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Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel.

Deze vereniging werd opgericht op 27 september 1983, en heeft ten doel
"de beoefening van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder
die van de gemeente Gorssel, waaronder mede wordt begrepen het
grondgebied van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke gemeente
Gorssel".

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

7211De Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris W.v.d.Kamp, Lochemseweg38,
7214RKEpse (tel. 05759-3037)

Penningmeester: J. Bakker, Laakweg 6,
7218ANAlmen (tel. 05751-1620)
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MEDEDELINGEN VANHET BESTUUR EN DE REDACTIE

invulling jaarverslag 1991 (blz. 5 vorig nummer)
J lijst van medewerkers aan archiefonderzoek was helaas niet corn-
et. Ook de heer T. Verbree moet hierbij worden genoemd.

rmenvatting van de notulen van de bestuursvergadering
I 19 maart 1992.
_ algemene ledenvergadering kan dit jaar niet eerder worden
houden dan op 2 juni, zulks in verband met de beschikbaarheid
m de grote zaal in "de Roskam".
_ agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld, de financiële
.gevens besproken. Een en ander zal worden opgenomen in het a.s.
arkenboek.
_inrichting van onze locatie in Harfsen vordert gestaag. Te zijner
d zal het uiteindelijke resultaat zeker aan de leden worden
.toond, het liefste met een tentoonstelling. Voorlopig is het bestuur
hter nog druk doende met de inrichting van het opslaggedeelte,
~tzaalgedeelte en de bestuurskamer.
~heren H.J. Jansen en N. van Wijk zijn de afgelopen tijd zeer druk
.weest met navorsingswerk ten behoeve van de jubilerende brand-
~er. Ongetwijfeld zult u intussen kennis hebben kunnen nemen
inhun werk tijdens de tentoonstelling in Almen.

.juni zal ons bestuur opnieuw bij elkaar komen.

opij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 september 1992
i de redactiecommissie binnen te zijn.
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 2 JUNI 1992

Op de ledenvergadering was een honderdtal leden van onze vereni-
ging naar de grote zaal van De Roskam te Gorssel gekomen voor
onze jaarlijkse ledenvergadering en de aansluitende lezing.
Om precies half acht kon voorzitter H.J. Jansen de bijeenkomst ope-
nen.
Na een kort welkomstwoord en de aankondiging dat het officiële
gedeelte om 8 uur afgelopen moest zijn, gingen we vlot van start met
de notulen van de vorige vergadering. Omdat geen bezwaren werden
ingebracht konden deze snel aangenomen worden en kon de secreta-
ris worden bedankt voor zijn werkzaamheden.
Evenzo gebeurde met het financieel verslag. De heer J. Bakker gaf
nog een korte toelichting, waarna ook dit gedeelte werd afgedaan
met het verlenen van décharge. De kascommissie gaf bij monde van
de heer Schoenmaker aan, dat de penningmeester alles perfect had
bijgehouden.
Als nieuwe leden van de kascommissie werden benoemd mevrouw
M. Kreeftenberg-van de Meij en de heer J.W. Brummelman.
Vervolgens vond de bestuursverkiezing plaats.
De heren Jansen, Hoekstra, Goorman en Dijksman waren aftredend.
De heer Dijksman stelde zich in verband met andere drukke bezig-
heden niet herkiesbaar. De eerste drie werden bij acclamatie herko-
zen. In de plaats van de heer Dijksman werd voorgedragen en geko-
zen de heer H. Schoenmaker, Blauwedijk 8 te Almen .
In de plaats van mevrouw 1. Lubberding te Harfsen, werd gekozen
de heer H.A. Klein Ovink, Wittendijk 6, Kring van Dorth.
De betrokkenen namen allen hun benoeming aan, zodat ons bestuur
nu weer voltallig kan opereren.
Voor de vertrekkende leden Lubberding en Dijksman was een atten-
tie beschikbaar.
Met de rondvraag werd de vraag gesteld of er ook een speciale route
was samengesteld voor een tocht langs de V 1-locaties. De heer
Jansen deelde mede, dat hij zijn informatie had doorgegeven aan de
VVV-Gorssel en dat die zeker met een route zou "komen".
Precies om 8 uur kon de voorzitter de jaarvergadering sluiten en
werd overgegaan tot het tweede deel, een lezing over het dorp
Gorssel zoals dat er omstreeks 1832 heeft uitgezien. De lezing met
dia's was voorbereid door de heren H.J. Jansen en G.J. Verstege. De
voorzitter nam verder zelf het mondeling gedeelte voor zijn rekening
en deed dit opnieuw op een zeer onderhoudende wijze.
Wij hebben genoten van zijn rondgang, beginnende bij de kerk te
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Gorssel, eerst noordwaarts gaande en later zuidwaarts. Van de kerk
naar de Oldenhof, de Bloemenkamp en naar de Vroedvrouw, zo pas-
seerden bekende en onbekende namen de revue.
Omstreeks 10.30 ging een ieder - moe van alle namen en indrukken-
weer huiswaarts, nadat de heer N. van Wijk een dankwoord had uit-
gesproken.
In zijn nawoord - het recht van de voorzitter - memoreerde hij nog
even het tweede lustrum van onze vereniging (in 1993) en verder
onze activiteiten met betrekking tot de Kadastrale Atlas Gorssel.

In Brievenboek 1883 de volgende vermeldingen

Op 26 oktober wordt door het gemeentebestuur van Gorssel aan de
heer Trakenen, president der Nederlandse Handelsmaatschappij,
bericht, dat de in de gemeente gehouden collecte tot leniging van de
ramp in Nederlands-Indië, veroorzaakt door de uitbarsting en ramp
op Krakatau, f 394,90 heeft opgebracht. Genoemd bedrag zal men
den heer Trakenen doen toekomen.

Op 17 februari bericht de gemeenteveldwachter H. Dolleman het vol-
gende:
"14 febr. Brand in een daggelderswoning 's middags in Epse (no.
208) bewoond door Marten Eggink en zijn huisvrouw. Vermoede
kwaadwilligheid (aangestoken door bewoners zelf). Bewijs niet te
vinden. Door hulp van de buren veel van de inboedel gered. Brand
vermoedelijk gesticht om belangrijke schadevergoeding te ontvan-
gen. Op 17 februari na streng onderzoek geen schuld bevonden."
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ANTEPENDIA IN DE N.H. KERK TE GORSSEL

P.J.G. Jeroense

Tijdens een feestelijke dienst op 24 mei 1992 zijn in de N.H. Kerk te
Gorssel antependia, liturgische kleden, in gebruik genomen. Het
leek mij wenselijk deze gebeurtenis voor het nageslacht vast te leg-
gen, opdat men later over dit onderwerp niet in het ongewisse zal
behoeven te blljven.
Allereerst wordt kort de geschiedenis van antependia beschreven,
daarna die van de N.H. Kerk te Gorssel in het bijzonder, vervolgens
wordt de aandacht gericht op de in deze gemeente vervaardigde
liturgische kleden.

Korte geschieden is van de antependia in de christelijke eredienst.
In haar eredienst komt de christelijke gemeente samen voor de lof-
prijzing van God n om Zijn geschiedenis te gedenken. Eén van de
kenmerken van deze eredienst is de zorgvuldigheid. Zij komt in de
kerk van alle eeuwen n iet alleen tot uiting in de aandacht voor de
verkondiging, de bediening van de sakramenten, de teksten en
muziek van gebeden en liederen, maar ook vinden we deze zorg
terug in de inrichting van kerkgebouwen, in de kledij van de voor-
gangers en in de attributen voor de eredienst. Naast de zorgzaam-
heid voor het auditi ivo is die voor het visuele eveneens van belang.
Door het gebruik van kleuren in de eredienst wil men aan het laat-
ste tegemoet komen.
Het gebruik van k leuren in de christelijke eredienst heeft een lange
traditie. De kleur wiL had al snel zijn plaats in de eredienst veroverd
vanwege de duidelijke bijbelse achtergrond. Wit is immers de kleur
van de reinheid, de to wijding aan God. Voorgangers en dopelingen
hadden dan ook' '11 wil g waad. De groeiende welvaart van de kerk
maakte een rijkure Hortering in kleuren en kleden mogelijk. Paus
Innocentius IU was d' eerste die een officiële Romeinse regel voor
het gebruik van kleuren gaf: wit voor de feesten, rood voor de marte-
laarsdagen , zwart voor de boetetijden en groen voor de overige
dagen. ----
Naast het ambtsgewaad van de voorganger werd ook de bedekking
van de tafel waarop brood en wijn stonden steeds belangrijker. In
eerste instantie WHH dil een eenvoudig wit kleed gemaakt van zijde,
wol oflinnen. Later, vanaf de derde eeuw, toen de tafel tot het mid-
delpunt van de ircdionst was gegroeid, ontstonden rijkere kleden.
Gedurende de euwen werden de tafels steeds groter en kreeg de al-
taardienst een steeds belangrijker plaats in de liturgie. Als gevolg
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hiervan verschoof het altaar naar achteren. Dit had tot gevolg dat
alleen nog maar de voorkant rijk versierd kon worden. Zo ontston-
den de antependia, letterlijk vertaald: "voorhangen de kleden".
Samen met de kleur van het amtsgewaad van de voorganger werd zo
de toon van de desbetreffende zondag verbeeld.
De betekenis van de liturgische kleuren van antependia is in vrijwel
de hele wereldkerk gelijk. Waar precies de betekenis van de taal der
k~eu:en vandaan komt, is niet te achterhalen. De zeer bepaalde ver-
bmdmg van een kleur met een specifieke tijd van het kerkelijk jaar,
of met e.~npersoonlijke omstandigheid is deels psychologisch, deels
natuurlijk te verklaren. Wellicht zijn van oude dagen af zo verbon-
den:.rood met bloed en vuur, wit met zuiverheid en licht, groen met
groet en hoop, paars en zwart met rouw, soberheid en dood.
In de 16de eeuw werd dit alles door de Reformatie resoluut terzijde
gesteld. De calvinistische traditie, met haar eigen waardering van
het ambt en de lage frequentie van de viering van het avondmaal
had weinig waardering voor versiering en dus ook voor kleuren:
~egin 1900.ontstaat er in reformatorische kringen echter belangstel-
ling voor dIe.aspecten van de eredienst waarin kleuren een rol spe-
len. Onder mvloed van wat wel de "liturgische beweging" wordt
genoemd groeit de belangstelling voor symbolen en de zichtbare
vormgeving van de eredienst. Als gevolg van deze heroriëntatie
wordt in protestantse kerken steeds vaker tot de aanschaf van ante-
pendia overgegaan. Zo ook in de N.H. Kerk van Gorssel.

Antependia in de N.H. Kerk te Gorssel
Naar aanleiding van een aantal gemeente-avonden met als thema:
liturgie, werd ook aandacht besteed aan de aankleding van het kerk-
gebouw. Als vanzelfsprekend werd ook het gebruik van antependia
genoemd. Een en ander had tot gevolg, dat er van een aantal zijden
werd gevraagd om ook tot het gebruik van dergelijke kleden in de
eredienst over te gaan. Nadat de kerkeraad haar fiat had gegeven
met betrekkin~ tot dit gebruik werd de opdracht tot vervaardiging
van antependia voor de N.H. Kerk te Gorssel uitbesteed aan de
Hervormde Vrouwen Dienst, aangezien de aankoop bij een atelier te
kostbaar zou zijn. Tevens zou het zelf fabriceren van antependia de
betrokkenheid van de gemeente verhogen. De HVD stelde op haar
beurt een commissie in welke vooral tot taak had ontwerpen voor de
kleden te leveren. .
Deze commissie bestond uit mevrouw Wichers, mevrouw van der
Mey, mevrouw Boom en ds. Jeroense. Al snel werd besloten dat de te
~ak~n antependia sober van karakter dienden te zijn. Dit omdat het
I~tenell:r van de N.H. Kerk van Gorssel een vrij sobere en robuuste
uitstraling heeft en omdat men niet wilde dat de kleden te veel zou-
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den gaan overheersen. Verder meende de commissie dat vier kleden
in de kleuren wit, rood, paars en groen voldoende zouden zijn om de
plaats in het kerkelijk jaar aan te geven. In sommige kerken worden
namelijk naast bovenstaande eveneens de kleuren zwart en roze
gebruikt. Nadat in een aantal vergaderingen symbolen waren
gezocht die op de verschillende kleden zouden worden afgebeeld
werd uitgezien naar iemand die het aan zou durven voor de vier te
~aken kled~n een eerste schets te vervaardigen. Uiteindelijk werd
Lles,?eth Wichers, studente aan de Kunstacademie te Kampen,
bereid gevonden deze opdracht te aanvaarden. Zij is er uitstekend in
geslaagd om eenheid in de vier verschillende kleden aan te brengen.
Toen de ontwerpen eenmaal gereed waren kon tot vervaardiging
worden overgegaan.
Alvorens mensen ui t te nodigen mee te werken aan de fabricage van
de antependia werd materiaal uitgekozen. De stoffen waarvan de
kleden gemaakt zouden worden, werden gekocht in het atelier van
Slabbinck te Zwolle. Gekozen werd voor een op de draad geverfd
weefsel uit 100%wol in de kleuren wit, rood, groen en purper. In het
midden bevindt zich een band met een andere kleurschakering. Om
de op te stikken ":lotieven te omkaderen werd gouddraad aange-
schaft. De stoffen die voor de symbolen werden gebruikt werden voor
een groot deel zelf'gekleurd. Nu kon het eigenlijke werk worden aan-
gevangen. Na een oproep in het kerkblad bleken de volgende mensen
bereid zich aan de vervaardiging te zetten: mevruw Boom mevrouw
Bruggink, mevrouw Eggink en dochter, mevrouw ten Have,
mevrouw van d r Mey en mevrouw Wichers. De in november 1991
begonnen werkzaamheden konden met een schitterend resultaat op
19 maart 1992 worden afgerond. Zo kon de HVD haar opdracht met
goed gevolg teruggeven aan de kerkeraad.

Korte beschrijving van de kleden

Het ~roene kleed wordt gebruikt in de dagen na de Verschijning en
na Pmksteren. Je zou kunnen zeggen op de "gewone zondagen". Op
dit kleed zijn Korenaren afgebeeld, symbool van oogst
Druiventrossen m Avondmaalsbeker, welke de gemeenschap van d~
gemeente symbolisoren.
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Op het paarse kleed, dat de dagen voor Advent en de periode voor
Pasen kleurt, bevindt zich een versobering van het
Christusmonogram. Immers in de "paarse tijd" staat Christus cen-
traal. Het Christusmonogram wordt ondersteund door twee groene
twijgen. Deze verkondigen het nieuwe leven.

Aan het ontwerp van het witte kleed is veel aandacht besteed, omdat
het bijzonder moeilijk is om in de witte tinten een afbeelding helder
weer te geven. Dit kleed siert de avondmaalstafel vanaf de
Kerstnacht tot en met de eerste zondag na de Verschijning en tijdens
Witte Donderdag en Hemelvaart. Hierop staan de vijf broden en
twee vissen afgebeeld. Symbool van de gaven van Christus, zie
Johannes 6: 9.

9

Het felrode kleed vertelt de kerkgangers dat het Pinksteren is. Ook
wordt dit kleed bij feestelijke gelegenheden gebruikt zoals bijvoor-
beeld bevestiging van ambtsdragers, huwelijksinzegening e.d. De
Duif is het beeld van de Heilige Geest. De Vuurvlammen op het
kleed geven aan dat de gemeente in vuur en vlam wordt gezet. De
concentrische cirkels staan voor de groei van de eerste gemeente na
het Pinksterfeest. Er wordt als het ware een steen in een vijver
geworpen.

Geraadpleegde literatuur:
K. Dijkstra, Christelijke symbolen, Baarn 1982
M.A.Vrijlandt, Liturgiek, Delft 1987
G. van der Leeuw, Liturgiek, Nijkerk 1940.
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NOTITIES

Harm Degenhart

12. Boekenmarkt in Deventer
Op zondag 2 augustus 1992 wordt, voor de vierde achtereenvolgende
keer, de grootste boekenmarkt van Nederland gehouden in Deventer
en wel in het centrum en langs de rechteroever van de rivier de
IJsel.
De handelaren in onder meer tweedehands boeken, antiquarische
boeken en prenten komen uit het gehele land. Praktisch alle beken-
de tweedehands boekwinkels en antiquaren zijn vertegenwoordigd.
Dit jaar weer meer dan het vorig jaar, wel een bewijs van succes,
midden in de vakantieperiode.
Op het terrein van de geschiedenis ligt de nadruk meer op de provin-
cie Overijsel, waarin Deventer ligt, dan op de Gelderse Achterhoek.
Het vorig jaar vond ik echter toch de zeldzame eerste druk van Uit
Gorssel's Verleden van J. de Graaf (1926), standaardwerk over de
geschiedenis van de gemeente Gorssel. Ook een kleinood als een
almanak kan men aantreffen (en soms tegen een lage prijs).
Voor de ware boekenliefhebber is de Deventer boekenmarkt een eld-
orado. Ook valt te genieten van straattheater en straatmuziek. Er is
een geweldige sfeer. Mede door het altijd mooie weer is de Deventer
boekenmarkt in de openlucht een ware happening.
Vorig jaar, zondag 4 augustus 1991, waren alle kramen al ver vóór
de officiële openingstijd ingericht en schuifelde het publiek, kijkend
en kopend, langs de kramen. Het is dus zaak er vroeg bij te zijn.

13. Achterhoek of Liemers. Wat zegt de Achterhoekse Almanak
daarover.

De tijd gaat snel. Bij Uitgeverij Gherre te Gaanderen verscheen al
weer de zevende jaargang van de Achterhoekse Almanak en wel voor
het jaar 1992. In de colofon* wordt vermeld, dat de Achterhoekse
Almanak een almanak is voor de Achterhoek en de gemeenten
Bergh, Didam, Gendringen en Wehl. Didam is overigens pas opgeno-
men in de Almanak voor het jaar 1989 (de vierde jaargang).
De Almanak rekent tot de Achterhoek de volgende gemeenten,
in alphabetische volgorde:
Aalten, Borculo, Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, Eibergen,
Gorssel, Groenlo, Hengelo, Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde,
Lochem, Neede, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Warnsveld, Winters-
wijk, Wisch, Zelhem en Zutphen.
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In totaal derhalve 21 Achterhoekse gemeenten.
De vier afzonderlijk genoemde gemeenten, te weten: 1. Bergh, 2.
Didam, 3. Gendringen en 4. Wehl behoren tot de Liemers. De overige
tot de Liemers behorende gemeenten worden niet genoemd, zoals
onder andere Angerlo, Duiven en Zevenaar.
De Achterhoekse Almanak verklaart nergens haar naam en ver-
meldt niet waarom slechts enige Liemerse gemeenten zijn opgeno-
men. Ook de opname van Didam in de vierde jaargang wordt niet
gemotiveerd.
Misschien een voor de redactie van de Achterhoekse Almanak te
behandelen onderwerp in een volgende jaargang.

*Colofon is in de boekdruk de benaming voor een mededeling waarin
gegevens omtrent het boek zijn vermeld.

14. Burgemeesters in de Achterhoekse Almanak 1992.

In de vaste rubriek Gemeenten van de Achterhoekse Almanak zijn
in de zevende jaargang voor het jaar 1992 opgenomen de gegevens
van de burgemeesters vanaf de Tweede Wereldoorlog van 21
Achterhoekse en 4 Liemerse gemeenten, in totaal van 25 gemeenten.
De opgenomen gegevens zijn hun namen en zittingsperiodes.
Opvallend is dat de gemeente Gorssel slechts twee burgemeesters
heeft gehad, te weten:
1940 - 1973 Mr J.O. Thate
1973 - heden Mr W.J.P. van Notten.
Bij alle overige gemeenten komen meer namen voor, zij het dat
Gorsselonmiddellijk wordt gevolgd door vijf gemeenten met elk drie
burgemeesters. Dit zijn Dinxperlo, RuurIo, Steenderen, Vorden en
Gendringen. Alle overige gemeenten hebben meer burgemeesters
gekend.
Van alle burgemeesters van de gemeente Gorssel is de heer Thate
het langst in functie geweest. In de vorige eeuw is de heer J.A. de
VuIler, ook wel genoemd de VuIler Jr, het langst burgemeester
geweest en wel van 1830 tot 1860.
Dit record heeft de heer Thate dus gebroken. Deze oud-burgemeester
is in de gemeente Gorssel blijven wonen. Te zijner ere is in Almen
aan de Whemerweg bij een plantsoentje een zitbank geplaatst met
het opschrift:

Burgemeester J.O. Thate
1940 - 1973
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De huidige burgemeester Van Notten is onlangs voor de gebruikelij-
ke periode van zes jaar herbenoemd. (Zie ook notitie nummer 13).

Zie ook "Namen van wegen" (6) opgenomen in het januari nummer
van 1988 van "Ons Markenboek", blz. 22 en 23. In dit artikel komen
de namen van alle burgemeesters van onze gemeente voor vanaf
1813. In totaal maar negen tot heden, de huidige burgemeester in
begrepen. (Redaktie).

15. P.W. Janssen Ziekenhuis te Almen

Wij leven in een tijd van afkortingen. Voor het P.~. Janssen
Ziekenhuis, later genaamd het P.W. Janssen Verpleeghuis, te Almen
wordt algemeen de afkorting gebruikt: PW.
Voor iemand die niet in de streek bekend is, is het wel even wennen
indien gesproken wordt over PW.
Iemand uit de aannemers- en architecten wereld zal denken aan de
gemeentelijke dienst Publieke Werken, iemand .uit de fiscale- en
accountantswereld aan het accountantskantoor Pnce Waterhouse en
weer anderen denken aan Periodiek Woordenboek van
Administratieve en Gerechtelijke Beslissingen in zake van
Vermogensbelasting, Registratie, Zegel, Hypotheken, Successierecht,
Kadaster, Notariaat enz. enz. De afkorting PW wordt ook voor deze
namen gebruikt. .
De letters PWin de naam P.W. Janssen staan voor de belde voorna-
men Peter Wilhelm.
De heer P.W. Janssen werd geboren op het Oostfriese waddeneiland
Wangeroog (Dld) op 8 juli 1821. e~ overle~~ te Amsterdam op 4
november 1903. Hij kwam op 21 jarige leeftijd naar Amsterdam en
heeft een vermogen verdiend in de graanhandel ~n in Deli-tabak..
Een levensbeschrijving en een foto van Peter WIlhelm Janssen IS te
vinden in het boek Grote Nederlanders door J.J. Moerman en Dra.
T. Klijnhout-Moerman (G.R van Goor Zonen's Uitgevers-Mij N.V.,
's-Gravenhage-Batavia, zonder jaarvermelding).
Een van zijn dochters Clara Elisabeth J anssen ~eeft te:r:nagedach-
tenis aan haar vader in 1914 het P.W. Janssen Ziekenhuis te Almen
gesticht. (Zie ook notitie nummer 6).
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DE OPGRAVINGEN IN EPSE (PLAN WATERDIJK)

N. van Wijk

De omstreken van Deventer hebben gedurende de laatste jaren zeer
veel aan archeologische informatie opgeleverd. Vooral de omgeving
van Colmschate bleek op dit gebied erg rijk. Voorafgaand aan
woningbouw werden zowel door de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek als door leden van de Archeologische Werkgroep
Nederland (A.W.N.) onderzoek verricht. Veelal met succes. De oud-
ste vondsten dateren uit het Laat-Neolithicum, de jongste uit de
Late Middeleeuwen. Behalve talrijke nederzettingssporen zijn
inmiddels ook vijf graf velden uit de Late Bronstijd, Vroege IJzertijd
en Romeinse tijd bekend geworden. Via klooster "Ter Hunnepe" sluit
het oude woongebied in Epse hierbij aan. Enige jaren geleden heeft
men ten noord-oosten van Ter Hunnepe een geïsoleerd huis opgegra-
ven, dat bij nader inzien niet in de Bronstijd, maar in de Vroege
IJzertijd gedatéerd moet worden. De vondsten bij Ter Hunnepe
staan allerminst op zichzelf, want in de wijde omgeving van
Deventer, waaronder ook Epse, zijn Bronstijd- en IJzertijdneder-
zettingen aangetroffen.
Al deze prehistorische bewoningssporen, die in de omgeving van
Deventer zijn ontdekt liggen hoog en droog op dekzandruggen en
met dekzand bedekte plaatsen. Alle vindplaatsen liggen boven de
71/2 meter + N.A.P. Het blijkt dat met name de gevonden grotere
complexen droge grond waren, aantrekkelijk voor bewoning.
De gevonden grafvelden (in Epse bij de Klembergen in de jaren
1860/1870) zijn aangetroffen op enige afstand van de nederzettingen.
De gevonden sporen van vroegere bewoning zijn gescheiden door
onbewoonde vrij smalle stroken, waarschijnlijk gebruikt voor vee-
teelt. Landbouw moet dus zijn beoefend op de veel kleinere hogere
delen.
Gevonden bewoningssporen in Epse: 3 urnen, pijlpunten, aarde-
werkscherven, diverse vormen van bewoning en een regenboogscho-
teltje (zeer zeldzaam Keltisch muntje).
Twee urnen en ook het regenboogschoteltje bevinden zich in het
Gemeentemuseum in Zutphen, terwijl één urn te zien is in het
Oudheidkundig Museum in Leiden.
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STROOISEL (1907)

M.W. Enserink

Zooals de Sennen der Alpen en de Noorsche herders verlan-
gen naar het zomerleven der bergweiden, zoo belust waren in mijn
jeugd de boerenjongens, ongetrouwde zoons en knechts, op het
plaggenmaaien in heide en broek.

(....) Eeuwenlang bezat men die gronden in gemeenschappe-
lijk gebruik, om er rundvee en schapen te weiden, schollen en
plaggen te maaien tot strooiing, schadden en turf te steken tot
brandstof voor den haard. Omstreeks 1830 waren deze markegron-
den verdeeld en met wegen en waterleidingen doorsneden.

(....) Dan (in juni. E) was onze Jan heele dagen in het Broek
aan het schollen en plaggen maaien. (....) In een ommezien heeft
hij een ruig plekje of mossig gras ontbloot en bezet met ronde heu-
veltjes, diewachten op Vaders komst. (....) Twee- of driemaal
per dag rijdt Vader met den schollenwagen op en neer, om dit
strooisel naar huis te voeren. (....) Dat plaggenmaaien en naar huis
rijden duurt een week of vijf, zes, totdat het hooien begint. Op het
laatst staan er aan weerszijden van onze achterdeur twee batterij-
en van schollen en plaggen, die als havenhoofden een heel eind op
den brink vooruitsteken. In den hooi- en roggebouw slinken ze
geducht en verdwijnen allengs in stallen en hokken.

(H.W. Heuvel in "Oud-Achterhoeksch Boerenleven"
Deventer, 1927)

Meester Heuvel vertelt over zijn kinderjaren (plm. 1870) en voor
onze jongere lezers zal het misschien nodig zijn even te vermelden
wat schollen, schadden en plaggen waren.
Schollen : van zandgrond afgestoken dunne zoden.
Schadden : zoden van veenachtige heidegrond, die gedroogd als

brandstof gebruikt worden.
Plaggen : afgestoken gras- of heidezode. gebruikt tot bemesting

of verbetering van de grond of als goedkope brandstof.

Ziezo, nu kan een uiteenzetting volgen over "strooisel" in Harfsen
in 1907. Wat is strooisel eigenlijk? Het is in elk geval plantaardig
spul wat in de koestal kan worden gestrooid en daarvoor droog
genoeg is. In de Betuwe spreekt men nog wel van "strössel", waar
ponies graag van eten en beter van leven dan van veel toegediend

'I

I
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eiwitrijk voedsel. Het is alles wat men vindt (behalve misschien
biezen) langs sloten en in droge sloten en waarmee men de stal
kan strooien, als men niet voor rogge- oftarwestro kiest. Strooisel
vond men vroeger voornamelijk in de bossen en - zoals Heuvel uit-
voerig beschrijft - op andere "woeste" gronden. In de Achterhoek
sprak men van s t reu i e n of ook wel s tri jen. De naam
Strijland is daarvan overgebleven.
Trouwens, de "plaggen" vindt men ook overal in de namen terug,
zoals b.v. in boerderij "Plaggenberg" in Harfsen en in de persoons-
namen Plaggenmars (Vroomshoop) en Plaggenborg (Stadskanaal,
Almelo).
Vond men rondom de Huurne in 1907, toen de Enserinks daar
begonnen te boeren, ook tijd en gelegenheid om strooisel te win-
nen? In de notities van Berend (geb. 1882) komt men dat woord
bijna dagelijks tegen en ook in het kasboek, dat Gerrit (geb. 1884)
moest bijhouden. De oppervlakte van de boerderij mocht dan wel
36 hectaren zijn (jachtgeld 36 x 25 ct), dat was lang niet allemaal
"in cultuur". Er zaten wel grote stukken weiland bij, zoals de
"Koekoeksweiden" en weiland in het Harfsense Broek. En dat was
dus geen "streuiland"?
Let op. Bij de "aanleg" van het broek kwam in 1907 in het kasboek
te staan:
Jan. ontv. voor ongev. 8 vracht strooisel en 160

bossen hout f. 14,- (f. 10,- strooisel en 160
takkebossen à 21/2 ct.)

9 - 15 Juni 250 bos hout en 2 vracht strooisel en 6 vracht
strooisel f. 16,25. (Mijn specificatie is:
strooisel f. 10,- en voor 't hout f. 6,25, nl.
21/2 cent per takkebos. E.)
Gehaald 15 vracht strooisel f. 18,75

" 11 " " f. 13,75
" 7 " " f. 8,75
" 9 " " f. 11,25
" 1 vracht strooisel, 1 vracht dik hout
en 3 vracht spanen f.11,25

Als uitgave is vermeld:
12 Oct. aan Kreunen betaald voor strooisel maaien en

sloten graven f. 41,-

20 - 29 Sept.
1 - 10 Oct.

12 - 17 Oct.
19 - 24 Oct.
26 - 31 Oct.

(Merkwaardig is dat in 1909 op 1 februari ook m.b.t. de Koekoeks-
weiden het strooiselmaaien in het kasboek voorkomt, t.W.: aan
Welbergen voor 27 uur à 9 ct. f. 2,43 betaald voor strooisel maaien
in Koekoeksweide.)
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Helaas loopt het dagboek van Berend maar van 12 mei tot 12 juli
maar het wo?rd "strooisel" komt telkens terug, zodat we ons best
een voorstellmg kunnen maken van de belangrijkheid ervan in het
Harfsen van toen. We moeten dan als vanzelf ook denken aan wat
~eester J:Ieuvel zegt al~ zijn schoolmeester aan Vader vraagt:
'Wat doe Je toch met al dien ballast. Een beetje goeie stront is toch
eve~v~el waard." Vader antwoordde: "Meister, i'j könt praoten
waj WIlt, maor zonder dee plaggen könne wij gin rogge verbou-
wen." En hij merkt daarbij op: "De practische boer had ditmaal
gelijk: Zonder dien aanvoer van nieuwe grond kon men in die
dagen, toen de kunstmest nog onbekend was, het verlies van
phosphor en kali uit den bodem niet vergoeden. Men rekende
daarom bij zooveel bunders bouwland behooren zooveel bunders
wilde grond of "onland" tot strooiing. Men wil, dat door dit eeu-
wenlange mesten met plaggen en schollen de oude bouwkampen
en enken zoo hoog en de vaarwegen ertusschen holle wegen tus-
schen hooge eikenwallen zijn geworden".
Zo was dat dus nog kort na de eeuwwisseling. Zie maar eens:
Mei 14 Roerink strooisel losgemaakt.
Mei 15 Roerink strooisel losgemaakt in Banninkhof.
Mei 16 Door mij Barminkhof 4 kar brandbogt uitgehaald.

Roerink strooisel losgemaakt.
Mei 17 Roerink strooisel gemaaid.
Mei 18 Roerink tot de middag strooisel in Banninkhof gemaaid.

Moest al dat strooisel nog in de stal? Neen, want op 13 mei was al
ver~~ld: "De koeien uitgedaan, 15 melkkoeien, 3 dragende pinken,
terwijl 1 melkkoe, de blinde zwarte, en 1jarige stier bleef staan."
(19 mei Zwarte blinde koe wat van streek).
Op 21 mei zien we wat er met stalmest en vers gewonnen strooisel
gebeurt:
21 Mei stal leeggemaakt, vaalt begonnen te zetten, Wolbrinks-

kamp.
22 Mei Mest en strooisel naar de vaalt gebracht.
24 Mei Strooisel gemaaid.

En wat zien we 25 mei? In Eefde, op de ouderlijke boerderij is ook
behoefte aan strooisel. '
25 Mei Hendrik (ook een broer. E.) vracht strooisel uit Almsche

bosch naar huis (in Eefde dus, E.) gebracht.
Het leven gaat verder.

28 Mei strooisel gemaaid.
29 Mei Roerink strooisel gemaaid. Vader vracht gras van de

bleek gebragt, plaggen(!) weer meegenomen.

30 Mei
1 Juni

4 Juni

5 Juni
7 Juni

8 Juni

10 Juni

11 Juni

13 Juni
14 Juni
15 Juni

17 Juni
18 Juni
20 Juni
26 Juni

3 Juli
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strooisel gemaaid.
Vracht strooisel naar huis (Eefde.E.) gebracht uit Alm-
sche bosch, vader 1/2 HA gekocht (strooisel).
V.m. het dik hout uit de Koekoeksweide gehaald. De
Wiltinks (vader en zoon.E.) waren der niet, maar een
vracht of drie, vier strooisel ligt der wel los.
Strooisel van de hooimijt (?! E) gehaald en hooi.
Roerink plaggen gemaaid. De stal opgeleken en hout.
(M.i. de stal opgeliekt, = gelijk gemaakt, door hem zelf,
en daarna buiten aan het hout gegaan. E.)
Roerink wou 't strooisel maaien voor 2 kwartjes 't spint;
zit er niet dik op. Vracht gras gekregen (m.i./ uit Eefde.
E.) en vracht plaggen weer meegenomen.
Hout en plaggen uit Barminkhof gehaald, de beesten der
ingelaten. Uit de Koekoeksweide ook hout bij mekaar
gevaard.
Hout bij mekaar gevaard in de Koekoeksweide. Dennen
bossen 's middags wat meegebracht.
's Namiddags naar de Koekoeksweide; vrachtje plaggen
in de stal gemaakt.
Vaalt bij huis in orde gemaakt.
Mest aan de vaalt gebracht.
Stal uitgemest. (Waar komt die mest nou vandaan? Op
13 mei waren de koeien toch "uitgedaan"? De oplossing
zien we op 16 mei: "De 20 beesten krijgen 's morgens 25
kop meel en 13 kop lijnkoek, 5 raapkoeken in ondermelk
geweekt, over wat haver kort met kaf, daarna hooi zat en
2 uur uit; 's avonds na 't melken stroo, de kalveren van 2
maand 8 liter ondermelk per dag en per stuk en wat lijn-
zaad, de kleineren 6 liter zoete melk met lijnzaadsop en
allen wat brood en zat hooi."
Zo zien we dus dat de koeien maar eventjes in het jonge
geile gras liepen, om zo weinig mogelijk risico voor hun
gezondheid te lopen.)
De mest verder op de vaalt gemaakt.
De vaalt in orde gebracht.
Roerink aan de berg de plaggen weggemaaid.
De bossen in Koekoeksweide aan de mijt gebracht, plag-
gen meegebracht, in de stal gemaakt. 's Avonds naar de
Wiltinks geweest, wouden Vrijdag en Zaterdag nog wat
plaggen maaien in de Koekoeksweide.
De mest uit de varkenshokken en koestal op de vaalt
gebracht en gras planten.
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11 Juli Plaggen gemaaid. Toon niet geweest.

Het dagboek eindigt 12 juli, maar we weten nu ook wel genoeg.
Het eind van het liedje is:
12 Juli Vracht plaggen op de vaalt gemaakt, de mest der over.

Hendrik voer strooisel mee naar huis genomen.

HERINNERINGEN AAN DE ZUIVELFABRIEK TE EEFDE

G.J. ter Mull

Sinds de beschrijving van H.W. Heuvel plm. 1870 was er niet veel
veranderd maar .... in beginsel was de grote omwenteling al wel
begonnen, want op 12 mei werd gekocht: k a i n iet (400 kg voor
f. 7,20) en op 23 mei k a I k voor f. 20,-. En Hendrik ging 31 mei
's avonds naar Epse om een proefveld te bezien. En op 3 juni:
"Briefje ontvangen van de aankoopvereniging (pas opgericht. E.)
om m te vullen hoeveel en wanneer ook wij kunstmest wilden ont-
vangen, slakkenmeel en kainiet."
Als er mensen zijn die het interesseert, graag eens een volgende
keer over mest, kunstmest, bemesting .... In Harfsen dan natuur-
lijk!

Rond 1928 vertelde vader enkele dingen uit zijn jeugdjaren. Hij
bracht die door in de Dammervelden, dat waren uitgestrekte bossen
en velden, die bij huize de Dam hoorden.
Onze woning, die door twee gezinnen bewoond werd, stond precies
waar nu de sluisput is. Onze overbuurman was de Damboer, een
alleenwonende al wat oudere man, waar hij graag speelde. Zij waren
vrienden, alhoewel de buren wat bang voor hem waren vanwege zijn
wispelturige en achterdochtige karakter dat zich soms uitte in agres-
siviteit.
Op een morgen moest mijn vader naar zijn grootvader, een bood-
schap doen voor zijn ouders. Zijn grootvader woonde op de
"Luunhorst", waar later de familie Brekvoort woonde. Dit was een
oude woning in de Luunhorststraat, dicht bij de spoorlijn rechts. Opa
werkte als boerenarbeider op het "Have", toen nog een boerderij met
veel gronden, misschien wel inclusief de "Luunhorst". Later is die
bezitting versnipperd. Daarbij of daarop heeft opa Enserink in 1867
een boerderij gebouwd. Zijn grootvader had groot nieuws in die rusti-
ge oude tijd. "Jonge", zei hij, "ga eens gauw mee". Hij liep door de hof
een eindje het boerenland op en zei: "Zie je daar die piketjes staan,
nou daor kump un botterfabriek"
Na de landbouwcrisis rond 1890 kwam er een opleving: zuivelfabrie-
ken, coöperaties, boerenleenbanken en veefondsen rezen als padde-
stoelen uit de grond en de boeren raakten er van overtuigd dat een-
dracht macht maakte. Daar wist hij als jongetje van zeven jaar
natuurlijk niks van, maar zijn niewsgierigheid was wel geprikkeld.
Het complex was nog klein en onbeduidend vergeleken bij later
jaren, maar het fundament was gelegd. Hij heeft de bouw van de
fabriek op de voet gevolgd, al kreeg hij vaak straf voor te laat thuis-
komen.
Wat waren de boeren blij' met deze vooruitgang. Ze waren eindelijk
van het leven, om met boter naar de markt te leuren, verlost. Het
periodiek karnen nam een einde. Een enkele keuterboer of arbeider
karnd~ nog voor zichzelf. Mijn moeder ging in de twintiger jaren nog
met eieren naar de markt en bracht kruidenierswaren mee terug.
Alles werd nog te voet afgelegd, later met de Zutphen-Emmerikse
tram, doorgetrokken naar Deventer. De gang naar de markt was
zo'n traditie geworden dat het eerder een lust was dan een last.

Zo zijn we in de twintiger jaren gekomen, nu kan ik putten uit eigen
herinnering. Vaak heb ik de handkarn nog moeten draaien voor ei-
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gen boter. Met de uitdrukking, het botert vandaag niet, was ik in de
praktijk vertrouwd.
Zo was het nog een gezellig boerenfabriekje met een klein aantal
personeelsleden, die we bij naam en voornaam kenden. De
N.~chtegaalstraat liep toen nog rechtdoor en eindigde op de
Rijksstraatweg waar op de hoek onze bakker-kruidenier woonde,
waar we honderden keren onze boodschappen haalden. De
Nachtegaalstraat liep kort langs de schoorsteen, de luiken, waarach-
ter de bergplaats van de antraciet, de dubbele deuren, de directeurs-
woning, eindigend op de Rijksweg. Achter die dubbele deuren was de
machinekamer, het domein van de machinist. Daar hadden wij jon-
gens vaak mee te maken. Aan de overkant van de straat was een
woest terreintje, waar de gloeiende sintels werden neergekruid.
(Later voor wegverharding.) Daar zaten we graag in te rotzooien en
gooiden er droog hout op. Dan was het vaak hollen om geen pak
slaag te krijgen.
Tussen de jaren '30 en '40 nam de melkproduktie toe. Het gevolg
daarvan was dat er een grote verbouwing plaatsvond tijdens onze
schooljaren. Het evenement van de uitbreiding was de bouw van een
nieuwe, veel hogere, schoorsteen. We konden dagelijks griezelen en
ons verwonderen.
Kort voor de oorlog kwam er een stilstand in de groei, ook in de oor-
log, door gebrek aan krachtvoer en een lager kunstmestgebruik.
Maar na de oorlog ging alles snel met mechaniseren en uitbreiden
vanwege de snelle stijging der produktie. Er waren ook goede mense-
lijke kontakten en vooruitgang naar een andere kant. Wat zijn er
een gesprekken geweest met het brengen en halen van de melkbus-
sen en dan niet te vergeten de melkritten, waardoor menige keuter
het tot boer heeft gebracht. Als ze geluk hadden met hun inschrijvin-
gen en ze kregen dan weer één of twee melkritten, dan konden ze
met hard werken goed vooruit komen. Maar in de zestiger jaren wer-
den er voor iedereen hogere eisen gesteld. De tijd brak aan van meer
produceren, zodat iedereen een beter inkomen zou krijgen. Zo kwam
de bedrijfsvergroting en de bedrijfsintensivering. Gevolg was de
sanering. De kleine bedrijfjes moesten verdwijnen, ze werden uitge-
kocht of gesteund als ze hun bedrijf wilden beëindigen. Het aantal
runderen nam enorm toe. De zuivelfabriek ging tot de Coberco beho-
ren. Ze bleven bouwen en moderniseren. Het werd een miljoenenbe-
drijfmet een grote omzet van zuivel en zuivelprodukten.
Allerlei geruchten gingen toen de ronde doen. Er werden vergaderin-
gen belegd. Er kwam woord en weerwoord. Niet voldoende gemoder-
niseerd, geen centrale ligging, ongunstig met het oog op het verkeer.
Met zo door te gaan zou de afdeling Eefde niet meer rendabel zijn,
omdat de uitbreidingsmogelijkheden moeilijk of onmogelijk waren.

Zo gingen de boerenbelangen via Arnhem, misschien straks naar
Nijkerk. De heren van de Coberco zagen voor de afdeling alhier geen
mogelijkheden. De afvloeiïngsmogelijkheden waren gunstig gere-
geld, gedwongen ontslagen niet nodig en het peperdure fabrieksge-
bouw zou te zijner tijd wel goed verkocht worden. Toen werd het stil
in en om de fabriek.
Verschillende geïnteresseerde bedrijven lieten het afweten omdat de
verbouwingskosten te hoog zouden worden. Ook om te verbouwen tot
wooneenheden zal wel niet lukken om dezelfde reden. Zou ook hier
de slopershamer een einde maken aan een welvárende fabriek? Nu
al bijna vier jaren leegstand. 92 Jaren Zuivelfabriek Eefde, die velen
een bestaan en vooruitgang bracht, is voorgoed gesloten. Ook hier
geldt, opgaan, blinken en verzinken.
Een korte toelichting van toen naar nu voor verduidelijking. Eefde
zag er rond de eeuwwisseling heel anders uit. Erbarmelijke economi-
sche toestanden. Grootvader verdiende f 5,50 per week, huur f 1,25.
Een 16 ponder roggebrood voor 6 personen ongeveer dezelfde prijs.
De oudste kinderen moesten dat brood op de kruiwagen halen, bij
Kuiper, de bakker. De grote veranderingen daar kwamen met de
onteigeningen voor het Twenthekanaal. De grootouderlijke woning
en de Damboerderij waren al voor die tijd gesloopt. Ook het Have
werd versnipperd, verkleind en tenslotte afgebroken, waar nu het
Spijkplan is gerealiseerd. Ook de Luunhorst kwam onder de slopers-
hamer en de Nachtegaalstraat werd omgelegd ten behoeve van
fabrieksgebouwen. Toen ik in de eerste klas zat, in 1923, waren vier
auto's per schooldag, een drukke verkeersdag. Hoeveel duizenden
nu?
Veel is gekomen. Minder gegaan. De zuivelfabriek mocht tot de zeer
sterken gerekend worden, maar toch.
Wij, en onze werken, moeten tot de ééndagsvliegen in de tijd gere-
kend worden.



2322

H. Vredenberg

In 1948 werd een koellokaal gebouwd en in 1951 een nieuwe melkin-
richting. '1'
In ditzelfde jaar, de melkaanvoer was reeds gestegen tot 15 mi joen
kg, werd op bescheiden schaal begonnen ;met het ma~en van kaas.
Er werd bijna 2 miljoen kg melk verwerkt m deze afdeling, .
In 1953 kwam er een samenwerking tot stand met de zuivelfabriek
in Almen. Deze samenwerking heeft de gemoederen in Almen, Eefde
en Vorden nogal bezig gehouden.
Door deze samenwerking steeg de melkaanvoer extra, zodat er voor
de verwerking tot kaas in 1955 een nieuwe kaasmakerij is gebouwd,
voorzien van een geheel nieuwe inventaris.
In 1961 werd het ketelhuis vernieuwd en 2 grote ketels aangeschaft
met volautomatische oliestookinstallatie.
In 1970 is "Eefde" begonnen met de rijdende melkontvangst (RM.a.
genoemd). Dit was het begin van het einde van de melkbus. De
RM.a. en de bussen hebben het nog 7 jaar met elkaar uitgehouden.
Op 31 oktober 1977 werden in "Eefde" de laatste melkbussen aange-

voerd. I belanzriik .Voor de zuivelfabriek "Eefde" was 1970 een hee e angnj Jaar,
want toen werd in de ledenvergadering van 4 juni besloten dat de
exploitatie per 1 januari 1971 zou worden overgedragen aan
Coberco. Er werd gezegd dat deze overdracht geen gevolgeJ? zou heb-
ben voor het personeel, daar zij op dezelfde voorwaarden bIJ Coberco
in dienst konden treden.
Het aantal personeelsleden was inmi~dels v~n ~, bij de ~pricht~ng,
gestegen tot ruim 100 in 1970. Door dit besluit ging de coöperatieve
zuivelfabriek en melkinrichting "Eefde" op in een organisatie die de
zuivelproblemen in de toekomst wellicht nog beter het hoofd zou
kunnen bieden.
Bij de overgang naar Coberco werd de kaasmakerij gesloten, terwijl
de melkinrichting tegelijkertijd werd uitgebreid, zodat alle perso-
neelsleden aan het bedrijf te Eefde konden blijven werken.
De melkaanvoer was gestegen tot 35 miljoen kg per jaar.
Op 2 november 1970 werd de verko?p van loss~ melk g~.staa~t.
Hiervoor in de plaats kwam de eenmalige verpakkmg. Tegelijkertijd
werd de eiwitrijke vetarme melk geintroduceerd.
Op 31 oktober 1977 werd de melkontvangst gesloten. Deze werd
afgebroken en op dezelfde plaats moest een koelcel ~omen met daar-
boven kantoren kantine en was- en kleedgelegenheid voor de perso-
neelsleden. Deze uitbreiding was noodzakelijk om de steeds groter
wordende melkaanvoer (120 miljoen kg) en de consumptiemelkomzet
(60 miljoen kg) op te kunnen vangen.
Het personeelsbestand was inmiddels gegroeid naar 200.
In 1977 werd ook de botermakerij gesloten in verband met verdere

GESCHIEDENIS VAN DE
COOPERATIEVE STOOMZUIVELFABRIEK
EN MELKINRICHTING "EEFDE" TE EEFDE

De aanleiding tot de oprichting van de eerste coöperatieve melkfa-
briek in Nederland was de melkbus. Het was geen fraaie aanleiding,
want de betreffende bussen deugden niet. De boeren uit het Friese
dorp Warga stuurden in 1885 hun melk naar de particuliere melkin-
richting in Leeuwarden. Op een gegeven dag ontdekten de boeren
dat die bussen geen 40 liter inhoud hadden - zoals de fabriek had
opgegeven - maar 42 liter. Ze kregen slechts 40 liter uitbetaald.
Samen met andere klachten bracht die nep-bus de boeren er toe zelf
een melkfabriek op te richten.
Het heeft hierna toch nog enkele jaren geduurd voordat de boeren in
Eefde een coöperatieve zuivelfabriek oprichtten. Op 7 april 1894 is
de eerste bijeenkomst gehouden, onder leiding van de heren van
Helema en Kronenburg, tot oprichting van de coöperatieve zuivelfa-
briek te Eefde. Op zaterdag 21 april 1894 werd de eerste vergadering
van aandeelhouders gehouden.
Op 6 juli 1894 werd de eerste direkteur benoemd, de heer Schürer
uit Irnsum in Friesland.
Op 24 september 1894 werd de eerste melk aan de fabriek ontvan-
gen en verwerkt tot boter. . . .
De eerste jaren waren er nog maar weirug leden (eerst de kat UIt de
boom kijken).
In 1900 waren er al 75 en dit aantal steeg verder, zodat er in 1903
voor het eerst verbouwd moest worden.
In 1912 kreeg men problemen met het afvalwater, die toen nog
gemakkelijk opgelost konden worden, want het gemeentebestuur gaf
onmiddellijk toestemming het water te lozen in de Eefdese beek.
Het ledental steeg in 1924 tot ruim 700 zodat in dat jaar de melkont-
vangst verbouwd moest worden. De melkaanvoer was inmiddels
gestegen tot bijna 9 miljoen kg. Deze bleef stijgen en in 1928 kwam
er een geheel nieuwe dubbele melkontvangst. De melkaanvoer was
toen gestegen tot 11 miljoen kg.
In 1941 werd voor het eerst gesproken over de betaling naar kwali-
teit, doch men durfde dit nog niet aan. Eerst in 1947 is men hiertoe
overgegaan.
Na 1945 steeg de melkaanvoer zeer snel, zodat er meer consumptie-
melkprodukten werden gemaakt voor de direkte omgeving.
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uitbreiding van melkontvangst en melkverwerking. Deze sluiting
was niet gemakkelijk, want "Eefde" stond in het hele land bekend
als de boterfabriek met de beste kwaliteit.
De modernisering ging de komende jaren in snel tempo door.
In 1985 werd bekend gemaakt dat het bedrijf te Eefde gesloten
moest worden.
Op 30 maart 1988 werd de laatste melk verwerkt in één van de
modernste melkinrichtingen in Nederland.

EEN VERPACHTING IN 1883

H. Meedendorp

Naschrift van de redactie.
Het artikel van d~ he~r ter MuIl wekte bij ons nieuwsgierigheid op
naar een korte historische weergave van het reilen en zeilen van
deze fabri~k. De .laatste directe~r hiervan, de heer H. Vredenberg,
bleek bereid om m de pen te klimmen en bovenstaand overzicht te
geven.

Van de heer E. Stormink, wonende op "Klein Walle" te Gorssel, ont-
ving de redactie een fotocopie van een notariële akte betreffende een
verpachting in 1883.
Daar het contract een aardig beeld geeft van voorwaarden waaron-
der verpachtingen een honderd jaar geleden plaats vonden en van de
bedragen die in die tijd hiervoor werden betaald, volgen hieronder
die gedeelten van het contract die het vermelden waard zijn. Daarna
zijn enkele opmerkingen opgenomen die naar boven kwamen bij het
lezen van de akte. Misschien dat er lezers zijn die nog meer bijzon-
derheden opmerken. Indien vermeldenswaard dan houdt de redactie
zich aanbevolen om deze voor publikatie te ontvangen.

Hendrik Kleyn was notaris te Gorssel en ging op 8 augustus 1883,
des namiddags om één uur in de Roskam te Gorsselover tot de open-
bare verpachting van "eenige perceelen bouwland in den Enk, in den
Borkel en in Benninks Veldkamp en van een perceel weiland bij het
Elfuur, alles onder Gorssel", zulks ten verzoeke en in tegenwoordig-
heid van Klaas Stormink, landbouwer wonende te Epse onder
Gorssel, onder de volgende bedingen:

1. De verpachting geschiedt bij bieding, mijning of afslag om neder-
lands geld.

2. De pachters zullen binnen acht dagen na heden ten kantore van
den ondergetekende notaris moeten betalen, tien percent van den
pachtprijs over één jaar voor onkosten.

3. De verpachter(ting) geschiedt voor den tijd van zes achtereenvol-
gende jaren, ingaande het bouwland stoppelbloot achttien honderd
vier en tachtig, en het weiland, elf november achttien honderd
negentig. De pachters zijn verplicht het laatste jaar rogge op het ver-
pachte te zaaien.

4. De verpachte perceelen moeten door de pachters worden aanvaard
zooals zij zich op het oogenblik van den aanvang der pacht bevinden,
zonder dat de pachters wegens gebrekkige van diens aard of andere
bijzonderheden der verpachte perceelen, eenige schadevergoeding of
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pachtvermindering kunnen vorderen, evenmin wegens het geheel of
gedeeltelijk teniet gaan van den oogst, zijnde alle toevallen, zoo
gewoone als buitengewone, voorziene als onvoorziene rekening.

5. Alle geschillen omtrent de afbakening der perceelen worden
beslist door verpachter, zijnde pachters verplicht de baken te laten
staan.

6. De pachters zullen door hen gepachte perceelen behoorlijk moeten
bewerken, bemesten, bezaaien of bepooten. Indien zij volgens het
oordeel van verpachter den geschikten tijd daartoe laten voorbij-
gaan, zal deze het recht hebben, dit te hunnen kosten te laten doen.
De pachters zullen zonder schriftelijke toestemming van verpachter,
niet aan een ander mogen overdoen.

7. De verpachter behoudt zich de bevoegdheid voor om de op de per-
ceelen wassende vruchten, van alle of van enkele, geheel of gedeelte-
lijk, te elke jaren in het openbaar te doen verkoopen en zich de
opbrengst de verschuldigde pacht met alle kosten zoo van verkoop
als anderszins te betalen, tot welk een en ander de pachters, aan
verpachter, onherroepelijk machtiging verlenen.
Ingeval van verkoop zal de pachter van wiens gepacht perceel de
vruchten verkocht zijn, zoolang en voor zoover die vruchten zich nog
op het verpachte bevinden daarop geenerlei recht hebben, en aan-
spraakkelijk zijn voor hetgeen de verkoop dier vruchten minder
mocht opbrengen dan de door hem verschuldigde pachtprijs en kos-
ten bedragen.
Wanneer verpachter van zijn recht tot verkoop der vruchten geen
gebruik maakt moet de betaling van de pachtprijs zonder compensa-
tie geschieden, en kan een van verpachter, ten kantore van mij nota-
ris te Gorssel jaarlijks op elf november, alzoo voor het eerst elf
november achttien honderd vijf en tachtig, doch het laatste jaar een
Augustus achttien honderd negentig.

8. De pachters kunnen uitweg nemen, daar waar dit steeds heeft
plaats gehad.

9. De op het verpachte staande boomen zijn evenals het houtgewas
met den grond dien zijn beslaan, niet in deze verpachting begrepen.
De pachters zullen daaraan geene schade mogen toebrengen op
straffe van dubbele vergoeding dier schade ook zullen zij geene aar-
de of plaggen op gelijke straf van het verpachte mogen vervoeren.

10. De pachters zijn verplicht dadelijk bij de gunning waaromtrent
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een uur beraad wordt voorbehouden, ten genoegen van verpachter
ieder twee genoegzaam gegoede medepachters te stellen die zich
hoofdelijk verbinden tot alles, waartoe de pachter verplichten.

11. Tot in gebrekenstelling der pachter, zal enkel tijdverloop, zonder
bevel of soortgelijke akte voldoende zijn. . . ..
Bij gebreke van betaling op den hiervoor vermelden tijd en WIJze,
zullen de pachters een tiende verhooging van de pachtprijs als boe~e
verschuldigd zijn, benevens dertig cent voor elke bIJ een eenvoudig
briefje gedane aanmaning, onverminderd alle door hunne nalatig-
heid te veroorzaken kosten.

Na voorlezing van voorenstaande is dadelijk tot de verpachting over-
gegaan.

Ogmerkingen:

a. De pacht geldt voor de tijd van zes jaar, voor het bouwland in-
gaande wanneer het land stoppelbloot is. In het laatste jaar moet op-
levering om ongeveer dezelfde tijd plaats vinden. Daarom wordt men
verplicht om gedurende dat jaar rogge te zaaien. Haver of andere
graansoorten waren taboe, evenals aardappelen. Vermoedelijk om-
dat bij de aanvang van de pacht ook rogge was verbouwd (punt 3).

b. De verg achter mag te allen tijde opbrengsten verkopen om ver-
schuldigde kosten binnen te krijgen wanneer de pachter met be-
taling in gebreke blijft (punt 7). Lijkt in de praktijk niet zo gemakke-
lijk dunkt me. Ook de rest van de hier omschreven voorwaarde is
lezenswaardig.

c. Ook bij punt 10 blijkt dat het vertrouwen in de pachters niet zo
heel erg groot is. Want na gunning heeft de pachter een uur tijd om
zich te bedenken mits ten genoegen van de verpachter twee genoeg-
zaam g~goede medepachters zich hoofdelijk verbinden tot all~s
waartoe de pachter is verplicht. Bij gunning zal toch ook al wel zijn
gekeken of de pachter goed genoeg is voor zijn geld en werk denk ik
zo.

d. Daar er geen omschrijvingen van de percelen in de akte voorko-
men evenmin als de oppervlakten hiervan, kan niet veel naverteld
worden over de onderlinge prijsverhoudingen, gezien ligging en kwa-
liteit van de percelen.
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De pachtsommen liepen uiteen van f. 8,- tot f. 23,- per perceel, waar-
van de meeste rond de f. 9,- en f. 15,-.
Voor 17 percelen bouwland en één perceel weiland bedroeg de totale
som f. 223,50. Hiervan moest 10% of f. 22,35 worden betaald aan de
notaris voor diens kosten (punt 2).

e. Pachters zijn:
In den Enk: Gerrit Broer, Jan Boterman, Jan Tuitert J.W.zn, Teunis
van der Mey, Hendrikus Wiltink en Hendrik Stormink;
In de Borkel: Johannes Rensink, Teunis van der Mey, Albert Jan
Scholten, Martinus Brinkman en Hendrik Jan Boterman;
In Benninks Veldkamp: Willem Geerdes, Gerrit Meyer, Willem
Lemmen;
Perceel weiland: Gerrit Meyer.

Tenslotte hieronder een afdruk van de handtekeningen, die de ver-
pachting bekrachtigden,

Leden: J.H. Goorman, Joppelaan 81, 7215 ADJoppe
(tel. 05759-4308)
A Hoekstra, Pikeursbaan 5, 7213 BS Gorssel
(tel. 05759-2942)
H.A Klein Ovink,Wittendijk 6,
7216 PL Kring van Dorth (tel. 05731-1317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211 AGEefde
(tel. 05750-15761) .
J. Pasman, Heideweg 14, 7217 TE Harfsen
(tel. 05733-1248)
AM. de Ruiter, Joppelaan 14,7213 Ne Gorssel
(tel. 05759-2139)
H.Schoenmaker, Blauwedijk 8,7218 BKAlmen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk,Hassinklaan 29,7214 ABEpse,
(tel. 05759-1394)
J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel

Redactiecommissie:
Voorzitter :A.Hoekstra, Pikeursbaan 5,7213 BS Gorssel

(tel. 05759-2942)
Leden : N. Kuik, Het Wilgert 8, 7214 AVEpse

(tel. 05759-3170)
H. Meedendorp, Elfuursweg 22, 7213 EN Gorssel
(tel. 05759-2074)

Devereniging 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 1janu-
ari - 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 post-
rekening van deze bank nr. 874220.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers toegezonden.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris a f. 10,- per nummer.
Publikatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toe-
gestaan met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de redactie-
commissie.
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.


