
ISSN: 0169-5819

ONS MARKENBOEK
....... . . . . ... . . .• . .•

, . . .. . . . . . . .• .. . . •. . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . •. . . . .. . . .. . .. . . .. .--_ . Gorssel, juli 1996
14e jaargang, no. 3



ONSMARKENBOEK

is een uitgave van de Oudheidkundige VerenigingDe 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,

7211De Eefde (tel. 0575-540785)

Secretaris: W. van de Kamp, Lochemseweg38,
7214RKEpse (tel. 0575-493037)

Penningmeester: H. Schoenmaker, Blauwedijk 8
7218BKAlmen (tel. 0575-431235)

1

ONSMARKENBOEK
14e jaargang, no. 3, juli 1996

INHOUD

Mededelingen van het bestuur en de redactie

Notulen van de ledenvergadering op vrijdag 26 april 1996

Excursie Zutphen 1996
door H. Schoenmaker

Genealogische dag in Harfsen
door H.A. Klein Ovink

Verslag excursie Huis Bergh 1996
door H. Schoenmaker

Post, telegraaf en telefoonverkeer
door H.J . Jansen op de Haar

De Sassafras

door J.W. Boerstoei

Notities
41. Bocholt. Rectificatie
42. Pseudoniemen
door Harm Degenhart

blz.

3

6

8

9

11

12

21

22



2

Aanwinsten bibliotheek (2)
door H. Schoenmaker 23

Aanwinsten bibliotheek (3)
door H. Schoenmaker 25

Ons Indië (3)
door M.W. Enserink

De oude postweg nabij 't Rijsselt
door H.J. Jansen op de Haar

28

30

3

MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Er zitten weer verschillende evenementen in het vat, doch hier-
over wordt u elders, nu oflater, ingelicht. Houdt u onze publicaties
in Ons Markenboek of in De Gids maar in de gaten, dan zal u
niets kunnen ontgaan.
We zijn druk doende om onze serie dia-avonden voor het seizoen
1996 J 97 in te vullen, doch hierbij stuiten wij ten aanzien van de
locatie Epse op een zaalprobleem. De grote zaal van de Pessink is
niet meer beschikbaar, de zaal van het Steunpunt Ouderen is te
klein en de huur van de grote kerkzaal past niet in ons budget.
Voorlopig slaan we dus dorp Epse maar even over, doch we blijven
alert op een andere oplossing.
In het volgende Markenboek zullen we voor zover mogelijk de bij-
eenkomsten in de andere dorpen vermelden.
De exposities over de Gorsselse molens bij gelegenheid van
Koninginnedag in Epse en op Hemelvaartsdag in Gorssel hadden
succes. Velen bezochten onze kraam en informeerden naar de
molens en, wat ook belangrijk is, naar onze vereniging.
Op 17 mei 1996 kon onze secretaris in besloten kring het boek De
Voet Dwars aanbieden aan de Canadese officier die als eerste in
1945 onze gemeentegrens (Spitholterbrug te Almen) overschreed.
De heer Lorne Mackenzie toonde zich bij die gelegenheid in De
Hoofdige Boer te Almen zeer verrukt over boek en foto's. Hij heeft
het voornemen om later nog eens terug te komen en onze gemeen-
te met een langer bezoek te vereren.
Onze vereniging heeft verder meegewerkt aan een televisiepro-
gramma van de TROS (Allemaal Familie) over de heer Joop
Braakhekke. Als u dit leest ligt de uitzending al achter ons (vrij-
dag 31 mei 1996), doch we zullen, als het nuttig is, u later nog ver-
slag doen.
Zo ziet u maar, onze vereniging werkt mee aan radio en tv, terwijl
de kranten min of meer regelmatig worden gehaald.
Het bestuur blijft actief op diverse terreinen en wij hopen dat u dit
zult willen belonen met het aanbrengen van nieuwe leden.
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Na het aanbieden van ons boek De Voet Dwars aan Luitenant Lorrie
Mackenzie poseerden de aanwezigen op de historische Spitholterbrug voor
de fotograaf Van links naar rechts:
J. Sutterland, Lorne Mackenzie, W. van de Ka lilp, J. Bosch ridder van
Rosenthal, zijn echtegenote Mevrouw van Rosenthol en B. Braakman.

Van de penningmeester
De leden die de contributie over 1996 nog niet hebben betaald,
treffen bij dit juli-nummer van Ons Markenboek een acceptgiro-
kaart aan met op de achterzijde een machtiging voor .n:Lomatische
incasso. Deze leden wordt verzocht de contributie ten spo idigste te
voldoen en de machtiging af te geven.
Het verlenen van een machtiging voor automatische cont.ributie-
inning betekent voor de vereniging een besparing van kosten en
voor de penningmeester besparing van veel werk.
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Kopieën van foto's en dia's uit het archief van De Elf Marken

Het komt nogal eens voor dat leden kopieën van foto's en dia's wil-
len hebben. Het bestuur wil graag aan deze vragen voldoen.
Aangezien hieraan echter kosten zijn verbonden zullen deze wel
moeten worden doorberekend.
De prijzen zijn als volgt:

A. Voor foto's op briefkaartformaat (10 x 15 cm.):
1. Afdruk van een diapositief
2. Afdruk van een beschikbaar negatief
3. Afdruk van een foto, tekening, topografische

kaart etcetera, waarvan geen negatief of dia
beschikbaar is

f2,50
f2,50

f4,00

B. Voor niet-ingeraamde kleinbeelddia's (24 x 36 mm.):
1. Dia van een bestaande foto, tekening,

topografische kaart etcetera, waarvan geen
dia beschikbaar is

2. Dia van een bestaande dia
f2,50
f4,00

Verder wijzen wij nog op het volgende:
bij afwijkende formaten worden de prijzen aangepast;
de betaling dient vooraf plaats te vinden;
de verzendkosten worden in rekening gebracht.

De bestellingen kunnen door middel van een bestelformulier opge-
geven worden bij twee leden van de werkgroep fotografie, te weten
de heren G. Verstege en C. Bremer.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 2 september
1996 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).



6

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP VRIJDAG 26 APRIL 1996

Ongeveer 60 leden waren dit jaar aanwezig in onze vergaderzaal
van Het Trefpunt te Gorssel.
Voorzitter H.J. Jansen op de Haar liet om 19.30 uur de hamer val-
len en opende de vergadering met een hartelijk welkom voor alle
mensen, die op deze avond waren gekomen. Het is fijn om zo'n vol-
le zaal te hebben en de komst van zovelen geeft een sterke betrok-
kenheid aan bij het wel en wee van onze vereniging.
De n~tulen van de vorige vergadering werden zonder op- of aan-
merkingen goedgekeurd en gearresteerd onder dankzegging aan
de secretaris. Evenzo ging het met het jaarverslag over 1995.
Hierna kwam het financieel verslag aan de orde. Hierover werden
geen vragen gesteld. Het bleek dat een en ander duidelijk in Ons
Markenboek was verwoord.
~et financiële jaar 1995 werd nog gedaan onder regime van pen-
nmgmeester De Jonge, begin 1996 is het penningmeesterschap
echter overgenomen door bestuurslid H. Schoenmaker. Hierdoor
kreeg de kascommissie, de heren Enserink en Weenk, het extra
druk en ~oei~ij~. Zij.?ebben dan ook veel werk verzet, doch zij
konden ZIchuiteindelijk akkoord verklaren. De voorzitter kon hun
verklaring dan ook voorlezen en aangezien uit de vergadering ver-
der geen opmerkingen kwamen, werden ook deze financiële cijfers
vastgesteld. De heren M.W. Enserink en R. Weenk werden door de
voorzitter hartelijk bedankt. De heer Weenk was aftredend en in
zijn plaats werd de heer F. Kroeze uit Almen benoemd. Als alge-
meen reserve lid stelde de heer H.F. Bruil zich beschikbaar.
Dit jaar waren de bestuursleden R. Boschloo, P. de Jonge, W. van
de Kamp en J. Nijenhuis aftredend. De heer De Jonge stelde zich
niet herkiesbaar, doch de andere heren werden bij acclamatie her-
kozen.
?e bestuursleden A. Hoekstra en K. Garssen traden tussentijds af
m verband met ziekte/ongeval en verhuizing naar Haarlem.
Helaas waren beiden niet aanwezig. De voorzitter sprak een dank-
woord uit voor het werk dat beide heren gedurende vele jaren voor
de vereniging hebben gedaan. Het bestuur zal namens ons allen
nog nader contact met hen opnemen.
In de plaats van de heer Hoekstra werd voorgesteld als nieuw
bestuurslid de heer C. Bremer uit Gorssel, die zijn benoeming aan-
vaard~e. In de andere vacatures wordt voorlopig nog niet voorzien,
doch UIteraard blijven wij uitzien naar geschikte personen (m/v),
Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat ons financieel verslag
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weliswaar mooi op papier staat, doch wel een tekort vertoont.
Daarom stelt het bestuur voor een kleine contributieverhoging van
f. 5,- per 1 januari 1997. Voor diegenen die buiten onze gemeente
wonen blijft de portobijdrage van f. 5,- van kracht.
Na een korte discussie wordt dit voorstel vrijwel unaniem (slechts
één tegenstem) aangenomen. Het bestuur zal zich ook beraden op
andere mogelijkheden van geldverwerving.
Zo zullen binnenkort gesprekken met potentiële sponsors plaats-
vinden en misschien zal binnen afzienbare tijd reclame in ons
periodiek de intrede doen.
In de rondvraag worden de hele of gedeeltelijk lege bladzijden in
Ons Markenboek genoemd. Dit moet natuurlijk zoveel mogelijk
worden voorkomen, doch het lukt niet altijd, hetgeen verband
houdt met het even aantal bladzijden (per vier).
Niettemin zal de voorzitter deze opmerking als aandachtspunt
meegeven aan de redactiecommissie.
Ook de eventuele modernisering van de omslag kwam aan de orde.
Het bleek, dat de meeste aanwezigen de huidige omslag best goed
vonden.
In ieder geval pleit men voor handhaving van de naam de Koer-
huistoren en de plattegrond op de omslag. Het bestuur zal ook met
deze opmerkingen rekening houden.
De heer Jansen op de Haar doet verder nogmaals de oproep voor
de begraafplaatsenwerkgroep. Meldt u aan, want op dit gebied is
nog veel onderzoek te doen.
De heer Schoenmaker deelt namens de werkgroep excursie mede,
dat de bus naar Huis Berg vol is, 54 leden gaan met de bus terwijl
nog vier per eigen auto zullen reizen.
Verder annonceert hij al weer de volgende excursie, namelijk naar
de Hanzestad Zutphen en wel op zaterdagmiddag 28 september
1996. Er. zal gezorgd worden voor deskundige gidsen, onder ande-
ren ons lid de heer Harenberg.
Ongeveer binnen het door het bestuur gestelde tijdschema kon de
voorzitter deze vergadering sluiten met dank aan allen die hun
steentje hebben bijgedragen.
Vervolgens kregen de aanwezigen een kopje koffie of thee aange-
boden en hiermede werd de pauze opgevuld.
Na de pauze vertoonde de heer Weenk een serie dia's over oud en
nieuw Zutphen. De plaatjes werden van een deskundige toelich-
ting voorzien door de heer Jansen op de Haar. De mensen in de
zaal leefden mee en af en toe kwam er dan ook een deskundige
aan vulling.
Omstreeks 22.15 uur kwam er een einde aan deze voorstelling en
kon de secretaris een kort dankwoord uitspreken. Hij liet dit ver-
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gezeld gaan van een prachtig boeket bloemen, zodat ook mevrouw
Jansen op de Haar eens een blijk van waardering voor het afstaan
van haar man kon ontvangen.
Tot slot maakten de heren Van de Kamp en Bremer nog enige pro-
paganda voor onze stand in Epse bij gelegenheid van het
Oranjefeest op 30 april. In samenwerking met de Stichting Molen
is een presentatie ingericht met als onderwerp alle Gorsselse
molens. Deze presentatie zal ook later - op Hemelvaartsdag - te
zien zijn op de Eesterbrink.
De voorzitter kon tenslotte ook dit deel van onze bijeenkomst
afsluiten en een hartelijk applaus was zijn deel.

EXCURSIE ZUTPHEN 1996

H. Schoenmaker

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een excursie naar Zutphen op zaterdag 28 september 1996.
Het programma is als volgt:
Vertrek: 's middags om 1 uur vanaf het parkeerterrein bij 't Jolink
te Eefde, zoveel mogelijk gezamenlijk met eigen vervoer (car-
poolen). In Zutphen dient men zelf een parkeerplaats te zoeken
voor eigen rekening.
Om ongeveer half twee begint bij de Walburgkerk een stadswan-
deling onder leiding van een gids.
Na afloop om ongeveer half vier is er gelegenheid voor een con-
sumptie voor eigen rekening in Grand Café Pierrot aan de
Houtmarkt (nabij het Koffiehuis Volkshuis en de ijssalon La
Venezia).
In plaats van te vertrekken bij 't Jolink kan men ook op eigen gele-
genheid naar Zutphen gaan en zich tegen half twee melden bij het
beginpunt van de wandeling bij de Walburgkerk.
Het is mogelijk de wandeling te allen tijde te onderbreken en zich
later weer bij de groep te voegen.
Aan de excursie zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
Opgave voor deelname vóór 24 september 1996 telefonisch bij
Henk Klein Ovink, telefoon 0573 - 221317, of Heiko Schoenmaker,
telefoon 0575 - 431235.
Opgave is ook nodig als men zich in Zutphen bij de groep aansluit.
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GENEALOGISCHE DAG IN HARFSEN

H.A. Klein Ovink

Dit jaar, wat vroeger dan vorig jaar, organiseerde de werkgroep
genealogie van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken te
Gorssel haar tweede genealogische dag op 20 april jongstleden.
Door het welslagen van de bijeenkomst van vorig jaar had de
werkgroep besloten om er een hele dag van te maken in plaats van
een middag. Dit besluit heeft ons zeker niet teleurgeste~d, de
opkomst was veel groter dan vorig jaar (55 personen). UIt alle
delen van Nederland kwamen de genealogen naar Harfsen om
gegevens uit te wisselen en om nieuwe contacten te leggen. .
We hebben geprobeerd om dit jaar nieuwe genealogen te strikken
voor onze genealogische dag, en niet zonder succes. De heer
G.W. Brilman uit Bathmen was met zijn computer en printer naar
ons toe gekomen en kon met een druk op de knop stambomen van
veel Bathmense en Gorsselse families uitdraaien. Mevrouw
J. Wesseldijk-Ribbink, eveneens uit Bathmen, kwam naar Ha~fsen
met haar veertien genealogieën, waarbij ze in de loop der Jaren
veel foto's heeft verzameld.
De heer T.A. Kloosterboer uit Deventer had veel gegevens over het
bekende geslacht Kloosterboer bij zich. Tevens had hij een kaar-
tenbak met daarin kaartjes waarop alle boerderijen in de gemeen-
te Bathmen met hun bewoners waren genoteerd vanaf 1830. Ook
de bekende taxatierapporten van landmeter-taxateur H. Broekhuis
en van H.W. Kloosterboer uit Bathmen waren in te zien. Evenals
vorig jaar presenteerde G.J. Verstege uit Harfsen zijn boerderijen-
onderzoek uit de gemeente Gorssel met al hun bewoners. De heer
Steijnen van de oudheidkundige vereniging Lochem- Laren was er
met zijn computer, waarmee hij velen ?~hulpzaam was .om hun
familiestamboom aan te vullen. De familie Te Hasselo UIt Laren
was dit jaar weer present namens het Oost-Gelders Tijdschrift
voor Boerderij-onderzoek. Er werd druk gebruik gemaakt van hun
transcripties. Onze eigen werkgroepleden waren weder~m present
met hun genealogieën. De familie Maarschalkerweerd UIt Zutphen
trok veel bekijks met haar collectie bidprentjes, naslagwerken en
dergelijke. Ook kon men hier fotokopieën laten make~. ~evrouw
Th. Makkink-van Dulmen uit Drempt kon, evenals vorig Jaar, met
haar overbekende genealogieën, zoals Makkink, Roeterdink en
Wiltink veel geanimeerde gesprekken voeren. De heer G.J. Len-
sink uit Gorssel wist met zijn genealogieën en met zijn altijd gezel-
lige en deskundige uitleg veel mensen tot zich te trekken. De heer
J. Pas man uit Harfsen, met zijn stambomen over bekende Harf-
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sense families, wist met zijn enthousiaste verhalen over het verle-
den veel mensen te boeien. Verder was er nog de mogelijkheid om
de bibliotheek te bekijken, die deze dag deskundig werd beheerd
door de heer H. Pelgrum uit Almen. De heer H. Rol uit Gorssel zag
kans elke gast met een vriendelijk woord te verwelkomen.
Al met al mogen we terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige
dag, waar veel nieuwe contacten zijn gelegd.
Ik wil vanaf deze plaats een ieder die tot het welslagen van deze
dag heeft bijgedragen, ook het dagelijks bestuur van De Elf Mar-
ken, heel hartelijk bedanken voor de geboden medewerking. Ik
hoop dat we volgend jaar in goede gezondheid met elkaar weer
zo'n mooie genealogische dag kunnen en mogen organiseren.
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VERSLAG EXCURSIE HUIS BERGH 1996

H. Schoenmaker

Woensdag 8 mei 1996 's morgens om half tien vertrok van het
gemeentehuis te Gorssel een bus met 54 deelnemers voor de door
de werkgroep excursies van De Elf Marken georganiseerde excur-
sie naar Montferland en kasteel Bergh te 's-Heerenberg.
Tot ieders verrassing was het weer prima in tegenstelling tot wat
de weermannen en -vrouwen ons hadden verteld.
Op het geplande tijdstip arriveerde de bus vlak bij Hotel
Montferland. De bus kon de laatste bocht omhoog net niet maken
en voerde ons achteruit langs het "ravijn" weer een stukje terug.
Na koffie met gebak volgde de beklimming van de Torenmolen en
de bezichtiging van 't Gildekoat met levende have. Hier voegden
zich nog drie deelnemers bij de groep.
In de nieuwe theeschenkerij van Huis Bergh nuttigden wij een
Berghse koffiemaaltijd. In twee groepen volgden de deelnemers
een rondleiding door het kasteel met zijn prachtige kunstcollectie
en waren zij getuige van de muntslag in de Grafelijke Munt. Na de
thee met cake bracht de chauffeur ons door het prachtige land-
schap op het geplande tijdstip van half zes bij het gemeentehuis in
Gorssel.
De Elf Marken kan terugzien op een zeer geslaagde - tweede -
busexcursie.

Uit het gemeente-archief:

Een missive van 31 december 1825 nr 520 ontvangen van de
Districts Commissaris te Lochem: Het besluit van Zijne Majesteit
dd 23 november 1825, nr. 134, waarbij de heer Johan Anthon de
VuIler bij voortduring aan zijne vader blijft toegevoegd in het
Ambt van Burgemeester en secretaris der gemeente Gorssel,
zoodanig echter dat deze substitutie op generlei wijze tot enig
financieel bezwaar voor deze gemeente moge strekken.

Vader en zoon zullen zich wel gered hebben, maar zoonlief moest
toch wachten tot 13 juli 1830, toen hij als burgemeester zijn vader
heeft opgevolgd.
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POST, TELEGRAAF EN TELEFOONVERKEER

H.J. Jansen op de Haar

Historische ontwikkeling in vogelvlucht
In China bestonden in ongeveer 1000 voor Christus reeds goed
georganiseerde bodediensten ten gerieve van de keizers. De
Perzische koningen hadden in ongeveer 500 voor Christus een uit-
stekende postorganisatie. Koeriers legden de afstand van 2500 km
tussen de Egeïsche Zee en de Perzische Golf af in vijf tot zeven
dagen. Het oude Egypte kende in circa 250 voor Christus bode-
diensten ten behoeve van de farao's. Zeer bekend is de uitgebreide
Romeinse staatspost, de "Cursus Publicus". Ook het Arabische rijk
der kaliefen beschikte over goede bodediensten, evenals het Inka-
rijk.
Maar met het verval van de wereldrijken van de oudheid ver-
dween de gereglementeerde postdienst in Europa. In de Karolin-
gische tijd bestonden enige weinig betrouwbare mogelijkheden van
berichtenverkeer. In de twaalfde en dertiende eeuw kwamen bode-
diensten tot bloei tussen de kloosters, universiteiten en steden.
Rondreizende handwerkslieden belastten zich met overbrenging
van berichten.
Toenemende handel en groeiende kennis en ontwikkeling in de
r~naissance deden weer behoefte ontstaan aan goede staats post-
diensten, waarvan ook particulieren gebruik konden maken (in
Frankrijk in 1576). Maximiliaan van Oostenrijk droeg in 1496 de
organisatie op aan de vrijheren uit het geslacht Thurn und Taxis
afkomstig uit Cornello en reeds jaren in Italië met succes op dit
terrein actief. Deze vrijheren stichtten een vervoersbedrijf, finan-
cieel onafhankelijk van de vorst. De kosten van de dienst werden
bestreden uit de geheven porten. In 1595 werden zij beleend met
het gemonopoliseerde postwezen in de Duitse landen.
De post ontwikkelde zich tot een instelling van meer algemeen
nut, die zich ook ging bezighouden met het vervoer van goederen
in kleine hoeveelheden, zoals pakjes en pakketpost, en later met
het geldverkeer (postwissels, postspaarbank, postcheque- en giro-
dienst). Met de ontwikkeling van het wegennet en de verbetering
van de postkoetsen werd het ook mogelijk reizigers te vervoeren.

Hoe ging het nu in ons eigen vaderland?
Hier bestonden, behalve de door de familie Thurn und Taxis
geëxploiteerde diensten, vanaf de late middeleeuwen tot ver in de
achttiende eeuw particuliere en stedelijke postdiensten. Van een
eenheid van tarieven en verzendingsvoorwaarden was daarbij
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geen sprake. In 1747-1749 droegen de steden in Holland en West-
Friesland de posterijen over aan de stadhouder, die deze weer aan
de Staten afstond. In de overige gewesten bleef de oude toestand
bestaan, totdat in 1799, na de staatkundige eenwording alle
posterijen nationaal werden verklaard. In de Franse tijd werd een-
heid gebracht in porten en voorschriften. Het staatsmonopolie van
het brievenvervoer werd vastgelegd op 17 april 1807 in de eerste
Nederlandse Postwet. De inlijving bij Frankrijk bracht in 1810 de
invoering mee van de Franse Algemene Instructie, die het postwe-
zen bleef regelen tot 1850. De Postwet van 1850 vernieuwde het
postwezen, op het gebied van tarieven, vestiging van kantoren
enzovoort.
Het internationale verkeer werd na de Frans-Duitse oorlog van
1870-1871 door het Postverdrag van 1874 op uniforme basis ge-
reglementeerd.
En zo komen we dan in de twintigste eeuw terecht. De Postwet
van 1954 voorziet in een belangrijke delegatie van bevoegdheden
van wet naar Koninklijk Besluit (Postbesluit van 1954) en van
Besluit naar Beschikkingen van de directeur-generaal der PTT.
Zoals bekend is de oude PTT geen staatsbedrijf meer en een parti-
culiere onderneming geworden op moderne leest geschoeid. De
directeur-generaal heeft plaats moeten maken voor een algemeen
directeur PTT-Telecom. Bijkantoren worden agentschappen, on-
dergebracht bij winkels en dergelijke, terwijl de kleine bijkanto-
ren, zoals in onze gemeente in Almen, Harfsen, Joppe en Epse zijn
opgeheven en per postbus worden bediend. De zo bekende en
gewaardeerde dienstverlening van Tante Post is hierdoor wel op
de achtergrond geraakt en hoewel Gorssel nog wel een bijkantoor
heeft, wordt er gefluisterd dat ook dit kantoor zal verdwijnen en
omgezet zal worden in een agentschap. We hopen echter dat dit
kantoor voor het dorp Gorssel behouden blijft.

De lezer zal begrijpen dat we niet voor niets deze inleiding hebben
geschreven. We vonden namelijk in het brievenboek van 1870
(archief gemeente Gorssel) op 11 december een brief van de direc-
tie van de Staats spoorwegen, gedateerd 9 december 1870, met een
aanbod aan het gemeentebestuur om de telegraaflijnen van de
Spoorwegen voor het publiek open te stellen, mits de gemeente voor
de besteding en bezorging van de telegrammen zal zorgdragen.
Burgemeester en wethouders waren blijkbaar nogal vooruitstre-
vend en besloten op 29 december 1870 het genoemde aanbod aan
de raad voor te leggen met een gunstig advies, terwijl er bovendien
een mogelijk dienstverband zou kunnen ontstaan met de persoon
die bereid zou zijn de telegrammen te bezorgen. Inmiddels zou de
wethouder S.C. Klinkhamer:
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1.Nagaan of een telegraafdienst tot de wenselijkheden behoort.
2. Uitzien naar een persoon, die genegen is telegrammen te bezor-
gen.
Ter informatie nog het volgende. De"morse"-telegrafie was al
sedert 1837 bekend en werd vanaf 1847 in Nederland toegepast.
In 1852 werd dit opgenomen in de Rijkstelegraafdienst en later
werd dit PTT.

Hoe ging het nu verder in onze gemeente? Dat ging nog tamelijk
vlot, want op 18 januari 1871 werd door de raad, op voorstel van
burgemeester en wethouders, besloten van het aanbod der
Staatsspoorwegen gebruik te maken door het aanstellen van een
besteller tegen een vast tarief en voorzien van een onderschei-
dingsteken. Het college van burgemeester en wethouders wordt
gemachtigd tot het aanstellen van een geschikt persoon met de
bepaling om, wanneer het mocht blijken dat het bestelloon geen
genoegzame beloning voor de besteller opleverde, te gelegener tijd
een voorstel tot bezoldiging de raad aan te bieden. Op 24 januari
1871 heeft het college van burgemeester en wethouders de zaak al
rond:
1. Als besteller wordt voorgesteld Jan Veldink, dagloner, woonach-
tig in de nabijheid van het stationsgebouw. (Veldink woonde
namelijk op De Vossebelt aan het Middenbospad. Door aanleg
van de spoorlijn werd zijn huis afgebroken en aan de oostzijde
van de spoorlijn herbouwd.)

2. Tevens werd bepaald, dat hem een pet zal worden verschaft,
waarop het woord "Telegraaf" zal staan en bovendien krijgt hij
een lederen tas.
Verder wordt besloten:

3. aan de heer burgemeester op te dragen de heer stationschef uit
de nodigen om de besteller de behulpzame hand te bieden;

4. de voorzitter te verzoeken een instructie op te stellen, met het
verzoek het concept bij de heren wethouders rond te zenden en
het oordeel van de stationschef in deze in te winnen;

5. een voorstel aan de raad te doen, indien blijkt dat beloning
genoegzaam is. (De voorgestelde beloning vonden we ter';l.g in
een brief aan de directeur-generaal van de Maatschappij tot
Exploitatie van de Staatsspoorwegen van 20 januari 1871. Het
voorstel luidde als volgt: bezorgen van de telegrammen: 25 cent
van de bestelling van een telegram binnen drie kilometer vanaf
het station Gorssel; 50 cent van drie tot en met zes kilometer; 75
cent voor verdere afstand.)

In de volgende maanden vinden we niets meer over dit onderwerp,
maar op 14 augustus 1871 komt het bericht binnen van eerder ge-
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noemde directeur-generaal, waarbij hij akkoord gaat met het
tarief van het bestelloon en dat de regeling met ingang van 1 sep-
tember 1871 in werking zal treden.
Dan blijkt plotseling dat de stationschef bezwaar heeft gemaakt
tegen deze voorlopige regeling voor het bestellen van de telegram-
men. Wethouder Klinkhamer wordt verzocht met genoemde chef
deze kwestie te bespreken. Uit deze besprekingen, die vanafjanu-
ari tot augustus werden gevoerd en nergens zijn vastgelegd, ko~t
nu plotseling een vaste bijdrage van f 25,- per jaar om de hoek kIJ-
ken ten behoeve van de "Telegraafbode" Jan Veldink.
Waar schijrilijk had de burgemeester de opdracht een bijdrage in
deze kwestie te vragen van de meest belanghebbenden want op 14
augustus 1871 deelde hij mede dat door verschillende belangheb-
benden een som van f 25,- werd uitgetrokken ten behoe~e van de
telegraafbode Jan Veldink. Pas in het jaar 1907 werd dit bedrag
verhoogd tot f 30,- per jaar.
Of de ingangsdatum stilzwijgend is verschoven van 1 september
1871 naar 1 januari 1873 is voor ons een vraag gebleven, want
we lazen op 28 januari 1873 in de vergadering van het college
van burgemeester en wethouders "Telegraafbode toe te kennen
f 25,- per jaar en dit voor te stellen aan de raad". .
Inmiddels was er op 13 juli 1871 ook een verzoek bmnengekomen
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Laren omtrent een telegraafdienst vanaf het station Laren naar
het dorp Almen. Ook hier werd op deze~fdevoorwaarde? medewer-
king toegezegd, hetgeen resulteerde m een vaste bijdrage van
f 15,- per jaar. Hoewel de vaste bijdrage in q-orssel in 1907 werd
verhoogd tot f 30,- per jaar, bleef de vaste bijdrage voor het dorp
Almen op f 15,- staan.
Uit het vorenstaande blijkt dat Jan Veldink de eerste telegrambe-
steller is geweest in onze gemeente en da~ de familie Veldi~k dit
heeft voortgezet tot in onze dagen, als bnevenbesteller, bneven-
gaarder C.q. posthouder van het postage~tschap te Joppe. Maar
aan het Middenbospad woont nu geen Veldmk meer.
Van de eerste telegrambesteller weten we nu voldoende, maar de
telefoon is nog buiten beschouwing gebleven. ~eze is ook van lat~-
re datum; in 1876 uitgevonden door Bell en in 1877 ~oegepast m
Boston en in Berlijn, in 1878 gevolgd door Londen en lil 1879 door
Parijs.
Thans kunnen we ons bijna niet meer voorstellen hoe de wereld er
uit zou zien zonder telefoon om dan nog maar niet te spreken over
de fax en andere moderne communicatiemiddelen. In ons land vin-
den we de telefoon in het jaar 1880. In dat jaar werd in Amster-
dam concessie verleend voor de aanleg van het telefoonnet.
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Brievenbestellers /postbodes van voor de eerste wereldoorlog. De post werd
toen nog lopende rondgebracht. De fiets werd bij uitzondering gebruikt.
Van links naar rechts: A. Hietbrink; vermoedelijk Witteueen; H. Udink; W.
Floors; A. Bleumink en H. Bargeman.
Links op de borst droeg men een koperen plaat van de P. T. T. Op de ach-
tergrond nog vaag te zien de huizen van Berends van Loenen en J. v.d.
Meij. Bij de bomen is nu het gemeentehuis.

Vijftien jaar later waren al verschillende steden met elkaar ver-
bonden. De Telegraaf- en Telefoonwet van 1904 regelde de staats-
exploitatie, die in de loop der tijd de particuliere netten overnam.
De steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vormden een uit-
zondering en werden pas in 1941 overgenomen.
In het in Ons Markenboek, 13e jaargang nr. 4 (oktober 1995) op
bladzijde 6 verschenen artikel, waarin we de belofte deden op het
onderwerp "aanleg van telefoon" terug te komen, zagen we dat in
1895 vergunning werd aangevraagd voor het plaatsen van tele-
foonpalen voor de aansluiting op het telefoonnet van Nederlandsch
Mettray te Eefde. Wanneer volgde de aansluiting van het gemeen-
tehuis op het telefoonnet?
Na enig zoeken vonden we in de notulen van de raad van 3 sep-
tember 1907 dat bij de rondvraag door de voorzitter de vraag
werd gesteld of de raad het wenselijk zou achten, dat het gemeen-
tehuis zou worden aangesloten op het telefoonnet. Na enige
bespreking wordt besloten hiertoe over te gaan. Met de stem van
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de heer Plekkenpol uit Harfsen tegen werd tot aansluiting beslo-
ten. De gemeentesecretarie was op dat tijdstip nog gevestigd in
het raadhuis te Eefde. In 1914 werd de secretarie overgeplaatst
naar het gemeentehuis in Gorssel en daar kwamen toen twee toe-
stellen te staan: de gesprekken kwamen binnen bij de secretaris
en konden worden doorverbonden met het toestel van de burge-
meester. Dit is zo gebleven tot 1939, toen de eerste verbouwing
van het gemeentehuis plaatsvond en alle afdelingen met een eigen
toestel konden worden bereikt. (Tot 1939 kwamen alle gesprekken
binnen bij de secretaris, die onophoudelijk werd gestoord met tele-
foon voor gemeentewerken en arbeidsbemiddeling met de werkver-
schaffing en steunverlening. Er waren toen meer dan 200 werklo-
zen ingeschreven. En dat allemaal op één telefoon!)
In 1945 nam het telefoonverkeer een grote vlucht, zodat thans een
groot deel van onze bevolking telefonisch is te bereiken.
Bij ons onderzoek in de notulen van de raad van 1907 vonden we
het volgende. In de raad van 31 oktober 1907 werd er gesproken
over een telefoon- en telegraafkantoor te Gorssel. De heer Roe-
terdink deed dan enige mededelingen omtrent de telefonische aan-
sluiting van het hulppostkantoor van Gorssel. Naar aanleiding
hiervan werd besloten dat de heer Wiltink en gemeentesecretaris
De Graaf een nader onderzoek ter plaatse zullen instellen en aan

Het eerste postkantoor met als kantoorhouder / brievengaarder J.A. Loman.
Links het assurantiekantoor Lman, kleinzoon van voormelde kantoorhou-
der. Het huis rechts is thans meubelzaak Renneboom (hoofdstraat 39).
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de raad verslag hiervan uitbrengen. Dit onderzoek vond plaats op
12 december 1907 en beide heren hebben zich gewend tot de brie-
vengaarder J.A. Loman, die blijkbaar het hulppostkantoor
beheerde. Men ging ervan uit dat dit kantoor de aangewezen
plaats was voor een telefoonkantoor en beide heren hebben dit
kantoor in "oogenschouw" genomen, zoals plechtig staat vermeld
in genoemde notulen. Zij vonden dat deze lokaliteit meer dan vol-
doende aan de gestelde eisen voldeed. Uit een gesprek met de heer
Loman bleek echter dat deze bereid was de telefoon te beheren,
doch daarvoor een beloning verlangde van f 100,- per jaar, terwijl
de meubilering van het kantoor ten laste van de gemeente zou
moeten komen.
Nadat de raad van dit verslag in kennis was gesteld, besloot zij
goed te vinden deze kwestie wat aan te houden om intussen uit te
zien naar een telefoonhouder , die het voor minder zou willen doen.
Vermoedelijk wilde niemand de heer Loman onder zijn duiven
schieten, want op 30 januari 1908 deelde de gemeentesecretaris
mede dat hij opnieuw had geïnformeerd bij de heer Loman, maar
dat deze bleef bij f 100,- per jaar bij een openstelling van 8.00 -
11.00 uur, 12.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur. Inmiddels
was er ook een schrijven van de Inspecteur der Posterijen en Tele-
grafie te Zwolle binnengekomen op 25 februari 1908, waarbij
deze verschillende wenken gaf voor het op te richten telefoonkan-
toor . Nadat de raad deze wenken had bestudeerd werd in de ver-
gadering van 2 april 1908 het volgende besloten:
De Inspecteur mede te delen:
1. "dat de Raad waarborgt, dat, behoudens buitengewone omstan-
digheden, eene blijvende vestiging van het kantoor van ten minste
vijf achtereenvolgende jaren op dezelfde plaats in uitzicht staat";
2. "dat van de aangewezen typen, in overleg met den brievengaar-
der, de keus is gevallen op eene achturige openstelling van het
kantoor en wel van 7.30 - 12.30, van 1.30 tot 3.00 en van 5.30 -
7.00 op werkdagen en van 7.30 - 8.30 op Zon- en feestdagen."
Dit raadsbesluit vervolgt:
"Hierna komt aan de orde de benoeming van een telefoonhouder.
Nadat door den Voorzitter tot stemopneming zijn aangewezen de
Heeren Ten Have en Klein Lebbink, wordt overgegaan tot stem-
ming. Deze heeft tot resultaat, dat 9 geldige stemmen zijn uitge-
bracht en wel alle op den Heer J.A. Loman te Gorssel, brieven-
gaarder te Gorssel, weshalve deze benoemd is. Tot diens plaats-
vervangers worden achtereenvolgens en eveneens met algemeene
stemmen benoemd G.M. Loman-Peters en Z. Vreeman, beiden te
Gorssel. Met algemeene stemmen wordt besloten deze benoemin-
gen te laten ingaan met den datum, waarop het kantoor wordt

Het poetkantoor uit 1946 met als kantoorhouder de heer Smeenk. Thans is
hier Bakkerij van Helvoort gevestigd.

Het tegenwoordige postkantoor. Voordien stond hier het huis Nooit-
gedacht.
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geopend en de bezoldigingen te bepalen als volgt:
a. voor den kantoorhouder op f 100,- 's jaars
b. voor de vervangers op f 10,- 's jaars."
Tot zover dit raadsbesluit.
Wie was nu die eerste houder van het hulppostkantoor en tele-
foonkantoor te Gorssel? Jan Albert Loman, geboren te Laren op 25
september 1871, was gehuwd met G.M. Peters en kwam op 17
juli 1907 van Borne. Hij had twee kinderen, te weten Anne Marie,
geboren op 13 mei 1902, en Gerrit Willem Hendrik Jan, geboren
op 4 juli 1904. Het gezin gaat inwonen bij de weduwe Berends
van Loenen, in het gedeelte dat naderhand de winkel van Loois
werd. Het gezin blijft daar niet lang en vertrekt in november 1907
naar het huisnummer 4d, naar het schijnt een nieuwe woning,
thans Hoofdstraat 13. Vandaar vertrekt het gezin naar Hoofd-
straat 39. Dit woonhuis is naderhand omgezet in een winkel van
Van 't Hul, daarna Van Kampen en nu Renneboom. Het kantoor
blijft daar gevestigd totdat er een nieuwe kantoorhouder wordt
benoemd en deze komt op 24 maart 1925 uit Warnsveld. Zijn
naam is Harmanus Smeenk en hij begon zijn kantoor in het huis
Hoofdstraat 17, genaamd Wiltinkhof. Hij bouwde in de jaren der-
tig een nieuw kantoor aan de Hoofdstraat en bij zijn vertrek, in
verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, ver-
koopt hij zijn zaak aan bakker Wesseldijk, thans bakkerij
Helvoort.
Het nieuwe postkantoor verrijst aan de Beukenlaan, hoek
Poststraat en de nieuwe kantoorhouder werd de heer H. Hidding.
Momenteel staat het postkantoor weer aan de Hoofdstraat en we
vertrouwen erop dat in de toekomst dit kantoor niet zal degrade-
ren tot postagentschap, zoals dat in de andere dorpen is geschied.
Wat begonnen is in 1907 wensen we een lang leven toe, een leven
dat zich zal weten te handhaven tot na het jaar 2000.

DE SASSAFRAS

J. W. Boerstoel

Tijdens een fietstocht door leden van de Oudkundige Vereniging
De Elf Marken op 24 augustus 1985 in de prachtige omgeving van
het dorp Almen kwamen we ook onder De Ehze aan de boorden
van het Twentekanaal. Hier stonden en staan gelukkig nog de
bomen en struiken van de "Sassafras Albidum". Sassafras is een
Noordamerikaans-Indiaanse naam en er worden drie groepen
bladverliezende bomen en struiken mee aangeduid, die tot de lau-
rierachtigen behoren. Deze bomen werden hier aangeplant tussen
1920 en 1930.
Hoewel de Sassafras Albidum tot de familie der laurierachtigen
behoort, verliest deze in de winter zijn bladeren, in tegenstelling
tot de hier bekende soorten. De bladeren van de boom zijn ongelijk
gelobd, hebben alle een wigvormige basis en zijn lichtgroen glan-
zend van kleur. In de herfst worden de bladeren als van zo vele
Amerikaanse en Canadese bomen schitterend van kleur: van geel
tot rood met alle mogelijke kleuren daartussen. De Canadese
herfstkleuren zijn eigenlijk te mooi om ze te kunnen beschrijven.
De bomen komen voor in Noord-Amerika (van Maine tot Florida
en van Michigan tot Texas), in China en in Taiwan. Op gunstige
plekken in de Smoky Mountains in North-Carolina kunnen ze
ongeveer 30 meter hoog worden.
De mannelijke en vrouwelijke bloemen groeien aan aparte bomen.
De bomen in Almen zijn van het mannelijke geslacht en dragen
geen vruchten, ze vermeerderen zich hier door wortelopslag. Het
grootste exemplaar zal ongeveer 17,5 meter hoog zijn. Het hout is
geurend en duurzaam, maar wordt ter plaatse alleen voor agrari-
sche doeleinden gebruikt.

Bronnen:
Gemeente-archief, aangevuld door de Nederlandse Algemene
Encyclopaedie van dr. Zondervan.

Uit het gemeente-archie:

Uit de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 febru-
ari 1896 blijkt dat de stukken tot oprichting van ene bakkerij door
G.W. Dommerholt in wijk G kadastraat E. nr 2719 ter visie zijn
gelegd. (Bakkerij Dommerholt, naderhand Stoelhorst, nu Rabo-
bank).
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NOTITIES AANWINSTEN BIBLIOTHEEK (2)

Harm Degenhart H. Schoenmaker

41. Bocholt. Rectificatie
In Notitie 38 "Het Gelders dialect 100 jaar geleden" is in de naam
van de Duitse plaats Bocholt helaas een typefout geslopen.
De juiste schrijfwijze is zoals hier vermeld.

1 Telefoongids PTT Telecom, 34, januari 1990, Deventer Raalte
Zutphen, (o.m. de gemeente Gorssel).

2 Gouden Gids '95 '96,19 Apeldoorn, (o.m. de gemeente Gorssel).
3 Guillermo, J., Landhuizen en kastelen in Nederland, 's-Gra-

venhage, 1990, (o.m. De Voorst gelegen in de gemeente Gorssel),
geschenk L. Veldink.

4 Nieuwe kaart van de gehele Veluwe, Harderwijk, z.j., schaal
1:80.000 (o.m. het aan de IJsel grenzend gedeelte van de
gemeente Gorssel), geschenk L. Veldink.

5 SchooIt, De, Een buurtschap en haar historie, de Schoolt, 1991,
aankoop.

6 Gelderland, Handel - Nijverheid - Land- en tuinbouw - Kunst -
Cultuur - Wetenschap pen - Toerisme - Sport, officiele propa-
ganda-uitgave met medewerking van het provinciaal bestuur
van Gelderland, VVV's en tal van andere autoriteiten en instan-
ties, uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
Huis der Provincie te Arnhem, (het zgn. Gelderlandboek, de
vorige editie dateert van 1940), Amsterdam, 1954, geschenk L.
Veldink.

7 Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Doesburg, tekst en kada-
strale gegevens (tekstboekje), Arnhem, 1988.

8 Old Twello, Het dorp door de jaren heen, z.pl., 1995, met losse
folder, aankoop.

9 Vrede 5 mei 1945, Herinneringen aan oorlog en bevrijding 0 p
't Esveld, Harfsen, 1995, geschenk mw W. Holtslag-Harkink te
Almen.

10 Zaaien & oogsten, Geschiedenis landbouworganisaties (Bath-
men), samengesteld door D.J. Groot Nibbelink, H.H. Niemeijer,
E.J. Lensink en J. Vis, speciaal themanummer van het drie-
maandelijks verenigingsorgaan van de Oudheidkundige Kring
Bathmen (e.o.), z.pl. (Bathmen), 1995, aankoop.

11 Voet dwars, De, Verhalen en herinneringen uit de periode 1940
- '45, nr 1 uit de reeks De Elf Marken van de Oudheidkundige
Vereniging De Elf Marken, gecorrigeerde herdr., Gorssel, 1995.

12 Voet dwars, De, Verhalen en herinneringen uit de periode 1940
- '45, nr 1 uit de reeks De Elf Marken van de Oudheidkundige
Vereniging De Elf Marken, gecorrigeerde herdr., Gorssel, 1995,
inzage exemplaar.

13 Een beschrijving van Antiquariaten & Tweedehandsboek-
winkels in Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Harderwijk, Barne-
veld, Ermelo, Putten, Ederveen, folder, Ede, 1995.

42. Pseudoniemen
Pseudoniemen betekent schuilnamen. Omdat veel auteurs, schrij-
vers, hun werk onder een pseudoniem, een schuilnaam, schrijven,
spreekt men bij schrijvers over een auteursnaam, een schrijvers-
naam. Bij artiesten die optreden onder een pseudoniem, spreekt
men over een artiestennaam.
Een pseudoniem is een aangenomen naam die iemand voert bij
zijn optreden in het openbaar, speciaal als schrijver, met het doel
onbekend te blijven.
In de loop der tijden worden dergelijke namen wel bekend.
Enige schuilnamen uit de Achterhoek zijn:
Bruggink Gait, pseudoniem van G. Bielderman te Laren,
Oet Gelster, pseudoniem van G.A. van der Lugt te Borculo,
Jan Willem uut 't Goor, pseudoniem van D.H. Keuper,
De Hölter, pseudoniem van G. Odink te Eibergen,
Henk Mistel, pseudoniem van G.J.H. Krosenbrink te Corle,
Herman van Velzen, pseudoniem van J.F.D. Roes te Hengelo,
Jan van 'tWesterhof, pseudoniem van AJ. Derking te Borculo,
Derk van den Döker, pseudoniem van D.J. Smeitink te Hengelo,
Joh. Patricius, pseudoniem van H.W. Heuvel te Borculo.

Uit het gemeente-archief:

In de vergadering van de Raad van 7 mei 1828 wordt melding
gemaakt van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland
dat voor wijlen assessor T. Pessink is benoemd tot lid van de Raad
van de gemeente Gorssel J. Lettink.
In de volgende Raad van 11 juni 1828 is bericht ontvangen van de
Gouverneur van de Provincie Gelderland dd 29 april 1828, waarbij
J.A van der Muelen in plaats van T. Pessink is benoemd tot asses-
sor, alsmede deszelfs installatie als zoodanig.
Toen kon men de vlag uithangen, want eveneens in de raad van
11 juni 1828 wordt besloten tot aanschaf van een vlag voor de
toren van Gorssel.
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14 Antoni Christiaan Winand Staring van den Wildenborch, akte
van overlijden, kopie, twee ex., geschenk J. Pasman te Harfsen.

15 Huwelijks-Akte van Hendrik Willem Heuvel en Derkje Wessel-
dijk, kopie, geschenk J. Pasman te Harfsen.

16 Rabobank in Almen nodigt u uit, Open Huis 22/23 juni 1989,
geschenk H. Schoenma ker te Almen.

17 Archief, uitgave van: Oudheidkundige Vereniging "De Graaf-
schap", 1963 en 1966, ruiling.

18 Gelre Bijdragen en Mededelingen (BMG) dl XLIX 49 1949, rui-
ling.

19 Schaorpaol, Den, nr 1/1988, nr 3/1992, geschenk R.H. Weenk te
Eefde.

20 Lubberts, J., De sluis in de vloeddijk te Nijbroek, Geschiedenis
en restauratie, nr 1 in uitgave reeks van de Oudheidkundige
Kring Voorst, z.pl., 1991.

21 Kroniek van den Tweeden Wereldoorlog, Data feiten docu-
menten, samengesteld door G. Ballintijn, Enschede, 1945,
geschenk W. van de Kamp te Epse.

22 Picardt, Johan, Antiquiteten, annales Drenthiae, heerlickheyt
Covorden, Amsterdam, 1660, herdr., Meppel, z.j., geschenk.

23 Streekarchivariaat Gorssel - Lochem - Vorden - Warnsveld,
Jaarverslag 1984, z.pl., z.j.

24 Looper, B., en Mes, H., Tot nut en zegen der arbeidende klasse,
De David Evekink Stichting te Zutphen 1848-1988 van armen-
zorg tot sociale woningbouw, Zutphen, 1988, geschenk J. de
Greeff te Gorssel.

25 Historische steden atlas van Nederland, onder red. van G. van
Herwijnen, C. van de Kieft, J.C. Visser, J.G. Wegner, aflevering
3 Zutfen, tekst M.M. Doornink-Hoogenraad, kaarten Th.
Rothfusz, Delft, 1983, met twee losse kaarten. Algemene over-
zichtskaart schaal 1:2.500 en Kadastraal minuutplan van 1823
schaal 1:5.000, geschenk J. de Greeffte Gorssel.

26 Gelders Archievenoverzicht, onder red. van G. Verbeek,
H.B.N.B. Adam, M.R. Hermans en P.W. van Wissing, Zutphen,
1995, aankoop.
Een overzicht van archieven, zowel van de overheid als van par-
ticulieren, voor zover deze zich in openbare archiefbewaarplaat-
sen binnen de provincie Gelderland bevinden. Bij de Gorsselse
archieven is niet vermeld of met Gorssel het dorp of de gemeen-
te Gorssel bedoeld wordt.

27 Streekplan Oost-Gelderland in de maak, voorontwerpen, z.pl.
(Arnhem), 1975, met losse kaart. De alternatieve voorontwer-
pen van het streekplan in beeld, en met losse doorzichtige
kaart. Wegwijzer voor plaatsnamen.

28 Herziening streekplan Oost-Gelderland, inspraakbrochure over
het voorontwerp, Arnhem, 1985, met losse kaart 1 Herziening
streekplan Oost-Gelderland voorontwerp.

29 Heitling, Willy H. De Achterhoek, Kris kras langs Berkel en
Slinge, 4e dr., Lochem, 1966, aankoop.

30 Achterhoek Magazine, de ontbrekende nummers.
31 Ansichtkaarten, 12 stuks, Gorssel, Deventer, Zutphen en Zwiep.
32 Foto klok van de kerktoren te Gorssel met tekst, uitgegeven

door het Verjaardags fonds van de Hervormde Diaconie Gorssel,
z.j.

33 Hotel Huize "De Rozenhof" Almen (Gld), folder, z.pl., z.j.,
geschenk mw C. Boevé- van Eijsinga te Almen.

In Aanwinsten bibliotheek (1) in OMB 14.1.10 (januari 1996) bete-
kent 1927 - 1952 onder 7: verslag jaar 1952 met een terugblik tot
1927 (Vijfentwintig jaren). De jaarverslagen van 1927 - 1951 bezit
de bibliotheek niet.

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK (3)

H. Schoenmaker

1 Chr. Jongeliedenclub "Timotheus" Almen, Notulenboek vanaf
januari 1953 (20 december 1952 - 29 april 1961) met vier leden-
lijsten. In 1960 is uit de zgn. tussenvereniging Klimop en de jon-
geliedenclub Timotheus ontstaan een gemengde Christelijke
jeugdclub met de naam "Glorie aan Hem".

2 (Chr. Jong. Ver. Obadja te Almen), Notulenboekje van 9 maart
1898 - 3 november 1898. Voorin het boekje staat in rood: 1898.

3 (Chr. Jong. Ver. Obadja te Almen), Notulenboekje van 10
november 1898 - 23 maart 1899. Voorin het boekje staat in rood:
1899.

4 Christ. Jongel. Vereen. Obadja te Almen, Notulenboekje van 7
november 1907 - 4 maart 1909. Voorin het boekje staat in rood:
1907.

5 Christ. Jongel. Vereen. Obadja te Almen. Notulenboekje van 14
augustus 1910 - 22 februari 1912. Voorin het boekje staat: Anno
Augustus 1910.

6 C.J.v. te Almen, Notulenboek 15 augustus 1926 - 15 maart
1928, met een ledenlijst.

7 C.J.C. Samuël te Almen, Jongenskiup, verslagboek van 31janu-
ari 1981 - 7 juli 1984.

8 C.J.C. Samuël te Almen, verslagboek van 21 september 1984 -
10juli 1987.
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9 Hervormde Gemeente te Almen, notitieboekje van B.J. Blik-
man, administratie Jeugd contact, periode 1951 - 1964.

10 Jeugddiensten (Hervormde Kerk te Almen), contributieboekje
van 6 juli 1947 - 17 september 1950 met samenstelling
Commissie op 1 juli 1947 en op 17 juli 19... Op het etiket is ver-
meld: Jeugddiensten D. AaIderink, en zijn de namen M. Uunk
en H. Groot Haar doorgestreept.

11 Jeugddiensten Ned. Herv. Kerk Almen, contributieboekje van
15 oktober 1950 - 14 maart 1954 met samenstelling Jeugd-
dienstcommissie per 1januari 1950.

12 Tussenklup Almen, contributie schrift clubjaar 1973 - 1974 tot
en met clubjaar 1985 - 1986.

13 Archief, uitgave van: Oudheidkundige Vereniging "De Graaf-
schap", 1964 en 1970, ruiling.

14 Almanak voor den landbouwer, uitgave van: Geldersch-
Overijselsche Maatschappij van Landbouw (G.O.M.v.L.), 1937
en 1941.

15 Staatsspoorwegen. Provincie Gelderland Gemeente Gorssel
Lijn A Sectie Nr. 2 Rep. Nr. 388, Koopacte Nr. 15 Grond-
teekening Nr. 130, 132 en 135, in tweevoud te Zutphen 23
februari 1864, verkoper Jan Boschloo, landbouwer, wonende te
Gorssel, overgeschreven ten hypotheekkantoor te Zutphen 15
maart 1864 (betreft aanleg van de Staatsspoorweg van Zutphen
naar Deventer).

16 Akte houdende goedkeuring van oeverconstatering en erken-
ning van de oeverlijn als grens (van de rechteroever van de
Gelderse IJssel) tussen de Staat der Nederlanden en Geërfden
Eschedé en anderen, en kaart, overgeschreven ten hypotheek-
kantoor te Zutphen 6 april 1892.

17 Het Parool, nood-editie voor het IJsselgebied, 20 april 1945.
18 Ons Volk, augustus 194. (laatste cijfer is onleesbaar) nr 11, her-

dr., Eefde, z.j.
19 Graaf, J. de, Uit het archief der marke van Holten, Bijdrage tot

de geschiedenis van het platte land, met eene voorrede van Prof.
Mr. D. van Blom, Zwolle, 1918.

20 Eefde in oude ansichten, Exclusieve kalender (voor het jaar
1896) van volleybalvereni ging Vios Eefde, foto's ter beschikking
gesteld door A.M. de Ruiter, tekst van H.(J.) Jansen (op de
Haar), z.pl., z.j. (1985).

21 Ven, D.J. van der, programmaboekje behorende bij Neerland's
volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelin-
gen met een naspel, z.pl., z.j. (1926). De korte inhoud vermeldt
o.m.: Eerste afdeeling: Sunt Joapikstijd in den Achterhoek en
Het oogstkermis-feest te Hummelo.

22 LangeIer, G., Beelden en stemmen uit Geldersch Laren,
Lochem, 1924, ernstig beschadigd.

23 Graaf, J. de, Uit Gorssel's verleden, Bijdrage tot de geschiedenis
van het platte land, met eene voorrede van Mr. W.H.E. baron
v.d. Borch van Verwolde, (eerste) ongewijzigde herdruk der uit-
gave van 1926, nr 10 van de Arnhemse herdrukken,
Herdrukken van zeldzame en belangrijke werken op het gebied
der Nederlandse topografie, Arnhem, 1968, geschenk H.J.
Jansen op de Haar te Eefde.

24 Spiegel Historiael, enige complete jaargangen en losse num-
mers, geschenk J.C. Flohil te Almen.

25 Achterhoekse Almanak, jaargangen 2 - 6, 9 en 10
(1987 - 1991, 1994, 1995), geschenk R.H. Weenk te Eefde.

26 Klomp, R.G., De paardetrams in Zutphen, Eefde en Warnsveld,
Zutphen, z.j. (1984).

27 Harenberg, J., Kastelen rond Zutphen I, een deel in de Kleine
Monumenten Reeks, Zutphen, 1987, (o.m. De Voorst, Den Dam,
't Joppe en Dorth, alle gelegen in de gemeente Gorssel).

28 Haverkamp, 0., En Nederland lacht, 6e deeltje, Folkloristische
vreugden en vreugde volle folklore uit de provincie Gelderland,
Naarden, 1947.

29 Haverkamp, 0., En Nederland lacht, 7e deeltje, Folkloristische
vreugden en vreugde volle folklore uit de provincie Overijsel,
Naarden, 1948 (op de stofomslag is vermeld: Deel 5).

30 Boschloogica, uitgave van: volksstammetje Boschloo, nrs 1 - 16
(1980 - 1996) met registers.

Trefwoordenregister Boschloogica nrs 1 - 5.
Index Boschloogica jaargangen 1 - 10 (zonder de vaste rubrieken
en de korte berichten).
Boschloogica- index jaargangen 11 - 15.

De aanwinsten 14 - 18 zijn een geschenk van G. Boschloo, Enk-
weg 1, Gorssel.
De aanwinsten 19 - 22 zijn een geschenk van M.W. Enserink te
Rheden.
De aanwinsten 26 - 29 zijn een geschenk van L. Veldink.
De aanwinsten onder 30 zijn een geschenk van de familie
Boschloo, Eefdese Enkweg 2 te Gorssel.
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.
Tevens zijn dan leden van de werkgroep genealogie aanwezig.

Alle schenkers hartelijk dank!
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M. W. Enserink

Tilanus zei: "Eerst orde en rust, en dán praten. Nederland verzaakt
zijn roeping en plicht jegens Indië wanneer de punten van
Linggadjati aanvaard worden en wanneer wij de 70 millioen zielen
overleveren aan anarchie en chaos, en hun den rechtsstaat ontne-
men".
Jan Schouten zei onder meer: "De regering verzuimde kloek en waar-
dig voor het wettig gezag te strijden. Het is volslagen onjuist het zo te
stellen, dat AR en CH de koloniale verhouding terugwillen. Op grond
van onze beginselen zijn wij de meest positieve voorstanders van de
staatkunde die voldoet aan vrijheid en zelfstandigheid van de
Indische volken, gepaard gaande met het bevoegde gezag van de een-
heid van het Koninkrijk. Kan men het gezag dat zich in Indië
opwerpt aanvaarden? Is er gezag van de zijde der republiek, is het
erkend door de volken daar en heeft het geleid tot een geordende
gang van zaken? Haar oorsprong en ontwikkeling leren dat de repu-
bliek is opgelegd en dat zij zich tracht te handhaven met terreur, inti-
midatie en vrijheidsberoving. De republiek kan niet eens de wapen-
stilstand invoeren en handhaven."
Ook de Partij van de Vrijheid heeft haar protest laten horen, hoewel
deze haar standpunt wel wat anders fundeert. Maar ook zijn er veel
in de pas opgerichte Partij van de Arbeid, vooral die iets meer van
Indië afweten, die zich lang niet met de gang van zaken kunnen ver-
enigen.
De schrijvende jongeling veronderstelt: "De regeering zal het ontwerp
der Commissie-Generaal goedkeuren en dan zal het volk wel zijn
stem moeten laten horen. Hoezeer is het te hopen dat de meerderheid
van ons volk de ogen open zal hebben; de grote vraag zal dan zijn hoe
de Rooms-Katholieken dan uit de hoek willen komen, want die zijn
het niet geheel met elkaar eens." Hij besluit met: "Eer aan wie eer
toekomt. Hulde aan onze jongens die van geen opoffering afkerig zijn
om rust en recht te brengen waarnaar onze rijksgenoten met verlan-
gen uitzien. Het is jammer voor hen dat dit thans nog door blanken
gebracht moet worden, maal' wanneer de koloniale gedachte buiten
onze gedragingen gebannen wordt, kan het toch niet anders, of de
Hollanders verwerven zich de oprechte dankbaarheid en erkentelijk-
heid van hun bruine rijksgenoten. Intussen pikken de Engelsen voor
millioenen aan rubber!"
De brief is verzonden aan korporaal Theunis van den Berg, sergeant
Dirk van den Berg, korporaal Piet van den Berg (drie broers), soldaat
Wim Bruil, soldaat A. Gijsbers, schrijver 1e klas Henk Jansen,
vaandrig Wim Kamphuis, korporaal Johan Kettelerij, marinier
D. Jan Kruissink, soldaat D.W. Migchelbrink, soldaat A. Noppers,
soldaat Jan O. Spierenburg en soldaat A. te Wies, allen in Indië, en
soldaat J.F. Timan, nog in Holland.
Sommigen reageerden snel; hun brieven gingen van hand tot hand.

"ONS INDIË" (3)

Oorlogsvrijwilliger! Wie de naam bedacht heeft, is moeilijk na te
gaan; zeker is dat hij niet de schoonheidsprijs verdient en het woord
is dan ook niet in het woordenboek terecht gekomen. Toch wist zo'n
vijftig jaar geleden iedereen wat OVWbetekende. En ook welke oor-
log bedoeld werd: evenals vele landen waren ook wij in oorlog met
Japan. Zij hadden "ons Indië" gestolen, onze mensen in kampen opge-
sloten of vermoord, of afgevoerd naar Birma om langs de spoorlijn de
dood te vinden.
OVW'ers, ook uit de gemeente Gorssel, waren in het algemeen jon-
gens die het als hun ideaal zagen om Indië voor ons land te behouden
en het onrecht dat de bevolking werd aangedaan te bestrijden. Zo
zagen zij dat en daarom was deze oorlog in hun ogen onvermijdelijk,
in elk geval defensief. Zelfs de dienstplichtig naar Indië gezondenen
waren merendeels met deze goede gedachten bezield, zoals ook over-
vloedig blijkt uit hun brieven. Uit de bewaard gebleven corresponden-
tie enkele citaten.
Laten we beginnen met enkele stencilbrieven uit Eefde en Almen uit
kerkelijke kringen: de gerefomeerde kerkeraad en de ,Jongelingsver-
eniging" Eefde-Gorssel en de hervormde kerkeraad van Almen-
Harfsen.
Op 4 december 1946 maakt de secretaris van genoemde jongelings-
vereniging "Calvijn" bekend dat de leden om beurten stencilbrieven
zullen schrijven om het contact met de leden in den vreemde te onder-
houden. Hij begint met een overzicht van de situatie die is ontstaan
na het "akkoord van Linggadjati" in oktober 1946, dat nog moet wor-
den goedgekeurd door de Staten-Generaal.
De "Indische kwestie" is dikwijls onderwerp van bespreking op de
avonden van de jongelingsvereniging. Vooral na de terugkomst van
de Commissie-Generaal zijn in het land de gemoederen van voor- en
tegenstanders hevig in beweging gekomen. "Meer en meer begint het
tot ons volk door te dringen dat Van Mook en Schermerhom en con-
sorten ons Indië zoo goed als verkocht en verraden hadden. Protesten
laaien overal op. De AR en CH hebben een groote bijeenkomst gehou-
den, die ook door de radio is uitgezonden, en inmiddels door tal van
andere protestvergaderingen gevolgd is".
Tilanus en Jan Schouten hebben de handelingen van de Com-
missie Generaal ten sterkste afgekeurd; "de regering mag de concept-
overeenkomst van Linggadjati niet aanvaarden. Het Koninkrijk, de
Kroon en de levensbelangen van de volken van Indië zijn in groot
gevaar".
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DE OUDE POSTWEG NABIJ 't RIJSSELT

W.g. AG.J. ten Velde
H.G. Martens
J. Leemreize
J.W. Eggink
J. Loman

W.g. J.A van Hasselt

H.J. Jansen op de Haar

In de raadsstukken van 11 maart 1863 vonden we het volgende
proces verbaal:

Op heden den zevenden Maart achttienhonderd drie en zestig zijn
voor ons Mr. Jacob Adriaan van Hasselt, Burgemeester, woonach-
tig in de gemeente Gorssel, verschenen ....
Johannes Antonius Gerhardus ten Velde, landbouwer, woonachtig
in de buurtschap Eefde;
Hendrikus Gradus Martens, landbouwer;
Jan Leemreize, dagloner;
Jan Willem Eggink voor zijn vader Albert Eggink, landbouwer;
Jan Loman, landbouwer, allen woonachtig in de buurtschap Eefde;
ter kennisgevende, dat zij met het oog op den aangekondigden ver-
koop van een gedeelte van den Ouden Postweg, kadastraal bekend
Sectie C nr 38 en het Besluit van den Raad dezer Gemeente d.d.
18 February j.l., houdende verklaring dat dit stuk niet meer ter
openbare dienst bestemd is, en na kennisneming der betrekkelijke
Publicatie d.d. 7 Maart j.l., bezwaren inbrengen tegen bovenge-
noemd Raadsbesluit, als zijnde het opheffen van den weg voor hen
bezwaarlijk, daar geene anderen uitweg naar Zutphen, zonder gel-
delijke opofferingen voor hen bestaat.
Van welke bezwaren dit Procesverbaal door ons is opgemaakt en
getekend.

In de eerstvolgende raadsvergadering van 11 maart 1863 onder
punt 5 van de agenda wordt dit bezwaarschrift besproken en we
nemen de notulen van deze vergadering over:
5. Gehoord de voorlezing van het Procesverbaal opgemaakt door de
Voorzitter, ten verzoeke van AG.J. ten Velde, R.G. Martens,
J. Leemreize, J.W. Eggink voor zijn vader A. Eggink en Jan
Loman, allen ingezetenen uit de buurtschap Eefde, houdende
bezwaren tegen het ter algemeene kennis gebragt raadsbesluit
van den 18 February 11. nr 4a, waarbij overeenkomstig art. 230
der gemeentewet is verklaard een stukj e weiland gelegen in de
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Kadastrale gemeente Gorssel, sectie C nr 38, vroeger openbare
weg, ter openbare dienst niet meer bestemd te wezen - en welke
bezwaren hierin bestaan, dat door de opheffing van dien weg hun
financiële schade wordt toegebragt, vermits het de eenigste uitweg
is om zonder geldelijke opofferingen naar Zutphen te kunnen
komen.
Overwegende:
dat hoezeer bedoeld stukje grond een gedeelte uitmaakt van den
weg voorkomende sub nr 162 op het tableau der wegen van de 3de
klasse, behorende bij het reglement op de buurtwegen in
Gelderland, goedgekeurd bij Zijne Majesteits besluit van den
25 February 1823, nr 30, de passage over hetzelve door de Beek
sedert van lieverlede in onbruik is geraakt en thans reeds langer
dan het derde eener eeuw geheel is vervallen; dat bij de herziening
van de tableaux der buurtwegen in 1838 den voorschreven weg
Sub nr 184 dan ook is omschreven als lopende uit den Straatweg
bij den Wolzak langs Meijerink en Hungerink naar de Rijsselsche
Hoek en dus niet meer tot aan de Beek, welke toen evenals thans
niet anders dan over bruggen van particuliere grondeigenaren in
de Rijsselsche Hoek kan worden gepasseerd - tegen welke om-
schrijving bij de oproeping ingevolge besluit van Heeren Gede-
puteerde Staten d.d. 24 juni 1843 nr 44 hoegenaamd geen bezwa-
ren zijn ingebragt.
In aanmerking nemende dat bij aldien de reklamanten en het
tegenwoordig gebruik der particuliere bruggen eenige belemme-
ringen mogten ondervinden, dan steeds ten hunnen dienste is den
openbare weg lopende langs Rijsselt, Wassink en Altena naar den
Straatweg.
Is met algemeene stemmen besloten:
Het Raadsbesluit van den 18 February 1863, nr 4a, waarbij een
stukje weiland, vroeger openbare weg, gelegen in de Kadastrale
gemeente Gorssel en bekend Sectie C nr 38, niet meer ter openba-
re dienst bestemd is verklaard, te handhaven. En zal dit besluit bij
extract aan de reklamanten worden medegedeeld."

Tot zover dit besluit van de raad, dat voor zichzelf spreekt. Voor de
nieuwsgierige lezer voegen we een kaartje bij, waarop het
betreffende stukje weiland is aangegeven.

Bron: Gemeente-archief van Gorssel, notulen van de raad in 1863.

Leden: R. Boschloo,Hogenkampsweg3, 7218 BTAlmen
(teL0575-431261)
C. Bremers, Hoefslag 12
7213BWGorssel (tel. 0575-493428)
P.R. de Jonge, Lochemseweg33
7214Re Epse (teL 0575-493143)
H.A.Klein Ovink,Wittendijk 6,
7216PL Kring van Dorth (tel. 0573-221317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3,7211 AGEefde
(teL0575-515761)
J. Pasman, Heideweg 14, 7217TE Harfsen
(tel. 0573-431248)
A.M.de Ruiter, Joppelaan 14, 7213NC Gorssel
(tel. 0575-492139)

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

Redactiecommissie:
Voorzitter: A.M.de Ruiter, Joppelaan 14, 7213Ne Gorssel

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

(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 in-
zage 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 lidmaatschap eventueel opzeggen aan het einde van het vereni-
gingsjaar met een opzegtermijn van 4 weken. Het verenigingsjaar
loopt van 1januari - 31 december.
Ter betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezon-
den. 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 toe-
gezonden. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris a f. 10,-
per nummer.
Publikatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen
toegestaan met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de
redactiecommissie.
Gelieve kopij voor Ons Markenboek te zenden aan een der leden van
de redactiecommissie.
Getracht wordt Ons Markenboek 4 keer per jaar te doen verschijnen.


