
ISSN: 0169-5819

ONS MARKENBOEK
. . . .. . . . . . ~....................

. . . . .. . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . , .
. . . .• . . . ... .• . .. ..--.__ ...

Gorssel, oktober 1996
14e jaargang, no. 4



ONSMARKENBOEK

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

--,.- - _ ..•
...~7-- ,.
'l

,'\ Ma,.I, H..,.,.",,"

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,
7214 RKEpse (tel. 0575-493037)

Penningmeester: H. Schoenmaker, Blauwedijk 8
7218 BKAlmen (tel. 075-492139)
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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Nieuwe burgemeester
Een van harte proficiat voor de heer N. Meerburg die per medio
september 1996 de nieuwe burgemeester van Gorssel is als opvol-
ger van de heer W.J.P. van Natten. Het bestuur hoopt op een fijne
en goede samenwerking en voor al onze problemen en wensen een
willig oor. Het eerste contact hebben wij inmiddels gelegd.

De Voet Dwars
Met het oog op de aanstaande feestdagen (geschenken!) maken wij
u erop attent dat er nog een beperkt aantal van ons boek over
Gorssel in de Tweede Wereldoorlog beschikbaar is.
De kosten van het boek (herdruk) zijn onveranderd f. 35,- per
exemplaar. U kunt zich voor aankoop wenden tot de boekhandela-
ren Bechtle in Gorssel, Boeltjes in Almen en Snellenberg in Eefde.
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het secretariaat in
Epse.

Lezing/dia-avond
Op donderdag 28 november 1996 zal de heer G.B. Grootjans uit
Borculo voor ons een avond verzorgen met als titel "Midwinter".
Hierbij komen aan de orde de winterfolklore in Oost- en Noord
Nederland, winteraardigheden en -narigheden, een winter dia-
klankbeeld en een in beeld gebrachte wintervertelling.
Plaats: Ons Huis te Almen. Aanvang 20.00 uur.

Financiën
Helaas hebben wij moeten constateren, dat per. 1 september nog
niet alle leden hun contributie hebben betaald.
In verband met onze financiële positie dringen wij nogmaals aan
op spoedige betaling. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u
allen de contributie jaarlijks per machtiging betaalt; op die manier
ontstaan er geen achterstanden en heeft een ieder tijdig aan zijn
verplichtingen voldaan.

Sponsoring
Wij hebben besloten om in ons periodiek geen advertenties te ver-
kopen, doch alleen vermelding per dorp van de namen van onze
sponsors.
De eerste sponsors zijn gevonden en wij zijn hen zeer dankbaar
voor hun hulp. Het draagvlak wordt groter en wij kunnen het lid-
maatschap voor een ieder betaalbaar houden.
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Uiteraard kunt u of uw bedrijf zich ook spontaan bij onze penning-
meester melden. Bij voorbaat onze dank!

Ons Markenboek
Samen met de redactiecommissie zijn wij bezig om de omslag van
ons periodiek wat te stroomlijnen. De tekst moest in verband met
wijzigingen in bestuur en contributie aangepast worden en dit
hebben wij aangegrepen om de gehele omslag nog eens tegen het
licht te houden.
Uitgangspunt hierbij is, dat er geen extra kosten worden gemaakt.
Wellicht dat u met ingang van 1997 dus een wat gemoderniseerd
periodiek in de bus krijgt.

Het Richtershuis

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 25 november
1996 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

H.J. Jansen op de Haar

In een oude map vonden we een lied dat in 1923 werd gepubli-
ceerd door de muzikale plaatselijke dichters P.J. Plant en H.W.
Dolleman, beiden zeer bekend in de plaatselijke muziekverenigin-
gen.
Bijna driekwart eeuw later heeft dit lied zijn betekenis nog niet
verloren en is het nog net zo actueel als in het jaar 1923. Het
betreft namelijk de annexatie van het dorp Eefde. Alleen zijn er
thans twee kapers voor onze gemeentegrenzen verschenen. Niet
alleen Zutphen, maar ook Deventer meent aanspraken te kunnen
maken op een stukje platteland van de gemeente Gorssel. Waar
dit liedje dus spreekt van Zutphen, dient thans Zutphen en
Deventer te worden gelezen. Door de actualiteit menen we het
thans te moeten publiceren. Wij vinden het niet eerlijk dat de
"overval" op onze gemeente zich juist ging toespitsen in het burge-
meesterloze tijdperk.
Juist op het moment dat we dit stukje gingen schrijven lazen we
tot onze grote vreugde dat de heer N. Meerburg uit de gemeente
Dalen is benoemd tot burgemeester van Gorssel. Met ingang van
16 september 1996 is dus het college van burgemeester en wet-
houders weer voltallig en we hopen van harte dat dit college opge-
wassen zal zijn tegen de genoemde kapers.
In de tiende eeuw waren het de Noormannen die roet in ons eten
kwamen gooien en nu, in de twintigste eeuw, zijn het de Noor(d)-
en Zuidmannen die azen op een stuk grond van ons mooie platte-
land.
Een goede raad aan ons gemeentebestuur: "Let O.puw land!", want
het geven van één vinger kost vaak een héle hand!
Hieronder volgt het lied dat geschreven werd tegen de annexatie-
plannen van het jaar 1921.

Wij willen Eefde houden

De annexatieplannen,
Die Zutphen heeft beraamd,
Die staan elk Gorssels burger
In d'eerste plaats niet aan.
We zullen 't plan bestrijden
Tot in den laatsten stond;
We zullen elkander helpen
En roepen luid in 't rond:
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We willen Eefde houden
Dat staat bij ons steeds vast.
We geven het niet over!
Pas op als Zutphen tast.

En onze Burgemeester
Staat 't allerminst ook aan.
Hij denkt dat zal wel kunnen,
Maar lang niet altijd gaan.
Hij zegt dat Gorssel Eefde
Is altijd één geweest
Om nu de grens te wijz'gen
Dat krenkt ons nu het meest.
We zullen man aan man staan
En strijden voor dat één
Dat Gorssel niet verscheurd wordt.
Neen, Zutphen krijgt geen steen.

Ik geloof, om de belasting
Is Zutphen het te doen.
'k Wed, zeker ik het goed heb,
Want wij Zijn niet zo groen.
d'Amovan niet rendeerde,
Dat ligt toch niet aan ons;
We werkten altijd mede
Want stuurden zilverbons,
Vijf honderd stuks te samen
Dat is geen kleinigheid,
Als bewijs van medewerking
Want Zutphen had een strijd.

Te willen annexeren
Staat Zutphen lang niet mooi
En dan te willen kiezen
Ons Eefde als haar prooi!
W'ontplooien de banieren
En ieder die dat ziet,
Begrijpt onze bedoeling:
Afgeven doen we 't niet.
We willen Eefde houden,
Dat is ons aller leus.
We kunnen ons best redden
Zonder Zutphen, dat is heus.
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Nu Gorssel, Eefde, Epse
En Harfsen, Kring van Dorth,
Ook Almen moet ons helpen,
Dat Eefde geen Zutphen wordt.
Al is ons Eefde bloeiend.
Dat Zutphen heel goed ziet,
Maar kan nog heel lang loeren
Want krijgen doet ze 't niet.
Ze moeten zich maar troosten
En schikken in hun lot.
Nu Zutphen, 'k wil je groeten,
Die woorden zijn tot slot.

Tekst: H.W. Dolleman
Muziek: P.J. Plant

Uit het gemeente-archief:

Uit de Gemeente Raad van 27 februari 1896: behandeld werd een
schrijven van J. Stormink te Epse en anderen (agendapunt 5) tot
verbetering van de zandweg "Wilgerstraat" en de weg van de
Pessink naar het Bussink of Pasman. Het verzoek wordt ter
behandeling in handen gesteld van Burgemeester en Wethouders.
Uit dezelfde vergadering:
punt 7a. Verzoek van G. ter Meulen e.a. te Eefde om verhoging
van het loon van de veldwachters. Het loon blijkt f 425,= per jaar
te bedragen + f 50,= kledingtoelage. Volgens de Raad is dit loon
niet onbillijk. in vergelijking met andere gemeenten en het verzoek
wordt dan ook, evenals in 1894, afgewezen.

Uit de Gemeente Raad van 25 augustus 1896 nr 7:
De gemeentesecretaris J. Veurman is benoemd tot secretaris van
de gemeente Hengelo (0) en werd per 28 juli 1896 eervol ontslag
verlleend. De plaatsvervangend secretaris C.A. Besier wordt met
algemene stemmen tot secretaris benoemd.

Uit de Gemeente Raad van 22 december 1896 nr 55.
Voorgesteld wordt een gratificatie toe te kennen aan de rijksveld-
wachter-brigadier-titulair W. Boeiye in verband met ziekte en
overlijden van de gemeenteveldwachter G.J. Schut, die hij gedu-
rende 7 maanden heeft vervangen.
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JOAN DERC VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL
GEBOREN 1741- OVERLEDEN 1784

W. van de Kamp

Onze vereniging is in het gelukkige bezit van een deel van het
grafmonument zoals dat heeft gestaan op de rand van het dorp
Gorssel en de Gorsselse heide, ongeveer ter plaatse van het huidi-
ge pand Joppelaan 14-16 te Gorssel.
Zoals beke~d is, werd door de weduwe van Joan Derc, Hillegonda
~nna Bentl~ck, samen met haar vier zwagers een graftombe opge-
r'icht, waarm haar overleden man zou kunnen worden bijgezet.
Joan Derc was in het jaar 1784 overleden en de familie zocht een
waardige rustplaats.
Aan bouwmeester Otto Husley uit Doetinchem, die bekendheid
ha? gekrege~ door onder andere het bouwen van het gemeente-
huis te Gronmgen en gebouw Felix Meritis te Amsterdam werd
opdracht gegeven om een graftombe te ontwerpen. '
Het g~af was een rechthoekige ruimte, die gedeeltelijk in de grond
was UItgegraven. Ervoor was een stenen muur gemetseld met een
smeedijzeren toegangshek. Boven de toegang naar de grafkelder
was een stenen obelisk gebouwd met daarin opgenomen een
~fbeeld~ngvan het wapen van de Van der Capellens, een kruis met
m het Imker bovendeel een kleine kapel. Rond het wapen staat de
tekst "Pietate et Fortitudine", hetgeen vrij vertaald betekent "In
Vroomheid en Dapperheid".

Grafdeel Tombe van der Capellen (Foto C. Bremer)
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Juist dit deel met het familiewapen is na de vernietiging van de
graftombe in 1788 bewaard gebleven en is na enig omzwerven (het
heeft onder andere in de kerk te Gorssel gelegen) bij onze vereni-
ging terechtgekomen en ligt thans opgeslagen in Het Richtershuis
te Harfsen. (Of zou het een deel zijn van het grafmonument uit de
kerk ?) In 1988 hebben wij deze steen tentoongesteld in het
Dorpshuis te Almen, alwaar die veel bekijks had. Eigenlijk zou
deze steen met wapen gerestaureerd moeten worden en een waar-
dige plaats moeten krijgen in onze gemeente. Maar ja, dat gaat
zomaar niet! Blijkens de ervaringen van de gemeente Zwolle bij de
herdenking in 1984, in welke stad Joan Derc in 1784 is overleden,
gaan er nog steeds stemmen in Nederland op die tegen deze vurige
patriot gekant zijn.
Joan ~erc, telg uit een van oorsprong Duits koopliedengeslacht,
had ZIch geschaard aan de zijde van de patriotten die Nederland
naar Frans voorbeeld meer democratisch wilden inrichten. Grote
groepen hadden genoeg van het "droit divin" van de stadhouders
en van het onberekenbare gedrag van de regenten. Daarbij speel-
de, zoals zo vaak en zelfs nog heden ten dage, de godsdienst een
rol op de achtergrond.
Joan Derc ageerde in die jaren zeer sterk tegen de stadhouderlijke
macht, die in het zadel werd gehouden door de Oranjegezinden, de
gevestigde orde. Hij publiceerde in 1781 een zogenaamd democra-
tisch manifest, waarin hij op niet mis te verstane wijze de mis-
standen aan de kaak stelde en een aanval deed op de stadhouder
en zijn helpers. Het manifest werd dan ook alras verboden, doch
desondanks werd het vele malen herdrukt en zelfs in het Frans
Duits en Engels vertaald en uitgegeven. '
Om u een idee te geven inzake de toonzetting laat ik hieronder de
aanhef van het manifest volgen:

Volk van Nederland!

Waarde medeburgers!
Indien Gylieden my, den Schryver deezes, in myn perzoon, den-
kenswyze en particuliere omstandigheden kende, zo zoude ik niet
noodig hebben Ulieden te verzekeren, dat ik geen Fortuinzoeker
ben; dat ik niet alleen nooit eenigerlei Ampten hebbe bekleed,
maar dat ik die zelfs nooit bekleeden noch begeeren kan; dat ik
derhalven volkoomen belangeloos en overzulks geloofwaardig ben
wanneer ik Ulieden betuige, gelyk ik voor den Alweetenden God
doe, d~t niets dan verontwaardiging over den godloozewyze, waar-
op Gyheden verkogt en verraaden wordt, gepaard met eene vuuri-
ge begeerte om, eer dat het voor altoos te laat is, nog eene poging
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tot Ulieder, tot onzer aller redding te doen, my dringen om my tot
Ulieden te vervoegen.
Het is, myne waarde Medeburgers, niet sedert gisteren of eergiste-
ren dat men Ulieden bedriegt en mishandeld: neen! Gylieden zyt,
om niet van vroeger tyden te spreeken, nu sedert byna twee eeu-
wen de speelbal geweest van allerlei heerschzugtige Lieden, die,
onder schyn van voor Ulieder belangen en vryheid te zorgen, niets,
ja zo waar als er eenen God is, aan wie ik wegens dit Schrift
rekenschap zal moeten geeven, volstrekt niets anders beoogd heb-
ben, dan een erflyk juk op Ulieder vrye halzen te drukken.
Vergun my derhalven, dat ik Ulieden uit de geschiedenis onzes
Vaderlands, niet zo als die Ulieden door gehuurde Schryvers of
onkundige, of met vooroordeelen bezette menschen maar al te dik-
werf worden voorgesteld, maar zo als de zaken waaragtig gebeurd
zyn, met weinig woorden, en in een eenvouwdigen en verstaanba-
ren styl moge voordraagen, hoe het er eigelyk mede geleegen is, en
wat men met Ulieden, met ons allen, met Neerlands Volk steeds
heeft voorgehad (enzovoort).

Vermoedelijk heeft hij dit manifest geschreven op Huize Appeltern
aan de Maas, het huis waar zijn vader Frederik Jacob Derk van
der Capellen heeft gewoond tot zijn dood in 1780.
Met dit manifest, anoniem gepubliceerd, kwam eigenlijk een
stroom van dergelijke uitingen op gang: velen wilden een wat
meer democratische maatschappij en waren het gedoe van de
gevestigde orde (stadhouder, adel, regenten) zat. Teveel willekeur
en een afglijden van de rechtsstaat was velen een doorn in het oog
en deze groep van verontrusten kwam samen in de patriottenbe-
weging, met als doel meer verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en
vrijheid te bewerkstelligen. Het is begrijpelijk, dat stadhouder
Willem V niet erg gelukkig was met de inhoud van dit manifest.
De achttiende eeuw werd een zeer woelige eeuw, die uiteindelijk
eindigde in een Franse overheersing.
Stadhouder Willem IV was niet bij machte geweest om de patriot-
tenbeweging in toom te houden en na zijn dood in 1751 ging het
verder met willekeur en het nastreven van eigenbelang. Willem V
was nog te jong voor opvolging (geboren in 1748) en zijn moeder
werd als gouvernante Anna voogdes over Willem. Bij zijn opvoe-
ding werd zij bijgestaan door hertog Lodewijk Ernst van
Brunswijk Wolfenbüttel, die een vertrouweling was geweest van
Willem IV.
In 1759 stierf ook voogdes Anna en kwam Willem geheel onder
invloed van de hertog van Brunswijk.
Ook in deze overgangsperiode kwam het niet tot daden en bleef
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men met alle partijen "schipperen" en dus veranderde er niets in
de Nederlanden en bleven alle misstanden voortbestaan.
In 1766 kwam Willem aan de macht als stadhouder, doch veel
regeringskracht spreidde hij niet ten toon.Hij hield zich meer
bezig met allerlei pleziertjes op alle fronten.
Er ontstonden oorlogen en zeeslagen en het land was vol met intri-
ges en er kwamen stagnaties in de internationale handel, met als
gevolg dat er onvoldoende gelden voor het land beschikbaar
waren. Echter, de feesten en decadente wandel van Willem V gin-
gen wel door (ondanks zijn dominante vrouw, Frederica Sophia
Wilhelmina van Pruisen met, wie hij in 1767 was gehuwd).
Daardoor kregen de patriotten een steeds betere voedingsbodem
voor hun ideeën en zo konden zij steeds driester optreden.
In deze tijd speelde onze hoofdpersoon een grote rol, samen met
andere leden van zijn familie, die op verschillende plaatsen in
locaal of provinciaal bestuur zitting hadden.
Op zich waren de geschriften en de uitingen van Joan Derc best
nog gematigd van toon: een fel revolutionair was hij niet, hoewel
hij dus zeker veranderingen voorstond. Hij wilde eigenlijk het
liefst de gevestigde macht van de stadhouder en de zijnen terug-
brengen en de macht van het volk vergroten, zonder te vervallen
in een soort volksrepubliek.
Na het onderwijs aan de Latijnse school te Den Bosch en eenjuri-
dische studie te Utrecht verbleef hij van 1763 tot 1766 bij verschil-
lende familieleden, onder andere op de huizen rond Zutphen (Den
Dam, De Boedelhof, Het Rijsselt). In 1766 huwde hij met Hille-
gonda Anna Bentinck tot Wittenstein en ging bij zijn schoonfami-
lie inwonen. In 1770 vestigde hij zich in Zwolle. In 1769 kocht hij
de havezate Bredenhorst bij Heino en in 1774 de havezate De Poll
aan de Reest te IJhorst. In 1772 werd hij toegelaten tot de ridder-
schap van Overijssel, na eerdere afwijzingen in Gelderland. Hij
nam nadien als Baron Van der Capellen deel aan de vergaderin-
gen van de ridderschap. Hij nam ook zitting in de Staten van
Overijssel, bedreef daar politiek en probeerde diverse veranderin-
gen in het dagelijkse leven ten voordele van boeren en burgers aan
te brengen.
Zeer bekend zijn de acties van Van der Capellen tegen de zoge-
naamde drostediensten die in onze streek, maar vooral in Twente
tot misstanden hadden geleid. Daar had bijvoorbeeld drost graaf
van Heijden Hompesch een slechte reputatie opgebouwd.
Boeren waren enige malen per jaar (eens bij hooi en eens bij gras)
verplicht om hand- en spandiensten (met mogelijkheid tot afkoop)
te verrichten voor de drost in wiens gebied zij woonden. Deze dros-
ten (of baljuwen genaamd) hadden in de loop der jaren enige
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macht gekregen en genomen, hierbij gesteund door respectievelijk
de bisschop van Utrecht, de Staten van Overijssel en later de stad-
houders. Ze fungeerden als rentmeesters en mochten de boeren
diensten opleggen, die zij echter in de tijd vrijwel geheel uitbouw-
den ten eigen nutte. Zij deden zich voor als kleine heersers en ver-
loren daarbij de eigenlijke functie van drostedienst geheel uit het
oog. Ze gebruikten die diensten voor hun eigen welzijn en dat leid-
de uiteraard tot klachten, onvrede en acties.
Het volgende gezegde deed dan ook de ronde:
"Schouten en baljuwen grijpen als wuwen."
(Wuwen = wouwen = roofvogels).
In 1778 ging Van der Capellen zich met deze kwestie bemoeien en
stelde de wetmatigheid van de drostediensten aan de orde tijdens
een vergadering van de ridderschap en steden. Uiteindelijk geluk-
te het in 1783 om deze diensten afgeschaft te krijgen.
Tijdens al deze activiteiten zaten zijn tegenstanders ook niet stil
en zij schorsten hem zelfs in 1778 als lid van de Staten van
Overijssel en weigerden hem de toegang tot de vergadering van de
ridderschap (met medewerking van Willem V).
Hij kreeg forse tegenstand uit Overijssel en ook uit den lande, zijn
acties maakten hem bij de zittende heersers niet geliefd.
Natuurlijk wel bij hen wier belangen hij behartigde en de boeren
uit Twente lieten dan ook als dank in 1783 een penning slaan met
het opschrift:
"De nijvre landman juicht, zijn Vrijheid is hersteld!
Capellen zegepraalt op baatzucht en geweld!"
In deze jaren gaf Van der Capellen tevens openlijk blijk van zijn
sympathie voor de Amerikaanse vrijheidsstrijders, die opgestaan
waren tegen het Engelse gezag en een eigen federale staat wilden
stichten (1776 onafhankelijksheidsverklaring). Ook dit standpunt
bracht hem in conflict met de kringen rond de stadhouder, die de
Engelse zaak steunden.
We blijven echter dichterbij huis. Zoals eerder vermeld schreefhij
in die periode (1781) zijn berucht en beroemd manifest.
Door al deze activiteiten werd zijn relatie met stadhouder Willem V
er niet beter op en werd de tegenstand tegen zijn persoon en daden
feller, doch als reactie verzamelden zich steeds meer patriotten
rond Joan Derc.
De Overijsselse steden zorgden ervoor dat hij in 1782 weer werd
toegelaten tot de Staten van Overijssel, maar erg lang heeft hij
hierna niet meer mogen functioneren want op 6 juni 1784 stierf hij
te Zwolle. Een golf van rouw ging door het land en uiteraard voor-
al door Twente. In vele geschriften werd hij herdacht en geprezen
en zijn beeltenis verscheen op diverse rouwpenningen.
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Zijn weduwe besloot vervolgens samen met haar vier zwagers tot
de bouw van een graftombe, doch tijdens de voorbereidingen stierf
ook zij (5 juli 1785 te Gorssel).
Beiden zijn (tijdelijk) bijgezet in de kerk te Gorssel, totdat het
nieuwe graf gereed was en in 1786 werden zij alsnog overgeplaatst
naar deze tombe, om daar tot de eeuwigheid te blijven rusten.
Echter de Oranjegezinden (of prinsgezinden) kregen juist in die
jaren weer wat meer invloed en moed (met hulp van de Pruisen)
en in september 1787 vond er een eerste aanslag op de tombe
plaats. Schoonzoon graaf Van Rechteren Westerveld nam het
zekere voor het onzekere en liet de lichamen weer terugplaatsen
in de grafkelder van de kerk te Gorssel. Op 8 augustus 1788 had
de volgende aanslag plaats en deze slaagde volkomen. Met bus-
kruit werd de tombe opgeblazen met een grote knal die tot ver in
de omtrek te horen was. Later zijn er nog bruikbare delen door
onder andere de smid teruggehaald en verrekend met de familie.
Men zegt verder dat in 1796 andere stukken door Franse soldaten
zijn gebruikt als ondergrond voor stookplaatsen.
Al met al een zeer betreurenswaardig einde van een mooie graf-
tombe.
De geschiedenis herhaalt zich overigens keer op keer, nog steeds -
tot in onze tijd toe - reageren sommige mensen hun woede af op
grafzerken en plegen daarmede een onvergeeflijke grafschennis.
Zoals eerder vermeld, de gemeente Zwolle heeft bij de herdenking
van het overlijden tweehonderd jaar geleden, in 1984, opnieuw
moeilijkheden ondervonden, waarbij ook hier weer gezegd kan
worden dat de geschiedenis zich herhaalt. Na de dood van Joan
Derc werd in Zwolle een comité gevormd om te komen tot plaat-
sing van een monument als nagedachtenis aan deze voorvechter
van de democratie en inderdaad werd nog in 1785 besloten om aan
beeldhouwer Ceracchi uit Italië opdracht te geven. Deze vervaar-
digde vervolgens een beeld (groep) van Joan Derc, doch toen het
klaar was, was de politieke situatie in de Nederlanden zodanig
veranderd, dat niet meer tot plaatsing kon worden overgegaan.
Daarom bleef het beeld in Italië en het staat thans in de tuin van
de Villa Borghese in Rome. Men zag geen kans om dit beeld later
naar Nederland te krijgen. Ook verdere pogingen om het beeld als-
nog naar Nederland te halen mislukten; toen wilde het gemeente-
bestuur van Rome de beeldengroep niet meer kwijt. Daarom
besloot een nieuw comité dat er een ander beeld moest komen en
men gaf opdracht aan beeldhouwer Eric Claus uit Broek in
Waterland. Toen in 1984 het nieuwe beeld gereed was, ontstond er
binnen de gemeente Zwolle opnieuw een probleem, nu over de juis-
te locatie. Het was de bedoeling, dat het beeld geplaatst zou wor-
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Standbeeld J.D. van der Capellen te Zwolle (foto: W. van de Kamp)

15

den op het Bethlemenskerkplein; doch plotseling kwamen er aller-
lei praktische bezwaren die een directe plaatsing in de weg ston-
den. Daarom werd het beeld (tijdelijk) geplaatst in de tuin van het
Provinciaal Overijssels Museum (heden Stedelijk Museum) aan de
Melkmarkt te Zwolle. Uiteindelijk is het veel later toch terechtge-
komen op het eerder genoemde plein, alwaar het thans nog steeds
te bewonderen is. Het beeld kijkt uit over de aldaar geparkeerde
auto's en staat naast een parkeerautomaat. Hoewel geplaatst in de
binnenstad van zijn woonplaats moet toch gezegd worden, dat het
hier zeker geen eerste klas locatie betreft die de figuur van Joan
Derc recht doet.
Wat zou het beeld prachtig staan bij ons in Gorssel, aan de
Joppelaan hoek Van der Capellenlaan! Dit is natuurlijk een uto-
pie, doch een goed alternatief zou zijn om het gerestaureerde graf-
deel aldaar te plaatsen. Op die manier kunnen wij hieraan een
zinvolle bestemming geven en kan iedereen ervan kennis nemen.
Maar ja, in onze gemeente hebben wij andere kunstwerken, die op
hun beurt ook weer omstreden zijn en zo blijft er altijd gespreks-
stof. Maar wie weet ...?
Degene onder u die door het lezen van dit artikel is geïnteresseerd
geraakt in die woelige achttiende eeuw, het tijdperk van Joan
Derc en diens leven, beveel ik aan het lezen van het boek
"Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern", geschreven door
Hella Haasse en in 1989 uitgegeven bij Querido-Amsterdam.

Bronnen:
Uit Gorssel's verleden door J. de Graaf
J.F. Martinet door drs. Bert Paasman
Ons Markenboek, 1984 nr. 2
Trouw van 18maart 1985, Fred Lammers
De Wekker van de Nederlandse Natie, Uitgave Waanders, 1984
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DE COÖPERATIEVE AANKOOP
VERENIGING GORSSEL (2)

N. van Wijk

In Ons Markenboek, 11e jaargang nr. 3 (september 1993), bladzij-
de 22, schreef ik het een en ander over de Coöperatieve Aankoop
Vereniging Gorssel. Van ons lid de heer J.A. ten Have ontving ik
een samenvatting van het wel en wee dezer vereniging over de
periode tot 1 mei 1956 (viering van het 60-jarig bestaan).
Uit deze samenvatting bleek tevens, dat de boeren in onze
gemeente reeds in de tweede helft van de vorige eeuw trachtten te
komen tot een intensieve samenwerking. Men zag in, dat vooral in
de op economisch gebied moeilijke jaren 1880 - 1890 samenwer-
king steeds meer noodzakelijk werd om het hoofd boven water te
kunnen houden.
Onze regering was, dankzij de in 1884 gehouden nationale land-
bouwtentoonstelling in Amsterdam tot de overtuiging gekomen
dat de landbouw in ons land, in vergelijking met die in de ons
omringende landen, op velerlei gebied was achtergebleven. Het
gevolg hiervan was de instelling van een staatscommissie, die
onder andere tot taak had het landbouwonderwijs te stimuleren
en het gebruik van kunstmest te bevorderen.
Tevens werd in onze gemeente ten aanzien hiervan de Geldersche
Maatschappij van Landbouw ingeschakeld om bijvoorbeeld te
komen tot gezamenlijke aankoop van Zweedse zaairogge. Hierbij
werden vermeld de namen Valkeman, Hagen, Stormink, Bessem,
Wiltink, Klein Nulend, Van der Mey, Beumer en Zwavink. Samen
kochten zij 3,5 hl. zaairogge in.
Ook lazen we dat op 6 oktober 1892 besloten werd tot de gezamen-
lijke aankoop van een stier. De onderlinge samenwerking op land-
bouwgebied werd op velerlei wijze gestimuleerd, onder andere ook
door het bevorderen van onderwijs (naar voorbeeld van het
Deense).
Langzamerhand kwamen alle boeren tot de overtuiging, dat inten-
sieve samenwerking was geboden, wat uitmondde in de oprichting
van verscheidene plaatselijke coöperatieve aankoopverenigingen.
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ESCHEDE 950 JAAR

H.J. Jansen op de Haar

In 1903 verscheen bij J.H. Scheen te Lochem "Geschiedenis van
het Land van Berkel en Schipbeek", geschreven door Hendrik
Willem Heuvel, de Achterhoekkenner bij uitstek. Hij schreef in
zijn voorwoord "dat hij door het verzamelen van historische bijzon-
derheden het geschiedenisonderwijs op de school beter zou kunnen
illustreren en voor de jeugd aanschouwelijk maken". Drieënnegen-
tig jaar na het verschijnen van dit prachtige boek raadplegen we
het nog heel vaak, omdat dit oude boek nog steeds de beste streek-
geschiedenis bevat in voor ieder verstaanbare taal.
Ongeveer een halve eeuw geleden lazen wij op bladzijde 23 in het
hoofdstuk "In de 11e eeuw" voor het eerst iets over de grenzen van
het oude Hameland. Dit stukje streekgeschiedenis was voor de
algemene geschiedenisles op onze scholen niet belangrijk genoeg
om vermeld te worden. Wij vonden het echter wel interessant om
er dit jaar (1996) nog op terug te komen.
Wat is namelijk het geval? In het eerder genoemde hoofdstuk laat
de heer Heuvel de elfde eeuw de revue passeren en vermeldt dat
keizer Hendrik III in het najaar van het jaar 1046 een schenking
deed aan de bisschop van Utrecht. Hij schonk de stad Deventer
met het bijbehorende graafschap Hameland. In genoemd jaar was
Bernoldi, Bernold of Bernulfus bisschop van Utrecht. Genoemde
bisschop had reeds heel Noord-Nederland in leen ontvangen en hij
bouwde in 1040 de Walburgkerk te Groningen. Na de schenking in
1046 gaf hij de aanzet tot de bouw van de Lebuïnuskerk te
Deventer als basiliek en de daarbij behorende hof. Hij verbond aan
deze kerk een kapittel met twintig kanunniken. Onder het kapit-
tel en de proost van Deventer vielen aanvankelijk ook de parochies
van het bisdom Utrecht in de Gelderse Achterhoek. Ook de kerk in
Zutphen had al vóór 1059 een eigen kapittel, hoewel de heer P.
Bitter in de "Geschiedenis van de stad Zutphen" op bladzijde 43
schrijft dat "historische gegevens over de nederzetting (Zutphen)
vóór 1190 vrijwel afwezig zijn" en op diezelfde bladzijde meldt, dat
het "tekenend is, dat Zutphen tot ongeveer 1050 geen eigen
parochiekerk had, maar dat de aan Sint Pieter gewijde kapel nog
ressorteerde onder Warnsveld".
Deventer nam bij de Utrechtse bisschoppen een voorname plaats
in. In de tijd van de invallen van de Noormannen (voorafgaand
aan het jaar 1046) vluchtten zij naar Deventer en zo hebben drie
bisschoppen in Deventer gewoond, namelijk Odilbald (866-900),
Radbout (900-917) en Bolderik (917-976). Laatstgenoemde keerde
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omstreeks 925 naar Utrecht terug. Of de Noormannen ook in
Zutphen en Deventer geweest zijn op hun rooftochten valt niet
met zekerheid te zeggen. We weten wel dat het kerkje dat
Lebuïnus in Deventer had gebouwd omstreeks 770 tot tweemaal
toe door de vijandige Saksen werd verbrand. Liudger heeft de kerk
in Deventer herbouwd, nadat in 778 Lebuïnus was overleden.
Doordat in de schenkingsakte van het jaar 1046 de grenzen en de
namen worden genoemd, zijn we nieuwsgierig geworden naar de
inhoud van die akte (Uit: W. de Vries, De opkomst van Zutphen,
Arnhem 1960-Werken Gelre 31). Deze akte was in het Latijn
gesteld, zodat zij voor ons en onze lezers moest worden vertaald.
Pastoor W. Grondhuis was zo vriendelijk en bereidwillig deze
vertaling voor ons te verzorgen, waarvoor wij hem zeer dankbaar
zijn. Deze vertaling luidt als volgt:

"In de naam van de heilige en ongedeelde Drieëenheid.
Heinricus, door de gunst van de goddelijke goedertierenheid
koning.
Alle aan Christus en aan ons toegewijde getrouwen, zowel de nu
levende als de toekomstige, moeten van het volgende kennisne-
men:
dat wij, omwille van de liefde van de almachtige God en omwille
van de genegenheid van onze zeer geliefde vader, de verheven kei-
zer Chuonradus (Koenraad), alsook omwille van de tussenkomst
en op het verzoek van onze geliefde echtgenote koningin Agnes,
alsmede op grond van zijn zo dikwijls bewezen trouw in dienstbe-
toon,
aan de eerbiedwaardige bisschop Bernoldus van de ter ere van de
Heilige Martinus gebouwde kerk,
aan dezelve in dusdanige eigendom overdragen als - zoals bekend -
ons toebehoren in de plaats genaamd Deventer:
het muntrecht, het tolwezen, de gunsten, met geheel het konink-
lijk district en alles wat tot goed gebruik geschikt is, en wat daar-
uit op enigerlei wijze kan voortvloeien; alsmede de in Hameland
gelegen graafschap met als begrenzing van deze graafschap, welke
als volgt wordt omschreven:
van Rande tot de Hunne, van de Hunne tot Wegstapelen en van-
daar tot Westerflier, van Westerflier tot Bagastaldaburg, van
Bagastaldaburg door het bos tot Steenderen, en aan de overzijde
van de IJsel:
van Leuvenheim tot Eerbeek, van Eerbeek tot Zuid-Empe, en
eveneens aan de overzijde van de IJsel tot Eschede.
Wij verklaren dat wij dit gebied hebben overgedragen en overdra-
gen in eigendom, met dien verstande dat geen gerechtelijke in-
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stantie of eiser (van belastingen), geen belangrijke of onbelangrij-
ke persoon, ook maar enige macht daarover kan opeisen zonder
verlof van de bisschop, maar dat vorengenoemde bisschop en zijn
opvolgers over bovenvermelde koninklijke schenkingen van nu af
de macht bezitten van het verworven te hebben, het te verkopen,
het als gunst weg te schenken, of al wat hun zal behagen daarmee
te doen ten nutte van bovengenoemde kerk.
En opdat deze onze koninklijke schenking als geautoriseerd
erkend worde en stabiel blijve - en niet aangetast worde door de
veranderingen van de voortgaande tijden, hebben wij bevolen deze
oorkonde (dit blad), eigenhandig door ons ondertekend en bekrach-
tigd, met ons zegel te verzegelen.
Zegel van de heer Heinricus de Derde, onoverwinnelijke koning.
Theodericus kanselier namens Bardo, de aartskanselier: ik heb dit
stuk als echt erkend.
Gegeven (21 augustus of) 10 september van het jaar van de
Menswording van onze Heer 1046, de 13e indictie, in het achttien-
de jaar van de kroning van de Heer Heinricus de Derde, van zijn
regering het achtste.
Gepasseerd te Speyer, in de Naam van God ons tot heil. Amen."

Van de in de akte genoemde namen ligt Rande onder Deventer,
was Hunne een erf in Olst, Wegstapelen een erf onder Bathmen
en Westerflier een havezate onder Diepenheim. Bagastaldaburg is
niet bekend, maar verondersteld wordt Vorden en vandaar door
het bos naar Steenderen, over de IJssel naar Leuvenheim, van-
daar tot Eerbeek en van Eerbeek tot Zuid-Empe en vandaar tot
aan de IJssel bij Eschede. Eindelijk zijn we dan in Eschede beland
en we vieren dus eind augustus of begin september 1996 het 950
jaar bestaan van Eschede. We mogen aannemen dat Eschede nog
veel ouder is en reeds in het begin van onze jaartelling bewoond is
geweest. Van feestelijkheden hebben we niets gehoord, maar mis-
schien komt dat nog. Een volgende keer zullen we wat meer trach-
ten te schrijven over Eschede en de marke van Eschede. Dat
Eschede reeds in 1046 wordt genoemd hebben we hiermee aan de
vergetelheid ontrukt.

Bronnen:
H.W. Heuvel, Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek,
Lochem, 1903
W. de Vries, De opkomst van Zutphen, Arnhem, 1960
Willy Heitling en Leo Lensen, Vijftig eeuwen volk langs de IJssel
P. Bitter, Geschiedenis van Zutphen, hoofdstuk 4, Walburgpers,
1989
Archief gemeente Gorssel
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N. van Wijk

Wijders zal de weg tot voorbij Gorssel een breedte van meer dan
vier mètres moeten hebben en zal dus aldaar een meerdere breed-
te vereischen.
Al verder zullen langs het huis de "Persing" CPessink, red.) tot aan
de Koerhuisbeek of scheiding van het "Departement van de
Monden van den IJssel" op de route de sporen dienen geslegt en
dezelve opgerond te worden.

UIT DE FRANSE TIJD

Tussen de honderden brieven in het gemeente archief van Gorssel
uit bovenvermelde periode vonden we het volgend schrijven, dat
we hier volledig weergeven. Na het lezen hiervan zult u zich, even-
als schrijver dezes, afvragen: "Heeft Napoleon nu werkelijk een
rustpauze gehouden onder de zogenaamde Napoleonseik aan de ..
Bolmansweg te Epse?"
Hier volgt de aanhef en de inhoud van vermelde brief. Bij lezing
moeten we ons realiseren dat de wegen toen uitsluitend land- of
zandwegen waren.

Zutphen, den 2 October 1812
D.J. Thomkins

Nr. 1402
De Sous Prefect
van Zutphen
aan de Maire
van de Mairie Gorssel
A.C.R. v.d. Borch

Rapport wegens den staat
der Keizerlijke Route nr. 19
van Parijs naar Groningen,
voor zoo verre deze door het
arrondissement Zutphen gelegen is

De route van Zutphen over de Holsterbrug, langs het huis De
Laatste Stuiver tot de weg die op Almen gaat, tegenwoordig in een
goede staat zijnde, zullen alleen de sporen geslegt en de weg een
weinig opgerond dienen te worden.
Voorts de route tot aan de Gorsselsche heide op verscheidene
plaatzen laag en geen behoorlijke afwatering hebbende, zal daar-
van dienen voorzien te worden, want het is te vrezen, dat in het
aanstaande wintersaisoen, die weg bijna niet te gebruiken zal zijn,
zij zal ook een meerdere breedte moeten hebben, dewijl dezelve
thans op veele plaatzen slegts de breedte van zes mètres heeft;
dierhalven tot het opmaken van dat gedeelte weg, zullen aan beide
kanten der weg sloten dienen gegraven, en met de uitkomende
aarde de wegopgehoogd worden.
Voor zoo verre de route over het heideveld gaat, nog ongelimiteerd
zijnde is echter nu in een goede staat.
Te Gorssel vind men op de kanten der weg eenige gaten, waarin
bomen hebben gestaan, die zullen dienen uitgevuld te worden.
Vervolgens zullen op de route door de Gorsselsche allee de sporen
moeten geslegt worden.
Beneden de Gorsselsche allee bij het hekke zijn aan beide kanten
der weg gaten, waarin water staat, die zullen dienen uitgevuld te
worden, opdat de weg die aldaar zeer smal en laag is eene behoor-
lijke breedte en hoogte bekomt.

De heer G.B. Grootjans uit Borculo zal voor ons op donderdag
28 november 1996 in Almen een avond verzorgen met als
thema "Midwinter". Hierbij komen aan de orde: de winterfolk-
lore in Oost- en Noord-Nederland, winteraardigheden en -
narigheden, een winter diaklankbeeld en een in beeld
gebrachte wintervertelling.
Plaats: Ons Huis te Almen. Aanvang: 20.00 uur.

Dia-avond met lezing in Almen
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H.J. Jansen op de Haar

Toen we vorenstaande gegevens nader onder de loep namen, wer-
den we nieuwsgierig naar het feit hoe deze nieuwe maatregel in de
praktijk had gewerkt. We besloten na te gaan of het kerkelijk
huwelijk door de komst van deze commissarissen zou afnemen en
hoe de reactie van de bevolking is geweest op deze nieuwe voor-
schriften omtrent huwelijkszaken.
We hebben alle huwelijksaanmeldingen van 1796 doorgenomen tot
en met 1811, met het volgende resultaat:

DE HUWELIJKSCOMMISSARISSEN (1795 t/m 1811)

Bij de komst van de Fransen in 1795 (in onze gemeente waren ze
in december 1794 al present) kwamen zij onder meer tot de ont-
dekking dat er alleen door de bedienaren van de Nederduitse
Hervormde Kerk aantekening werd gehouden van de gesloten
huwelijken en dat er wettelijk weinig was geregeld op dat punt.
Ook op bestuurlijk niveau moest er het een en ander worden ver-
anderd en zo ontstond het ambtsgebied Vorden, Warnsveld en
AlmenJGorssel.
Voor laatstgenoemd ambtsgebied werden op 8 april 1796 huwe-
lijkscommissarissen benoemd, die belast werden met de admini-
stratie van de huwelijkszaken ter plaatse. Voor Gorssel werden
dit: E. Beunk, T. Pessink, J. van der Mey en A. Braakman, met als
secretaris W. van der Mey, schoolmeester te Gorssel. Dit waren de
presente leden, waarvan er minimaal steeds twee in functie moes-
ten zijn. In 1798 waren huwelijkscommissaris E. Beunk,
T. Pessink, A. Kronenberg (predikant) en J. van der Mey, en ook in
1799 waren deze personen in functie. Dit blijft zo tot in 1803. Op
11 november van dat jaar waren huwelijkscommissaris A. Sand-
scholte, op 19 november 1803 A. Kipperman en 25 november
H. Wilgenhof en J. Meulekamp. Met ingang van 14 januari 1804
vinden we E. Beunk als richter en als kuernoten A. Braakman en
W. van der Mey, en deze blijven dan tot en met 27 februari 1811.
Op 28 februari 1811 vinden we nog als kuernoten W. Molenkamp
en A. Alink. Tot zover Gorssel.
In Almen vinden we op 25 maart 1796 A. ter Meulen en Ad. Lij-
zen. Alles blijft hier ongewijzigd tot en met 1803, uitgezonderd van
1 september 1797 tot 31 december 1797: dan zijn in functie Gerrit
Haesewinkel en Derk Ebbink. Op 23 april 1803 wordt benoemd als
richter E. Beunk en deze blijft tot en met 1811. Kuernoten zijn van
23 april tot 8 oktober 1803 W. Beltman en K. Plumpman. Van
8 oktober 1803 tot 8 april 1808 zijn in functie A. Lijzen en A. ter
Meulen en met ingang van 16 april 1808 in plaats van A. ter
Meulen: Gr. Haesewinkel en J.W ..... man (naam niet bekend).
Vanaf 21 maart 1809 vinden we A. Lijzen en Gr. Haesewinkel en
deze blijven in functie tot en met 1811.
Ook in de Kring van Dorth werden huwelijkscommissarissen
benoemd: de heren H. Holshorst en J. Preusterink, onderwijzer in
Dorth, en als secretaris mr. J.C. Druman; deze was voordien ook
richter en secretaris van de municipaliteit Dorth vanaf 1795.
Wijzigingen tot en met 1811 vonden we niet.

Gorssel:
Aantal ingeschreven voorgenomen huwelijken 165
Hiervan werden in de kerk van Gorssel ingezegend 83
Buiten de gemeente voltrokken, dus elders 51
Voltrokken via de huwelijkscommissarissen (het restant) 31

Almen:
Aantal ingeschreven voorgenomen huwelijken 178
Hiervan werden in de kerk van Almen ingezegend 106
Buiten Almen voltrokken, dus elders 69
Voltrokken door de huwelijkscommissarissen 3

Dorth:
Aantal ingeschreven voorgenomen huwelijken 54
In Dorth was geen kerk, dus elders ingezegend 43
Voltrokken door de huwelijkscommissarissen 11

Van de elders voltrokken huwelijken konden we niet nagaan of
deze kerkelijk werden ingezegend: inwoners van Epse hoorden
onder de Bergkerk te Deventer, Eefde ressorteerde kerkelijk onder
Warnsveld en Dorth in hoofdzaak onder Bathmen. Bovendien kon
men tot een ander kerkgenootschap behoren en dus het huwelijk
laten inzegenen in eigen kerk.
Het voorgenomen huwelijk moest worden ingeschreven bij de
plaatselijke huwelijkscommissaris en deze gaf een attest af dat het
huwelijk mocht plaatsvinden. Men was dus vrij het huwelijk te
sluiten waar men dat wilde. Uiteindelijk kunnen we dus vaststel-
len dat van de 307 afgegeven attesten er maar 45 werden gesloten
door de huwelijkscommissarissen, dus 11%van het totale aantal.
Bovengenoemde aantallen hebben betrekking op het tijdvak
maart 1796 tot en met maart 1811. Een grote verschuiving van
het kerkelijk huwelijk naar het burgerlijk huwelijk vond toen niet
plaats. Opmerkelijk was wel dat de huwelijkscommissarissen in
Almen maar drie huwelijken hebben gesloten.

Bron: Gemeente-archief van Gorssel.
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WATERSNOOD WINTER 1813-1814

H.J. Jansen op de Haar

Een mooie brief uit ons gemeente archief uit het jaar 1814 willen
we u niet onthouden. Het is een brief van de fungerende commis-
saris van het kwartier Zutphen, bij afwezigheid van de commissa-
ris. Het gaat over de grote wateroverlast in de winter van 1813-
1814. Zutphen is dan al bevrijd door de kozakken, maar de Fran-
sen hebben Deventer nog in hun greep.
De briefluidt als volgt:

Uit het archief van de gemeente Vorden
(moest door de huwelijks commissaris worden getekend)

De Commissaris in 't Kwartier Zutphen
aan
Den Burgemeester van Gorssel.

Mijn Heed
Heeren Commissarissen Generaal onderrigt van misbruiken in de
distributiën van vivres (vermoedelijk levensmiddelen, red.) gelas-
ten mij daartegens de serieuste aanschrijving te doen, met obser-
vatie dat alleen noodlijdenden moeten worden bedeeld, terwijl zij
die betalen kunnen daartoe in tijd en wijle gehouden blijven. Ik
vlije mij dat geen misbruiken ten dezen in dit arrondissement
plaats hebben, terwijl onverhoopte misvatting omtrent de bedoe-
ling van het Gouvernement voorzeker nergens na deze admonitie
(waarschuwing, red.) zal plaats vinden.
Onderscheiden Uwer mijne Heeren, hebben zich reeds door ijver
en waakzaamheid ten besten uwer Ingezetenen gunstig doen
onderscheiden; de belangrijke rapporten die ik ontfangen heb dra-
gen de ondubbelzinnigste blijken van die vigelantie en dat overleg
welke den vaderlijken besturer kenschetst.
Van eenige Gemeentens ontbreken mij egter ongeagt de thans
over het ijs herstelde communicatie alle berigten, ik betuige mijne
verwondering deswegens en vermag dat niet alleen onverwijld het
volgens de order van Regering vereischte verslag aan het Kwartier
Commissariaat geworden, maar dat ook waar zulks geen plaats
vind bijvervolg aan de anders van Heeren Commissarissen
Generaal tot het voeren dier Correspondentie prompt zal worden
gevigileerd.
Alle precautiën (voorzorgsmaatregelen, red.) worden genomen, het
Gouvernement is werkzaam en genegen om de rampen der noodlij-
dende menscheid te verminderen en te verzagten. Ik reken mijne
Heeren op eene ijverige en welberaden medewerking. Ik vertrouw
dat Red en Bergplaatsen in gereedheid, schuiten bij de hand, sub-Huwelijkscommissarissen van Almen. Nieuburg was onderwijzer / koster va.n Almen
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sistentiën verrekend en alle precautiën welke tot hulp en redding
dienen kunnen ter hand genomen zijn. Vurig wensche ik dat een
gelukkigen dooy en de hulp der Voorzienigheid die vaak bij de don-
kerste vooruitzigten redding geeft, de vrees voor gedagten hoogen
vloed met alle deszelfs akeligheden verijdele.
Maar het is onzen pligt ons bij den staat der Dijken en Rivieren op
het ergste voor te bereiden, en alles zoodanig in te rigten dat men
niemand onzer mag verwijten, iets wat onder menschelijk bereik
viel verzuimd of nagelaten te hebben.
Ik ben met achting.

De Commissaris voornoemd, afwezig
De fungerende Commissaris, (w.g.) J. van Dussen

Bron: Archief gemeente Gorssel, ingekomen stukken 1814

POST, TELEGRAAF EN TELEFOONVERKEER (2)

H.J. Jansen op de Haar

Ins Ons Markenboek, 14e jaargang nr. 3 (juli 1996) vonden de
lezers een artikel met dit opschrift en juist toen werd onze aan-
dacht getrokken door een brief van de commissaris van het kwar-
tier Zutphen van 22 mei 1814, waarbij hij meedeelt dat er
geklaagd wordt over de bestelling van de brieven. We geven deze
brief hieronder weer.

Eenige ambtenaren over de bestelling der depeches door de
Pietons der Gemeentens klagende en deze Zich daarentegens
bezwarende over de onontgeltelijke bezorging welke eenige van
dezelve vorderen, heeft dit aanleiding gegeven, dat de Heer
Gouverneur dezer Provincie heeft bepaald, dat de voetgangers
(Pietons) voor hunne moeitens moeten worden gesalarieerd hetzij
door een toelage in eens uit het gemeente Fonds, hetzij door briefs-
gewijze beloning. Dat in het laatste geval hij het recht heeft om
van brieven van ambtenaren welke vrijdom op de posten hebben
port te vorderen, en dat bijaldien deze niet verkiest het porto van
het naaste kantoor van Distributie tot aan Zijn woning te betalen.
Zoomag hij zelfs middelen beramen om Zijne brieven aan dat kan-
toor te doen afhalen.
De heer Gouverneur zoudt egter verkieselijk de inrigtingen zoo te
treffen dat alle ambtenaren van briefporten geëxineerd bij de pos-
terijen, hetzelfde voorregt bij evengemelde bestelling genieten
kunnen, mits de voetgangers (Pietons) naar rato van dien gesala-
rieerd worden, en de personen in de Hoofdplaatsen der gemeenten
wonen.
Verder arripieer deze occasie om Uedg te verzoeken de voetgan-
gers meer attentie in prompter bestelling aan mijn bureau aan te
bevelen, veel brieven worden in plaats van om elf om twee en drie
uuren besteld en zelfs op het Postkantoor afgegeven, waardoor
vertraagde Correspondentie voortvloeit, en een postdag voor
beantwoording verloren gaat.

Uit de notulen van Burgemeester en Wethouders van Garssel
d.d. 21 maart 1896
agendapunt 1.
Gelezen een verzoek van Dirk Jan Peerebolte, molenaar te Gorssel,
om in het perceel, kadastraal bekend gemeente Gorssel, SectieE.
No.2943, te mogen oprichten eene machinale maalinrichting
gedreven door een petroleummotor van acht paardekrachten.
Gezien de volgens de wet van 2 juni 1875 (Staatsblad nr 95) over-
gelegde stukken; Overwegende: dat de bij art. 6 dier wet bedoelde
kennisgevingen zijn geschied; dat op 28 maart 1896 gelegenheid is
gegeven tot het inbrengen van bezwaren; dat, blijkens het daarom
opgemaakte proces verbaal geene bezwaren ingediend zijn; dat
binnen een kring van 200 meter van genoemd perceel geene
gebouwen of lokalen bestemd tot ziekenverpleging, uitoefening
van den openbaren eeredienst of scholen aanwezig zijn;
Gelet op art. 2.5-8 en 12 der aangehaalde wet;
Besluiten: aan verzoeker voornoemd en zijne recht verkrijgenden
de gevraagde vergunning te verleenen volgens de hieraangehechte
en gewaarmerkte teekening en beschrijving onder voorwaarde: dat
de inrichting binnen zes maanden na heden zal zijn voltooid en in
werking gebracht. En zal een afschrift dezes met de daar aan
gehechte en gewaarmerkte teekening en beschrijving aan verzoe-
ker worden gezonden, voor beschikking.

Bron: Notulen van burgemeester en wethouders 1896.
Gemeente archief Gorssel.
H.J. Jansen op de Haar
Gorssel, april 1996.

De Commissaris in het kwartier Zutphen, afwezig
De fungerende Commissaris, (w.g.)
(handtekening onleesbaar)

Bron: Archief gemeente Gorssel, ingekomen stukken 1814
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