagboek" van 1907 staat te lezen:

3 Juni: "Bij Bosman Koos de voorijzers vastgemaakt. (De smid is
Harm Bosman en Koos is een paard.E.), 3 knuppels, 1 met nieuwe
strop, 1 achterhout, deels van ons oud ijzerwerk, haarspit, nieuwe
aardappelenhak enz., van de groote kar met boomen kostte het
f.1,90."
Voorwie met paard en kar hebben gewerkt is hier niets bijzonders,
maar voor het nageslacht zal de zinsnede "deels van ons oud ijzer-
werk" interessant zijn.
Leuk is ook dit:

30 Mei: Vracht paardemest meegebracht, 5 mud roet, 100 KG Chili
à f. 16,-, tabakszand _ mud voor de aardvlooien, alzoo ook 't roet
voor Wolbrinkskamp, Chili voor de haver."
Voor onze jongere lezers valt hier 't een en ander uit te leggen.
Chili is: Chilisalpeter, de eerste in ons land gebruikte stikstofmest-
stof, rechtstreeks uit Chili per boot aangevoerd en erg duur ver-
kocht aan vooruitstrevende boeren. De opvolger ervan is kalkam-
monsalpeter, in eigen land vervaardigd door het stikstofbindings-
bedrijf. Tabakszand is geen zand, maar lijkt er erg goed op; het is
verpoederde tabak, natuurlijk niet opzettelijk verpoederd, waar-
schijnlijk in de sigarenmakerij . Het werd dus aangewend tegen
aardvlooien; die konden dus ook al niet goed tegen de nicotine.

31 Mei: "Roerink de boel verzaaid, roet en Chili." Wàt er ook op
het land gestrooid werd, het was altijd: z a a i e n. Kunstmest
zaaien, zelfs roet zaaien.

8 Juni: "Die 5 mud roet kostte f. 7,- en de zak tabakszand f. 0,25.
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Hoe vindt u de volgende?
8 Juni: "Voor botten, paardehaar en koestaarten, oud ijzer, zakken,
samen 85 cent. Geeske komt er 25 cent van toe en Gerrit 10 cent."

12 Juni: "Gerrit en Geeske betaald, botten en haar."

Wat zien we hier? De oud-ijzer-kerel nam ook wel botten en zulk
spul mee en wie van huis wat meegebracht had kreeg er ee.n zak-
centje voor. Zelfs broer Gerrit (22 jaar) had er een dubbeltje mee
verdiend.
De botten gingen naar een beenderlijmfabriek; ook konden er din-
gen van gemaakt worden als kammen, knopen, andere kleine
gebruiksvoorwerpen. De beste leveranciers der grondstoffen waren
vanzelfsprekend de slagers. De latere "thermochemische fabrie-
ken" wisten er ook goed raad mee: ze maakten er (met een groot
energieverbruik) beendermeel en (van verongelukte dieren) nog
diermeel van.
Paardehaar en koestaarten waren ook goed bruikbaar, als verste-
viging in textielweefsels. Maar dat behoeft geen uitleg, want dat is
nog gebruikelijk.
Wat doen we met een oud pistool?

22 Juni: "Roerink (een dagloner met een eigen bedrijfje E.) 't oude
pistool meegenomen, tamme kerseboom voor beloofd."
Niet direct een geval van "recycling" maar toch wel een goed voor-
beeld van hergebruik, althans van een handeltje met gesloten
beurs.
"Wie wat bewaart, die heeft wat" was een wijze spreuk van onze
voorouders.
En van Vader Cats is:

"Wie 't kleine niet eert
is 't groote niet weerd."
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De vereniging kent leden en begunstigers.
De statuten en het register van leden en begunstigers liggen ter inzage
bij de secretaris.
Het lidmaatschap bedraagt f. 25,- per jaar per gezin. Aanmelding voor
het lidmaatschap kan geschieden bij de secretaris. Een lid kan zijn lid-
maatschap eventueel opzeggen aan het einde van het verenigingsjaar
met een opzegtermijn van 4 weken. Het verenigingsjaar loopt van 1ja-
nuari - 31 december.
Ter betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden.
Giften van begunstigers kunnen gestort worden op de rekening van de
vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank Almen-Harfsen of op de
postrekening van deze bank nr. 874220.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers toegezon-
den. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris a f. 10,- per
nummer.
Publikatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen
toegestaan met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de re-
dactiecommissie.
Gelieve kopij voor Ons Markenboek te zenden aan een der leden van de
redactiecommissie.
Getracht zal worden Ons Markenboek 4 keer per jaar te doen verschij-
nen.


