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ONSMARKENBOEK

is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.

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 mogelijke 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. 0575-540785)

Secretaris: w. van de Kamp, Lochemseweg 38,
7214 RK Epse (tel. 0575-493037)

Penningmeester: P.H. de Jonge, Lochemseweg 33
7214 RC Epse (tel. 0575-493143)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Van de bestuurstafel

De laatste maanden heeft ons bestuur niet voltallig kunnen func-
tioneren wegens afwezigheid van voorzitter H.J . Jansen op de
Haar en vice-voorzitter A Hoekstra.
De heer Jansen op de Haar kreeg een nieuwe heup aangemeten, is
inmiddels weer thuis en revalideert naar wens. Gelukkig zult u
hem weer kunnen ontmoeten.
Anders is het gegaan met de heer Hoekstra die een beetje van het
een in het ander valt. Eerst ziek en dan door een val een enkel-
fractuur, waardoor hij langere tijd lijkt uitgeschakeld.
Een en ander heeft hem ertoe gebracht om zijn functies van
bestuurslid en redactie-voorzitter per november 1995 neer te leg-
gen.
De heer Hoekstra was vanaf het begin bij onze vereniging betrok-
ken en mede door zijn toedoen is Ons Markenboek uitgegroeid tot
wat het thans is: een waardevol en goed uitgevoerd periodiek.
Wij zijn hem dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor
onze vereniging heeft gedaan en hij krijgt een goede plaats in onze
annalen.
Als redactievoorzitter is hij opgevolgd door het bestuurslid de heer
AM. de Ruiter.

Zoals u intussen heeft gemerkt is de herdruk van ons boek De
Voet Dwars verschenen en voorzover nog voorradig kunt u een
exemplaar kopen bij de boekhandelaren Bechtle, Boeltjes en
Snellenberg. Door een iets gewijzigde uitvoering kon de prijs wor-
den gehandhaafd op f 35,-. U krijgt hiervoor dan wel een gecorri-
geerd exemplaar.
Wij zijn blij, dat deze herdruk toch nog financieel haalbaar is
gebleken en wij vertrouwen u hiermede een dienst te hebben
bewezen.

Op dinsdagavond 17 oktober 1995 hadden wij een lezing/dia-avond
in Harfsen.
Hier trad voor ons op de heer J.J.H.G.D. Karelse uit IJsselstein
met zijn verhaal over eendenkooien.
De heer Karelse had een vlot verhaal waarbij ook de kooi in
't Schoolt de revue passeerde.
Uit zijn verhaal kwam duidelijk naar voren, dat het opzetten en
exploiteren van een kooi niet zo maar gedaan kan worden, hier-
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voor is vakkennis nodig op het gebied van flora en fauna en voor
de echte uitvoering een buitenleven en vooral geduld.

Op donderdagavond 9 november 1995 waren wij in Epse, zaal De
Pessink, alwaar de heer dr. E. Jans uit Almelo (bekend als publi-
cist) een lezing hield over Landschap en Bouwkunst in Oost-Gel-
derland.
Hij voerde ons kris-kras door onze regio en liet daarbij dia's zien
van prachtig gerestaureerde boerderijen, maar hij gaf ook aan op
welke wijze wij eigenlijk niet moeten omgaan met ons prachtige
Achterhoekse landschap.

Voor de liefhebbers waren beide avonden best interessant, doch
het bezoekersaantal viel tegen.
Het bestuur zal zich op het systeem van deze avonden beraden en
u kunt uiteraard bij de leden van het bestuur uw wensen kenbaar
maken, mogelijk vallen deze in te passen in de nieuwe benadering
en opzet van de avonden in het volgende seizoen.

Lezing/dia-avond in Almen
Op donderdag 8 februari 1996 organiseren wij een volgende dia-
avond in Almen. Plaats: Ons Huis, aanvang 20.00 uur.
De Heer G. Verstege zal ons met woord en beeld door Almen
voeren waarbij het P.W. Janssen Ziekenhuis en de Bakkersteeg
niet onvermeld zullen blijven.
Het belooft een ouderwetse avond te worden, waarbij wij u allen
weer in de zaal verwachten en vooral onze leden en belangstel-
lenden uit Almen.

Lezing/dia-avond te Eefde
Op 28 maart 1996 organiseren wij een lezing over Huis Bergh te
's Heerenberg en deze avond moet gezien worden als voorloper
van onze excursie op 8 mei naar dit bekende Huis.
Elders kunt U hierover meer lezen.
Wij raden U zeker aan, of U nu met de excursie meegaat of niet,
om deze avond te bezoeken.
Onderwerp en spreker staan garant voor een mooie (en leerza-
me) avond.

Als slot van deze mededelingen willen het bestuur en de redactie u
allen een GELUKKIG NIEUWJAAR toewensen:

VUL HEIL & ZEGEN
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DANKBETUIGING

Mede namens mijn vrouw wil ik graag langs deze weg iedereen
dank zeggen voor uw medeleven bij mijn opname in het Nieuwe
Spittaal en de daarop aansluitende periode van langzaam mobili-
seren de benen weer op de goede plaats te krijgen.
Door het grote aantal brieven, kaarten en andere goede wensen is
het ons niet mogelijk iedereen afzonderlijk antwoord te sturen. De
revalidatie laat gelukkig niets te wensen over en in januari 1996
hoop ik mij weer te kunnen inzetten voor onze vereniging.
Nogmaals onze hartelijke dank.

H.J. Jansen op de Haar

LEZING/DIA-AVOND IN EEFDE
H. Schoenmaker

Op donderdag 28 maart 1996 zal de heer G. de Haan uit 's-Hee-
renberg voor ons een lezing met dia's houden over de bouw- en be-
woningsgeschiedenis van Huis Bergh.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:
- bouw van de huidige donjon en hoofdgebouw
- het muntrecht
- de bovenverdieping van het hoofdgebouw 1611-1612
- de slotkapel van 1728
- de brand van 1735
- verval tijdens de Hohenzollerns gedurende de 1ge eeuw
- de brand van 1939 en de restauratie
- e vroegste bewoners, de akten die zij achterlieten
- de rol van de graven in de Tachtigjarige Oorlog (de Nederlandse
Opstand)

- de Hohenzollerns (1712-1912)
- Van Heek vanaf 1912
- Stichting Huis Bergh vanaf 1946.

Het verhaal zal worden verlucht met dia's van exterieur, interieur,
portretten, akten, de brand enzovoort.

De heer De Haan is gids van Huis Bergh.
De lezing "Huis Bergh" wordt gehouden in Het Jolink te Eefde,
aanvang 20.00 uur. Voor leden gratis en voor niet-leden een entree
van f 2,50.
Het onderwerp van deze lezing is gekozen met het oogop de excur-
sie naar het Kasteel Bergh op woensdag 8 mei 1996 waarover
elders in dit nummer meer.



6

EXCURSIE HUIS BERGH 1996
H. Schoenmaker

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een excursie per bus naar Montferland en kasteel Bergh te
's-Heerenberg op woensdag 8 mei 1996.
Het programma is als volgt:
09.30 uur: vertrek bus gemeentehuis Gorssel
10.30 uur: aankomst Hotel Montferland bij Zeddam, koffie voor

eigen rekening met een korte uitleg over deze histori-
sche plek

11.30 uur: vertrek naar Zeddam, bezoek aan de Torenmolen en
het "Koat"

12.30 uur: vertrek naar 's-Heerenberg
12.45 uur: koffiemaaltijd in de theeschenkerij van het kasteel
13.45 uur: muntslag in de Oude Grafelijke Munt
14.15 uur: rondleiding kasteel
15.45 uur: koffie/thee met cake in de theeschenkerij
16.30 uur: vertrek naar Gorssel
17.30 uur: aankomst gemeentehuis Gorssel.

De Torenmolen is de oudste molen van Nederland en het enig
overgebleven exemplaar van de zeven grafelijke dwangmolens.Het
Koat is een ingerichte replica (gebouwd van oude materialen) van
een onderkomen van een 1ge eeuwse Achterhoekse keuterboer.
De kosten bedragen voor leden f 40,- per persoon en voor intro-
ducés en niet-leden f 52,50 per persoon (bus, koffiemaaltijd, thee,
gids en entreegelden).
Opgave, graag spoedig, doch uiterlijk 29 april 1996 bij:
H. Klein Ovink, telefoon 0573 221317
H. Schoenmaker, telefoon 0575 431235.
De kosten dienen vóór 1 mei 1996 te zijn overgemaakt op bankre-
keningnummer 30.14.18.004 van de Rabobank Laren-Almen-Gorssel,
postbanknummer van de bank 902342 t.n.v. H. Schoenmaker,
Blauwedijk 8, Almen.
Restitutie is niet mogelijk, wel kan de plaats door een ander wor-
den ingenomen.
Bij onvoldoende deelname gaat de excursie niet door.
De heer G. de Haan uit 's-Heerenberg, gids van het Huis Bergh,
zal vanaf aankomst in Hotel Montferland tot het vertrek naar
Gorsselons begeleiden en als gids optreden.
Ter voorbereiding op de excursie zal de heer De Haan op donder-
dag 28 maart 1996 in Het Jolink te Eefde een lezing houden met
dia's over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Huis Bergh.

Lezing en excursie staan los van elkaar, maar het wordt wel aan-
geraden om van deze combinatie te profiteren.
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GENEALOGISCHE DAG IN HARFSEN

H.A. Klein Ovink

De werkgroep genealogie van de oudheidkundige vereniging De
Elf Marken organiseert op zaterdag 20 april 1996 in ons Rich-
tershuis aan de Hulstweg 7 te Harfsen een genealogische dag.
Evenals vorig jaar zullen onze leden van de werkgroep weer pre-
sent zijn met hun eigen gegevens over bepaalde stambomen.
Tevens zijn wij graag bereid om bezoekers en beginnende genealo-
gen wegwijs te maken.
Ook hebben wij een aantal genealogen bereid gevonden om hun
stamboomgegevens aan ons te tonen.
De dag begint 's morgens om -elf uur en eindigt om ongeveer vier
uur 's middags. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gra-
tis.
Houdt die dag vrij, tot ziens op zaterdag 20 april in het Richters-
huis in Harfsen.

VERSLAG EXCURSIE GROENLO 1995

H. Schoenmaker

De najaarsexcursie ging naar Groenlo. De 39 deelnemers maakten
op zaterdag 30 september 1995 een stadswandeling onder leiding
van de stadsgids van de gemeente Groenlo langs historische plek-
jes met een bezoek aan "Het Grolsch Museum" gehuisvest in een
Saksische stadsboerderij en aan de nieuwe Calixtuskerk, die als
bijnaam heeft "Kathedraal van de Achterhoek".
Na de enthousiaste rondleiding van ongeveer twee uur bleef het
gezelschap nog even napraten in één van de 23 cafés die Groenlo
rijk is.
Behalve een regenbuitje liet het weer zich van de goede kant zien.
Een interessante en leerzame excursie.
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ST. JOAPIK 1995

K. Garssen

Op 5 en 6 augustus 1995 was er in de Kring van Dorth weer het
jaarlijkse St. Joapikfeest.
Ook dit jaar was de oudheidkundige vereniging De Elf Marken
aanwezig met een kleine tentoonstelling. Deze keer was het the-
ma: "Het onderwijs in de gemeente Gorssel" , waarbij de nadruk
lag op het basisonderwijs. In de tentoonstellingstent waren vitri-
nes ingericht met onder andere oude klassefoto's en oud lesmateri-
aal. Ook waren er stereofoto's te zien die gemaakt waren door de
heer Peusken, oud-onderwijzer uit Harfsen. De heer Bremer stelde
geïnteresseerde bezoekers in de gelegenheid om eens door zo'n ste-
reokijker te kijken. Verder was een klaslokaaltje uit ongeveer
1900, compleet met schoolmeester en leerling, te zien.
Ondanks het warme weer is de tentoonstelling druk bezocht en
kon er ook dit jaar weer van een succesvolle St. Joapik gesproken
worden.

"Bestuurslid J. Pasman gaat even terug in de schoolbank"
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DE BEGRAAFPLAATSEN IN ONZE GEMEENTE (2)
H.J. Jansen op de Haar

In ons vorige Markenboek, 13e jaargang nr. 4 (oktober 1995) blad-
zijde 5 hebben we een oproep geplaatst voor vrijwillige~s die
behulpzaam zouden willen zijn bij een te starten onderzoek naar
de geschiedenis van onze kerkhoven te Almen en Gorssel. Blijk-
baar had dit onderwerp niet de belangstelling die wij er zelf van
verwacht hadden, met als gevolg een schrale oogst van zegge en
schrijve één gegadigde en dan nog schoorvoetend, wat zeggen wil:
na overleg met de nog te vormen werkgroep. En een werkgroep
vormen met één man is onmogelijk, zodat we ons verzoek noodge-
dwongen moeten herhalen. Aanmelding kan geschieden bij onze
secretaris W. van de Kamp, .Lochemseweg 38 te Epse (telefoon
0575-493037) of bij één van onze andere bestuursleden.

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK (2)
H. Schoenmaker

Het gaat goed met de bibliotheek! Aangezien de bestaande boe-
kenkast vol was, heeft het bestuur twee afsluitbare boekenkasten
met roldeuren aangekocht.
De aanwinsten, verkregen door (ruil)abonnementen, schenking,
aankoop en uit het verenigingsarchief, maakten een nieuwe cata-
logus noodzakelijk, vooral door het verkrijgen van vele kerkbla-
den.
Catalogus Nr 2 is in september 1995 gereed gekomen.
Schenkingen zijn gedaan door onder anderen F.J. Braakhekke te
Almen, mw A.M. Geerlink-van der Gang te Epse (13 complete
jaargangen Spiegel Historiael met registers en cassettes alsmede
enige losse nummers), H.J. Jansen op de Haar, W. van de Kamp,
J. Pasman te Eefde, L. Veldink, mw A.H. Schoenmaker-Miedema
te Almen en mw H. Wemelsfelder-van der Waa te Almen (stand
per 25 september 1995). Alle genoemde en niet-genoemde schen-
kers nogmaals hartelijk dank.
Het is de bedoeling dat voortaan de aanwinsten in Ons Marken-
boek worden opgenomen in een aanwinstenlijst.
De collectie mag zo langzamerhand gerust uniek genoemd worden.
De bibliotheek van de vereniging bevindt zich in Het Richtershuis
te Harfsen, Hulstweg 7, telefoon 0573 432003, en is geopend elke
tweede dinsdag van de maand van 14- 16 uur. Tevens zijn dan
leden van de werkgroep genealogie aanwezig.
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK (1)

H. Schoenmaker

1 Lochem in kaart, historische en eigentijdse kaarten Lochem,
tentoonstelling 23 juni t/m 25 aug. '84 dinsdags t/m zaterdags
van 10.30 - 17.00 uur in de grote kerk, historische en moderne
kaarten, topografische, geologische, kadaster- en waterschaps-
kaarten, z.pl. (Lochem), z.j. (1984), geschenk J. Eefting.

2 Twee marken gemerkt, z.pl. (Doetinchem), z.j. (1994), geschenk
G. Verstege.

3 Archief, uitgave van: Oudheidkundige Vereniging "De Graaf-
schap"
1975 50 jaar "De Graafschap" 1925 - 1975
1978

4 Archief: Systematische index op het tijdschrift Archief van de
Oudheidkundige Vereniging, De Graafschap" de jaren
1925 - 1970.

5 Jaarboek Achterhoek en Liemers nr 16 jr 1993 en nr 17jr 1994.

6 Schriks, C.F.J., Zorg om het stadsbeeld, drieluik, uitgegeven ter
gelegenheid van het vijfenvijftigjarig bestaan van de Stichting
Wijnhuisfonds Zutphen over de thema's De stad en het monu-
ment een beschouwing, Het recht in de Monumentenzorg een
overzicht, De Monumentenzorg in Zutphen, een inventarisatie,
Zutphen, 1982.

7 Wijnhuisfonds-jaarverslag; uitgave van: Stichting Het Wijn-
huisfonds Zutphen, jaren
1927 - 1952, 1959, 1960, 1962 - 1981, 1990, 1991

De aanwinsten 3 - 7 zijn een geschenk van J.C. Flohil te Almen.

De bibliotheek van de vereniging bevindt zich in Het Richtershuis
te Harfsen, Hulstweg 7, telefoon 0573 432003, en is geopend elke
tweede dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur.
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ELEKTRICITEIT
N. van Wijk

De gemeenteraad wees in de vergadering van 20 april 1914 een
verzoek om subsidie voor de in Deventer te houden elektriciteits-
tentoonstelling af. Het leek er enigszins op dat men van gemeente-
wege ten aanzien van elektriciteitsvoorziening geen belangstelling
had. In de vergadering van 8 mei daaraan volgend komt echter
ter tafel een besluit met bijlagen van Gedeputeerde Staten van
vier maart 1914 over deze voorziening, terwijl burgemeester
Verborch van Verwolde een verslag doet van de in Arnhem gehou-
den vergadering van de pas in het leven geroepen Geldersche
Electriciteitsmaatschappij, door hem samen met de wethouders
bezocht.
Inmiddels waren er in verschillende delen van de gemeente
Gorssel vergaderingen belegd en hierbij bleek de belangstelling
van de zijde der inwoners uitsluitend positief.
Voor deelname van de gemeente Gorssel eiste de provincie een
garantie op een afname van f 6.000,-. Op de rondgezonden lijsten
bleek door de inwoners zelfs ingetekend voor een bedrag van
f 16.000,-. Aldus werd het voorstel van burgemeester en wethou-
ders voor deelname aangenomen. Vervolgens werd het concept der
garantie-aanbieding voor afname van elektrische stroom goedge-
keurd.
Dit concept luidde als volgt.
"De Raad der Gemeente Gorssel verbindt zich bij deze voor en
namens de Gemeente tegenover de Provincie Gelderland:
1. Om voor rekening der Gemeente een laagspanningsnet aan te
leggen of te doen aanleggen, zodra door de Provincie Gelderland
voor hare rekening een hoogspanningsleiding naar een (meerdere)
in die gemeente in nader overleg te plaatsen transformator(en)
wordt aangelegd, in dier voege, dat het laagspanningsnet in
exploitatie zal komen, zodra die hoogspanningsleidingCen) tot de
betreffende(n) transformator(en) gereed is (zijn).
2. Om gedurende die eerste exploitatiejaren, te rekenen van de
voltooiing der hoogspanningsleiding tot de betrokken transforma-
tor in het geheel een afname van elektrische stroom van de
Provincie Gelderland te waarborgen van tenminste f 36.000,- en
wel:
voor het dorp Gorssel
voor het dorp Almen
voor de buurtschap Eefde
voor de buurtschap Harfsen
voor de buurtschap Epse

f 9.000,-
f 7.800,-
f 12.600,-
f 3.000,-
f 3.000,-
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voor de buurtschap Kring van Dorth f 600,-, met dien verstande
dat de verdeling dezer afname voor elk dezer zes jaren niet gelijk
doch willekeurig, al naar gelang de behoefte zal zijn, terwijl deze
bedragen ook aan de Provincie worden betaald, al mocht de afna-
me in dit tijdvak van zes jaren minder bedragen, onder de volgen-
de voorwaarden:
a. dat de definitieve tarieven van stroominkoop door de Provincie
dezerzijds moeten worden goedgekeurd en dat, wanneer de prijs
van de stroominkoop lager wordt de Gemeente in dezelfde verhou-
ding minder zal behoeven te betalen.
b. dat de provincie zich verbinde, in overleg met het Gemeente-
bestuur, zoonodig meer dezer transformatoren te plaatsen.
c. dat bij eventuele directe levering door de Provincie aan grootin-
dustrie of tractie aan de Gemeente daarvan een nader, in overleg
met het Gemeentebestuur, te betalen provisie worde afgestaan.
d. dat binnen een half jaar na dagtekening van dit besluit van de
Provincie de zekerheid verkregen zij dat binnen deze gemeente
van hare zijde tot electriciteitsvoorziening zal worden overgegaan
en dat, indien zulks het geval mocht zijn, binnen twee jaar na dag-
tekening van dit besluit de hoogspanningsleiding(en) tot de trans-
formator(en) gelegd zijn."

Vraag: Is de gemeente bereid tot aankoop van onderaandelen van
de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij?
Besluit: De gemeenteraad gaat over tot aankoop van twee onder-
aandelen! (Bedrag wordt niet vermeld.)

I
\
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NOTITIES

Harm Degenhart

35. Het jaar 1996

1996, een schrikkeljaar, is het eerste jaar na de 50-jarige herden-
king van de bevrijding van de dorpen in onze gemeente Gorssel,
van het einde van de Duitse bezetting van ons land en van het ein-
de van de Tweede Wereldoorlog.
In 1996 is het 70 jaar geleden dat, in 1926, bij lE.E. Kluwer te
Deventer verscheen het boek "Uit Gorssel's verleden, Bijdrage tot
de geschiedenis van het platte land" door J. de Graaf, secretaris
van Gorssel, met eene voorrede van Mr. W.H.E. baron v.d. Borch
van Verwolde, burgemeester dier gemeente, zoals de titelpagina
vermeldt. In de titel heeft Gorssel de betekenis van gemeente
Gorssel. Het boek behandelt de hele gemeente.
Een andere belangrijke gebeurtenis in de Achterhoek in het jaar
1926, was het overlijden op 10 mei 1926 te Borculo van Meester
Heuvel, Hendrik Willem Heuvel, geboren 5 augustus 1864 in de
buurtschap Oolde bij Gelders Laren. Van H.W. Heuvel verscheen
in 1927 postuum, eveneens bij uitgever Kluwer te Deventer, het
boek "Oud-Achterhoeksch Boerenleven, Het geheele jaar rond",
zijn belangrijkste werk.
Beide boeken zijn nog steeds standaardwerken.

36. Gorssel, een plattelandsgemeente, een landelijke gemeente

Gorssel kan in twee betekenissen gebruikt worden: dorp en
gemeente. In het opschrift van deze notitie wordt Gorssel als
gemeente bedoeld.
De gemeente Gorssel is een plattelandsgemeente. De ondertitel
van het boek Gorssels verleden van J. de Graaf luidt dan ook:
"Bijdrage tot de geschiedenis van het platte land".
Het platteland ligt tussen de steden Zutphen en Deventer. Tegen-
woordig genoemd een landelijke gemeente, de groene long tussen
Zutphen en Deventer of wel de achtertuin van de beide Hanze-
steden aan de IJsel, de Nieuwe IJsel of de Gelderse IJsel.
Zutphen is de hoofdstad van het vroegere kwartier van Zutphen,
één van de vier kwartieren in het Hertogdom Gelre, thans
Torenstad in de provincie Gelderland.
Deventer, gelegen in de provincie Overijsel, in het Oversticht, het
land aan de andere kant van de IJsel. De bisschop van Utrecht
had hier het geestelijk en wereldlijk gezag. Vanuit Utrecht lag het
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land over de IJsel. Het land werd bestuurd door een bisdom, een
sticht. Vandaar de naam Oversticht.
In verband met de te verwachten gemeentelijke herindelingen in
het kader van de reorganisatie van het binnenlands bestuur is de
grens tussen Gelderland en Overijsel, de provinciegrens, niet lan-
ger heilig, zoals dit in het verleden wel het geval was. De provin-
ciegrens zal worden verlegd, aangepast. De heiligheid zal in die
zin blijven bestaan, dat de grens niet zal worden opgeheven. De
beide provincies zullen niet samengevoegd worden en als een
geheel de eenentwintigste eeuw tegemoet treden. Dat is nog een
brug te ver.

37. Riviernamen met el

pen, waar door van elders ingekomen bewoners aan de oude taal
meer afbreuk is gedaan dan door de volksschool.
Hieruit blijkt dat al ruim honderd jaar geleden het gesproken dia-
lect, "de oude taal", verminderde, zulks niet door de invloed van de
volksschool waar "hollandsch" werd geleerd, maar door "van elders
ingekomen bewoners", de import, zoals tegenwoordig nieuwe inwo-
ners van elders worden genoemd.
Van elders moet betekenen van buiten de onderzoeksstreek,
omdat in deze streek hetzelfde dialect, met lokale verschillen,
werd gesproken. De import moet van enige omvang zijn geweest.
De nieuwkomers gingen wonen in het centrum, de bebouwde kom
van de dorpen. Een verschil met onze tijd, waarin de import meer
neerstrijkt in het buitengebied en bezit neemt van een woonboer-
derij, liefst met paarden en met een golfterrein om de hoek.
Opmerkelijk is nog, dat Gallée in zijn inleiding meedeelt dat, door
de invloed van andere dialecten en van de schooltaal, bepaalde
klanken "reeds meer en meer tot afgelegen hoeken, die weinig met
de wereld in aanraking komen, teruggedrongen" zijn.
Prof. Dr. J.H. Gallée was de eerste hoogleraar in de Germanistiek
en het Sanskriet aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1901 was hij
een van de oprichters van het -thans nog bestaande- blad
Driemaandelijksche Bladen. Hij overleed in 1908.

Riviernamen met el (=water) zijn oud. Voorbeelden zijn: de IJsel,
de Berkel in de Achterhoek en het aangrenzend Duitse stroomge-
bied, de Dinkei in Overijsel, de Dommel in Brabant, de Angstel in
Utrecht en in Duitsland de Elbe en de Wechsel.
De hoofdstad van de grootste Duitse deelstaat Nordrhein-Westfa-
len is gelegen aan de rivier de Düssel: Düsseldorf, dorp aan de
Düssel. In het Nederlands dorp, in het Duits dorf, omdat de
Duitsers dorp een te harde klank vinden.

38. Het Gelders dialect 100 jaar geleden

In 1895, een eeuw geleden, verscheen bij Martinus Nijhoff te
's-Gravenhage het "Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch
Dialect" van J.H. Gallée.
In zijn voorwoord vermeldt de samensteller, geboren in 1847 te
Vorden, dat hij meer dan twintig jaren aan het verzamelen is
geweest, in de periode van ongeveer 1875-1895, het laatste kwar-
taal van de negentiende eeuw.
Het dialect, waarvan de woorden zijn opgetekend, werd gesproken
in de streek, welke oostelijk ligt van de lijn, die getrokken kan
worden van Noord-Overijsel ongeveer langs Dalfsen en Windes-
heim, over de IJsel, bij Heerde en Apeldoorn langs, bij Gorssel
weer over de IJsel en verder in zuidoostelijke richting tussen
Vorden en Warnsveld, langs Wichmond, Hummelo op Keppelloopt
en zich daarna langs de Oude IJsel oostelijk buigt in de richting
van het Duitse Bochholt.
In zijn inleiding vertelt Gallée, dat hij zich bij zijn nasporingen
vooral heeft gericht tot de buiten de dorpen wonende boeren,
omdat bij hen de taal -niettegenstaande het op school geleerde
"hollandsch" - veel beter bewaard is dan in de centra van de dor-

39. Van elders. IJsel ofIJssel?

De lezers van Wegeners dagbladen weten inmiddels dat Rob
Rentenaar, als naamkundige verbonden aan het P.J. Meertens-
Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde te
Amsterdam, onlangs is benoemd tot Nederlands eerste (bijzonder)
hoogleraar in de naamkunde en wel aan de Universiteit van
Amsterdam. Ik las het interview van Peter de Knegt met hem in
het Gelders Dagblad van 8 augustus 1995. De krant had er "werk"
van gemaakt: een mooie foto met onderschrift bij het artikel, een
kadertje "What's in a name" van Shakespeare en twee "schreeu-
wende" koppen: Stiefkindje krijgt naam en "Achterkamertjes-
wetenschap" krijgt eindelijk professor.
Binnen de naamkunde ligt de specialiteit van Rentenaar in de
plaatsnamen.
Bovenstaand was reden voor uw notitie schrijver het in 1990 ver-
schenen boekje "Groeten van Elders, Plaatsnamen en familiena-
men als spiegel van onze cultuur" uit de boekenkast te pakken om
nog eens door te bladeren en zijn oog viel op wat Rentenaar
schreef over één -s en de tweede s in de namen IJs(s)el en Overijs-
(s)e1.
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De ter zake bij uitstek deskundige Rentenaar komt tot de conclu-
sie dat de tweede s in de namen IJssel en Overijssel overbodig zijn
en vervolgt "Verstandige mensen hebben hem dan ook al lang
overboord gegooid." Toepasselijke beeldspraak: bij een rivier (de
IJsel) iets (de tweede s) overboord gooien. Omdat uw notitieschrij-
ver zich zelf graag ziet als "verstandig mens" schrijft hij steeds
IJsel met één -s.
Interessanter zijn de argumenten van Rentenaar. In de middel-
eeuwen werd IJssel vrijwel altijd met één -s geschreven: Isla,
Hisla, IJsla, IJsela. Het gaat om een eenvoudige afleiding op -1bij
een stam "is", die "stromen" betekende. De uitspraak van deze
riviernaam houdt in dat de stamklinker altijd lang gebleven is.

HET BOERENERVE NIJENDIJK

H.A. Klein Ovink

40. De kadastrale gemeente Kring van Dorth

De kadastrale gemeente Kring van Dorth is de derde en tevens
laatste kadastrale gemeente in de (burgerlijke) gemeente Gorssel.
Aldus de Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Gorssel Almen Kring
van Dorth, Arnhem, 1993.
De Gemeente atlas van de provincie Gelderland 1868, oorspronke-
lijke uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden, herdruk, Gronin-
gen, 1988, van J. Kuyper, vermeldt echter als naam Dorth, zowel
in de inhoudsopgave als op het kaartje. Het is jammer dat de
Kadastrale Atlas hier niets over meedeelt.
Ter voorkoming van mogelijke misverstanden, de juiste kadastrale
naam is : Kring van Dorth. In de omschrijving van kadastrale ge-
gevens moet voorkomen: kadastraal bekend gemeente Kring van
Dorth.
De kaartjes in de Gemeenteatlas worden wel genoemd Kuyper-
kaartjes, naar de tekenaar, of Suringarkaartjes, naar de oorspron-
kelijke uitgever Hugo Suringar.
In menig huis- en studeerkamer hangen deze kaartjes ingelijst
aan de wand.

Nijendijk is gelegen in de buurtschap De Schoolt in de Kring van
Dorth, noord-westelijk grenzend aan de gemeente Bathmen.
Nijendijk of Nieuwendijk, waar komt die naam vandaan? Waar-
schijnlijk is de naam ontleend aan "nieuwe erve aan de dijk of
weg". In 1680 wordt dit erve het eerst vermeld als Theunis op
Nijendijk in De Schoolt een kind ten doop aangeeft in de kerk van
Bathmen. In het verpondingscohier van Keynk uit 1640 komt de
naam Nijendijk niet voor, wel de iets meer westelijk gelegen erve
Schuttenplaats. Mogelijk is Nijendijk er later van afgesplitst.
De Schuttenplaats is in ongeveer 1840 afgebroken (het erve werd
in die tijd bewoond door Jan Klein Velderman en zijn vrouw
Teuntjen Langenberg). De grond is toen bij Nijendijk gevoegd.
Klaas Nijendijk (een zoon van Theunis) huwt in 1705 in de kerk te
Bathmen met Geertruid Berend Kuiper (van erve De Kuiper in De
Schoolt). Men huwde in die tijd met meisjes die zoveel mogelijk uit
dezelfde buurt kwamen. Men wist dan wat voor vlees men in de
kuip had, zei men.
Klaas en Geertruid lieten hun kinderen dopen in de kerk van
Laren. De jongste zoon Gerrit, gedoopt op 11 januari 1711, huwt
op 13 april 1738 met zijn nichtje Geert jen Kuiper, gedoopt te La-
ren op 20 april 1711 (geboren op erve De Kuiper).
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Op 29 november 1753 werd Gerrit Nijendijk eigenaar van genoemd
erve:
"Erve en Goed Nijendijk met alle daaronder behorende hoge en
lage landerijen, houtgewassen, uit drift om te heiden en weiden en
verdere ap- en dependentiën, rechten en gerechtigheden so en in
die voegen als Gerrit Nijendijk het goed tot hiertoe in pacht heeft
gebruikt".
Op dezelfde datum gingen de boerenerven Scholthof, Hietkamp,
De Kuiperplaatse, Koertplaatse, De Brunswijker, Het Dorstige
Hart of De Wippert genaamd, in particuliere handen over. De
Bloemendaal werd al in 1749 een eigen erf. Erve De Riet en De
Endekoye gingen over in handen van Gerrit ten Cate in respectie-
velijk 1753 en 1755. Voorheen was de heer van Dorth eigenaar van
genoemde erven.
Zes kinderen komen voort uit het huwelijk tussen Gerrit Nijendijk
en Geert jen Kuiper; de oudste zoon Klaas huwt in 1766 zijn buur-
meisje Jenneken Hendriksen Koert en wordt boer op erve Koert;
de jongste zoon Jan, gedoopt in 1751 te Bathmen, huwt op 16 mei
1789 Berentdina Wi1gert uit Epse, gedoopt op 8 november 1772
te Deventer. Berentdina overlijdt op 6 februari 1794 op Nijendijk,
en Jan hertrouwt in 1797 met Jenneken Niemeyer uit Holten.
Gerritjen, dochter uit zijn eerste huwelijk, trouwt in 1813 met
Hendrik Jan Scheperboer uit Loo-Bathmen van erve Scheperboer,
en wordt boer op Nijendijk.
Bij verkoop van erve De Riet in 1820 koopt Jan Nijendijk een stuk
bouwland met akkermaalsheggen, groot tweeënhalve morgen
werk voor f 550,-.
Bij een soort volks- annex veetelling te Kring van Dorth in 1825 is
het volgende aanwezig op Nijendijk: twee paarden, negen runde-
ren en dertig schapen, dit op negen ha. bouwland en tien ha. wei-
land gehouden en veertien ha. heidegrond. In die dagen had men
vijf knechten/meiden en een schaapherder in dienst; in 1829 sterft
Hendrik Klein Beekman op Nijendijk, van beroep schaapherder
(Bron: Archief Gorssel).
Hendrik Jan en Gerritjen kregen zes kinderen, waarvan er vier
het huwelijksbootje haalden.
Hendrik Jan Scheperboer was voor die dagen een zeer vooruitstre-
vende boer. Bekend was dat hij kapitaalkrachtig was en dat de
Heer van Dorth, Laurens Kleyn, hem adviseerde om zijn kapitaal
te beleggen door aankoop van boerenerven. Dit had als resultaat
dat hij eerst de Schuttenplaats erbij kocht, daarna Koert en ver-
volgens erve Stegeman. Bij de inventarisatie van het kadaster in
1832 is hij één van de grootste boeren van de kadastrale gemeente
Schoolt, met 29,77 ha.

Helaas heeft Hendrik Jan het niet kunnen rooien, en rond 1840
verkoopt hij al zijn bezittingen aan Laurens Kleyn, Heer van
Dorth. De Schuttenplaats blijft deel uitmaken van erve Nijendijk,
erve Koert en erve Stegeman krijgen een aparte pachter.
Albert Stenvert, geboren in de gemeente Gorssel op 10 juni 1801
en zijn vrouw Harmina Roeterdink, eveneens geboren in de
gemeente Gorssel op 15 juli 1805 werden de nieuwe pachters op
boerenerve Nijendijk.
Als hun zoon Harmanus Stenvert in 1865 in het huwelijk treedt
met zijn buurmeisje Hermina Johanna Klein Haar (erve De Riet)
krijgen zij de inboedel en de voortvaring (koeien, gereedschap,
werktuigen) toebedeeld. Hermina sterft in 1867, Hermanus her-
trouwt een jaar later met Kristje Wiltink uit Gorssel.
In 1888 verkoopt Laurens Kleyn, Heer van Dorth, de boerenerven
Nijendijk, Koert en Stegeman aan H. ten Cate, koopman te
Lochem. Nijendijk werd in voorafgaande jaren verpacht voor
f 550,-. Bij de verkoop in 1888 omvat het erve acht ha. bouwland,
veertien ha. weiland, veertien ha. heidegrond en 2,77 ha. bos-
grond, voor het geheel een waarde hebbende van f 13.640,35
(opstallen f 1.506,50).
Er bestaat nog een leuk verhaaltje uit die tijd, dat in november
1890 de Lochemsche Courant haalde. Koper Ten Cate, zo wil het
verhaal, was aan het rozen inpakken bij ondiep water vertoevend
op het erve Nijendijk; boer Stegeman was hem hierbij behulp-
zaam. Door onbekende oorzaak raakte Stegeman te water, Ten
Cate sprong hem na en redde de man van de verdrinking.
Stegeman toonde blijdschap door in zijn broekzak te tasten en uit
te roepen: "Goddank, mien mes he'k nog". (Bron: Archief Co
Hartgers, Laren).
Nadat het boerenerve Nijendijk een aantal jaren geen bewoners
had gekend, dienden zich in 1890 de nieuwe pachters aan:
Hendrik Jan Nijkamp en zijn vrouw Gerritdina Drost, afkomstig
uit Okkenbroek, hij geboren op 23 juli 1863 en zij op 27 mei
1860 te Diepenveen.
Het echtpaar krijgt twee kinderen, zoon Hendrikus, geboren op
8 oktober 1895 op Nijendijk en dochter Gerritdina Paulina, gebo-
ren op 20 februari 1900. Hendrikus wordt in 1914 onder de wape-
nen geroepen en zit zijn dienstplicht eerst uit in Gouda en later in
Amersfoort. Na zijn dienstplicht vervuld te hebben trouwt hij in
1918 met Dina Lensink van erve De Crödde uit Diepenveen. Zijn
liefhebberij, de kippenfokkerij legde hem geen windeieren, voor die
tijd was vooruitstrevend met de fokkerij van Witte Wyandotte leg-
hennen. Een andere hobby van hem was de fotografie. Al in de
jaren 1915 - 1920 maakte hij de eerste kiekjes van de omgeving en
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familie; hij heeft ons een rijke schat aan glasplaten nagelaten,
waar wij zeer gelukkig mee zijn. Ook op technisch gebied was hij
zijn tijd ver vooruit: hij presteerde het om radiotoestellen in elkaar
te zetten, uit eigen materiaal.
In 1919 brengt eigenaar Herman ten Cate uit Lochem de drie boe-
renerven Nijendijk, Koert en Stegeman in veiling. Ze worden ver-
kocht in het logement van J. Eggink in Laren door notaris
Everwijn te Lochem. Hendrik Jan Nijkamp koopt het erve
Nijendijk (groot ongeveer 20 ha.).
Doordat zijn zoon Hendrikus meer voelt voor de techniek verkoopt
hij de boerderij in 1930 aan Derk Jan Holshorst uit Bathmen. De
familie Nijkamp bouwt aan de Larenseweg in Bathmen en nieuwe
woning, waar Hendrikus zijn hobby tot bedrijf maakt.
De familie Holshorst boert dan op erve Nijendijk, Derk Jan over-
lijdt al vrij spoedig, zodat zijn vrouw Maria de boerderij verder
runt met hun kinderen. Zoon Gerrit trouwt op 23 mei 1936 met
zijn buurmeisje Johanna Willemina Reilink van het Groot-
Bronsvoort onder Loo (Bathmen) en zet samen met zijn vrouw dit
bedrijf voort.
Johan Holshorst, de jongste zoon, huwt in 1946 Johanna Hekkert
van erve Vestman in Colmschate en zij nemen erve Nijendijk over.
Als het Johan in 1969 aan een opvolger ontbreekt, verkoopt hij de
boerderij aan de familie G.E. Grotenhuis, die door stadsuitbrei-
ding van Deventer het veld moet ruimen in Colmschate.

"ONS INDIE" (2)

M.W. Enserink

"En wat doen we met de keizer van Japan?
Ja, die hakken we in stukjes in de pan!
Jippie, jaja, jippie, ja ja, jippie,
jippie ja ja, jippie, jippie jee!
("She is coming 'round the mountains
when she comes....)"

Zo zong ons jong strijdlustig volk na de bevrijding in 1945. Van de
keizer van Japan kon de Nederlandse jeugd zich geen erg duidelij-
ke voorstelling maken. Men dacht aan een soort Hitler, die samen
met hem en Mussolini - de asmachten! - de hele wereld wilde vero-
veren, beheersen en zo nodig tiranniseren. Ze waren daar al een
heel eind mee op weg geweest en de heer Hirohito was nog alleen
overgebleven.
Wel bekend was dat die keizer van Japan zichzelf niet te veel liet
horen en zien, maar dat hij heel veel heel gemene soldaatjes had,
te land, ter zee en in de lucht. En dat ze, zelfs aan Amerika of welk
ander machtig volk de "gordel van smaragd" niet beliefden terug
te geven, ook niet aan de eigen inwoners, al hanteerden ze de leu-
ze "Azië voor de Aziaten". Intussen weten we dat het zou duren tot
augustus 1945 voordat Japan op de knieën ging voor het meest
geperfectioneerde moordwapen.
Nu even terug naar mei 1945. In de herrezen Nederlandse dagbla-
den kon je lezen:
"Naar Neder landsch -Indië.
Voor de bevrijding en den wederopbouw van Nederlandsch-Indië
bestaat dringend behoefte aan een groot aantal goede mannelijke
en vrouwelijke krachten voor het leger en voor den civielen dienst.
Ook Indische gepensioneerden kunnen in aanmerking komen; ver-
wacht mag worden, dat velen van dezen zich zullen aanmelden.
Nadere inlichtingen worden, bij voorkeur mondeling, verstrekt
door het Commissariaat voor Indische Zaken bij het Departement
van Overzeesche gebiedsdeelen, Martinetsingel 2 te Zutphen.
Spreekuren elken werkdag van half tien tot half twaalf."
De eersten die zich aanmeldden werden "oorlogsvrijwilligers"
genoemd en gingen behoren tot de 7-December-divisie. Tot hen
behoorde Johan Kettelerij van de Molenweg in Eefde. Hij vertrok
in 1945 als achttienjarige marechaussee. Met Teun Doevendans,
jonge redacteur van het huis-aan-huisblaadje De Gids had hij
afgesproken dat hij eens wat zou schrijven over zijn belevenissen.
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En zo gebeurde. Teun plaatste ze onder de titel "Brieven uit Indië"
en ze werden graag door de mensen gelezen. Sommige lezers
maakten zich vreselijk kwaad. Zoals C. Koning van de "Schalmei"
in Almen en C. Koning uit Eefde, die verklaarden communisten te
zijn (dus niet te verwarren met Gerrit Koning van de CRU) en
J.J.H. van Proosdij uit Epse, die allen bezwaar hadden tegen de
zienswijze van Johan over zijn "geuzenbloed" en dat De Gids het
politieke paadje op ging. ..
De heer J.D. Veltkamp uit Gorssel, een hoge ambtenaar bIJ de
gemeente, verdienstelijk illegaal werker in de oorlog, was het ook
niet eens met Johans visie en smaalde dat hij wel zou lijden aan
de tropenkolder.
Nu, hij was in elk geval duidelijk geweest en had over het akkoord
van Linggadjati (oktober 1946) gezegd:
"Er is heel wat beroering in Holland over de overeenkomst die
door de Commissie Generaal getekend is en die nog goedgekeurd
moet worden door de Staten-Generaal. Wij, die hier de toestand
kunnen bekijken zoals die is, vinden het landverraad en een
schending van de Kroon. Ten eerste te onderhandelen met Soe-
karno collaborateur no. 1 van Indië, is al fout. En dan: men kan
zich ~el verschuilen achter het feit, dat straks bij een verkiezing
deze toch weggestemd wordt, maar daar krijgen deze arme men-
sen geen kans voor, want alles wat tegen hem is, wordt doodge-
woon weggernoord of onschadelijk gemaakt. Wij vragen ons af: wat
doen we hier eigenlijk nog en worden we hier alleen maar gebruikt
om straks door sluipmoordenaars neergelegd te worden, want dat
doen ze nu al met hun eigen landgenoten, die voor ons zijn. Doch
het gaat steeds beter, en dan komen wij aan de beurt.
Ze moesten daar in Holland eens gaan begrijpen dat wij hier niet
gekomen zijn om ons de les te laten lezen door Soek~rno's extr.e-
misten, maar dat wij de baas zijn.... Draagt het tegen Iedereen uit:
ageert tegen deze overeenkomst, want het is de ondergang van ons
Vaderland. Wij hebben nog te veel eer in ons lichaam om zoiets te
laten welgevallen. Het is corruptie, omkoperij en schandelijke
schending van onze eer, waarvoor wij vijf jaar tegen de Duitse
bezetting hebben gevochten .... Door de wapenstilstand hebben we
al veel meer last van de beschietingen dan vroeger. Daarenboven
nog veel meer last van die bendes."
In Holland werd intussen opgericht het Nationaal Comité
Handhaving Rijkseenheid, voorzitter prof. mr. P.S. Gerbrandy, de
laatste minister-president in ballingschap. Het heeft op 14 decem-
ber 1946 zijn aktie ingezet met de beginselverklaring dat
Nederland en Indië overeenkomstig de grondwet één moeten blij-
ven en (onder meer): "Het streven tot oplossing der moeilijkheden

worde gedragen door verantwoordelijkheid voor het lot van de mil-
lioenenbevolking van Nederlandsch-Indië, die recht hebben om te
leven in een rechtsstaat, op democratische wijze georganiseerd,
met inachtneming van het beginsel van zelfbeschikking".
Het comité kreeg ook in de gemeente Gorssel honderden mede-
standers en bijdragen van een gulden per persoon.

HOENDERLOO, WAT LIG JE MOOI

H. Schoenmaker

Enige dagen nadat ik het stukje "Hoenderloo, wat lig je mooi!"van
de heer M.W. Enserink in Ons Markenboek, 12e jaargang nr. 4
(oktober 1994), bladzijde 11, gelezen had, ordende ik een aantal
door de heer A.J. Brummelman te Harfsen aan de bibliotheek
geschonken kerkbladen.
Uit het om de veertien dagen verschijnende door Het Classicaal
Bestuur van Zutphen uitgegeven en uitsluitend voor leden der
Nederlandse Hervormde Kerk verkrijgbare Classicaal mededelin-
genblad "Mededeelingen van de Hervormde Kerk in de Classis
Zutphen-Ring Zutphen" van donderdag 3 februari 1944, 2e jaar-
gang nr. 15, komt in de rubriek Uit de Gemeenten onder Almen-
Harfsen bij de "Mededeelingen" van Ds. Pasma, de predikant van
de Hervormde Gemeente Almen-Harfsen, voor:
"Laat ik deze keer eens mogen beginnen met een Hoenderloo-
woord. Niet zonder verbazing hebben we hun plotselinge komst
gadegeslagen en de veranderingen, die ze meebrachten. Nu zijn
we al aan hun aanwezigheid gewend: we vinden het al heel
gewoon, dat ineens een lange sliert jongens de kerk binnenkomt
en rondom de preekstoel en in het koor plaatsen inneemt.
We zijn er ook aan gewend, deze jongens door het dorp te zien
gaan en op het land te zien werken. Ik geloof, dat we goed bij
elkaar passen en ik hoop, dat niets deze goede verhouding zal ver-
storen.
Er was ook een droevige gebeurtenis op "de Elze", namelijk toen
heel plotseling Jochem de Vries werd weggenomen. Ook hierin
hebben we met Hoenderloo meegeleefd: de buren door de rouw-
dienst bij te wonen, ikzelf door deze te leiden. Menigeen zal met
ontroering de lange stoet jongens hebben gadegeslagen die hun
kameraad tot buiten het dorp uitgeleide deden."
Ter voorkoming van misverstanden diene nog dat in het kerkblad
staat "de Elze" en niet de Ehze.
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WOA BLIF DE TIED?

H.A. Klein Ouink

Leden: R. Boschloo, Hogenkampsweg 3,7218 BT Almen
(tel. 0575-431261)
K. Garssen, Joppelaan 116, 7215 AJ Joppe,
(tel. 0575-545576 b.g.g. 0573-431980)
H.A. Klein Ovink, Wittendijk 6,
7216 PL Kring van Dorth (tel. 0573-221317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211 AG Eefde
(tel. 0575-515761)
J. Pasman, Heideweg 14, 7217 TE Harfsen
(tel. 0573-431248)
AM. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 Ne Gorssel
(tel. 0575-492139)
H.Schoenmaker, Blauwedijk 8, 7218 BK Almen
(tel. 0575-431235)

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel
Postbus 19, 7213 ZG Gorssel
(tel. 0575-493500)

Redactiecommissie:
Voorzitter: AM. de Ruiter, -Ioppelaan 14,7213 Ne Gorssel

(tel. 0575-492139)
Leden: N. Kuik, Het Wilgert 8, 7214 AVEpse

(tel. 0575-493170)
H. Meedendorp, Elfuursweg 22,7213 EN Gorssel
(tel. 0575-492074)

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. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel" B.A
of op de postbankrekening van deze bank nr. 90.23.42.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers toegezonden.
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris af. 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
redactie commissie.
Getracht wordt Ons Markenboek 4 keer per jaar te doen verschijnen.

Veurjoar was kold en nat
De bumme kwamm ok á late i 't blad
Eind april wo'nd warm en zwoel
Toe kwamm de mais en 't grus an 't greujen

Juni was 't eers vuls te nat
Ma an 't ende van de moand
Begon de zommer pas goed
Lange heite dagn zonde reagn

Half augustus begond 't te reagn
Vuls te late má better late da' nooit
September was e'n mooien moand
'n Betje te kold, ma' gelukkig nit te nat

Oktober bezunder warm en zachte
'n Echten kraanzommer, zein de alle leu
Tut half november kow 't veewark nog bütten hebbn
Z'n noazommer zal mie nog lange heugn

Zeutjesan vergeet ter waer een joar
Gin mense die det teegn hult
't Joar lup of as e'n kluske goarn
Ma' met nieje mood beginne wie an 't nieje joar


