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is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.
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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 alsmede de bevordering in zo breed mogelijk kring van de be-
langstelling voor de geschiedenis van de gemeente Gorssel in al haar as-
pecten".

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

7211 DC Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris: W. van de Kamp, Lochemseweg 38,
7214 RK Epse (tel. 05759-3037)

Penningmeester: P.H. de Jonge, Lochemseweg 33
7214 RC Epse (tel. 05759-3143)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Open middag in Harfsen
Op zaterdag 27 augustus a.s. zal in het gebouw van onze vereni-
ging aan de Hulsterweg te Harfsen een open middag worden
gehouden van 14.00 tot 17.00 uur.
Een ieder kan hier individueel terecht, maar er wordt ook gelegen-
heid geboden om samen met anderen door een fietstocht hier naar
toe te gaan.
Voor de verschillende dorpen zullen de vertrekpunten zijn in:

Almen bij de kerk
Eefde bij het Jolink
Epse bij de school
Gorssel bij de Kerk

Nadere mededelingen over deze open dag en de vertrektijden voor
de fietstochten worden te zijner tijd gepubliceerd in "de Gids".

Excursie Borculo 1994
De werkgroep excursies nodigt de leden van de Elf Marken uit
voor een excursie naar Borculo op zaterdag 15 oktober 1994.
Het programma is als volgt.
Vertrek: 13.00 uur vanaf café Buitenlust in Harfsen, zoveel moge-
lijk gezamenlijk met eigen vervoer.
Aankomst: ongeveer 13.30 uur op de parkeerplaats van het
Brandweermuseum en het Stormrampmuseum te Borculo nabij de
Hervormde Kerk.
Vanaf hier start een rondleiding van één tot anderhalf uur door
het historisch centrum van Borculo. Onze gids is de heer A.J.
Derking. .
Na een consumptie in een plaatselijk etablissement brengen wij
een bezoek aan beide musea.
Vertrek vanuit Borculo om ongeveer 17.00 uur.
Voor eigen rekening zijn de entreegelden (f 4,-, 65-plussers f 2,-) en
de consumpties.
Opgave voor deelname vóór 15 september 1994 telefonisch bij de
heer H.A. Klein Ovink, telefoon 05731-1317.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 15 september
1994 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 31 MEI 1994

Door omstandigheden iets later in het "seizoen" hielden wij onze
jaarlijkse ledenvergadering in de grote (vernieuwde) zaal van
Hotel De Roskam te Gorssel.
De voorzitter H.J. Jansen op de Haar opende onze vergadering en
kon ondanks de concurrentie van andere bijeenkomsten toch een
veertigtal leden verwelkomen.
In zijn inleiding memoreerde hij ons jubileum, de ontvangst op het
gemeentehuis, de presentatie van de Kadastrale Atlas en onze
aanwezigheid op de Game Fair en het St. Jaopikfeest. Vaste ker-
nen van onze vereniging verleenden steun aan deze evenementen
en hiervoor onze hartelijke dank.
Er zijn twee nieuwe werkgroepen ingesteld, een werkgroep
Bibliotheek onder leiding van de heer H. Schoenmaker en een
werkgroep Genealogie onder leiding van de heren H. Rol en
H.A. Klein Ovink. Beide werkgroepen hebben in het verslagjaar
reeds van zich doen spreken en zullen ook in de toekomst in Ons
Markenboek van zich laten horen.
Het veldnamenonderzoek ligt voor bewerking en verwerking bij
het Staring Instituut te Doetinchem. De voorzitter hoopt dat in
1995 en ten laatste in 1996 publikatie tot stand zal kunnen
komen.
Het bestuur en de redactiecommissie zijn thans doende met de
voorbereiding van een speciale uitgave ter gelegenheid van de her-
denking van de vijftigjarige bevrijding in 1995. Er zullen oude en
nieuwe artikelen in komen, veel nieuwe foto's etcetera. We hopen
en rekenen op steun van de plaatselijke overheid. De eerste con-
tacten zijn inmiddels gelegd, hoewel de werkelijke financiering
~?g lang niet rond ~s.Doch we houden het erop, dat we te zijner
tijd met een prachtig boekwerk over de periode 1940 - 1945 naar
voren kunnen komen.
De werkgroep Harfsen heeft zich beziggehouden met de inrichting
van Ons Gebouw: een speciale bestuurstafel, opbergsystemen en
een prachtige kast voor onze grote en waardevolle collectie dia's.
Op zaterdag 27 augustus 1994 zult u hiervan kennis kunnen
nemen, want dan houden we daar "open dag", gecombineerd met
een fietstocht. Later zult u hierover meer vernemen.
Natuurlijk was er ook slecht nieuws, want onze penningmeester
van het eerste uur vertrok uit onze gemeente naar Emmen.
Gelukkig konden we al snel in de vacature voorzien en de heer
P. de Jonge nam zijn plaats in.
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Het vele typewerk voor Ons Markenboek werd van mevrouw
Bakker overgenomen door mevrouw Geerlink-van der Gang te
Epse, voorlopig voor een jaar. Naast de heer en mevrouw Bakker
zijn wij dan ook veel dank verschuldigd aan mevrouw Geerlink en
de heer De Jonge, die zich beiden in korte tijd goed hebben inge-
werkt.
Het aantal leden draait thans om de 560, we groeien dus nog
steeds.
De notulen van de vorige vergaderingen worden onder dankzeg-
ging aan de secretaris aangenomen en vastgesteld.
Het jaarverslag van de penningmeester leverde slechts één vraag
op en die kon helder worden opgelost. De kascommissie had geen
aanmerkingen op het werk van onze nieuwe penningmeester en
aan de hand van de verklaring van de heer Brummelman (mede
namens de heer Geerlink) kon derhalve décharge worden ver-
leend. Hartelijk dank P. de Jonge!
De heer Brummelman is aftredend lid van de kascommissie en zal
worden opgevolgd door de heer R. Weenk te Eefde.
Hierna volgde de bestuursverkiezing. De heren Pasman, De Ruiter
en Van Wijk waren aftredend volgens schema. Allen waren her-
kiesbaar en werden zonder tegenkandidaten onder applaus herko-
zen.
In de rondvraag vroeg de heer Boschloo naar de mogelijkheid om
het graf (grafkelder) van Van der Capellen te markeren. Het
bestuur zal hiernaar onderzoek doen.
Een ander lid merkte naar aanleiding hiervan op dat mogelijk in
plaats van of in ieder geval dan toch naast de onlangs in onze
gemeente geplaatste kunstwerken ruimte moet zijn voor een voor
allen herkenbaar gedenkteken, monument of beeld. De historie,
oud en recent, geeft hiervoor meer dan voldoende aanknopings-
punten. Misschien wil de gemeente ons hierbij wel helpen, aldus
de wens.
Tenslotte deelde de voorzitter mede op een vraag uit ons midden
dat wij volgend jaar, 1995, zullen proberen onze algemene leden-
vergadering weer iets eerder te houden.
Na de geanimeerde pauze kon de heer Jansen op de Haar het
woord geven aan de heer N. Heyligenberg uit Gorssel voor zijn dia-
lezing over kastelen en landgoederen in Gelderland.
Als voorzitter van de Stichting Vrienden Gelderse Kastelen en van
de Stichting Gelders Landschap is hij een deskundige bij uitstek
en hij liet ons dan ook genieten van een serie van 150 dia's die hij
lardeerde met allerlei wetenswaardigheden. 22 kastelen en of hui-
zen passeerden de revue en hij bezorgde de inmiddels 50 aanwezi-
gen een bijzonder interessante avond. De voorzitter kon aan het
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eind een dankbaar gehoor tot tolk zijn: heer Heyligenberg, harte-
lijk bedankt voor uw lezing!
Zo werd deze laatste bijeenkomst van het seizoen 1993/1994 op
een waardige wijze afgesloten en kon een ieder - wat later dan
gewoonlijk - huiswaarts gaan.

SPREIDING VAN DE LEDEN IN ALMEN

H. Schoenmaker

De contributie voor het lidmaatschap van de Oudheidkundige
Vereniging De Elf Marken, gezeteld in de gemeente Gorssel,
bedraagt een vast bedrag per gezin. Ook een alleenstaande wordt
gerekend als gezin.
Elk gezin ontvangt een exemplaar van het verenigingsorgaan Ons
Markenboek. De adressering op de etiketten voor de enveloppen
geschiedt volgens de postcode. Aldus worden in Almen, één van de
dorpen van de gemeente Gorssel, bij 42 gezinnen Ons Markenboek
bezorgd.
Hoe is nu de spreiding van deze 42 adressen in Almen? Onder
Almen wordt hier dus verstaan Almen in de zin van het postcode-
boek.
Wij gaan dus uit van 42 leden in Almen.
Ten noorden van het Twentekanaal wonen 7 leden, van wie 3 aan
de Scheggertdijk en de overige 4 zeer verspreid in het buitenge-
bied (Asselerweg, Azinkdijk, Wagenvoortsdijk en Hulzerdijk),
Voor het gebied ten zuiden van het Twentekanaal, waar dus
35 leden wonen, kunnen verschillende indelingen worden gemaakt.
In de bebouwde kom wonen 26 leden. Buiten de bebouwde kom
derhalve 9 leden, van wie 6 leden tegen het dorp aan wonen en
3 in het buitengebied (Whemerweg, Ehzerallee en Hogenkamps-
weg).
De straat waar de meeste leden wonen is de Dorpsstraat en wel
12, van wie 7 in het gedeelte van de Almensebrug tot de kerk en
5 in het gedeelte van de kerk tot de Spitholterbrug.
In het gebied van de Bakkersteeg, Blauwedijk en Weijenberg
wordt op 11 adressen Ons Markenboek bezorgd.
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VERSLAG VAN DE
WERKGROEPVELDNAMENONDERZOEK

H.J. Jansen op de Haar

Het is alweer wat jaartjes geleden dat h~t v.eldnamenonderzoe~
ter hand werd genomen. Direct na de oprichting van onze verern-
ging werd dit object uitgekozen en de start van het.onderzoek vond
plaats in februari 1984. In de daarop volgende Jaren gaven we
jaarlijks verslag van de stand van zaken.
In de loop van het jaar 1984 waren er echter geen ~oede krachten
beschikbaar om het werk naar behoren af te sluiten. Om~at. d.e
gemeente ons niet kon helpen hebben we getracht met vnJwll~l-
gers het karwei af te ronden. Toen moes~en alle kladka~rten.m
nette kaarten worden overgezet. Bovendien moest alle~ in drie-
voud, namelijk één stel voor het ~eertens In~tltuut te
Amsterdam, één stel voor het Staring Instituut te Doetinchem en
één stel voor ons archief.
Eindelijk was het zover dat alles kant en klaar kon wor~eI! afgele-
verd bij het Staring Instituut met het verzoek: voorbereldm.~e~ t.e
treffen voor het uitgeven van een boek. Ook hjer moeten VrIJwIllI-
gers het werk doen, zodat het nog wel e.ve~kan dur~n voo~dat het
boekje kan verschijnen. Ook de financiering van dit boekje moet
nog worden voorbereid, zodat wij hopen en vertrouwen dat het
geheel in het najaar van 1995 kan worden afgerond. . .
Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Het leek ons JUIst
onze leden hiervan op de hoogte te stellen.

ST. JAOPIKFEEST

Onze vereniging za] ook dit jaar wee~ haar m~dewerking verlenen
aan de te houden St. Jaopikfeesten In de Kring van Dorth. Deze
feesten worden gehouden op 6 en 7 augustus a.s. ..
Door de welwillende medewerking van enkele leden ZIJnWIJlil
staat u een prachtige verzameling oude letterdoeken en ander
huisvlijt te tonen. . . ..
Enkele dames hebben zich bereid verklaard.op deskundige WIjZe
het één en ander te vertellen over deze materie.
We hopen op uw aller komst!

De St. Jaopikcommissie
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DIEREN OP DE BOERDERIJ

M.W. Enserink

Het dagboek dat Berend Enserink (geboren in 1882) in 1907 op de
boerderij De Huurne in Harfsen bijhield, beslaat maar een paar
maanden. En toch vertelt het ons tal van merkwaardigheden over
het boerenleven in die tijd, waarschijnlijk omdat hij ze merkwaar-
dig vond, of omdat hij en zijn broers er lering uit wilden trekken
met het oog op de toekomst. Bijna 90 jaar later lezen we ze met
een glimlach, ofmisschien met een blik van herkenning.
Ditmaal nog iets over de dieren waarmee iets bijzonders aan de
hand was, om een volgende keer te besluiten met het wel en wee
van de mensen om hem heen. Fragmentarisch, dat wel. Want de
gewone feiten schreef broer Gerrit wel op, zoals de veertiendaags
ontvangen bedragen voor de melk, de ontvangsten voor afgeleverd
vee, etcetera.
Mijn notities staan tussen haakjes.
13 Mei : De Potgieter in vrogt gebracht. (H. Lijzen had daarmee

geholpen; ook nieuwe hekken gehangen.) De koeien naar
buiten gedaan; (maar nog niet voor dag en nacht; zie 16
mei.) 15 melkkoeien, 3 dragende pinken, terwijl 1 melk-
koe, de blinde zwarte, en een I-jarige stier binnen bleven
staan.

15 Mei: Vandaag 180 liter melk. Weide klaargemaakt van ste-
nen.

16 Mei: Bleumink 't hoorn van de kop gestoten. Gerrit hekken
geverfd. De 20 beesten (= koeien) krijgen 's morgens 25
kop (= liter) meel en 13 kop lijnkoek, 5 raapkoeken in
ondermelk geweekt, over wat haverkort met kaf, daarna
hooi zat en 2 uur uit; 's avonds na 't melken stroo, de kal-
veren van twee maand 8 liter ondermelk per dag en per
stuk met wat lijnzaad, de kleinere 6 liter zoete melk met
lijnzaadsop en allen wat brood en hooi.

18 Mei : Heijenk ondermelkskalf en zoetemelkskalf afgeleverd
van 190 pond per stuk. Ondermelkskalf tegen 17,5 en
zoetemelks tegen 22,5 ct., 6 weken gemest, ondermelks
langer.
De varkens golden 28 cent per pond schoon.

19 Mei: De biggen van Eggink groeien best van 3 liter ondermelk
per stuk met 2 paplepels droog mais- met roggemeel der
in, in 6 keer per dag gegeven. Zwarte blinde koe wat van
streek.

23 Mei : Hermina, blaarkop, melk geworden: roodbont bolkalf.
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24 Mei: Naar Heijmans geweest, 2 poeders gehaald voor 't nuch-
tere kalf, f2,50. (Veearts in Zutphen.)

25 Mei : Roode Völcker niet zoo best, diarree.
26 Mei: Laatst geboren kalf doodgegaan, diarree en aan de lon-

gen, de 2 tweedrachtige pinken ongemak aan 't gier
(= uier).

28 Mei : Bij ons huis in Eefde leveren ze vandaag de bollen
(= stieren) en morgen de 3 koeien af voor samen f 900,-.
De gele Völcker is sinds een dag of vier al ziek, eerst
diarree en kouderig, thans wel dik op de mest; hebben
hem onderdak, geven hem vier flesch lijnzaad, gebroeid,
4 eieren en wat selferthee in per dag, vreet weinig over-
igs; melk zoo goed als opgehouden.

30 Mei : Hendrik en Gerrit naar stad, de 3 koeien van huis afgele-
verd.

31 Mei : De eieren doen van 3 tot 4 ct.
1 Juni: Vader geit (= jong vrouwtjesvarken) van Gertjan gekocht

voor 22,5 ct., ruw voor f 145,-.
2 Juni: G.J. Meijerink 2 keuntjes gehaald van de markt voor f 8,-

per stuk. De varkens gelden ruw 23,5 ct. per pond,
geslacht 28 ct.

3 Juni: De zwarte Völcker is slecht der aan toe.
5 Juni: Hendrik-oom bol verkocht voor f 336,-, Toon-oom aan

Philips voor f 360,-. Karel-oom ook één van over de 1000
pond; ze gelden zoo van 30 tot 35 ct. schoon aan de haak
(per pond = half kilo), ruw gekocht van 19 tot 22 ct., al
naar mate ze grof en beenderig, fijn of vet zijn. Aan
accijns betalen de exportslagers 40 ct. per f 100,-, aan
inkomstrecht in Duitschland 10 ct. per pond, met 0,5 ct.
per pond vracht. Philips wou f 30,- voor de zwarte
Völcker geven, vader bedong f 50,-.
Heijmans bezag een slimme, is zwaar op de longen, drie
keer daags ingeven en met warme laken toedekken.

7 Juni: De koe is, lijkt wel, wat beter.
8 Juni: 12 bijenzwermen had vader al.
9 Juni: De zwarte betert goed weer aan.
11 Juni: Heijmans der geweest. Koe wint sterk aan, toch nog vol-

houden met poeders en dekking.
15 Juni: Roerink, Martens en Horstman op Bloemers met een koe

der geweest bij de stier. De koeien zijn sterk aangewon-
nen sinds ze op de Potgieter en Barminkhof loopen. 190
liter per dag. Roodje gedekt door de stier Scheefheup en
Wiedhoorntje B.

17 Juni: In de Koekoeksweide erg hebben in de beide gelen.
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20 Juni: De koeien winnen nog steeds aan tot 200 liter, 3,3 pro-
cent vet. De kalveren krijgen met z'n 12 zoo ongeveer 100
liter ondermelk per dag met ieders 0,5 pond brood; de
koeien 40 liter meel en lijnkoek, samen met zijn 18.
De biggen van Eggink 40 liter melk met z'n 8 en 15 liter
meel, de onze 9 ook 40 liter net 4 vijfkop meel daags.

26 Juni: De gele van Lammers bij huis gehaald. Hazewinkels
zwager was van een vaars voorzien, van de Lochemse
markt gehaald voor f 157,-.

27 Juni: De zieke koeien naar buiten gedaan.
30 Juni: Blaarkop pink onder onze stier gehad.
1 Juli : 's Nachts gele Lammers melkgekregen: roodbont bolkalf,

makkelijk, ook met melken.
3 Juli: De jongens (Gerrit en Hendrik) naar huis hooien.

Coldeweij (ook een koe) meegenomen. Vader koe in den
Gelder verkocht voor f 205,-, drie lammer aan Visscher in
Deventer voor f 40,- samen.

4 Juli : De jongens blijven hooien. (Thuis in Eefde dus.)
Hendrik de maals bekeken. (Maal= voor de eerste keer
drachtig rund.) Bleumink en Velderman waren f 150,-, de
anderen nog niet kort genoeg aan. (Nog niet ver genoeg
om als dragende maal te verkopen.)

5 Juli: De jongens weg, hooien in Eefde, uit de hans weide 2 flin-
ke vracht(en) voor f 45,-.

6 Juli: Hendrik een vracht hooi uit de hooiweide gebracht.
8 Juli: De jongens naar huis, hooien op de mast. (= mas = Mars,

Zutphen.) Met 3 voer 's avonds thuis in Harfsen geko-
men.

9 Juli: De jongens hooien op de mast. Toon helpen 3 voer hooi
lossen, 's morgens 5 uur tot 's middags, 's namiddags
3 voer gelost. Toon 's middags niet geweest. De jongs
weer heen halen.

10 Juli: Toon 1 heele dag gehad. 4 voer gelost, dus nu samen in
de berg 11 voer.

11 Juli: Jongens naar huis hooien, 's avonds niet thuisgekomen.
12 Juli: Toon heeft helpen hakken en hooi lossen.
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DE SPITHOLTER (SPITHOLDER) BRUG NABIJ ALMEN

W. van de Kamp

In de afgelopen jaren heeft onze voorzitter tijdens zijn lezingen en
diapresentaties regelmatig de Spitholterbrug bij Almen genoemd
als bron van "oorlog" tussen de steden Deventer en Zutphen.
Echter, een artikel in Ons Markenboek heb ik hierover niet gevon-
den en daarom zal ik nu maar deze lacune opvullen.
Sinds de opkomst van de steden (omstreeks 1200) zijn Deventer en
Zutphen rivalen van elkaar. Beide steden probeerden hun ligging
aan de IJssel, die toen voor zeeschepen bevaarbaar was, te benut-
ten voor de handel met het achterland, met name het Munsterland
met onder andere de steden Bocholt, Vreden en Coesfeld.
De ligging van Deventer was iets gunstiger. Hierdoor nam deze
stad een voorsprong en werd Deventer een handelscentrum en
overlaadstation voor goederen van het Munsterland naar het wes-
ten van Nederland, maar ook naar bijvoorbeeld Noorwegen
(Bergen). Hout, houtskool, koren, linnen en koloniale waren wer-
den verhandeld en vervoerd.
Het belang van de steden nam in de loop der jaren steeds meer
toe, de gilden werden gevormd (vanaf de 13e eeuw) en naast de
handel ontstonden vele ambachten, waarvoor materialen en pro-
dukten moesten worden aan- en afgevoerd. De steden Deventer en
Zutphen gingen zelf op zoek naar hun handelspartners (ook in het
buitenland) en zij probeerden daarbij elkaar vliegen af te vangen.
Beide steden namen in de 13e eeuw deel aan het Hanzeverbond,
een soort handelsovereenkomst tussen steden in Nederland en
Duitsland. De rivaliteit tussen Deventer en Zutphen nam hierbij
steeds verder toe.
Aanvankelijk fungeerden de riviertjes de Berkel, de Schipbeek en
de Regge als wegen van transport, pas later nam het belang van
de wegen over land toe. Deventer probeerde in de 15e eeuw de
handel nog meer op die stad te laten plaatsvinden en zocht daarbij
zelfs mogelijkheden om de Berkel (die voor Zutphen zo belangrijk
was) af te takken als eigen voordeel en dus nadeel voor Zutphen.
Zutphen probeerde de kwaliteit van de waterweg op te voeren en
kwam daarbij tot de oprichting van zogenaamde Berkelcompag-
nieën.
De scheepvaart werd echter door de sterk wisselende waterstand
moeilijker, waardoor langzamerhand ook over land meer transpor-
ten werden gedaan; Hessenwegen en heerbanen werden benut,
waardoor hierlangs weer handelshuizen en herbergen ontstonden.
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Op sommige plaatsen kruisten die landwegen de waterwegen en
dat was ook het geval nabij Almen. Daar kruiste een hessenweg
het riviertje de Berkel en daar ontstond in de loop der jaren een
doorgang, een doorwaadbare plaats - een voorde - en tenslotte een
brug.
De wegen naar het oosten waren in die tijd gevaarlijk door de
slechte toestand van het (zand)wegdek en vooral in de herfst en
winter speelde deze factor een rol van betekenis. Maar ook rover
en plunderaars vergrepen zich af en toe aan de rijke koopmansgoe-
deren. Elke extra belemmering op die route door Deventer of
Zutphen werd dan ook door de ander als bron van ergernis en
twist gezien.
De Spitholterburg (vermoedelijk werd de eerste brug al medio 15e
eeuw gebouwd) lag dus op de route Deventer langs Zutphen naar
Munsterland, even ten oosten van Almen. De brug ontleent zijn
naam aan de nabijgelegen boerderij Het Spitholt, ten zuiden van
de Berkel gelegen.
In 1657 werd de klapbrug vernageld en vormde toen een belemme-
ring voor de scheepvaart op Zutphen. Daarom namen inwoners
van die stad, onder leiding van leden der stadsregering, op 20
april 1703 actie, ze trokken op naar de brug en met geweld (er viel
zelfs een dode) werd de brug afgebroken.
Op die manier probeerde Zutphen het handelsverkeer over de
rivier te herstellen en het verkeer over de weg naar Deventer te
bemoeilijken.
Deventer zag dit gevaar, liet het er niet bij zitten en bouwde in
1704 een nieuwe brug. Echter, ook deze brug werd door Zutphen
afgebroken en in 1705 herhaalden bouwen afbraak zich wederom.
Het is duidelijk dat de sfeer tussen de twee steden steeds grimmi-
ger werd. Door de gevestigde handelscontacten met Deventer en
het belang van de jaarmarkten en de handel op Noorwegen bleven
de kooplui echter op Deventer rijden en zij maakten toen gebruik
van de doorwaadbare plaats in de Berkel. Opnieuw greep Zutphen
in en wierp toen allerlei belemmeringen op als een aarden wal,
dwarse sloten en greppels in het wegdek, een slagboom en tol-
heffing. Hierdoor werden echter niet alleen de kooplui in hun
transport gedupeerd, maar ook de in de buurt wonende boeren die
aan weerszijden van de rivier hun land hadden liggen.
De spanningen tussen Deventer en Zutphen liepen zo hoog op dat
men zelfs tot blokkering van het scheepvaartverkeer op de IJssel
kwam en ook het leger, de admiraliteit en de Staten Generaal wer-
den in de twist gemengd. Deze situatie duurde tot 1709. Toen
kwam men onder druk van hogere overheden tot bezinning; zo kon
het niet langer.
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Op 12 en 14 juni 1709 kwamen onderhandelaars uit de twee ste-
den - vergezeld door heren van de twee gewesten en naburige ste-
den (onder andere Lochem) - samen in de pastorie van Gorssel en
men kwam uiteindelijk tot een akkoord. Er zou weer een nieuwe
brug komen en die werd dan ook in 1712 gebouwd. Daarmee werd
de handelsroute over de weg hersteld.
Dat de animositeit tussen de twee steden echter nog lang bleef
sluimeren moge blijken uit de flinke handtastelijkheden tussen
beider schutterijen, die omstreeks 1850 op de Gorsselse heide
gelijktijdig manoeuvres hielden. Na scheldpartijen over en weer
ging men met elkaar op de vuist en menig schutter kwam geha-
vend uit de strijd weer bij moeder thuis.
De brug heeft ook in latere jaren een rol van betekenis gespeeld,
met name rondom het oorlogsgebeuren van de Tweede Wereldoor-
log. In 1938 werd de brug opgenomen in het Nederlandse verdedi-
gingsplan tegen een eventuele Duitse inval. De brug werd toen
enige tijd dag en nacht bewaakt door het Nederlandse grensbatal-
jon, dat eventueel binnenvallende Duitsers de doorgang moest
beletten. Later is dit plan ingetrokken en bleef alleen de
Hollandse IJssellinie bestaan. In 1945 kwam de brug opnieuw in
het nieuws en wel belangrijk nieuws, want over deze brug kwa-
men de Canadese bevrijders onze gemeente Gorssel binnenrijden.
De Spitholter brug bleef toen ongeschonden, terwijl de bruggen
over het Twentekanaal allemaal door de Duitsers waren opgebla-
zen.
De Spitholterbrug is dus in de loop der jaren vele keren in het
nieuws geweest, vele keren vernield, herbouwd, verbouwd en ver-
nieuwd. Thans ligt er een prachtige, moderne (vaste) brug, die als
brug eigenlijk nauwelijks meer in het landschap opvalt en alleen
nog maar kano's (die men bij het zwembad van Almen kan huren)
als scheepvaart onderdoorgang biedt.
De vrede lijkt - althans wat deze brug betreft - tussen Deventer en
Zutphen blijvend getekend.

Bronnen:
J. de Graaf, Uit Gorssels verleden (Deventer, 1926).
H.W Heuvel, Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek.
Hermann Terhalle, Die Berkelschiffahrt.

Naschrift redactie
Hoewel de Canadezen in 1945 de Spitholterbrug ongeschonden
aantroffen en konden gebruiken, was deze toch niet sterk genoeg
voor het zware militaire verkeer. Daarom werd de brug vervangen
door een Baileybrug; een noodbrug van vooraf gereedgemaakte
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onderdelen. In vakwerkbouw volgens het beginsel van de Engels-
man D. Coleman Bailey. Deze brug werd later nog eens verbeterd
en in 1976 vervangen door de huidige moderne en bredere oever-
verbinding.
Van de oeververbindingen hebben wij een viertal foto's geplaatst.
Hierop de volgende toelichting.
De eerste foto vertoont nog een klapbrug uit het begin van deze
eeuw. Met een loep bekeken ziet men duidelijk dat op de brug een
vrouw staat met een witte schort voor en een wit kapje op haar
hoofd, die naar de fotograaf staat te kijken. Kijkt men onder het
opklapbare gedeelte, dan komt de vraag naar voren hoe hier nog
een Berkelzomp doorheen zou kunnen. De breedte hiervan was
maar gering (ongeveer 2,33 m.), maar de ruimte is er op deze foto
in het water helemaal niet. De Berkelvaart is dan ook allang ach-
ter de rug en aan de oevers werd vermoedelijk niet al te veel
gedaan om de groei langs het water te belemmeren. Bovendien is
de waterstand erg laag, want de Berkellijkt hier meer op een bre-
de sloot dan op een riviertje.
Zulks in tegenstelling tot het gezicht dat in een ander jaargetijde
op de tweede foto voorkomt. Ook weer met de loep bekeken zijn op
de achtergrond de contouren te zien van een boerderij met zaad-
schelven.
Als derde foto is opgenomen de Baileybrug in 1957, kort voordat
deze werd vervangen door de huidige oeververbinding.
De vierde foto is een afbeelding van de huidige oeververbinding,
genomen in 1976 toen men nog bezig was met het afwerken van de
oevers. Op de achtergrond is nog het voertuig met kraan te zien,
waarmee deze werkzaamheden werden verricht.

t
Nog even iets over de klapbrug. Op bladzijde 54 van het boek Van
Gerstlo tot Gorssel vermeldt de auteur, Henk Jansen, bij een foto
van de ophaalbrug bij de Velhorst, dat deze brug de voormalige
Spitholter ophaalbrug is. Bij fotovergelijking blijkt inderdaad dat
er heel weinig verschil is. De constructie is nagenoeg gelijk, al is er
tussen de beide armen boven wel een dwarsbalk aangebracht op
de brug bij de Velhorst. Er zijn echter geluiden vernomen dat deze
verplaatsing in werkelijkheid niet zou hebben plaatsgevonden en
dat de laatste brug een kopie zou zijn van de eerste. Zijn er nog
personen die dit nauwkeurig uit de doeken kunnen doen? Voor
reacties houden wij ons aanbevolen.
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HET SCHOOLWEZEN IN DE VORIGE EEUW 8. Zijn de onderwijzers al dan niet genegen om arme kinderen
gratis te onderwijzen (te dien aanzien moet men een schrifte-
lijke verklaring van de onderwijzers vorderen).

9. Bij weigering van gratis onderwijs, van de onderwijzers eene
opgaaf te vragen en te vermelden, hoeveel schoolgeld zij van
ieder kind verlangen.

10. Hoeveel bedragen de kosten der schoolbehoeften voor ieder
kind per jaar? (Hiervan een schriftelijke opgaaf der onderwij-
zers vorderen.)

11. ~oeveel wordt thans reeds voor het onderwijs van behoeftige
kinderen betaald door de gemeente, door particulieren door
diaconieën of andere corporaties en welke onderwijzers genie-
ten die betaling?

Hier volgt een samenvatting van de antwoorden op de door het
provinciale bestuur gestelde vragen door de gemeente Gorssel.
Gorssel telt op 1januari 1848 3.355 zielen.
Het aantal kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud van deze
gemeente bedraagt 414. Het aantal kinderen van gemelde jaren,
die niet naar school gaan: 59. Allen zijn vermeld met naam en
adres.
Hier volgt tevens een overzicht van het aantal leerlingen dat de
scholen bezocht in het volgende staatje. Deze scholen waren in
1848 gevestigd te Gorssel, Almen, Epse/Harfsen/Dorth (schoolge-
bouw hoek Oude Larensewég/Bathmenseweg).

N. van Wijk

Op 1 augustus 1848 richt het provinciaal bestuur van Gelderland
afdeling "schoolwezen" zich met onderstaand bericht tot de plaat~
selijke besturen.
"Het valt niet te ontkennen, dat in bijna iedere gemeente kinderen
van behoeftige ouders niet naar school gaan en zo van alle onder-
wijs verstoken blijven."
Dit gemis aan onderwijs ontstaat grotendeels Ofuit onvermogen
der ouders om voor de schoolgelden te betalen, Ofuit onverschillig-
heid "omtrent hunne kinderen in dit opzigt". Sommigen vinden dat
zij hun kinderen, hoe jong ook, tot enig werk in huis of op de akker
ofwel tot het hoeden van het vee "noodig hebben en hen daartoe
gebruiken kunnen".
"Deze stand van zaken is treurig te noemen, èn voor de personen
zelf èn voor de maatschappij èn met betrekking tot de meer en
meer toenemende armoede, waartegen naar onze mening beter en
algemener onderwijs één der krachtigst werkende middelen is."
Met klem dringt het provinciale schoolwezen erop aan medewer-
king te verlenen een einde te maken aan het niet schoolgaan van
bovengenoemde groep kinderen.
Een nauwkeurige statistiek van de niet schoolgaanden is hierbij
een vereiste. De gemeentebesturen worden daarom verzocht de
volgende vragen nauwkeurig te beantwoorden en wel op "schrijf-
papier van gewoon formaat".
Het schrijven was ondertekend door:
De Minister van Staat, Gouverneur der Provincie Gelderland,
Schimmelpenninck van der Oye.

Er werd antwoord verwacht op de volgende vragen:
1. Naam der Gemeente.
2. Bevolking op 1januari 1848.
3. Aantal kinderen tussen de zes en twaalf jaar.
4. Aantal kinderen van gemelde jaren; die niet ter school gaan.
5. Hoeveel kinderen onder dat aantal zijn begrepen van arme

ouders, die niet in staat zijn de schoolgelden te betalen.
6. Hoeveel arme ouders zouden genegen zijn zonder betaling der

schoolgelden hun kinderen naar school te zenden (namen en
nummers der huizen te vermelden).

7. ~ijn er in de gemeente onderwijzers aangesteld, onder verplig-
tmg om arme kinderen gratis te onderwijzen en, zo ja, hoeveel
en waar?

Plaats Totaal School- Niet Onver-
aantal gaand school- mogend
leerlingen gaand

Dorth 36 29 7 2
Gorssel 85 76 9 3
Epse 71 62 9 1
Eefde 87 70 17 4
Almen 52 48 4 0
Harfsen 83 69 14 3

Totaal 414 354 60 13

Er waren in de gemeente geen onderwijzers aangesteld om arme
kinderen gratis te onderwijzen. Ze waren ook niet van plan dit
gratis te doen.
Wel wilden zij deze leerlingen onderwijzen tegen een jaarlijkse
vergoeding van f 3,25 per kind.
Aan schoolbehoeften werd per jaar f 1,50 per leerling uitgegeven.
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De diaconieën en armbesturen droegen in 1847 in Gorssel f 76 - in
Almen f 73,- en in Epse f 70,- bij. ' ,
De drie schoolhoofden: J.H. van Westendorp. H. Graewert en S.
van Lohuizen stellen voor 1848 als norm voor schoolgeld f 3 25 per
leerling en voor schoolbehoeften f 1,50. '

DORSCHEN (2)

J.H. Goorman

In een artikel over "dorschen" op de boerderij, geschreven door de
heer Enserink in Ons Markenboek, ge jaargang nr. 1 (januari
1991) deed de.~chrijver verslag van het dorsen met de hand en hij
haalde daarbij een tekst aan van de oud-boerenschrijver H.W.
Heuvel, die vaak op een eenvoudige wijze het leven en werken op
het platteland wist te beschrijven. In genoemd artikel verzocht de
heer Enserink of iemand anders de verdere ontwikkeling in latere
jaren zou willen behandelen. Ik wil proberen - al is het dan wel
een beetje laat - hieraan gevolg te geven.
Het was in het midden en eind der vorige eeuw dat de eerste zeer
eenvoudige machine voor het dorsen zijn intrede deed op de boe-
renbedrijven. Ik heb geprobeerd deze eerste machine provisorisch
uit te beelden (zie afbeelding). Deze machine bestond uit een hou-
ten geraamte waarop een ronde trommel of wals met tanden werd
gemonteerd. De schoof werd er van de voorkant los gesneden inge-
schoven, waarna die als het ware gehekeld werd en daarna los
achter de m~chine, te zamen met het koren en het kaf, op de grond
belandde. HIerna werd het stro met een houten gaffel uitgeschud.
Het zaad werd later in de zogenaamde kafmolen geschoond. Nog
eerder gebeurde dit met de' wanne, een grote platte mand van bie-
zen of fijn stro.
Hoewel het stro vele gebruiksmogelijkheden had, was het door
deze bewerking voor verschillende doeleinden ongeschikt gewor-
den, zoals voor dakstro of voor de aardappelkuil. Veel zaadbergen
en ook boerderijen hadden vroeger een dakbedekking van stro en
voor aardappelkuilen was het ook niet te gebruiken, doordat het te
kort was en door het vele kaf. Ongeschikt was het eveneens voor
beddestro, dat één of twee keer per jaar verschoond moest worden.
Bij velen bleef dan ook de zwoeke of klepel - als was dit op beschei-
den schaal - nog in ere.
De aandrijving van de machine geschiedde door het al jaren
bestaande systeem voor de "houten rosmolen": een houten con-
structie me~ houten tandwielen, die door een paard werd rondge-
trokk~n. HIervoor werd vaak een oud en gemakkelijk paard
gebruikt, zodat men een regelmatige aandrijving kreeg. Uit die
~ijd komt .het spreekwoord: "Zo lui als een möllenpeerd", als
Iemand lui of traag was. Deze houten aandrijfstellages werden
gebouwd in een ronde aanbouw aan de boerderij. Op diverse plaat-
sen kunt u die nog zien.
De rondgaande beweging van de rosmolen werd overgebracht op

BOSCHLOO, EEN OUD GORSSELS GESLACHT (2)

H.J. Jansen op de Haar

Gaarne wil ik een aanvulling geven op het artikel van de heer
J. Boschloo in Ons Markenboek, 12e jaargang nr. 1 (februari
1994): "Boschloo, een oud Gorssels geslacht".
Onder "Wortels van de mannelijke lijn" vermeldt de schrijver, dat
Engelbert op 't Bleecke te Leesten een kleinzoon had die Steven
Philips Bleeckman heette en op 24 april 1680 trouwde met Geert je
Jans, dochter van Jan Gerrits op de Borgh. Genoemde Steven
werd pachter op 't Walle. Dochter Gerritjen Stevens trouwde met
Jan Hendricks ten Bosse op Boslo. De zoon, Jan Stevens trouwde
met Aeltje Aelberts van 't Roeterdink (doopdatum v~n Aeltje:
6 februari 1687 te Gorssel). Deze Jan Stevens wordt ook Jan
Roskam genoemd. Jan en Aeltje kregen negen kinderen waarvan
Marie het zesde kind was, gedoopt te Gorssel op 2 juli 1719. Marie
was dus een dochter van Jan Stevens en werd dus Marie Jansen
g~?oemd, boven~ien werd de naam van Franken nog toegevoegd.
ZIJhuwde met Willem Jansen van der Meij op 24 augustus 1744 te
Gorssel. Willem was geboren op Klein Bentink. Hij was dus de
schoonzoon van de weduwe Aeltje Aelberts. Genoemde Aeltje ver-
maakte dus De Roskam aan haar dochter en schoonzoon die haar
reeds vanaf hun huwelijk hadden verzorgd. '
Uit het stuk van de heer Boschloo zou men kunnen lezen dat
Aeltje aan een wildvreemde De Roskam vermaakte en dat de zes
kinderen niets kregen. Niets is minder waar, dus meende ik dit ter
aanvulling te moeten opmerken.
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werd een zaadtank op de machine gebouwd die werd gelost op een
gereedstaande wagen of auto, die het graan vervoerde naar pak-
huis of silo, waar het gedroogd werd.
De graanoogst behoort echter tot het verleden, de graanakkers die
jaren het beeld bepaalden op het platteland hebben plaatsgemaakt
voor onafzienbare maisakkers; de zaadbergen hebben plaatsge-
maakt voor steeds grotere veeschuren en de dorsmachine kan men
nog zien op folkloristische feesten.
Zo is de graanoogst, die vroeger een aaneenschakeling was van
vele werkzaamheden, en waar velen - zij het dan maar een karig -
loon in verdienden, bijna geheel verdwenen.

een drijfstang die de machine in beweging stelde. Later kreeg men
hiervoor een eenvoudiger ijzeren constructie van kleinere omvang
die buiten werd geplaatst met dezelfde werking. De zogenaamde
rosmulle.
Eind vorige eeuwen begin van deze eeuw kwamen de eerste zelf-
reinigers; machines waar de schoven in de lengte door moesten;
het zaad was in ieder geval schoon. De aandrijving begon steeds
meer plaats te vinden door een stationaire motor. De "Lister" was
een zeer bekend merk in die dagen.
Na enkele jaren kwamen de eerste breeddorsers; machines waar
de schoven niet meer in de lengte doorgingen, maar in de breedte.
Om meer mogelijkheden te krijgen en ook de kleinere boer hiervan
te laten profiteren werd de motor op wielen geplaatst. Ook deze
dorsmachines werden beter en de eerste loondorser begon zijn
werk. Maar hij was nog wel steeds van de grotere boeren afhanke-
lijk wat het vervoer betrof (paardetractie).
Men was door deze vooruitgang wel van het iedere dag terugke-
rende dorsen af, maar het werk bleef arbeidsintensief. Wilde men
vlot kunnen werken, dan had men toch tenminste nog dertien tot
vijftien man nodig. De hele buurt kwam er aan te pas, waardoor
dan ook vaak de hele buurt in één keer werd afgewerkt.
Het uurloon voor de dorsmachine, zonder personeel, maar inclusief
motor en machinist, bedroeg in de beginjaren f 2,50 tot f 3,-. Het
werd iets anders toen de eerste zelfbinder achter de machine werd
geplaatst, namelijk f 4,- tot f 4,50. Velen vonden dit echter veel te
duur en bleven gebruik maken van goedkope burenhulp.
In de jaren dertig maakte de binder, die nu vast op de machine
werd gebouwd, grote opgang en behoorde het strobinden bij het
dorsen tot het verleden. In de laatste oorlog dreigde het strobinden
terug te komen door gebrek aan bindtouw (sisal). Maar papier-
touw deed zijn intrede; een goede vervanger zolang het maar droog
bleef. .
In 1960 was de uurprijs gestegen tot f 20.-, maar was het bedie-
nend personeel in aantal gehalveerd. De mechanisatie ging echter
door en een volautomatische inlegger kwam op de machine, terwijl
de touwpers werd vervangen door de pakjespers.
Meer en meer deed ook de zelfrijdende maaidorser, die al jaren in
de polder was, zijn intrede, ook op de grotere bedrijven. Omdat de
arbeid steeds duurder werd, streefde men ernaar met een mini-
maal aantal mensen het werk te kunnen verrichten. Ook bij deze
eerste machines had men nog te veel mensen nodig, onder andere
de machinist of bestuurder, een man bij de opzakinrichting die op
de machine zat, waarna de zakken dan bij elke rondgang werden
gelost en later werden opgeladen, dus ook een zware klus. Later

Verdwenen is het gele koren
dat glooiend, glanzend zich bewoog,
als een zachte bries de aar deed trillen
die zich dan zachtkens nederboog.
De maaiers die in lange rijen
de schoven nedervlijden
en bindsters in hun witte schorten
de schoven samenbonden;
verdwenen is ook dat men samen
als koren was bijeengebracht,
uit dankbaarheid het oogstfeest vierde
dat hun vanouds was bijgebracht.
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HUIZE DE WOLZAK TE EEFDE

H.J. Jansen op de Haar

In onze lezing "de Koninklijke weg" van Zutphen naar Deventer,
gehouden op 25 maart 1993 in het Jolink te Eefde kwam vanzelf-
sprekend DeWolzak ter sprake.
Bij de aanleg van bovengenoemde weg in 1829 was in dit huis de
gemeentesecretarie van Gorssel gevestigd. In zijn boek "Uit
Gorssels Verleden" schreef de heer De Graaf "van 1811 - 1860 was
de gemeentesecretarie gevestigd op den huize De Wolzak te Eefde,
alwaar de burgemeesters J.J. en J.A. de VuIler woonden". En met
deze zin werden we op het "verkeerde" been gezet, want uit nader
onderzoek bleek, dat de heer J.J. de VuIler er nimmer heeft
gewoond. Tijdens zijn burgemeesterschap woonde hij in Zutphen
en niet in Gorssel.
Als uitgangspunt van ons onderzoek namen we de kadastrale
kaart van 1832 en vonden daarop als eigenaar Johan Anton de
Vuller, burgemeester van Gorssel. Op deze kaart staat namelijk
een boerderij getekend met een aanbouw, waarvan we hebben
aangenomen dat het hier een boerderij met een zogenaamde
"herenkamer" moest zijn en dat in die aanbouw de secretarie werd
gevestigd in 1811. Het geheel was echter een boerderij en geen
zogenaamd "herenhuis". Gelukkig bleek ons dat de tegenwoordige
boerderij De Wolzak niet op dezelfde plek stond als de boerderij uit
1832. Het werd ons toen duidelijk dat de boerderij ongeveer 80 tot
90 meter in zuidwestelijke richting is verplaatst en dat schijnt in
1835 plaats te hebben gehad. Op de boerderij van de familie
Ebbekink staat op een gevelsteen vermeld: "J.A. de V. 1835" en op
de schuur "1847". Deze schuur zou gebouwd zijn van de afbraak
van de oude boerderij. De heer De Graaf vermeldt in zijn boek dat
huize De Wolzak gebouwd is in 1838. Men heeft dus in alle waar-
schijnlijkheid eerst de nieuwe boerderij gebouwd, zodat de pachter
kon verhuizen en men heeft op de plek van de oude boerderij het
nieuwe huis gebouwd. Dit huis fungeerde dus als gemeentehuis tot
1860, maar daar komen we nog nader op terug.
Het lijkt ons goed nu eerst iets meer te zeggen over de familie De
Vuller.
Johan Jacob de VuIler moet omstreeks 1763 zijn geboren. Zijn
doop zal waarschijnlijk niet te vinden zijn, omdat hij - althans
later - behoorde tot de Doopsgezinde gemeente te Zutphen. Wel is
hij in die stad geboren. Hij is gehuwd geweest met Anna van
Sittert, die vóór hem overleed. Op 26 oktober 1799 is hun zoon
Johan Ant(h)on geboren, geregistreerd door de boekhouder der
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Doopsgezinde gemeente te Zutphen. Johan J acob is overleden op
20 januari 1834 in zijn woonplaats Zutphen, in de ouderdom van
70 jaar.
Zijn zoon Johan Anton woont in de periode 1860 - 1883 in de
gemeente Gorssel, te Eefde nr. 300, is dan Nederlands Hervormd,
en woont daar met één dienstbode. Hij overleed op 28 mei 1883 op
voornoemd adres, als particulier, oud-burgemeester van Gorssel,
ongehuwd. In zijn testament stelde hij een bedrag beschikbaar
voor de stichting van het nog bestaande J.A. de VuIlerfonds voor
studiekosten.
De gemeente gaf toestemming "overeenkomstig het verlangen van
den overledene" het gemeentewapen op zijn grafzerk te doen beite-
len. Het graf is nog aanwezig op de Algemene Begraafplaats te
Gorssel.
Volgens eerdergenoemde De Graaf is J.J. de VuIler beëdigd als
"maire" (burgemeester) van Gorssel op 13 maart 1811. Zijn titel
werd eind 1813 burgemeester, in 1818 werd het schout en in 1825
weer burgemeester, terwijl de inhoud van de functie praktisch het-
zelfde bleef. Op zijn verzoek is hij "honorabel ontslagen uit deze
functiën" in 1830, zijn zoon Johan Anton volgde hem op als burge-
meester (tevens secretaris) tengevolge van zijn benoeming bij KB.
van 23 februari 1830, nr. 87. In een speciale vergadering van de
Raad van 13juli 1830 werd hij geïnstalleerd.
Hoewel de familie De Vu.ller blijkens het voorgaande in Zutphen
woonde, woonde men later op het huis De Wolzak te Eefde, dat,
zoals we al zagen, in 1838 werd gebouwd, en vermoedelijk zal
Johan Anton het huis in 1838 ook wel betrokken hebben.
Aangezien ons huizenregister dateert van 1860 kunnen we niet
bewijzen dat hij in 1838 aldaar is gaan wonen.
Het goed De Wolzak werd in 1797 gekocht door Isaak van Sittert
te Zutphen, blijkens het repertorium op de leenregisters van de
Proosdij van St. Lebuïnus te Deventer.
De oudste vermelding vinden we op het verpondingskohier uit
1494 en de eigenaar is dan Lammert Kock of Cock te Zutphen. Het
huis heette vroeger Het Eyinck. De namen Eyinck, Kocksgoet en
Wolsack worden in de 17e eeuw door elkaar gebruikt en vermeld.
In 1742 blijkt bij verkoop van de bewoningsrechten dat De Wolzak
een leen is van de Proosdij van de St. Lebuïnus te Deventer. In dat
j aar worden de bewoningsrechten overgedragen door de echtelie-
den G.J. Danckert-Verwitt en N. Roveen-Bouwman aan de nieuwe
koper dr. Abraham van Dillen.
In 1795 woont er Lt.Col. P. Hooft en zoals we reeds gezien hebben
is het in 1797 gekocht door I. van Sittert.
Als pachters of bewoners in de 18e eeuw vonden we tussen 1729

en 1800 de familie Wolzack, ook wel Wolsak ofWolzak geschreven.
(Doopregisters van de Broederenkerk te Zutphen.)
In 1815 vinden we als pachter Hendrik Berendsen en hij heeft een
groot bedrijf, want hij heeft zes melkkoeien en vijf stuks jongvee
jonger dan twee jaar.
In 1840 vinden we als pachter E. ten Velde en in 1860 vinden we
als hoofdbewoner/pachter Fredrik Pardijs, geboren te Vorden 18
maart 1808; hij wordt opgevolgd door Gradus Pardijs en in 1902
vinden we als opvolger Frederik Pardijs.
Na de familie Pardijs is thans de familie Ebbekink eigenaar van
de boerderij De Wolzak.
Hoe ging het met huize De Wolzak na het overlijden van J.A. de
VuIler in 1883?
In 1884 wordt het bewoond door Casperus Imming, van 1886 tot
1 mei 1895 door de heer Johan Langholz en van 1885 tot 1914 door
de familie Bosch van Drakenstein.
Jkvr. G.Th. Bosch van Drakenstein-van Böninghausen is in 1908
overleden en haar zoon jhr. E.R.J.G. Bosch van Drakenstein bleef
met zijn vrouw op De Wolzak wonen tot 25 maart 1914. Hij werd
opgevolgd door mevrouw baronesse Van der Borch van Vorden-
Van Nagell tot Ampsen. Op 1januari 1918 komt erbij inwonen het
gezin van baron Frans J.J. van Heemstra, schoonzoon en zij heb-
ben er gewoond tot 1919. Op 30 april 1919 komt er dan te wonen
de heer Arnoldus Maas Geesteranus met echtgenote en dochter.
Dit waren de laatste bewoners van De Wolzak.
In april 1951 is het huis afgebroken en werd de grond verkaveld
als bungalowpark. Alleen de oprijlaan is als Wolzaklaan gebleven
als herinnering aan ons eerste gemeentehuis van Gorssel.
Ook de Kokstraat heeft haar naam te danken aan het Kockgoet of
De Wolzak. Dit straatje liep oorspronkelijk vanaf Dennebosch
naar de boerderij 't Meyerink over de grond van de De Wolzak.
Door de aanleg van de spoorlijn Zutphen - Hengelo werd het
straatje doorsneden, waarna het westelijk deel de naam kreeg van
Rungerinkpad.

Bronnen:
J. de Graaf, Uit Gorssels verleden (Deventer, 1926), aangevuld
met de verzamelde gegevens uit het gemeente-archief van Gorssel,
verzameld door J. Eefting, G. Verstege en H.J. Jansen op de Haar.
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DE BLIKSEM IN DE ALMENSE MOLEN IN 1941

H. Schoenmaker

chauffeur-machinist H.J. Borninkhof jr., de ordonnans J. van
Huffelen en de brandweermannen P. Tesink, H.J. Borninkhof sr.,
H.W. Feith, J. Wolf, W. Groot Wassink en W. Förch. Het tijdstip
van terugkomst van de Zutphense brandweerlieden was vijf minu-
ten over drie 's nachts.
Het rapport van de Almense molenbrand in de nacht van zaterdag
12 op zondag 13 juli 1941 vermeldt niet de weersgesteldheid, wind
en temperatuur. (3)
Het rapport (4) is door de commandant opgemaakt te Zutphen op
zondag 13 juli 1941 en is op dinsdag 15 juli 1941 ingekomen bij de
gemeente Gorssel, binnen welke gemeente de brand plaatsvond,
ten behoeve van de burgemeester als hoofd van de brandweer.
Het nieuws in de krant
Het dagblad Zutphensche Courant maakte in de krant van maan-
dag 14 juli 1941, in de rubriek "Uit den Omtrek" onder de plaats-
naam Almen, melding van de brand als volgt:
"Korenmolen door bliksem getroffen.
14 Juli. De bliksem trof Zaterdagavond den korenmolen van den
heer Goldstein. De Almensche brandweer kon tegen het vuur, dat
op twee plaatsen in den molen woedde, weinig uitrichten .. Toen de
Zutphensche brandweer kwam, was er voor het behoud van den
molen al niet veel meer te doen. Zij beperkte zich tot het nathou-
den van de belendende perceelen. Tenslotte kwam ook nog de
Lochemse brandweer, welke anderhalf uur na het begin van den
brand het werk van de Zutphensche brandweer overnam. Hoewel
ongeveer 450 m.' slang moest worden uitgelegd, is men er toch in
geslaagd om de huizen om den molen te behouden. De molen was
verzekerd voor f 12.000,- en de inhoud van den molen voor
f 13.000,-."
Het einde van de molen
Ongeveer tweeënhalve maand na de fatale ramp bracht de
Zutphensche Courant van maandag 29 september 194~ he,!-n.ieuws
dat de molen niet zal worden herbouwd. In de rubriek UIt den
Omtrek" onder de plaatsnaam Almen lezen we:
"27 Sept. De in den avond van 12 Juli j.l. (5) door blikseminslag
afgebrande windkorenmolen - op 14 November van het von~e Jaar
had hij ook reeds vrij ernstige storm.~chade bekome? - zal m~~als
zodanig herbouwd worden. Wel ZIJn van verschillende zijden
pogingen voor dezen herbouw aangewend - de gemeenteraad van
Gorssel en de vereeniging "De Hollandsche Molen" zegden zelfs
financiële steun toe - maar helaas zonder resultaat. De eigenaar-
exploitant wenscht zich nl. voortaan uitsluitend van electrische
drijfkracht te bedienen.
Dit bericht zal menigeen teleurstellen. Niet alleen omdat het toch

Inleiding
De molen in Almen nabij de Bakkersteeg, de Almense molen, is in
de oorlog afgebrand. Niet alle branden in de oorlogsjaren 1940 -
1945, de vijf jaren van Duitse bezetting van Nederland, ontston-
den ten gevolge van oorlogshandelingen. Branden veroorzaakt
door onvoorzichtigheid van een schilder of loodgieter, alsmede
branden ontstaan door blikseminslag, kwamen ook in de oorlog
voor. (1)
Brand door blikseminslag
In de zomer van het oorlogsjaar 1941 en wel op zaterdagavond 12
juli tegen middernacht trof de bliksem de Almense molen, eigen-
dom van Goldstein. (2)
Eerst trachtte de brandweer van Almen met een handspuit het
vuur te blussen. Omdat er sprake bleek te zijn van een felle brand
werden de brandweerkorpsen van Zutphen en Lochem gewaar-
schuwd. Het tijdstip van alarmering van de brandweer van
Zutphen was vijf minuten over elf 's avonds. Twee minuten later
rukte de automotorspuit nummer 6 uit naar de brand in de
Almense molen. Bij aankomst om half twaalf, dus 25 minuten na
het alarmeringstijdstip, was de molen geheel in elkaar gezakt. Er
bleef niets anders te doen dan afblussen om te voorkomen dat door
de vonken de nabij staande percelen in brand zouden raken. Het
om twaalf uur middernacht telefonisch gegeven zogenaamd nader
bericht luidde: zware uitslaande brand.
De afblussing duurde twee uur. Er is gebruik gemaakt van drie
stralen, bestaande uit 450 meter lengte slang. Zij hebben twee uur
en tien minuten, onder een druk van zeseneenhalf atmosfeer,
water gegeven. Het water kwam uit de nabijgelegen rivier de
Berkel.
De brandweer van Lochem kwam 35 minuten na middernacht ter
plaatse en heeft haar motorspuit, aangesloten op de uitgelegde
slangen van de Zutphense brandweer, .nog ongeveer een uur in het
werk gesteld.
De politie was ter plaatse. Persoonlijke ongelukken deden zich
niet voor. Levende have is niet omgekomen. De geschatte schade
bedroeg f 25.000,-.
Het ter plaatse aanwezige brandweerpersoneel van Zutphen
bestond uit twee brandweerofficieren en acht bedieningsman-
schappen. De brandweerofficieren waren de commandant en de
brandmeester C. Trijver. De bedieningsmanschappen waren de
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reeds zoo geslonken getal windmolens in ons land nu weer met één
is verminderd, maar vooral omdat deze molen in het landschap zoo
paste en met den kerktoren het decoratief van het dorp zoo ver-
hoogde. Mede uit historisch oogpunt zou herbouw - en dan liefst
als standerdmolen, als hoedanig hij op 19 februari 1916 afbrandde
(6) - toegejuicht zijn. Uit oude bescheiden toch blijkt, dat de molen
reeds in 1665 bestond.
Weleer was hij tevens verbonden aan een bierbrouwerij met her-
berg. De ter plaatse staande boerderij draagt nog altijd den naam
"De Almensche Molen"."
De gevelsteen
In de zijgevel van de boerderij aan de Bakkersteeg 2 te Almen
bevindt zich onder de cijfers 1665 een gedenksteen met als
opschrift:
De Almense Mölle
1655 - 1965
Gerestaureerd 1959 door
A.J.W. Bieruma Oosting
De steen is aangebracht tijdens de restauratie van de boerderij in
1959.
Noten:
1. De brand in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augus-

tus 1943 van huis De Voorst te Eefde is ontstaan door onvoor-
zichtigheid bij schilderswerkzaamheden. Zie mijn artikel "De
Brand van 1943 in het huis De Voorst", Ons Markenboek 11.1
27 (januari 1993).

2. H.J. Jansen (op de Haar), "De molen te Almen, Ons
Markenboek 4.1.18 (januari 1986), noemt als eigenaar de 70-
jarige molenaar Johannes Lambertus Goldstein. Bij dit artikel
is afgedrukt een prentbriefkaart "Almen, Molen".

3. Waarschijnlijk niet van belang bij een blikseminslag.
4. Het rapport noemt als eigenaar-gebruiker van de molen

A. Goldstein.
5. In de krant staat abusievelijk Juni.
6. In Uit Gorssels verleden van J. de Graaf (Deventer, 1926) is op

pagina 261 deze molen afgebeeld met als onderschrift:
Standerdmolen te Almen, afgebrand 19 Februari 1916.

Bron:
Gemeente-archief Gorssel (GAG) Archief Vrijwillige Brandweer
Gorssel-Almen, twee dozen code-1.784 Stukken betreffende de
vrijwillige brandweer.
Zutphensche Courant:
maandag 14 juli 1941, 93e jaargang no. 106, en
maandag 29 september 1941, 93e jaargang no. 169.

Leden: R. Boschloo,Hogenkampsweg3,7218 BTAlmen
(tel. 05751-1261)
J.H. Goorman,Joppelaan 81, 7215ADJoppe
(tel. 05759-4308)
A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, 7213BS Gorssel
(tel. 05759-2942)
H.A.Klein Ovink,Wittendijk 6,
7216PL Kring van Dorth (tel. 05731-1317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211AGEefde
(tel. 05750-15761)
J. Pasman, Heideweg 14,7217TE Harfsen
(tel. 05733-1248)
A.M.de Ruiter, Joppelaan 14, 7213Ne Gorssel
(tel. 05759-2139)
H.Schoenmaker,Blauwedijk 8, 7218BKAlmen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk,Hassinklaan 29, 7214ABEpse,
(tel. 05759-1394)

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel
Redactiecommissie:
Voorzitter: A.Hoekstra, Pikeursbaan 5, 7213BS Gorssel

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

(tel. 05759-3170)
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(tel. 05759-2074)

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 1 ja-
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. 3014.05.611bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel"B.A.
ofop de postbankrekening van dezebank nr. 90.23.42.
OnsMarkenboekwordt kosteloos aan leden en begunstigers toegezonden.
Lossenummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris a f. 10,-per nummer.
Publikatie ofovername van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toe-
gestaan met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de redactie-
commissie.
Gelievekopij voor Ons Markenboek te zenden aan een der leden van de
redactiecommissie.
Getracht wordt Ons Markenboek4 keer per jaar te doenverschijnen.


