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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Ook dit jaar kan het bestuur, met dank aan de excursiecommissie,
weer terugzien op een drietal zeer geslaagde excursies. Voor de
avondwandeling op 15 juli 2008 in Eefde bestond veel belangstel-
ling. De circa veertig deelnemers zijn die avond dankzij gids Henk
Pelgrum veel te weten gekomen over huize De Voorst, huize Het
Velde en het tussengelegen gebied. Ook werd een bezoek gebracht
aan de naast Het Velde gelegen Tuin van Bezinning, de herden-
kingsplaats voor tijdens hun werk verongelukte politieambtena-
ren. De middagwandeling op de Gorsselse Heide op 2 augustus
2008 onder leiding van de heren J. Duivenvoorde en H. Roelofs
trok 32 natuurliefhebbers. Van deze excursies en ook van de derde
excursie, de dagexcursie naar Schokland, vindt u in dit nummer
korte verslagen. 
Het vermelden meer dan waard is het verschijnen van de tran-
scriptie van het oudste markeboek van Gorssel. In Ons
Markenboek nr. 2 van dit jaar was reeds aangekondigd dat dit
boek dit jaar zou verschijnen. Op 23 september 2008, de dag van
ons 25-jarig jubileum, was het zover en kon de auteur van de
transcriptie, de heer Th.J. Kletter, tijdens de receptie zijn in eigen
beheer uitgegeven werk aanbieden aan onze voorzitter, aan burge-
meester Spekreijse en aan voormalig gemeentearchivaris de heer
J. Eefting. De intekenaars krijgen dit boek toegestuurd. Overige
geïnteresseerden kunnen de transcriptie verkrijgen bij boekhandel
Bechtle en op dinsdagmiddagen in het Richtershuis. De kosten
bedragen € 9,-.

Lezingen en dia-avonden 2008/2009

Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 13 november 2008 
Natuurfilmer Ben Tragter uit Borculo zal een presentatie met
films geven over de Berkel, de Lebbenbrugge en boomkweker Ten
Elsen. Ben maakt prachtige videofilms en heeft daarmee reeds
vele prijzen gewonnen. Aanvang: 20.00 uur.

Almen: Ons Huis, donderdag 15 januari 2009 
De heer J. Berends uit Doetinchem verzorgt een lezing met dia’s
over het leven van de adel en boerenadel in de Achterhoek. Vooral
op het platteland heeft de adel met name in het westelijk en het
middendeel van de Achterhoek de afgelopen eeuwen de dienst uit-
gemaakt. De talrijke kastelen getuigen hier nog steeds van. In het
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oostelijk deel van de Achterhoek heeft een heel andere ontwikke-
ling plaatsgevonden. De invloed van adel en kloosters verdween
daar aan het eind van de achttiende eeuw. In de negentiende eeuw
groeiden de hofhorige boeren daar uit tot zelfstandige grote boe-
ren, die vaak scholteboeren werden genoemd. Zo zijn in het land-
schap rond Winterswijk geen kastelen, maar scholteboerderijen te
vinden, bijna zo groot als kastelen. Het belooft een boeiende lezing
te worden.
Aanvang:  20.00 uur.

Eefde: Het Hart, donderdag 26 februari 2009
De heer P. Nijhof zal een inleiding houden over het industriële erf-
goed in de Achterhoek. De heer Nijhof werkt als sociaal geograaf/
planoloog bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten. Hij vertelt aan de hand van dia’s wat er zoal
onder het begrip Industrieel Erfgoed valt. Vervolgens kijkt hij
naar de Achterhoek, waar tal van industriële monumenten te vinden
zijn. Bovendien belicht hij de mogelijkheden tot behoud van indu-
strieel erfgoed door bescherming, restauratie en herbestemming. 
Aanvang: 20.00 uur.

Epse: kerkje protestantse gemeente, donderdag 12 maart 2009
Deze dialezing onder de titel ‘Twickel: bewoners, huis en tuin’
wordt gepresenteerd door drs. H.J. Saaltink uit Doetinchem.
Twickel is een van de grootste landgoederen van ons land. Bij het
kasteel in Delden ligt 4000 hectare en vlak over de grens met
Duitsland behoort nog eens 2000 hectare tot het bezit van Twickel.
Bij het landgoed behoren 139 boerderijen, vele tientallen woonhui-
zen, een zestal (hotel)restaurants en drie watermolens. Na het
overlijden in 1975 van de laatste eigenaresse, Marie van
Heeckeren van Wassenaar, kwam het geheel in bezit van een
stichting. In de lezing wordt aandacht geschonken aan de geschie-
denis van de bewoners, van het kasteel en de vanuit tuinhistorisch
oogpunt van groot belang zijnde tuinen. 
Deze lezing is dus niet alleen van belang voor geïnteresseerden in
cultuurhistorie maar ook zullen de tuinliefhebbers volop aan hun
trekken komen. Een avond die u niet licht zult vergeten. Aanvang:
20.00 uur. 
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Gorssel: De Roskam, dinsdag 7 april 2009 
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar
hebben wij weer enige reglementair aftredende bestuursleden,
namelijk mevrouw F. Woertman-Derks en de heren H.F. Bruil en
A.M. de Ruiter. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan
onze vereniging willen geven. Na deze vergadering zal mevrouw
drs. E. van Heuven-van Nes een lezing verzorgen onder de titel
‘Monumenten voor Nassau en Oranje’. Zeshonderd jaar grafmonu-
menten, (ruiter)standbeelden, borstbeelden, reliëfs en gedenknaal-
den van het Huis Oranje. Mevrouw Van Heuven was als conserva-
tor verbonden aan Museum Het Loo, in parttime verband werkt ze
er nu nog om de tentoonstellingreeks ‘Een Koninklijk Fotoalbum’
af te ronden. Van haar hand verschijnt deze reeks binnenkort in
boekvorm. Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal
de lezing om 20.00 uur beginnen.

Laren: Stegeman, dinsdag 24 maart 2009
Ook dit seizoen zal er weer een gezamenlijke activiteit met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem georganiseerd
worden. Nadere gegevens zullen in de volgende uitgave van Ons
Markenboek gepubliceerd worden.  

Goed nieuws: subsidie!
Wij hebben enige tijd geleden een project voorgedragen voor een
bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap-
Noord. Onlangs kwam het antwoord, waaruit de volgende zinnen
worden geciteerd:
"Na een moeilijke keuze melden wij u met veel plezier, dat uw ver-
zoek positief is beoordeeld. Aan uw project is een bedrag van 
€ 5.000,00 toegekend, bedoeld voor de aanschaf  van rails, bielzen,
smalspoor ten behoeve van de inrichting van het pleintje voor het
Tramhuisje in Gorssel."

Ten slotte willen wij uw aandacht vragen voor de campagne
Verleden van Nederland. Deze is op 11 oktober gestart en duurt
nog tot 7 december. Het idee komt van de bekende journalist en
historicus Geert Mak. Het doel van de campagne is om alle
Nederlanders te laten zien hoe interessant, belangrijk en verras-
send de Nederlandse, maar vooral de regionale historie is. Op de
Nederlandse tv zijn in die periode gedurende acht weken uitzen-
dingen te zien over de vaderlandse en de daarmee verbonden
regionale geschiedenis. Onder de titel ‘Tussen verval en Verlichting’
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wordt op zondagavond 9 november in aflevering vijf de periode van
1700 tot 1815 behandeld. Een van de onderwerpen in deze afleve-
ring betreft het leven en handelen van Johan Derk Baron van der
Capellen tot den Pol (1741–1784). Johan Derk was een vurig patri-
ot, die opkwam voor de zwakkeren in de maatschappij en tegen-
stander was van de gevestigde macht van de stadhouder en de
regenten. Hij is begraven in de grafkelder van de kerk te Gorssel.
Onze vereniging heeft voor deze tv-serie over hem en de opgebla-
zen graftombe op de Gorsselse Heide nadere gegevens geleverd. 

Namen gezocht
Weet u wie er op deze schoolfoto staan? Het gaat om de
Wilhelminaschool in Eefde, de foto is vermoedelijk genomen rond
1900. Graag uw reactie naar de redactie.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 27
december 2008 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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VAN DE VOORZITTER

Fijn dat er zoveel leden en genodigden op 23 september 2008 naar
de officiële viering van ons jubileum zijn gekomen en dus ook de
opening van de tentoonstelling hebben bijgewoond. Met name voor
de leden die niet zijn geweest een korte impressie van de tentoon-
stelling en ons jubileum.
Nadat de aanmeldingen voor de tentoonstelling maar mondjes-
maat op gang kwamen, kregen we uiteindelijk heel veel werken,
zelfs teveel om in de bibliotheek een plek te kunnen geven. Toen
kreeg de jubileumcommissie de ondankbare taak om te schiften en
werk terug te brengen. Als eerste was ik aan de beurt om een aan-
tal schilderijen naar de auto te brengen. Ik kreeg persoonlijk een
gevoel van teleurstelling en dat overkwam daarna helaas ook een
aantal andere inbrengers. Naast een gevoel van overmacht wil ik
hierbij, ook namens de jubileumcommissie, toch excuses aanbieden
voor die teleurstellende gang van zaken. Helemaal voor diegenen
die het bewuste schilderij ook nog zelf hadden gemaakt.
Maar…het resultaat mocht er zijn! Ik hoop dat heel veel leden de
afgelopen weken de tentoonstelling hebben bezocht en verrast zul-
len hebben gekeken naar de mooie, herkenbare plekjes.
Dan wil ik graag, onder dankzegging, enkele namen noemen van
diegenen die deze viering en/of het jubileumboekje mede mogelijk
hebben gemaakt:
Drukkerij Evers
Hotel De Roskam
Hotel De Hoofdige Boer
De bibliotheek
Het Trefpunt 
Boekhandel Bechtle
De verkooppunten van de entreekaartjes.
Eveneens een woord van dank voor de gulle gevers van envelopjes
met inhoud en de bedragen die de penningmeester per bank ont-
ving, de geschenken en de prachtige bloemstukken. Ook zijn we
blij met de felicitatiekaarten en brieven van leden van verder weg.
En dan nog één keer een groot compliment en dank voor al het
werk van onze leden.
In het volgende Markenboek een verslag over de feestmiddag.

Het Tramhuisje
Zoals beloofd iets over de voortgang van ‘ons’ Tramhuisje. Op 
4 september 2008 is de akte van overdracht bij notaris Smook
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getekend, zodat Spectrum Wonen nu officieel eigenaar is. Johan te
Linde en ik waren getuige van dit bijzondere moment!
Inmiddels is de bouwvergunning al aangevraagd en heeft de
Welstandcommissie de plannen goedgekeurd. Spectrum Wonen zet
vaart achter het project. Regelmatig hebben wij, samen met archi-
tect Daggenvoorde, overleg met hun projectleider.
Contacten met de pers worden in goed overleg overgelaten aan
Spectrum Wonen. Maar…wij houden wel onze leden op de hoogte!

W. Holtslag-Harkink
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DE ELF MARKEN 1983–2008

J. te Linde

Bijgewoond door vele leden en genodigden vond op dinsdagavond
23 september 2008 de officiële viering van ons 25-jarig jubileum
plaats in de bibliotheek in ’t Trefpunt te Gorssel. De opkomst was
groter dan voorzien en zelfs nadat alle beschikbare stoelen uit
nabij gelegen ruimten erbij geplaatst waren, bleek dat een aantal
aanwezigen geen zitplaats had. Onze voorzitter, Willy Holtslag,
opende om 19.45 uur de avond met een speech, waarvan de tekst
hieronder integraal afgedrukt is. 

“Namens het bestuur en de jubileumcommissie van De Elf Marken
heet ik u allen, dames en heren, leden van De Elf Marken en geno-
digden hartelijk welkom om hier vanavond samen het 25-jarig
bestaan van onze vereniging te vieren, fijn dat u er bent!
Wij hebben als Oudheidkundige Vereniging steeds een goed con-
tact met en veel medewerking van de oude gemeente Gorssel
gehad. Wekelijks zaten enkele leden met archivaris Jan Eefting te
snuffelen in de archieven, die destijds nog in het gemeentehuis
lagen opgeslagen. Na een aantal hindernissen veroorzaakt door de
fusie met Lochem, staat nu niets meer in de weg voor eenzelfde
goede samenwerking met onze gemeente Lochem. 
Als bewijs hiervoor zie ik de aanwezigheid van burgemeester
Spekreijse en enkele raadsleden: een speciaal welkom!   
In ons jubileumboek kunt u lezen wat er zoal is gedaan, geschre-
ven en bereikt in die 25 jaar. Ik ga die geschiedenis hier niet nog
eens herhalen. 
Wat ga ik u dan nog wel vertellen: vijf punten.
In de eerste plaats iets over de tentoonstelling. Het idee voor deze
tentoonstelling om de voormalige gemeente Gorssel in beeld te
brengen is bedoeld als een soort afsluiting van dit jubileum. Een
uniek gebeuren; zoveel enthousiaste burgers die ruim een maand
lang tegen lege plekken aan de wand willen kijken om dit idee,
deze tentoonstelling te helpen slagen. Dat we bij gebrek aan een
andere ruimte hier in de bibliotheek terecht zijn gekomen is ook
uniek. Voor ons is namelijk heel belangrijk dat de getoonde wer-
ken hier beveiligd hangen en verzekerd zijn. Hierbij past een har-
telijk applaus voor Roelof Lenten die ons hiermee heeft geholpen.
Neemt u straks de tijd of kom nog eens terug om de vele juweeltjes
goed te bekijken. Een toneelkijker kan daarbij goede diensten
bewijzen omdat sommige kunstwerken nogal hoog hangen! En let
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dan ook op de 150 jaar oude boomschijf waaraan een tijdpad is
gekoppeld, middels foto’s met tekst verduidelijkt, een monniken-
werk van Erna en Ad de Ruiter!
Ten tweede noem ik u onze feestelijke middag op 4 oktober in
hotel De Roskam. Daar werd 25 jaar geleden de vereniging opge-
richt en ook nu kregen wij alle medewerking om in De Roskam ons
jubileum te vieren. De ons zo vertrouwde stem van Arie Ribbers
zal die middag openen en hij zal ons als streektaalconsulent iets
vertellen over het Staringinstituut. Daarna treedt hij op als gast-
heer om het programma verder te leiden. Zoals u hebt kunnen
lezen staat ons zeer gewaardeerd lid Tob de Bordes op het pro-
gramma met een voordracht, evenals Joop Hekkelman  met een
verhaal in het dialect. Na de pauze cabaret door Entre’ Act en het
Quintet Non Replica zorgt voor de muzikale omlijsting. U zult
begrijpen dat wij voor dit bijzondere programma een bijdrage moe-
ten vragen en wel € 5,00.  Dit is inclusief koffie bij aankomst en
een consumptie in de pauze.

Als derde punt het naderende boek over Eefde. Uit ervaring weten
wij hoeveel tijd en energie het samenstellen van zo’n boek kost
voor de weliswaar zeer enthousiaste werkgroep. Het verschijnen
van dit boek is voor De Elf Marken een belangrijke en ook enigs-
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zins emotionele gebeurtenis. Belangrijk omdat weer heel veel
mensen geconfronteerd worden met onze vereniging, maar mis-
schien is het nog belangrijker dat men hiermee bij de inwoners
van Eefde interesse heeft gekweekt voor hun eigen geschiedenis.
Emotioneel omdat hiermee de veelvuldig geuite, grote wens van
wijlen Henk Jansen op de Haar in vervulling gaat.
Als vierde punt koppelen wij hieraan de oproep aan de inwoners
van Epse en Gorssel om ook te gààn voor een boek over hun dorp.
Schrijf verhalen op, probeer een stuurgroep te vormen. Ga het wiel
niet opnieuw uitvinden, maar voel u vrij om ons te raadplegen. Wij
zullen er graag aan meewerken om ook die boeken het licht te
laten zien.
Ten slotte en dat als mijn vijfde punt: ha, denkt u, bijna klaar,
maar het venijn zit meestal in de staart, en nu dus ook. Nu  komen
de vergeten puntjes.
Het is voor de toekomst van onze vereniging van het grootste
belang dat u allen, in eigen kring, probeert interesse te kweken bij
de jeugd en met name ook bij de jeugdige oudere, in de geschiede-
nis van eigen familie, van eigen dorp en van eigen omgeving. Wij
staan open voor suggesties uwerzijds.
Achterover leunen is er niet bij na ons 25-jarig jubileum; wat dat
betreft vergelijk ik het met eenzelfde jubileum in een huwelijk.
Dan sta je op volle kracht in het leven en zo voelt onze vereniging
ook aan. Denk daarbij aan onze enthousiaste inzet voor het
Tramhuisje. In ons volgende Markenboekje leest u hier meer over. 
Samen met Het Historisch Genootschap van Lochem werken we
aan de canon van onze eigen leefomgeving. Ons streven is om
recht te doen aan de geschiedenis van Johan Derk v.d. Capellen en
in een of andere vorm een gedenkteken te plaatsen op de plek
waar de graftombe heeft gestaan. Dit onderwerp is bij onze secre-
taris Johan te Linde in goede handen.
Even terug naar ons jubileum. In ons jubileumboekje staat het al
vermeld: we vieren nog een jubileum. Ons lid Ad de Ruiter viert
vandaag dat hij al die 25 jaren bestuurslid is geweest van De Elf
Marken. Eerst algemeen bestuurslid, maar nu al vele jaren als
hoofd van de redactie. Gelukkig heb ik bij dit boekje achter de
schermen van de redactie mogen kijken en ervaren hoeveel tijd en
energie ook dit onderdeel kost. Ad, namens De Elf Marken harte-
lijk dank voor je inzet. Graag overhandig ik je hierbij een klein
blijk van waardering en bloemen voor Erna. 
Ik ben geen verkoper, maar als u (nog) geen lid bent en toch
belangstelling heeft voor ons jubileumnummer, dan kunt u hier
aan het eind van deze avond een exemplaar kopen of anders bij
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boekhandel Bechtle hier in Gorssel. En, wordt u lid, dan krijgt u
een jubileumboekje.”

Willy Holtslag gaf hierna het woord aan de heer B.G.J. Kempink,
bestuursvoorzitter van ’t Trefpunt. Hij verraste onze vereniging
met een prachtig ingelijste zestig jaar oude plattegrond van de
gemeente Gorssel. Aan zijn suggestie om deze kaart een mooie
plaats te geven in ons toekomstig onderkomen, het Tramhuisje,
zullen we zeker gevolg geven. Vervolgens kon onze voorzitter Theo
Kletter aankondigen. Theo heeft met onderbrekingen jarenlang
gewerkt aan de transcriptie van het oudste markeboek van
Gorssel. Kort voor het jubileum kwam de transcriptie gereed. Op
boeiende wijze vertelde Theo hoe hij, geïnspireerd door het kunst-
werk De Elf Marken van kunstsmid Jonkers, de teksten van het
laatmiddeleeuwse markeboek voor mensen uit onze tijd toeganke-
lijk heeft kunnen maken. 

Hierna kreeg burgemeester Spekreijse het woord. Ook hij kwam
niet met lege handen. Onze wens om ook in oud-Gorsssel in navol-
ging van oud-Lochem straatnaambordjes van straten, die naar
personen vernoemd zijn, te voorzien van een toelichting over de
vernoemde persoon, zal door de gemeente Lochem gehonoreerd
worden.
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Direct na de toespraak van de burgemeester werd door hem de
openingshandeling van de expositie verricht. Deze bestond hieruit
dat hij met hulp van Willy Holtslag het doek verwijderde van een
van de pronkstukken van de tentoonstelling, een plattegrond van
het dorp Gorssel met naaste omgeving. Deze door Bernard
Woertman getekende kaart bevat veel topografische informatie
van Gorssel rond 1890.
Daarna bleven vele gasten onder het genot van een drankje en een
hapje nog lang napraten, waarbij ondertussen de circa honderd
schilderijen goed bekeken werden. Ook werd dankbaar gebruik
gemaakt van de gelegenheid om bestelde exemplaren van de
transcriptie door Theo Kletter te laten signeren. In een belendende
ruimte werd met behulp van onze nieuwe apparatuur, bestaande
uit een beamer met laptop, de dorpsfilms van Epse, Gorssel en
Eefde uit de vijftiger jaren vertoond. Er was veel belangstelling
voor deze films en gezien het enthousiasme van het publiek had-
den we wel tot het ochtendgloren door kunnen gaan met het verto-
nen van deze films.
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VERSLAG EXCURSIE NAAR SCHOKLAND EN URK
9 SEPTEMBER 2008

J. en G. Heijenk

Precies op tijd kon de bus op 9 september vertrekken bij het
gemeentehuis, voor de excursie naar Schokland en Urk. Aan het
stuur zat chauffeur Bert. Een luxe auto reed achter ons met
chauffeur en een passagier, helaas konden zij niet meer bij ons in
de bus. Het weer was goed.
In Deventer was er een wegafzetting te laat geplaatst en de bus
kon niet verder. Met behulp van een vakkundige aanwijzer kon er
gelukkig gekeerd worden. Applausje voor Bert en we kregen een
gratis rondje over het grote industrieterrein. Na twintig minuten
waren we op de goede weg om via Olst en Wijhe naar Zwolle te
gaan en vandaar naar Schokland. Een prachtige rit. Een mini
snicker of bounty uit de trommel van Fennie vergoedde het wat
later koffiedrinken.
In Schokland aangekomen, stond het appelgebak al op ons te
wachten en werd de koffie ingeschonken. Er werd uitleg gegeven
over het museum en de huisjes en we spraken af om om twaalf uur
weer in de zaal te zijn. Daarna verspreidden we ons over de diver-
se gebouwen en rondom en in de pastorie. Een bezoek aan het
kerkje stond voor na de lunch op het programma. In de filmzaal
kon je ontspannen zitten, luisteren en kijken naar de geschiedenis
van het voormalige eiland. Interessante vondsten kon je in de ver-
schillende vitrines bewonderen. Ook de bank rondom een grote
boom was in trek, buiten in de zon.
Om twaalf uur schoven we aan voor een goed verzorgde lunch, die
we ons heerlijk lieten smaken.
Het werd tijd om naar het kerkje te gaan, waar we genoten hebben
van een voordrachtskunstenares in klederdracht. Zij vertelde door,
wat zij van haar opa had gehoord over het eiland van noord tot
zuid, met zelfs enkele liedjes erbij, prachtig!
Daarna gingen we op open wagens, getrokken door oude tractoren,
naar de oude haven. Een leuke rit met daarin een stop, waar weer
een stuk geschiedenis werd verteld. Op het plankier bij de haven
werd door drie mannen de Zuiderzeeballade gezongen en wie het
kende zong mee. 
We werden attent gemaakt op de omheining van de oude begraaf-
plaats, waar in stalen platen de namen van de families in spiegel-
schrift waren uitgezaagd, zodat de namen door de zonnestralen die
er doorheen vielen op de grond te lezen waren.
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…en aan de horizon leit Emmeloord…, met enthousiasme werd onder 
leiding van de gidsen de Zuiderzeeballade gezongen.         

foto: Henk Bruil

Het kerkje van Schokland, in 1995 is Schokland op de Werelderfgoedlijst
van Unesco geplaatst.         

foto: Henk Bruil



Nog even door het gebouwtje van de vuurtoren gelopen en toen
weer plaats genomen op de inmiddels gekeerde wagens voor de
terugreis. Even een noodstop, omdat iemands autosleutels waren
gevallen op het wegdek. Terug werd er bij de bus gestopt en kon-
den we zo overstappen.
Nu ging het naar Urk. Hoewel we maar vijftig minuten hadden,
kon je toch nog wel ergens iets gaan bekijken of een consumptie
nemen en paling kopen, want je gaat in een vissersdorp toch niet
zonder vis naar huis.
De thuisreis werd op tijd aanvaard. Nu via Zwolle de A50 op, de
Veluwe over. De bloei van de heide was over haar hoogtepunt
heen, maar ook nu weer genoten we van het uitzicht.
De goed gevulde snoepdoos deed nog een keer de ronde en Fennie
Woertman, die ons ’s morgens welkom had geheten, bedankte de
chauffeur voor zijn begeleiding en heel goede rijden met overhan-
diging van de gebruikelijke enveloppe met inhoud en extra
applaus. Toen nam onze voorzitter het woord, ze bedankte Fennie
en de beide Henken voor de fantastische keuze en ze zei te hopen
dat deze groep ook volgend jaar weer de organisatie op zich wilde
nemen, een applaus waard. Ze vertelde ook over het jubileumboek-
je dat zou uitkomen en de festiviteiten rondom het 25-jarig
bestaan. Ze wenste ons allen wel thuis.
Precies om zes uur waren we weer terug op ons vertrekpunt van
vanmorgen.
Een prachtige, zonnige  en leerzame dag was weer voorbij.
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VERSLAG VAN DE WANDELEXCURSIE OP 15 JULI 2008 
LANGS HUIZE DE VOORST EN HUIS ’T VELDE 

H.G. Pelgrum

Op dinsdag 15 juli 2008 werd ’s avonds een wandeling gemaakt
onder leiding van Henk Pelgrum. Voor het enkele jaren geleden
prachtig gerestaureerde hek van De Voorst verzamelden we ons met
ongeveer dertig leden. 
De landgoederen De Voorst en ’t Velde sluiten naadloos bij elkaar
aan en zijn beide eigendom van de stichting Het Gelders
Landschap. De Voorst beleeft zijn glorietijd rond 1700. In ieder
geval sinds 1378 is er al sprake van ’t Goet ter Voirst. Dit lag een
paar honderd meter ten zuiden van de plek waar nu het kasteel
staat. Het huidige De Voorst is gebouwd voor Arnold Joost van
Keppel. Hij was in 1688 met stadhouder Willem III mee naar
Engeland gegaan, waar deze de troon van Engeland opeiste. Onze
koning-stadhouder raakt bijzonder gesteld op Arnold Joost van
Keppel. Hij wordt verheven tot graaf van Albemarle en wordt gene-
raal-majoor der cavallerie. Op last van de koning wordt voor Arnold
Joost een nieuw huis De Voorst gebouwd, dat in 1698 gereed komt.
Het is gebouwd naar een ontwerp van architect Daniël Marot, die
voor de koning ook paleis Het Loo in Apeldoorn heeft ontworpen. 
Na een korte uitleg over de verdere geschiedenis van De Voorst en
haar omgeving wandelden we via een van de zichtlanen naar de
rivier de Berkel. Vanaf de oever is ’t Velde dan al te zien. Bij de
stuw staken we de Berkel over en liepen via de andere oever naar
het oosten. Hier zagen we hoe sinds kort het Berkelwater naar de
grachten rondom huis ’t Velde stroomt. In de buurt van de stuw
komt het water weer in de Berkel. 
De geschiedenis van ‘t Velde is nauw verweven met die van De
Voorst. In 1326 was er al sprake van ’t goed ten Velde. In 1692
wordt het door Arnold Joost van Keppel aangekocht. Hij laat het
huis in 1701 verbouwen, ten behoeve van zijn moeder, die er gaat
wonen. Hier is ook weer de invloed van architect Marot aanwezig.
In grote lijnen stamt het huidige huis uit deze tijd. De noordzijde
met de trapgevel dateert nog uit de zeventiende eeuw. In 1745
wordt het huis verkocht aan de familie Van Dorth. Een lid van deze
familie, de vurige orangiste Judith van Dorth, wordt later bekend
vanwege haar avontuurlijke levensloop. Zij wordt in 1799, na een
mislukte opstand tegen de Franse bezetter, in Winterswijk geëxecu-
teerd. Het verhaal over haar levensloop is te lezen in het prachtige
boek Een allerneeteligst carackter van Hermine Manschot-Tijding.
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In de bossen rondom ’t Velde is nu nog de parkaanleg uit de acht-
tiende en negentiende eeuw te zien, die doorloopt tot in de bossen
rondom restaurant Het Jachthuis aan de Vordenseweg. 
Momenteel is ’t Velde verhuurd aan de politie en fungeert het als
congres- en studiecentrum van de school voor politieleiderschap.
Achter het koetshuis is in 2006 de Tuin van Bezinning aangelegd.
Het is een nationaal monument ter nagedachtenis aan politiemen-
sen die tijdens hun werkzaamheden zijn omgekomen. Het is een
plaats van rust, waar ruimte is om na te denken over de fundamen-
tele waarden van het politiewerk. In de tuin is een kunstwerk en er
staat een zuil met een digitaal herdenkingsboek. 
Via een laantje kwamen we uit bij het begin van de Kapperallee, die
ook een dwarsas is, behorende tot het oorspronkelijke rechthoekige
lanenpatroon van De Voorst. Na ongeveer twee uur kwamen we
door de bossen weer terug bij het beginpunt.
We realiseren ons hoe uitgestrekt de bezittingen van Arnold Joost
van Keppel waren in de gloriedagen rond 1700. Zijn bezit omvatte
behalve De Voorst, de landgoederen Den Dam met het Klaphek, 
’t Velde en het gebied rond huize Baank in Warnsveld.
Na afloop hebben we nog wat nagepraat bij café De Sluis in Eefde.
Voor wie meer over De Voorst wil weten: op 2 oktober 2008 is ver-
schenen het nieuwste boek van J. Harenberg met de titel: Huis De
Voorst bij Zutphen. 
In het boek vindt u een serie van zestien prenten van De Voorst uit
1700, voorzien van een inleiding van Jan Harenberg. 
Eerder was van dezelfde schrijver in 1981 al verschenen het boek:
De Voorst.
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VERSLAG WANDELING GORSSELSE HEIDE 
2 AUGUSTUS 2008

H.F. Bruil

Op zaterdagmiddag 2 augustus verzamelden we ons onder prachti-
ge weersomstandigheden met ruim dertig leden van onze vereniging
op de Elzerdijk aan de rand van de Gorsselse Hei, om onder deskun-
dige leiding van onze gidsen J.C. Duivenvoorde en H.E. Roelofs een
wandeling te maken door dit bijzonder mooie gebied.
Zoals eerder vermeld zijn er op dit moment door het ministerie van
Landbouw, Natuur en Visserij onderhandelingen gaande over de
verkoop van dit ca 100 hectare grote gebied. Sinds 1883 was dit ter-
rein in het bezit van het ministerie van Defensie: op 6 juni 1883 is
bij notaris Gravestein van Heyst in Zutphen de akte gepasseerd,
waarin de verkoop geregeld werd van 98,65 hectare grond aan het
ministerie van Oorlog, zoals dit ministerie tot 1959 heette, toen het
opging in het ministerie van Defensie (overigens heette het van
1928 tot de Tweede Wereldoorlog ook al ministerie van Defensie).
Omdat het destijds grond van veertien verschillende eigenaren
betrof, heeft de gemeente Zutphen als tussenpersoon gefungeerd.
Verschillende percelen zijn in de Kadastrale Atlas van Gorssel uit
1832 te vinden onder Almen sectie A. Hier kom je ook de naam van
het boerderijtje Kijk-over tegen. Het grootste perceel, 32 hectare,
was eigendom van Jacoba Evekink, weduwe van Laurens Evekink,
en hun dochter, die op het landgoed Het Elze woonden. Ook het
Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen verkocht ruim 15 hectare. De
akte nr. 3055 hiervan is aanwezig in het Regionaal Archief in
Zutphen.
Interessant is het om in het kader van deze wandeling het artikel
‘Een oude wandeling opnieuw verteld’, dat H. Jansen op de Haar
schreef in Ons Markenboek jaargang 23, nummer 1, nog eens te
lezen. 
In een korte inleiding werd verteld dat het beheer van dit gebied
gericht gaat worden op het verhogen van de grondwaterstand waar-
door weer een nat heidegebied wordt gerealiseerd; het Waterschap
heeft hiertoe reeds maatregelen getroffen. Na deze inleiding werden
we in twee groepen ingedeeld, zodat tijdens de wandeling iedereen
de uitleg goed kon volgen.
Al wandelend kwamen we bij de restanten van de beukenhaag, die
de plaats aangeeft waar de Kijk-over (circa 1880 door Defensie afge-
broken) gelegen heeft. We werden voorts gewezen op de aanwezig-
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heid van gagel, gewone dopheide, struikheide, pijpenstrootje, jene-
verbes, klokjesgentiaan, zonnedauw en we gingen diep door de
knieën om het duivelsnaaigaren te bekijken. Wat een rijk gebied! 
Ook werden we op gezette tijden geconfronteerd met het gebruik
van de hei door Defensie: een oefenbaan voor het werpen van hand-
granaten en een voor het gebruik van Bazooka’s en kogelvangers.
Een prachtige plek is het Lutea-ven, een drinkplaats en een oefen-
plas om de paarden vrij van watervrees te maken.
Na de toegangshekken nabij de Deventerdijk passeerden we het
Quarlesbosje, de plek waar de huzaren uitrustten en kampement
maakten, waarschijnlijk genoemd naar een bekend officier uit het
geslacht Quarles van Ufford; W. van de Kamp heeft hieraan in Ons
Markenboek jaargang 15, nummer 4, een artikel gewijd.  
Na afloop van de wandeling werden de beide gidsen bedankt voor de
leerzame middag die ze ons hadden geboden en er werd nog even
gezellig nagepraat onder het genot van een drankje op het terras bij
de Zevensprong.
N.B.: Als u deze wandeling (nog) eens wilt doen, is het boekje 
‘Van Lutea-ven tot Quarlesbosje’ een aanrader, het is te verkrijgen
bij een van de leden van IVN-Zutphen/Warnsveld, 
email: ivn.zutphen@12move.nl.

Een kleine blijk van dank voor de gidsen, in de vorm van een flesje wijn,
was zeer op z’n plaats.

foto: Arjan Meijerink
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GEVELSTENEN (25)

Werkgroep genealogie

Gevelstenen zitten meestal op de achtergevel van een boerderij
boven de deur en soms, zoals bij het burgerhuis aan de
Lochemseweg nr. 40 in Epse, (in het voorhuis) naast de voordeur.
De man die hier vroeger woonde kwam wel van een boerderij, name-
lijk van het erve Klein Nulend aan de Dortherweg nr. 41 te Epse.
De gevelsteen is van 5 april 1891. De namen zijn Jan Albert Wiltink
en Gerritjen Ebbink.
We gaan terug in de tijd om te ontdekken hoe die gevelsteen hier
kwam.
Hendrik Klein Nulend woonde op de boerderij Klein Nulend in Epse
en trouwde in 1796 met Jenneken Niehuis of Nijhuis. Ze kregen
drie zonen: Hendrik, geboren in 1797; Albert, geboren in 1798;
Hendrik Jan, geboren in 1803. 
Toen in de Napoleontische tijd achternamen verplicht werden,
namen deze zonen de naam van de boerderij aan, namelijk Klein
Nulend.
Vader Hendrik Klein Nulend overleed in 1803 en Jenneken Nijhuis
hertrouwde in 1804 met Albert Jan Wiltink, geboren op 
1 oktober 1783 te Gorssel. Ze kregen twee zonen: Albert Jan, gebo-
ren op 20 december 1804 te Deventer-Epse en Lambertus, geboren
op 3 mei 1808 te Deventer-Epse.
We kijken naar Albert Jan Wiltink. Hij trouwde in 1829 te Gorssel
met Johanna Gardina Vaarneman, geboren op 27 oktober 1802, op ‘t
Hekkert te Epse. Ze is overleden op 8 mei 1830, 27 jaar oud. Ze kre-
gen één zoon, Jan Wiltink, geboren in 1829 en overleden in 1830,
anderhalf jaar oud.
Albert Jan Wiltink hertrouwde in 1831 met Willemina Vorink. Zij
was weduwe van Jan Albert Vaarneman. 
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Jan Albert, geboren
in 1832 en overleden in 1833; Jan Albert, geboren in 1834; Johanna
Gardina, geboren in 1837; Arend Jan, geboren in 1840.
We gaan verder met nummer twee: Jan Albert Wiltink, geboren op
8 april 1834 te Epse. Hij trouwde in 1860 te Gorssel met Aaltje te
Winkel, geboren op 28 juli 1837 te Diepenveen. Uit dit huwelijk
werden vijf kinderen geboren: Willemina, geboren op 14 mei 1861
en overleden op 29 mei 1861; Willemina, geboren op 9 oktober 1862
(zij trouwde in 1889 te Gorssel met Hendrik Schrijver, geboren te
Voorst en ze gingen in Ittersum wonen); Willem, geboren op 
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2 december 1865 (hij trouwde in 1891 te Gorssel met Hendrika
Klein Nulend); Albertina Johanna, geboren op 9 maart 1868 (zij
trouwde in 1893 te Gorssel met Harmen Christiaan Klein Nulend);
Hendrika Wendelina, geboren op 12 april 1872 en overleden op 
13 december 1872.
Aaltje te Winkel overleed op 25 april 1872, op erve Klein Nulend, 
34 jaar oud. Jan Albert Wiltink bleef alleen op de boerderij met vier
kleine kinderen. Hij hertrouwde op 24 juli 1873 met Gerritjen
Ebbink, geboren op 6 juli 1845 te Eefde. Het echtpaar werd geze-
gend met zes kinderen, maar helaas: alle zes kinderen werden niet
ouder dan twee of drie weken en overleden dan, het laatste kind in
1889. Wat een droefheid op deze boerderij.
In 1891 hebben Jan Albert en Gerritjen een nieuw huis laten zetten
aan de Lochemseweg te Epse (nu Lochemseweg nr. 40) en hebben
deze steen erin laten metselen. Jan Albert overleed op 4 februari
1901 als rentenier, 66 jaar oud. Gerritjen Ebbink vroeg op 23 sep-
tember 1901 een boedelbeschrijving aan waarin nog een onverdeel-
de boedel uit het eerste huwelijk met Aaltje te Winkel voor kwam,
het erfdeel voor de kinderen.
Gerritjen Ebbink vertrok in november 1901 naar Eefde, naar Het
Barge. Ze hertrouwde in januari 1903 met Henri Gerrit Johan Holl,
maar scheidde van hem in juni 1903. In 1906 trouwde ze met
Willem Reinders en ze gingen in Zutphen wonen aan de Jacob
Damsingel. Gerritjen overleed op 17 juli 1917 te Zutphen. Zij is 
72 jaar oud geworden.
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HET ONTSTAAN VAN DE LANDBOUWCOÖPERATIES (1)

A.J. ten Have

Noot van de redactie: 
Het eerste gedeelte van dit artikel sluit aan bij een artikel in Ons
Markenboek 11e jaargang nr. 3, blz. 22 en Ons Markenboek 14e
jaargang nr. 4, blz. 16, geschreven door N. van Wijk.

De landbouwcoöperaties zijn voortgekomen uit de Gelderse
Maatschappij van Landbouw (G.M.v.L.), in 1845 opgericht voor de
provincie Gelderland. Later werd in Zutphen en omgeving een
onderafdeling opgericht, waarvan ook enkele boeren uit Gorssel lid
waren. 
Op 27 februari 1878, dus 33 jaar na de oprichting in de provincie
werd in Gorssel een vergadering belegd om te komen tot de oprich-
ting van een plaatselijke afdeling. Op een vergadering op 21 april
1878 werd door achttien personen besloten om in Gorssel een
onderafdeling op te richten. Nu er een plaatselijke vereniging was,
kwam er meer belangstelling om lid te worden, mede omdat men
nu niet meer zover hoefde te gaan naar een vergadering. 
Er was grote ontevredenheid en armoede onder de boerenbevol-
king, omdat men afhankelijk was van de plaatselijke molenaars en
kruideniers. Ook de nieuwe vereniging kende in de eerste jaren
moeilijkheden. Zo waren de inkomsten in 1892: f. 61,99 en de uit-
gaven f. 85,97, dus een flink tekort voor die tijd. Ook was er op het
gebied van de landbouw geen onderwijs, hetgeen ook een nadelige
invloed had. In Hengelo (G) was inmiddels rond 1850 de eerste
landbouwschool opgericht met daarbij een proefboerderij Het
Stapelbroek, voor de toepassing van de lessen in de praktijk.
Door landbouwonderwijs door de plaatselijke onderwijzers
Kronenberg, Meuleman, Ezerman, Klumper en Koerselman kwam
hierin ook verbetering. Op 26 juni 1893 werd besloten om een
melkcursus te organiseren op boerderij Reins (of Rijns, aanvanke-
lijk Frankenstede genoemd), van de familie Wiltink.
In 1894 werd als eerste vier mud zaaihaver door de leden besteld.
In 1895 was de gezamenlijke bestelling al 68 mud, waarvan de
kosten f. 5,03 per half mud waren. Enkele leden vonden de prijs te
hoog en wilden de bestelling niet afnemen, hetgeen tot grote beroe-
ring leidde. 
Rond 1895 wilde het bestuur met de regionale Boerenleenbank tot
samenwerken komen om de financiële problemen het hoofd te kun-
nen bieden. Omdat ten gevolge van veesterfte door mond- en
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klauwzeer veel veehouders in problemen kwamen, werd het lid 
M. Klein Nulend verzocht om de mogelijkheid van een veeverzeke-
ring te onderzoeken. Op een speciaal belegde vergadering op zon-
dag 26 april 1896 werd dit gerealiseerd. 
De ledenvergaderingen van de G.M.v.L. werden beurtelings gehou-
den in de Laatste Stuiver in Eefde, De Roskam in Gorssel en De
Pessink in Epse. 
Op een vergadering op 15 oktober 1896 werd besloten om een
eigen stier aan te kopen die gestald zou worden bij C. Roeterdink
(van Bennink). 
In 1894 werd de heer G.J. Wiltink - vader van A.E.J. Wiltink -  als
bestuurslid gekozen. In 1945 werd de eerste vergadering na de
Tweede Wereldoorlog door hem geopend, als tweede voorzitter.
Toen hij overleed was hij 57 jaar bestuurslid geweest. 
Omstreeks de vorige eeuwwisseling was er een stormachtige ont-
wikkeling van het platteland. Mede tengevolge van het gebruik
van kunstmeststoffen steeg de productie en de opbrengst van de
gewassen. Het landbouwonderwijs kwam goed van de grond en
hiermee nam de coöperatieve gedachte verder toe. In 1894 werd
ook de Coöperatieve Zuivelfabriek in Eefde opgericht om de melk-
stroom te kunnen verwerken.
In 1899 volgde de oprichting van het paardenfonds: een verzeke-
ring om bij schade een vergoeding te ontvangen. Na een pril begin
van gezamenlijk aankopen van zaaigoed volgde in 1907 ook de
aankoop van veevoer en kunstmest via de bestelvereniging van de
G.M.v.L. In 1908 volgde de oprichting van de Coöperatieve
Boerenleenbank Gorssel. 
De opkomst van de coöperaties betekende een grote omwenteling
op het platteland. De gebondenheid aan de molenaars, kruideniers
en bakkers viel nu steeds meer weg en voor de afzet van land-
bouwproducten was men niet meer van hen afhankelijk. 
Na een reeks van jaren bracht de Eerste Wereldoorlog vertraging
in de ontwikkeling. Goedkopere grondstoffen voor veevoeders uit
Amerika overstroomden de wereldmarkt en er ontstond een over-
schot aan arbeidskrachten. Het was gedaan met de voorspoed in
de ontwikkeling. Het gevolg was dat veel woeste gronden werden
ontgonnen om de mensen aan het werk te houden en veel (grotere)
boerenbedrijven werden opgesplitst. Helaas ontstond er ook wrij-
ving op het kerkelijke vlak en dit gaf aanleiding tot opsplitsing
van de landbouworganisaties naar godsdienstrichting, dus ver-
snippering van de bestaande eenheid. 
De G.M.v.L. was dus de voorloper van de bestelvereniging C.A.V.
Gorssel. In 1917 leidde dit tot de oprichting van de echte land-
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bouwcoöperatie. Op de ledenvergadering gehouden op 15 december
1919 waren 65 leden aanwezig en zij kozen uit hun midden een
bestuur. Dit bestuur bestond uit C. Roeterdink als voorzitter, 
L. Slagman als secretaris en verder als bestuursleden B.J. van Zeijts,
M. Klein Nulend en C. Schieven. 
Het gezamenlijk inkopen had dus grote voordelen en op deze ver-
gadering werd al 3.500 kg. slakkenmeel en 3.500 kg. beendermeel
als bestelling genoteerd. Op de volgende ledenvergadering waren
al 78 leden aanwezig en kwam verplichte afname ter sprake. Dit
vond een aantal leden toch te ver gaan, want dit betekende dat de
plaatselijke molenaars brodeloos zouden worden. Het bestuur
kreeg de opdracht om te onderzoeken of de molenaars bereid
waren om hun molens aan de coöperatie te verkopen. 
Molenaar A. Jansen uit Gorssel en B. Kreeftenberg uit de
Eesterhoek stonden daar niet afwijzend tegenover, maar wilden
daar eerst nog wel eens over nadenken. Omdat de leden uit Epse
maar weinig op de vergaderingen kwamen, werd in 1920 een
afzonderlijke vergadering belegd met het doel ook de molen van
G.J.J. Rensink in Epse te kopen. 
Er werd overeenstemming gevonden en alle drie molens werden
aangekocht: de molen van A. Jansen in Gorssel voor f. 20.000, de
molen van B. Kreeftenberg in de Eesterhoek voor f. 15.000 en de
molen in Epse van G.J.J. Rensink voor f. 20.000. 
De heer B. Kreeftenberg werd gekozen tot eerste directeur van de
C.A.V. Gorssel. In 1921 vertrok de molenaar Antonie Jansen en
werd Albertus Antonie Meijer, geboren op 3 oktober 1878 te
Gorssel, zijn opvolger.
Hij kwam op 7 maart 1921 en was gehuwd met Aaltjen Boskamp,
geboren op 23 juni 1881 te Gorssel. 
Inmiddels werd besloten om gebruik te maken van gemerkte zak-
ken. Het maalloon werd vastgesteld op f. 0,40 per hl. voor leden en
voor niet-leden op f. 0,50 per hl. Ook de plaatselijke bakkers kon-
den er hun graan laten malen. De dieselmotor van de molen in
Gorssel werd verkocht en vervangen door een elektrische motor en
naast de molenaarswoning aan de Molenweg in Gorssel werd een
pakhuis met schuurtje gebouwd om meer opslagruimte te hebben.
In dit pakhuis werd ook een maalstoel aangebracht om daar ook te
kunnen malen, want de molen was erg onderhoudsgevoelig gewor-
den. 
In 1921 werd opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe
directeurswoning op de hoek Molenweg/Nijverheidsstraat. Bij de
molens werden nu dieselmotoren geplaatst, zodat men niet meer
afhankelijk was van de wind. Ook bij de invoering van een negen-
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urige werkdag werd het mogelijk om altijd op tijd met het malen
klaar te zijn. In 1929 werd weinig winst geboekt, door de tegenval-
lende omzet in veevoeders. Er werd bij de molen in de Eesterhoek
een magazijn gebouwd voor opslag met daarin ook een maalstoel
met een dieselmotor. Dit was noodzakelijk omdat de molen niet
meer bedrijfszeker was. In Epse werd aansluitend op de molen een
loods gebouwd om meer opslagruimte te krijgen. Ook werd een
stuk grond verkocht aan veldwachter Volkerink. 
Op 10 april 1931 overleed directeur B. Kreeftenberg. Zijn zoon
werd tijdelijk zijn plaatsvervanger tot 1 mei 1931. Toen kwam de
nieuwbenoemde directeur Gerrit Jan Kraaijenbrink, geboren op 
25 december 1903 in Aalten, gehuwd met Harmina Gerharda
Wikkerink, geboren op 28 februari 1906 in Aalten. Hij was voor-
heen werkzaam bij de coöperatie in Linde, gemeente Vorden. Hij
had daar dus al wel ervaring opgedaan. 
Op de ledenvergadering van 9 september 1931 vertelde directeur
Kraaijenbrink dat hij had geconstateerd dat de molen in de
Eesterhoek gemiddeld maar 8 hl. per dag maalde en dus verliesge-
vend was. 
De molen in Epse stond al maanden stil vanwege een grote storing
aan de wieken. De vraag was: moest de molen nog in functie blij-
ven, gezien de hoge onderhoudskosten en hoge verzekeringspre-
mie? Men besloot de molen niet te repareren, maar de maalstoel
aan te drijven door middel van de dieselmotor. 
Tot die tijd werd het transport, na het lossen van de per spoor ont-
vangen veevoer, meststoffen of brandstoffen op het station Joppe,
nog met paard en wagen gedaan. Dat ging nu veranderen. In 1932
werd besloten om een vrachtwagen te kopen om producten die per
spoor werden aangevoerd vanaf het station, te vervoeren naar de
pakhuizen van de coöperatie en/of direct bij de boeren te bezorgen.
Als chauffeur werd hiervoor Johan ten Have, geboren op 19 sep-
tember 1909 te Gorssel, aangenomen. 
In 1934 werd bij de molen in Epse een nieuwe woning gebouwd
voor de molenaar Jan Noordkamp. 
Het was een minder gunstige periode voor de boerenstand door de
lage prijzen van de landbouwproducten. Ondanks deze situatie
werd er toch besloten om met het oog op de toekomstige ontwikke-
ling, een nieuwe investering te doen. Aan de Molenweg in Gorssel
werd een magazijn met silocomplex gebouwd met vijftien cellen,
ieder met een inhoud van 30 ton en tevens een ontvangstput voor
opslag van los aan te voeren granen. Aangebouwd werden een
molenaarswoning en een kantoor, met daarnaast een garage voor
de vrachtwagen.
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Dit alles werd gerealiseerd in de jaren 1937-1938 en hiermee
kreeg Gorssel dus een echte landbouwcoöperatie aan de Molenweg,
met daarin twee maalstoelen, aangedreven door elektromotoren.
De granen konden nu ook los worden ontvangen, hetgeen sneller
ging en aanmerkelijk goedkoper was. 
De grote onhandige stukken veekoeken die ontvangen werden,
werden nu via een glijgoot opgeslagen in de kelder onder het
magazijn. Ze werden in de kelder door een koekenbreker tot klei-
nere stukken gebroken om gemakkelijker gemalen te kunnen wor-
den. Dit was het begin van de complete mengvoederfabriek die er
in latere jaren zou ontstaan. Molenaar A.A. Meijer had inmiddels
de leeftijd bereikt, dat hij zijn taak als molenaar ging afsluiten en
zijn opvolger Jan Antonie ten Have, geboren op 14 oktober1905,
als molenaar alsmede chauffeur ging inwerken in het molenaars-
vak.
Rond de jaren dertig nam de omzet toe, vooral de omzet van
brandstoffen. Hierdoor was aanvulling van personeel nodig om het
werk te kunnen klaren. Chauffeur Johan ten Have ging weg en
werd buschauffeur. In zijn plaats werd Hendrik Jan Groot
Roessink, geboren op 8 februari 1903 te Hengelo (G), aangenomen.
Eveneens werd in die periode aangenomen Gerhardus Maalderink,
geboren op 5 november 1899 te Hengelo (G), als hulp voor alle
voorkomende werkzaamheden. 
Op het kantoor werd als assistent van de heer Kraaijenbrink,
Teunis Klein Ovink, geboren op 14 oktober 1918 te Gorssel
benoemd. Daarnaast werkten er in drukke tijden enkele losse
werknemers.
Helaas kwam toen de Tweede Wereldoorlog die voor ons land in
alle sectoren en voor de hele bevolking een zorgelijke periode was.
Wel werd er door het bestuur vergaderd, maar van besluiten wer-
den veiligheidshalve geen aantekeningen gemaakt. In 1944 en
begin 1945 werden er in coöperatief verband wel meel, vlees,
eieren etc. ingezameld en vervoerd naar een centraal verzamel-
punt in Alphen aan de Rijn. Van daaruit werd het verdeeld naar
de grote steden in het westen van het land om de honger die daar
door de bezetting was ontstaan, te verlichten. Directeur
Kraaijenbrink was toen ondergedoken, maar via hem werd wel
veel geregeld.
Na de oorlog werd pas op 2 januari 1947 de eerste ledenvergade-
ring gehouden. Voorzitter B.J. van Zeijts wijdde in zijn openings-
woord veel aandacht aan de oud-voorzitter C. Roeterdink, die na
een kortstondige ziekte was overleden. Deze was jarenlang de
motor en grote animator geweest van de landbouw en leider bij de
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oprichting van zowel de zuivelfabriek, boerenleenbank, landbouw-
coöperatie en vele andere verenigingen. Eveneens werden de leden
G. Slagman, A. Haijtink, E. Wiemelink en W. Dommerholt her-
dacht. Zij waren omgekomen door oorlogsgeweld.
Inmiddels werd de naaste medewerker op het kantoor, T. Klein
Ovink, benoemd tot directeur van de coöperatie in Geldermalsen.
Als opvolger voor hem werd zijn jongere broer Lambertus Klein
Ovink, geboren op 28 juni 1924 te Gorssel, benoemd.
Op de ledenvergadering van 29 juni 1948 waren maar twintig
leden van de 222 aanwezig.  Het bestuur vroeg om krediet voor de
aankoop van landbouwmachines, om een afdeling met landbouw-
machines op te starten om in te zetten voor de boeren, om in loon-
werk met machines hun arbeid te verlichten. Door dit gezamenlijk
te doen werd het goedkoper dan dat de boeren zelf de machines
zouden kopen. Ook paste dit precies in de personeelsbezetting,
omdat de omzet in mengvoeders in de winter veel hoger was dan
in de zomer.
Op de volgende ledenvergaderingen bleek dat de omzet zowel in
veevoeders als meststoffen etc. belangrijk was gestegen, met als
gevolg een gunstig financieel resultaat.
Rond de jaren 1950 kwam naar voren dat een verdere uitbreiding
in de toekomst nodig werd en op grond van dit feit werd besloten
om een aangrenzend stuk grond aan te kopen van J. Roelofs en 
L. Rensink.
In de volgende ledenvergadering werd een kredietaanvrage
gedaan voor f. 300.000 om de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen
verder voor te bereiden.
In de ledenvergadering van 1952 stelde de directeur dat aankoop
en opslag van verschillende grondstoffen gunstige mogelijkheden
zouden bieden, maar de leden vonden dat de coöperatie geen han-
delsfirma moest zijn.
Inmiddels werd een begin gemaakt met het bezorgen van meng-
voeders en kunstmest naar de afnemers. Dit gaf een evenredige
verdeling van de arbeid en werkte dus economischer.
Rond 1954 begon de grote verbouwing, namelijk een silocomplex
met ontvangstput en twintig cellen van elk een inhoud van 75 ton
waarin grondstoffen konden worden opgeslagen. Tien cellen met
grondstoffen konden worden belucht, dat wil zeggen: er werd lucht
doorgeblazen om ze langer goed te kunnen houden, wat te drogen
en/of fris te houden. Daarnaast werd ook het bestaande magazijn
belangrijk vergroot, met een doorrit voor vrachtwagens en een
ruimte voor ontvangst van eieren. Bovendien kwam er een winkel
voor landbouwgereedschappen en dergelijke. Tevens werd er een
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weegbrug met een weegvermogen van 30 ton geplaatst om de ont-
vangst van grondstoffen te controleren, en voor het wegen voor
derden. Toen dit allemaal was gerealiseerd, werd er een koeken-
pers aangekocht voor de productie van veekoekjes (briketvorm)
voor het rundvee. Daarvoor was het noodzakelijk om een stoomke-
tel te hebben en opslagcapaciteit voor melasse en vloeibaar dierlijk
vet. In eerste instantie voor de eigen afnemers, maar al spoedig
bleken ook omliggende coöperaties - ongeveer een twintigtal - hier-
voor belangstelling te hebben. De volgende stap was het aanschaf-
fen van een brokkenpers voor de productie van brokjes. Dit was
namelijk voor de veehouders veel gemakkelijker voeren dan meel,
hetgeen tot dusver het geval was. Ook hiervoor was grote belang-
stelling bij de omliggende coöperaties. Het gevolg was dat ook deze
voeders onder bepaalde voorwaarden aan de zustercoöperaties
werden geleverd onder de naam ‘ComDé mengvoeders’. (Combina -
tie Deventer: de coöperaties in de omgeving van Deventer. 
A. Loman was de eerste voorzitter van ComDé; na zijn overlijden
in 1969 werd hij opgevolgd door H.M. Nieuwenhuis). Hierdoor ging
de omzet van de coöperatie met sprongen omhoog en het financieel
resultaat werd uitstekend. Jaarlijks werd een gedeelte van de
gemaakte winst bijgeschreven op ‘ledenkapitaal per lid’ naar
gelang hun afname. 
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Inmiddels was een eigen technische dienst opgestart die direct
beschikbaar was om storingen in het productieproces te verhelpen.
Deze eigen technische dienst is in de loop van de jaren uitgegroeid
tot vijf personen, met daarnaast nog een eigen timmerman en
twee schilders. Deze laatste drie personen hielden zich ook bezig
met het onderhoud van de vijftien bedrijfswoningen, waarover de
vereniging beschikte. Tengevolge van grote omzetstijging was het
noodzakelijk dat er ‘gereedproductsilo’s’ bijgebouwd moesten wor-
den, totaal voor 200 ton, van waaruit ‘opgezakt’ kon worden en in
een later stadium ook in bulk kon worden afgeleverd. De produc-
tiecapaciteit moest worden verhoogd. Door het aankopen van een
tweede hamermolen, een tweede koekenpers en een brokkenpers
kwam men tot een productiecapaciteit van totaal twaalf ton per
uur. 
Dit verliep als volgt: ten eerste waren de mengvoeders per dier-
soort en leeftijd verschillend van samenstelling. Daarnaast moes-
ten alle mengvoeders voor wat betreft gehaltes aan voedingsstof-
fen aan de voorgeschreven gehaltes van het C.L.O voldoen. (Het
C.L.O was een instantie die de samenstellingen en gehaltes van
mengvoeders voorschreef).
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Ook de prijzen van de grondstoffen speelden een belangrijke rol,
want die bepaalden de prijs. Op grond van prijswijzigingen, of het
niet op voorraad hebben van een bepaalde grondstof, kon het nood-
zakelijk zijn om het recept te wijzigen. De productie ging met char-
ges van 2.000 kg. en werd begeleid door een productieformulier met
daarop de datum, voedersoort, receptnummer en de uiteindelijke
vorm van het voer namelijk: meel, koek of brok. 
Uit tien silo’s die waren aangesloten op twee weegschalen, werden
de grootste hoeveelheden grondstoffen afgewogen, de rest van de
benodigde grondstoffen, mineralen, vitaminen etc., werden nadat ze
waren gewogen, handmatig bijgestort. Als dit mengsel klaar was
werd het afgevoerd naar een bunker waarin het werd voorgemengd
en van waaruit het met hamermolens werd gemalen, opnieuw
gemengd en als gereed mengvoeder afgevoerd naar een gereedpro-
ductsilo in de maalderij. Wanneer het geperst moest worden tot
koek of brok moest dit worden afgevoerd naar de perserij. Het bijbe-
horende productieformulier werd via buizenpost ook naar de perse-
rij verzonden. Daar werd dan via een mixer de melasse en zo nodig
stoom toegevoegd om het beter persbaar te maken en opnieuw
gemengd. 
Er konden dan met koekenpersen koekjes van worden geperst, die
werden ingepakt via inpakmachine, op pallets gestapeld en met een
heftruck verplaatst naar de opslagruimte. 
Ook kon het mengsel met brokkenpersen tot brok worden geperst
en via een opzakinstallatie opgezakt en met een heftruck verplaatst
naar de opslagruimte. 
Was het bedoeld voor aflevering in bulk, dan werden de brokken
afgevoerd naar gereedproductsilo’s, van waaruit het kon worden
afgeleverd. Aanvankelijk werd nog opgezakt in jutezakken van 
50 kg., in een later stadium met automatische opzakinstallaties in
papieren zakken van 25 kg. Door alle mengformulieren te verzame-
len en op soort en mengrecept te verdelen kon hieruit de totale pro-
ductie aan mengvoeders per week worden berekend en ook de ver-
werkte grondstoffen. Bij alle landbouwcoöperaties ging het produc-
tieproces altijd nog handmatig. Vanaf 1980 werden in de beide
mengvoederfabrieken te Lochem de fabricage van mengvoeders met
computers bestuurd. 
Omstreeks 1950 is de L.O.D.O. aan de Pr. Bernardweg in Lochem
door de omliggende coöperaties opgericht. De grote animator hier-
van was de heer G.J. Kraaijenbrink. De boeren uit de regio konden
daar de landbouwmachines, melkmachines en regeninstallaties
voordeliger kopen en zonodig laten repareren. Ook kon men daar
zonodig onderdelen bestellen. De L.O.D.O. was de voorloper van het
huidige mechanisatiebedrijf aan de Kwinkweerd in Lochem.
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In dezelfde periode werden, mede door de vooruitstrevendheid van
directeur Kraaijenbrink, in overleg met de zustercoöperaties, de
Coöperatieve Eiervereniging Deventer en Omstreken (C.E.D.O.)
en het Coöperatieve Overslag Bedrijf in Deventer voor het lossen
van schepen en opslag van grondstoffen de C.O.D.O. opgericht. 
In de jaren vijftig kwam de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst goed
op gang. Rayonvoorlichter was J. Veldkamp. Na verloop van tijd
werd op advies van hem de sporenelementenkoek geïntroduceerd.
Deze koeken bevatten onder andere kobalt, koper en mangaan.
Hieraan was gebrek op de zandgronden. Mede op zijn advies werd
de Varkenskern opgericht. Een vereniging die speciaal adviezen
verstrekte aan de varkenshouderij. 
In de voormalige gemeente Gorssel werd de Vereniging van
Bedrijfsvoorlichting opgericht. Dit was een vereniging die extra
voorlichting ging brengen voor rundvee-, varkens- en pluimvee-
houders tot verdere ontwikkeling van de boerenstand.

Directeur Kraaijenbrink, die tevens adviserend lid was van zowel
de Vereniging van Bedrijfsvoorlichting als de Varkenskern, heeft
in die jaren meerdere excursies georganiseerd. Samen met 
J. Veldkamp, bestuursleden van de genoemde verenigingen en
belangstellende leden ging de tocht naar Noord-Brabant en/of
Limburg. In die omgeving was toen al een veel intensievere vee-
houderij, zowel van varkens, mestkuikens, legkippen en rundvee.
Daar werden ze geconfronteerd met het feit dat de ontwikkeling
van de veehouderij belangrijk voorliep vergeleken bij onze omge-
ving. Wanneer je dit dan met eigen ogen ziet, maakt dat veel meer
indruk dan wanneer je het in de landbouwtijdschriften leest. Mede
als gevolg van deze excursies kwam de ontwikkeling van de vee-
houderij in onze gemeente in een stroomversnelling. De bouw van
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nieuwe varkensstallen (open frontstallen voor 400 varkens), grote-
re stallen voor mestkuikens en legkippen kwam van de grond; voor
de rundveehouders de ligboxenstallen, met daarin de melktank,
zodat de melk nu met een tankwagen kon worden opgehaald. Deze
gang van zaken werkte niet alleen kostprijsverlagend, maar dit
was tevens een verlichting van de werkzaamheden. Het gevolg
was dat er in de eerstvolgende jaren steeds meer van deze moder-
ne stallen werden gebouwd, hetgeen een gunstige invloed heeft
gehad op het inkomen in de veehouderij.
Rond 1955 werd nog een beregeningsinstallatie aangekocht om in
droge periodes weilanden te kunnen beregenen. Op deze manier
kon ook in droge periodes op droogtegevoelige gronden een veel
hogere opbrengst worden gehaald. Dit betekende dat er meer hooi
en/of kuilgras kon worden gewonnen en de koeien toch nog over
voldoende gras konden beschikken. Een aantal leden zag meteen
het nut hiervan: onder andere W. Roeterdink, H.M. Nieuwenhuis,
M. Roeterdink. J.A. Hagens, H.C. Klein Nulend, J.M. Roeterdink,
J.G. Boschloo en J. Tuitert. In droogteperiodes draaide deze instal-
latie 24 uur per dag. Nu konden de boeren in Gorssel en omgeving
met eigen ogen zien wat het resultaat was van beregenen. Als
gevolg hiervan zijn er in deze regio op grote schaal beregeningsin-
stallaties aangeschaft. 
Inmiddels beschikte de coöperatie over een complete loonwerkers-
tak, te weten: drie graanmaaiers, drie aardappelrooiers, een dors-
molen met hogedrukpers, drie hooipersers lage druk, twee 
J.F. mestverspreiders met opzetstukken en een Hardeland machi ne
(een machine voor het inkuilen van gras, die het gras maaide en
direct kneusde om in te kuilen) eventueel met toevoeging van
melasse. Tevens werden een ploeg aangeschaft en een spuitmachi-
ne tegen onkruiden in granen en/of weiland. Daarnaast waren er
vijf tractoren aanwezig voor de aandrijving hiervan. 
Tengevolge van de grote omzetstijging van mengvoeders werd het
noodzakelijk om in de winter in tweeploegendienst te gaan werken
om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierbij paste dus uitstekend
het loonwerk in de zomer voor de optimale benutting van het
beschikbare personeel. 
De eigen technische dienst ten behoeve van de mengvoederfabriek
nam ook de verdere bouw betreffende het overkappen van het
gehele achterterrein voor haar rekening. Nu dit gehele terrein
grootendeels was overkapt, kon de opslag van het gezakte gereed-
product plaatsvinden op de begane grond. Daardoor werd het
mogelijk om gebruik te maken van een vorkheftruck met gebruik
van pallets, waarop de mengvoeders werden gestapeld om weg te
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zetten als opslag of om op de vrachtwagens te laden. Dit was even-
eens van toepassing voor meststoffen etc., hetgeen goed werkte en
veel voordeliger was. In de latere jaren is een tweede vorkheftruck
aangekocht. In totaal waren er later vier bulkwagens, drie zakgoed-
wagens en een kiepauto om ook losse kunstmeststoffen af te kunnen
leveren. Bovendien kon deze kiepauto ook voor andere doeleinden
worden gebruikt. Daarnaast was er een kiepauto met een laadver-
mogen van 15 ton voor de aanvoer van losse grondstoffen van de
overslagbedrijven in Lochem en Deventer. 
De ontwikkeling stond niet stil en omdat men over een voederfa-
briek beschikte waar naast meel ook veekoekjes en brokjes voor
rundvee en varkens werden gefabriceerd, liep men ver voor op de
buurtcoöperaties. 
Omstreeks 1965 was de C.A.V. Gorssel de eerste vereniging in de
hele omgeving die een bulkwagen aanschafte om mengvoeders ook
in bulk te kunnen afleveren en niet alleen voor de eigen afnemers,
maar ook voor afnemers van zustercoöperaties. In de latere jaren
was men ook de eerste die over een bulkwagen beschikte die ook
kon zuigen. Deze kon ingezet worden bij storingen in het productie-
bedrijf of bijvoorbeeld als men verkeerde veevoeders in de silo’s bij
de boeren had geblazen. Dit niet alleen voor de eigen afnemers,
maar ook in ‘ComDé’ verband. Om de bulkwagen snel te kunnen
laden werd de lading vooraf in een contraset klaar gemaakt, zodat
wanneer de bulkwagen terug kwam, deze weer binnen vijf minuten
geladen kon worden en vertrekken. Aangezien door dit alles de
omzet zo was gegroeid, was er behoefte aan meer opslagruimte en
werd een stalen siloblok gebouwd voor extra opslagcapaciteit van
3.000 ton. Deze bestond uit 40 cellen van 75 ton. 
Het silocomplex, gebouwd in 1955, werd met ongeveer drie meter
verhoogd voor meer opslagcapaciteit. Ook kwam er een grote ont-
vangstput om de aanvoer snel te kunnen afvoeren naar de silo.
Inmiddels veranderde de oogst van granen door de intrede van de
maaidorsmachines (combines), dus werd het graan los ontvangen en
in de loodsruimte tijdelijk opgeslagen. Aangezien dit graan vaak
een te hoog vochtgehalte had om te bewaren, moest dit worden
gedroogd, waarvoor een graandroger werd aangeschaft. Wanneer de
capaciteit hiervan niet voldoende was werd het afgevoerd naar de
C.O.D.O. in Deventer die ook over een graandroger beschikte. 
Steeds meer zustercoöperaties gingen de veekoekjes en brokken
afnemen. 
Men leverde alle soorten mengvoeders in bulk af bij zustercoöpera-
ties, zelfs tot aan de Coöperatie Geldermalsen. Inmiddels konden de
bulkwagens op drie plaatsen tegelijk worden geladen.
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De hoogste omzet van mengvoeders was gedurende de winter-
maanden. Dan was de omzet aan mengvoeders soms meer dan
1.100 ton per week (op jaarbasis ongeveer 45.000 ton). De eigen
technische dienst heeft vele silo’s gebouwd bij de eigen afnemers,
maar ook bij de buurtcoöperaties, tot in de Betuwe toe. Door
steeds verdere toename van mengvoeders in bulk kwamen er ook
silo’s van kunststof op de markt die men zo buiten kon plaatsen.

Wordt vervolgd.
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KLOMPENMAKERS (2)

H.A. Meijerink

De redactie ontving via ons
lid J. Pasman enkele gedeel-
ten tekst uit een uittreksel
van het boek ‘Klompen ma -
kers’ door H.P. Bongers
(1981). Op zoek naar de oor-
spronkelijke uitgave ontdek-
ten wij dat er, hoewel zijde-
lings, personen uit de vroege-
re gemeente Gorssel in het
boek figureren. Daarom leek
het ons aardig om passages
uit dit boek over de  klompen-
makerij in Ons Marken boek
op te nemen. Het eerste deel
van dit artikel verscheen in
Ons Markenboek, 26e jaar-
gang, mei 2008.
Naar aanleiding van die eer-
ste aflevering werd schrijver
dezes gebeld door mevrouw
G. Heijenk. Ze vertelde me

dat het in het eerste artikel genoemde verslag over het klompen-
makersambacht - dat we hieronder laten volgen - geschreven werd
door haar vader Jan Heijenk.
Mevrouw Geertje Heijenk woont met haar zus Jo al zestien jaar in
Gorssel. Ze zijn trouwe lezers van Ons Markenboek. Hun bijdrage
bestaat onder meer uit het jaarlijks verslag van onze najaarsuit-
jes.
Jan Heijenk werd op 20 april 1891 geboren in Warnsveld. Het
gezin verhuisde in 1894 naar Gorssel en vestigde zich op de boer-
derij Het Vriezekolk in de buurschap Harfsen. Jan Heijenk over-
leed op 6 oktober 1983.

“Het was in oktober 1907 dat ik voor het eerst als hulpje de werk-
plaats betrad. Tot die tijd had ik geholpen op de boerderij van mijn
vader. Twee oudere broers waren al om de beurt het huis uit
geweest als boerenknecht. Nu kwam mijn beurt om als boeren-
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knecht het huis uit te gaan. Ik had echter meer zin in de klompen-
makerij, waar ik al wel eens rondgesnuffeld had, omdat zwager
Slagman te Laren klompenmaker was. Daar deze wel een hulpje
gebruiken kon kwam ik dus daar aan het werk. Mijn voornaamste
leermeester was de oude Slagman, vader van mijn zwager. Wij
spraken hem aan met Dirk Jan-oom.
De werkplaats was een stenen gebouwtje van ongeveer vijf bij acht
meter. De zolder was bestemd om de voorraad klompen te bergen,
maar meestal was die zo goed als leeg, want de klompen werden
wekelijks naar de winkels gebracht in Laren of Lochem. Daar
waren kruidenierswinkels die de klompen meteen verkochten en
regelmatig opgaven welke soorten er aangevuld moesten worden.
De klompen werden geprijsd door Slagman al naar de grootte.
Men onderscheidde vier soorten: kleine, oftewel ‘neuten’, drielin-
gen, vrouwenklompen en mansklompen. De lengte werd binnen in
de klomp in de hak aangegeven. De prijs in stuivers en halve stui-
vers onder de hak. Er werd een winstmarge van een hele tot een
halve stuiver verstrekt aan de winkelier. Maatklompen werden er
weinig gemaakt, daar waren we blij om, want het gaf extra werk.
Hoe de werkplaats er van binnen uitzag?
Aan één zijde in het midden een deur. Aan het eind een deur die
uitkwam in de houtloods, de bergplaats voor de boordoppen (hout-
afval) en de hakspanen. Deze werden in die dagen verkocht: de
boordoppen aan de slachterijen in Deventer, de spanen aan parti-
culieren voor huisbrand. Verder waren er zes behoorlijk grote
ramen om zoveel mogelijk daglicht te hebben. Tegenover de zij-
deur was een raam waar twee boorbanken stonden. Dit waren
boomstammen van zo’n anderhalve meter lang. Dicht bij elk eind
waren twee gaten geboord, waarin poten gestoken werden van zo’n
kleine meter lang. Dan werd er in het midden op de halve lengte
een stuk tot op de halve dikte van de stam uitgezaagd en gebei-
teld, zo breed dat men er een paar van de grootste klompen in kon
plaatsen. Met een plug en houten hamer werd zo’n paar klompen
dan vastgezet. Had men kleinere klompen, dan had men losse
platte stukken om de ruimte op te vullen. Deze boorbanken waren
zo geplaatst dat het volle licht door het raam tussen de boorban-
ken viel op de klompen die daarin gezet werden. Deze banken
waren van voren afgeschermd met een paar plankenschotjes,
bevestigd aan de poten, zodat men tussen de boorbanken een soort
trog of bak had waar de boordoppen in terechtkwamen. Bij het vol-
gende raam achter elke boorbank stond een hakblok. Dit bestond
uit het ondereind van een boomstam. Dus het eerste stuk dat van
de stam werd gezaagd en niet geschikt was voor klompen omdat
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men eerst een vlak eind moest hebben daar de meeste stammen min
of meer een punt hadden van de hakbijl. In zo’n ondereind werden
dan drie gaten geboord voor de poten, zodat men een soort tafel
kreeg met het zaagvlak natuurlijk boven. Naast elk hakblok een
smalle tafel van een meter lengte op borsthoogte gemaakt om de te
bewerken blokken hout op te zetten. De tafel was zo geplaatst dat
men er goed daglicht op had en zo dat men met één hand de blokken
of klompen makkelijk van het hakblok op de tafel kon plaatsen.
Verder stond er aan weerszijden van de deur voor een raam een
snijblok. Dit bestond net als het hakblok uit het ondereind van een
boomstam, maar liefst nog groter, van meer dan 60 cm doorsnee.
Men had anders geen ruimte om de kram of het oog te plaatsen
waar het mes aan draaien moest. Dit was wel een meter lang. Aan
de linkerkant een haak die in de kram paste, dan het mes van zo’n
halve meter lang, terwijl de rug zo’n 40 cm doorliep en aan het eind
een handgreep had. Men hield dan de te bewerken klomp met de
linkerhand op het blok. Met de rechter bewoog men het mes op en
neer. In een hoek van de werkplaats hingen de kortzagen. Dit zijn
naar hun benaming geen korte zagen maar juist lange zagen 1,50-2
meter lang voor dikke en dunnere stammen. Ze zijn bedoeld om
blokken van de gewenste klomplengte van de stammen te zagen.
Verder hingen er de petroleumlampen, zodat men ook ’s winters vol-
doende licht had. Aan de zolder tussen de boorbanken hingen de
boren, zodat men ze van achter de boorbank onder handbereik had.
Men had er nogal wat soorten van. Eerst de ‘voorloper’. De naam
zegt het al, om het eerste gat in de klomp te maken. Dan neuten,
drielingen, vrouwen- en mansboren en nog een extra grote voor gro-
te mansklompen.

Bij de snijblokken tegen de buitenmuur hingen de grof- en fijnmes-
sen. De hakbijltjes hadden een korte steel, omdat men met de lin-
kerhand de klomp vasthield en met de rechter de bijl hanteerde.
Het eigenaardige was dat de steel er scheef aan stond. Dit was om
niet de knokkels aan de te bewerken klomp te stoten, omdat men in
de lengte van het hout moest hakken.
De werkzaamheden aan de klomp onderscheidde men in twee delen,
het buitenwerk en het binnenwerk. Als leerling moest men eerst het
binnenwerk leren! Men nam plaats op de zogenaamde bok, een
sterk rondhout van een meter lang en zo ongeveer een been dikte!
Aan het ene eind (achter) twee poten, aan het andere eind een. De
hoogte van ongeveer een stoelzitting. Op het ene einde bij de twee
poten was een plankje getimmerd om makkelijker te zitten en bij de
ene poot was een inkeping gemaakt om daar met de knieën een
klomp vast te kunnen houden (fig. 1b) .
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Met een zogenaamde ronde häkker (fig. 2a) hakte men nu van de
van buiten ruw bewerkte klomp, de hak uit op halve diepte, dan
draaide men de klomp om en had men de hak naar zich toe. Met
diezelfde häkker hakte men te beginnen bij de wreef zoveel weg
dat men ongeveer de verticale diepte voor de voet had.  Na deze
bewerking zette men het paar in de boorbank.

Nu plaatste men de voorloper, de eerste boor voor het midden van
de kap ‘het roef’ zoals de klompenmaker ook wel zegt.
Nu maakt men telkens een slag heen en weer en de boor vreet zich
in het hout. Na twee of drie slagen haalt men de boor op en werpt
de boordoppen voor zich neer, steeds met beide handen het boor-
heft vasthoudend. Wanneer men denkt diep genoeg te zijn gegaan
steekt men de maatstok in het gat, want men heeft voordat men
de klompen in de boorbank zette de lengte gemeten door de duim
op de neus van de klomp te leggen en de maatstok daartegen aan
en dan de lengte af te lezen tot aan de binnenkant van de reeds uit
geholde hak. Is men diep genoeg dan maakt men met de volgende
boren het gat groter. Het behoeft zeker geen betoog dat men als
leerjongen de grootste moeite heeft de boor in de goede richting te
dwingen. Dat men niet te ver naar de binnen- of buitenkant komt
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of te hoog of te diep in de klomp; daarom mag men in het begin
nooit meer gebruiken dan het eerste boor. De vakman neemt het
dan over en kan nog weer goedmaken wat aanvankelijk fout was.
Daarom is het klompen maken ook zo moeilijk: alleen de lengte
kan gemeten worden en verder hangt alles af van het geoefend
oog. Is men na enige honderden paren voorgeboord te hebben,
zover dat men het boren in zijn macht heeft dan mag men verder
gaan met de volgende boren.
Nu heeft een klomp geen recht gat: de voet moet er zo makkelijk
mogelijk in passen en het kost heel wat oefening voor men zover
de boren in zijn macht heeft dat men voldoende ruimte kan krijgen
boven de grote teen, zonder dat van de ‘bal’ teveel is weggehaald,
of dat men bij de kleine teen er buiten komt, want dan is het ‘een
miskraam’. Geen wonder dat bij ieder de gedachte wel eens
opkomt: “Dat leer ik nooit”.
Is men zover dat men met de boor zoveel weggehaald heeft als
men durft, dan slaat men het paar uit de boorbank en gaat men er
bij zitten op de eerder genoemde bok! Met een platte häkker (fig.
2b) maakt men nu de binnenzijkanten glad van de hak tot aan de
kap. Is dat gebeurd, dan gebruikt men de ruimhaak, dat is een
soort bezemsteel met een ronde ijzeren pin, met aan het eind een
aan twee kanten snijdend mes waarvan de punt is omgebogen.
Door nu de klomp met de knieën vast te houden en de steel van de
haak op de schouder te leggen en met beide handen het mes vast
te houden, kan men langs het mes in de klomp kijken en dan zien
waar wat weggesneden moet worden. De klomp wordt van binnen
systematisch gladgemaakt en geeft men voor de voet de meest pas-
sende vorm. Is men daarmee klaar dan is het binnenwerk aan de
klomp gebeurd.
Men moet er wel steeds voor zorgen dat de rechter en de linker-
klomp zoveel mogelijk gelijk zijn, even hoog, even ruim, even lang
van binnen om tenslotte een ‘paar’ en niet twee klompen over te
houden. Is men na een jaar of langer zo ver dat men het ‘heulen’
zoals men dat noemt, letterlijk en figuurlijk onder de knie heeft,
dan heeft men het model van de klomp zo vast in het hoofd zitten
dat de tijd gekomen is om nu het buitenwerk te leren. 

De werkzaamheden
Laten we beginnen bij het begin. Wanneer de schemer begint en
het nog te vroeg is om de lamp aan te steken, gaat het gezelschap
- we werkten meestal met vier of vijf man - naar de aan de over-
kant van de weg gelegen ‘houtwal’, de opslagplaats van de boom-
stammen. Een passende stam werd uitgezocht al naargelang de te
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maken klompen, bij voorkeur een dikkere voor grote klompen. De
stam wordt met behulp van hevels - een paar zware, ongeveer drie
meter lange stokken - op de zaagbokken geschoven. We zaagden
meestal met vier man aan elk eind van de zaag twee man. De baas
legde de maatstok op de boom en tekende de lengte van de blokken
af. 
Het was de kunst om de zaag zoveel mogelijk recht te houden en
er voor te zorgen dat men geen scheve blokken maakte.
Had men voldoende blokken dan werden ze meestal met een krui-
wagen in de werkplaats gebracht. Met een goed half uur was dat
zagen meestal bekeken en werd er eerst brood gegeten om dan tot
acht uur bij de lamp te werken. ‘s Morgens was het vijf uur
opstaan en naar de werkplaats. Acht uur pannenkoek eten. Om
tien uur werd er in de werkplaats koffie geschonken. Twaalf uur
middageten. Één uur weer aan het werk. Er werden dagen
gemaakt van tien, soms twaalf uur.
Nu moesten de blokken gekloofd worden. Met een zware bijl aan
een steel. Slagman tekende de blokken af. Grote blokken in platen,
kleinere in kruisvorm, nog kleinere in vieren en nog dunnere half.
Deze laatste alleen voor lage klompen waar een riempje over
kwam, want voor die laatste soort kon men niet voldoende hoogte
krijgen voor de wreef. Men zorgde er steeds voor de stukken van
elk blok bij elkaar te houden in verband met lengte en dikte.
Slagman hield meestal de bijl op de afgetekende blokken en een
van de anderen had de grote houten hamer en sloeg bij wijze van
spreken op het hoofd van Jut.
Nu begon het behakken van de blokken. Had men bijvoorbeeld zes
stukken uit een blok gekloofd dan werden deze stuk voor stuk van
de schors ontdaan. Het smalste kloofvlak als bodem onder. Dan
werd het blok half rond gemaakt en op de plank of tafel gezet. Had
men zo die zes stukken daar staan, dan ging men er mee aan het
verplaatsen en had men daar in zijn gedachten al drie paar klom-
pen staan zoals ze het best bij elkaar zouden passen. Nu bewerkte
men stuk voor stuk elk stuk hout. Eerst op de halve lengte en op
de halve hoogte werd een stuk schuin weggehakt: dit moest later
de ingang worden van de voet. Dan aan weerszijden een stukje
weggehakt van de teen rechts en links. De buitenkant iets meer
dan de binnenkant.Vervolgens de klomp op zijn kant en een stukje
weggeslagen onder de teen om iets de ronding te krijgen voor de
hak. Waar nog mogelijk nam men met de bijl nog iets weg, want
wat men met de bijl wegnam ging vlugger dan later met het grote
mes. Had men er zo een partijtje behakte klompen staan, netjes
opgestapeld, paar voor paar, over en weer, dan ging men naar het
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snijblok. Eerst de hak op het snijblok, met de linkerhand het teen-
eind vasthoudend en met de rechter het mes en spaanders in de
lengte van de klomp snijden. Aan de teen minder, aan de hak meer
en dan tevens de ronding aan de hak maken. Evenzo de ronding
voor de ‘bek’, dat is plaats waar later de voet in moet. Dan wordt
de klomp omgedraaid en het teeneind op het blok gezet en wordt
hier de nodige vorm en ronding gegeven. Steeds zet men het paar
klompen voor zich op het blok om te zien of de vorm goed bij
elkaar past, want zoals reeds eerder gezegd: het moet een paar
blijven. Is men zover dat men over het model tevreden is dan is
het weer de beurt aan de man die ze uithollen of boren moet zoals
reeds beschreven is. Is die ermee klaar dan komt het paar onder
het fijnmes. Dat mes is smaller dan het grofmes, men kan er mak-
kelijker mee draaien en fijnere sneden mee maken. Dit was meest-
al het werk van Dirk Jan-oom en hij was er dan ook bijzonder han-
dig in. Het was ook het laatste keurende oog van de vakman. Ik
herinner me nog dat ik al meer dan een jaar in het vak was en hij
tegen me zei: “Jan, ge hebt de kappen te dun, je zit er te hoog in.”
Ik geloofde het niet erg en het bleef bij het oude. Na een dag
maakte hij de opmerking: ”Je schijnt me niet te geloven, kom eens
hier.” Hij nam het paar klompen mee naar het hakblok, nam de
bijl en hakte de klomp in de lengte half door. Toen kon ik zien dat
hij gelijk had, het paar klompen was weg voor hem, maar ook mijn
werkloon, want we werkten in stukloon. 

In die tijd was het
‘Nameuje’, de vrouw van
Dirk-Jan-oom, die de laat-
ste hand aan de klompen
legde. Zij voorzag ze
namelijk van een sier-
randje en bond verder de
paren met een touwtje
aan elkaar. Toen zij kwam
te overlijden, is dat sier-
randje op de kap afge-
schaft, want het was nogal
tijdrovend en werd niet
betaald.

Bron: Klompenmakers, door H.P. Bongers 1981
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HET WITTE KERKJE TE EEFDE (1)
Geschiedenis van het ontstaan 

van de Gereformeerde Kerk Eefde-Gorssel

H. Kraaijenbrink

Door toeval kreeg ik op 17 september 20071 het boekje ‘Rondom
het Witte  Kerkje’, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de Gereformeerde Kerk van Eefde-Gorssel in handen.
Ik heb een band met die kerk. Mijn ouders waren bij de bouw
betrokken, mijn vader was de eerste scriba, ik werd er gedoopt
door haar eerste predikant en mijn moeder werd er in 1991 uit
begraven, vrij kort voordat de Gereformeerde Kerk opging in de
PKN. Helaas, het Witte Kerkje is niet meer. 
Enkele jaren na het overlijden van mijn moeder was er nog een
begrafenis van een gereformeerde neef van mij. Gewoontegetrouw
toog ik naar het Witte Kerkje. Ik was erg vroeg en wachtte wat in
mijn auto. Maar een kwartier voor aanvang was er nog niemand.
Ik keek op mijn kaart en het bleek dat ik bij de verkeerde kerk
was. Het Witte Kerkje werd niet meer gebruikt en gelukkig was ik
nog net op tijd in de goede kerk. Weer wat later kwam ik opnieuw
in Eefde. Het Witte Kerkje was gesloopt.
Nu heb ik ‘Rondom het Witte Kerkje’ in mijn handen en lees wat
er verloren is gegaan. Het blijft onbegrijpelijk dat men de eerste
Eefdese kerk heeft gesloopt. Goed beschouwd was het historisch
erfgoed. In vele plaatsen zijn en worden synagogen om die reden
gerestaureerd en zoekt men er een nieuwe bestemming voor. Zo
niet met dit historische erfgoed van de recente oer-Nederlandse
geschiedenis.
Het Witte  Kerkje was bovendien enig in zijn soort. Nergens zag je
deze kerkarchitectuur. Het was het toppunt van eenvoud, er zat
geen enkele franje aan. Of toch, drie zeer kleine gebrandschilderde
ramen met ‘Geloof, Hoop en Liefde’, die in originele vorm verloren
gingen, waarschijnlijk bij de ontploffing van de munitietrein in
Zutphen aan het eind van de oorlog. De vervanging was lang niet
zo mooi.
Wat was de reden van die eenvoud. Had het iets met de calvinisti-
sche soberheid te maken? Mogelijk, maar als men in Nederland
het gereformeerde erfgoed bekijkt, ziet het er doorgaans een stuk
mooier en robuuster uit. Bijvoorbeeld met mooie glas-in-loodramen
met motieven geïnspireerd door de stijl van Piet Mondriaan, soms
ook met apostelen. Verder degelijke eikenhouten banken. In Eefde
was het vurenhout waarin je met een duimnagel lijntjes kon trek-
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ken. Ik ben in heel wat kerken geweest, maar nergens zulke een-
voudig uitgevoerde banken. Nergens heb ik zoveel lijn getrokken.
Nergens was een kerk wit.
De reden ligt in de crisisjaren. Waarschijnlijk zijn er nauwelijks
kerken in die tijd gebouwd, want waar zou het geld vandaan moeten
komen. Maar daaraan vooraf gaat een hele geschiedenis.
In 18872, een jaar na de zogenaamde doleantie,  werd een vergade-
ring belegd in het koetshuis van Huize Veelzicht. Initiatief nemers
waren de hervormde ‘broeders’ Enserink en Ter Meulen. Inclusief
de initiatiefnemers kwamen vier mensen opdagen. Men vond dat de
Dordtse Kerkorde niet meer gevolgd werd in de Hervormde Kerk.
Enserink en Ter Meulen werden kort daarna lid van de Christelijke
Gereformeerde Kerk van Zutphen. Zo’n stap gaat nu mogelijk
geruisloos, toen gaf het een schokgolf in het dorp. Breken met de
kerk werd beleefd als het breken met de dorpsgemeenschap. Deze
breuk bleef uit, want de beide broeders bleven wel trouw aan het
Christelijk Nationaal Schoolonderwijs dat in 1878 in Eefde gestart
was. Toen werden deze scholen voor 100% door de ouders betaald en
door te blijven gaf men toch aan dat men belang hechtte aan de
Eefdese gemeenschap. Een nieuwe schok deed zich voor toen het
hoofd der school Eskes zich ook aansloot  bij de inmiddels gerefor-
meerd geworden kerk in Zutphen3. Na de nodige commotie en mede
door bemiddeling van Van Zeyts, ook toen al een gerenommeerde
naam in Eefde, werd uiteindelijk besloten meester Eskes te handha-
ven. Per slot was van Eskes bij zijn aanstelling niet geëist dat hij
niet van kerk mocht veranderen.
Hoewel het boekje er niet over rept, vermoed ik dat de stap van
Eskes meerderen aan het denken heeft gezet. Een hoofdonderwijzer
was in die tijd immers toch een autoriteit, zoals dominee, dokter en
notaris. Hoe dan ook, na de stap van Eskes gingen meer Eefdenaren
over naar de kerk in Zutphen. Dat Eefde geen eigen kerk had, zal
ook een rol gespeeld hebben. De hervormden moesten naar
Zutphen, Warnsveld, Almen of Gorssel voor hun geestelijk voedsel.
Daarnaast speelde het Leger des Heils een rol. Deze sociale geloofs-
beweging begon in 1891 samenkomsten te houden op de Boedelhof.
Later hield men openluchtbijeenkomsten op een terrein aan de
Schoolstraat. Dit leidde tot het aansluiten van een aantal kerkleden
uit Eefde bij het Leger des Heils. Uiteindelijk verdween het Leger
weer uit Eefde maar het had wel tot gevolg dat de vanzelfsprekende
gang naar de Nederlands Hervormde Kerk naar de buurdorpen en
Zutphen afnam.
Samenvattend kan men zeggen dat in de jaren negentig van de
negentiende eeuw er veel mensen zoekend waren. 
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Daarna bleef het een poos rustig. Wel groeide het aantal gerefor-
meerden door huwelijk en geboorten inclusief vestiging gestaag.
Dat gebeurde met name in Eefde. Verder ook, in mindere mate, in
Gorssel en Almen. 
Weer nam een Enserink het voortouw toen er in maart 1915 aan
de kerkeraad van de gereformeerde kerk in Zutphen een verzoek
werd gericht om eigen diensten in Eefde te houden. Ds. Lindeboom
werd met het verzoek overvallen en vond het maar niets. Toch
werd er een officiële commissie aangesteld en zou de kerkeraad er
later op terug komen. In het verdere proces werd de Eefdenaren
gevraagd of zij een wijkgemeente dan wel een eigen plaatselijke
kerk wensten. De Eefdese commissie voelde meer voor het laatste
ook omdat er bij de hervormden wel mensen waren die zich met
hen verwant voelden. En het was ook beter voor de ouderen. Zij
moesten soms wel anderhalf uur lopen om in Zutphen ter kerke te
kunnen gaan. Ook een manier om zieltjes te winnen!
De kerkeraad legde de broeders uit Eefde het vuur na aan de sche-
nen. Het gemakkelijk naar een kerk gaan mocht geen argument
zijn. Was er wel gedacht aan de kosten van bouw en onderhoud
van kerk en pastorie? In Eefde vond men echter dat de predikant
uit Zutphen wel naar Eefde kon komen. Met een eigen centrum
kon er ook catechisatie gegeven worden.
Een aantal ouderlingen in Zutphen was ook beducht dat de aderla-
ting van de Eefdese broeders de kerkkas niet ten goede zou
komen, want in Zutphen wilde men juist de kerk verbouwen en
ook nog een pastorie neerzetten. Een slimme broeder uit Eefde
schijnt gezegd te hebben: “Als je dochter trouwt, dan geef je haar
een bruidschat mee, ook al is die klein. Of heb je ooit gehoord, dat
ze moest wachten met trouwen tot de ouders geheel vrij van
schuld zijn?” In Zutphen dacht men daar anders over. Men
kon/wilde de Eefdese financiële steun niet missen. Nee, op steun
uit Zutphen behoefde men niet te rekenen.
Maar zoals zo vaak wint de aanhouder. Er werd een trucje uitge-
haald. In een schoollokaal werd een kerkdienst gehouden. Vooraf
werd aan dominee en kerkeraad te Zutphen toestemming
gevraagd, om commotie te vermijden. Maar daar bleef het bij. Het
tij keerde toen in 1917 een nieuwe 27-jarige predikant zijn intrede
deed, de latere prof. J. Waterink. Als Achterhoeker van het platte-
land had hij begrip voor de wensen uit Eefde. Hij bevorderde juist
de Eefdese zaak en welke kerkeraad kon er wat tegen evangelisa-
tie hebben? Dus kwam er een evangelisatielokaal, teneinde de ‘hei-
denen’ in Eefde te bekeren.
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In oktober 1917 werd onder leiding van Waterink in de Boedelhof
een vergadering belegd.
De voorzitter moest kennelijk op eieren lopen want vooraf stelde
hij nadrukkelijk dat hij onpartijdig voorzitter was, die de aanwezi-
gen wel aanraadde de zaak, zoals we dat nu zouden zeggen, onder
de pet te houden. Het gevolg was dat een rechtspersoon werd
geschapen: de Vereniging van Gereformeerden. Waterink wilde
komen preken (wel door de week), mits de vereniging voor een
gebouw zou zorgen. Ook beloofde hij catechisatie te komen geven.
Op zondag kon er dan wel eens een student komen om in de ere-
dienst voor te gaan.
Op een vraag uit de zaal of er ooit een kerk zou komen, antwoord-
de Waterink bevestigend, mits er voldoende groei zou zijn. Een col-
lecte op de avond voor een gebouw leverde f. 2.100,- op (bijna 
€ 1.000,-)! Een week later was de vereniging een feit op de oprich-
tingsvergadering met statuten en al op 15 oktober. De Neder land -
se Staatscourant maakte de goedkeuring bij Koninklijk Besluit in
februari 1919 bekend. De eerder genoemde meester Eskes werd
voorzitter. Op een vergadering in december waren er al bouwplan-
nen, maar als je ruim  f. 3.000,- hebt en er is f. 6.000,- nodig moet
er toch even pas op de plaats gemaakt worden.
Het was echt ‘even pas op de plaats’. In februari 1918 werd er
weer vergaderd op de Boedelhof. Het feit dat de gereformeerden
wilden bouwen was niet onder de pet gebleven, want van hervorm-
de zijde wilde men de gereformeerden voor zijn door het bouwen
van,  desnoods, een planken hulplokaal, aldus ds. Waterink. Zou
het echt zo geweest zijn? Later, bij de publicatie van zijn biografie,
is gebleken dat Waterink een slimme man was met, laten we zeg-
gen, een flinke fantasie. De broeders in Eefde wisten kennelijk
niet wat hij als predikant in Zutphen gehoord had. Er moest dus
snel gehandeld worden. De leden verhoogden de door hen toege-
zegde bijdragen. Op 8 maart 1918 werd tot bouwen besloten. Er
was f. 5.000,- in kas en twee gemeenteleden schoten nog eens 
f. 3.000,- voor. Op 30 mei werd de zaak in de kerkeraad in Zutphen
besproken. Er vielen geen definitieve besluiten. Waterink wilde
eigenlijk één gemeente met twee parochies, wijken zouden we nu
zeggen. In de zomer werd er hard gewerkt en op 25 augustus werd
het gebouwtje aan de Zutphenseweg, bij de school naast bakkerij
Brummelman in gebruik genomen. Van bureaucratie en bestem-
mingsplannen had men nog geen last. Tegelijk kwam hiermee een
definitief einde aan de gemeenschappelijke evangelisatie van her-
vormden en gereformeerden. Gelukkig ging het een en ander toch
in goede harmonie. De hervormde predikanten van Warnsveld en
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Almen feliciteerden de Eefdenaren met hun nieuwe gebouw. De
eerste hobbel om een eigen gemeente te vormen was genomen. 
Toen het evangelisatiegebouw klaar was, besloot de kerkeraad te
Zutphen voortaan dubbele diensten te houden. Het viel overigens
niet mee dat te realiseren en de zaak draaiende te houden. Niet
alleen moest men in Eefde geheel de eigen lasten dragen, maar
men moest ook het aandeel aan de kerk in Zutphen, waar men for-
meel lid van was, blijven voldoen. Daar in Zutphen verbouwd
moest worden door de groei van de kerk gingen de collecten uit
Eefde naar de kerk in Zutphen.
Ook de groei van de kerk in Eefde viel, in de ogen van 
ds. Waterink, tegen. Men had gehoopt dat, met een eigen gebouw,
er meer hervormden zouden komen. De hervormde predikant uit
Warnsveld had de gereformeerden dan wel gefeliciteerd met hun
gebouw, maar onderkende kennelijk het gevaar van de overlopers.
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Begin jaren twintig kwam er dus een hervormd lokaal en kreeg
hervormd Eefde zijn eigen evangelist. Maar de gereformeerden
hielden zich wel aan Gods gebod en vermenigvuldigden zich ijve-
rig. Daardoor was er inmiddels een flink aantal catechisanten. Het
trammetje naar Zutphen zal ook de vestiging van gereformeerde
forenzen in Eefde bevorderd hebben. 
In 1924 ging ds. Waterink, inmiddels gepromoveerd, naar
Amsterdam. De nieuwe predikant Hummelen was er weinig van
gecharmeerd dat zijn Zutphense kerk ’s middags maar halfvol zat,
mede door de middagdiensten in Eefde. Hij wilde dus dat men in
Eefde maar meer diensten door de week zou houden en door evan-
gelisatie het draagvlak in Eefde zou proberen te vergroten. Eefde
wilde juist het aantal middagdiensten op zondag verhogen. Men
zocht daar de oplossing door een voorstel te doen om eenmaal per
maand een predikant voor eigen rekening te laten komen. Zoiets
moest nader onderzocht worden, vond de kerkeraad. Wat zou dat
Zutphen gaan kosten? Eefde moest eerst maar eens opgeven hoe-
veel broeders en zusters in den Heer er minder in Zutphen zouden
komen. De schatting kwam er in 1926. Grofweg verwachtte men
dat van de 300 in Eefde er slechts 150 in Zutphen zouden kerken.
Niet ieder vond dat er ’s zondags met de tram gereisd mocht wor-
den en voor ouderen was de tocht naar Zutphen wel erg ver. En
dan de jeugd, ach de jeugd! Ook toen al gebruikte die elke smoes
om de kerkgang te beperken. En dat zou geloofsafval in de toe-
komst met zich meebrengen, zo vond men. De jeugd moest van
jongs af aan getraind worden tweemaal ter kerke te gaan. 
En weer werd er een Pyrrusoverwinning geboekt. Voortaan zou
men “trachten te bevorderen” dat in Eefde de eerder formeel toege-
stane middagdienst op de derde zondag van de maand ook daad-
werkelijk zou plaatsvinden. Verder mocht Eefde de deurcollecte bij
de uitgang voor eigen doeleinden aanwenden en werd er in
Zutphen een voertuig door de kerk ter beschikking gesteld, zodat
degenen slecht ter been waren toch in Zutphen konden kerken.
Neen, Eefde had zich dat anders voorgesteld, Zutphen stelde haar
financieel belang boven het geestelijk belang van Eefde. Een voor-
stel uit Eefde om een zelfstandige parochie te worden haalde het
niet. Eerst moest Zutphen uit de schulden zijn. Voor Zutphen ging
het in feite te snel, voor Eefde kon het niet snel genoeg gaan.
Maar, stukje bij beetje maakte Eefde wel vorderingen.
Toen ds. Hummelen, weer wat later, als zijn persoonlijke mening
gaf dat de vereniging uit Eefde de aanstelling van een hulppredi-
ker als een mogelijkheid zag om Eefde tegemoet te komen, riep
men in Eefde de gewaardeerde Waterink te hulp. Na de nodige
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vergaderingen ging de kerkeraad van Zutphen niet akkoord. Men
verwachtte een nadelig saldo en wilde eerst de financiële resulta-
ten van het boekjaar 1928 afwachten.
In maart 1929 werd in Zutphen een gemeentevergadering gehou-
den over een kostbare centrale verwarming. Een slimmerik, goed
thuis in de recente geschiedenis van de Zutphense kerk en waar-
schijnlijk uit Eefde, liet weten dat in 1920, nog onder Waterink,
gesteld was dat de eerstvolgende grote uitgave aan Eefde ten goe-
de zou moeten komen. Moest Zutphen weer voorgaan? De centrale
verwarming kwam er, maar werd betaald uit vrijwillige bijdragen
en niet uit de kas van de kerk. Eefde liet het afweten. Per slot had
de Eefdese vereniging zelf nog schuld en als men zelfstandig ver-
der wilde zou men eerst schuldenvrij moeten zijn. De oproep om
daar haast mee te maken en meer leden te werven vond gehoor.
Persoonlijke bezoeken wierpen hun vruchten af begin januari
1930. Door de toegezegde vrijwillige bijdragen met 5% te verhogen
raakte men in 1930 uit de schuld.
In 1931 bleek er plaatsgebrek in de kerk van Zutphen en het
gebouw in Eefde. Het jaar daarop werd door broeder Enserink (hij
weer!) in de kerkeraad van Zutphen het voorstel gedaan om een
tweede predikant te beroepen zodat in Zutphen en Eefde tegelijk
gekerkt kon worden en het zitplaatsentekort daarmee zou zijn
opgelost. Mede door de ziekte van ds. Hummelen kwam die predi-
kant er. In 1933 werd Eefde weer eens op de agenda gezet. In
tegenstelling tot Waterink zag Hummelen weinig in het parochie-
stelsel en uit de financiële cijfers bleek dat Eefde geheel zelfstan-
dig zou kunnen worden. Daarvoor schrok men in Eefde toch even
terug. Kennelijk was men vergeten dat in 1915 die zelfstandigheid
wel beoogd werd. Bij stemming over dit voorstel werd het in Eefde
met 36 tegen 9 verworpen. Als goede democraten besloot men wel
de afwezige leden van de vereniging thuis te bezoeken om hun
mening te horen. Het resultaat veranderde er niet door.
Overigens was de hulppredikant wel bereid volwaardig predikant
te worden. Allicht, want in het begin van de crisisjaren dertig was
het voor een kandidaat predikant niet gemakkelijk om blijvend
werk te vinden. Maar van de kant van de Eefdese kerkgangers
bleek de hulppredikant toch niet de ideale kandidaat, er was
immers keus genoeg.
De kerkeraad in Zutphen pakte echter door. Zij vond dat Eefde
maar zelfstandig moest worden in plaats van als parochie bij
Zutphen te blijven hangen. Was men de jarenlange discussies rond
Eefde zat?4 Je kunt je er iets bij voorstellen.
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Uiteindelijk, toen Zutphen ook nog met de ooit gewenste bruids-
schat over de brug kwam, ging men schoorvoetend de weg op van
zelfstandigheid en werd dat bij de classis5 aanhangig gemaakt. De
classisvergadering gaf haar goedkeuring aan de instituering van
de Gereformeerde Kerk van Eefde-Gorssel.
Als men denkt dat nu alles voor elkaar was, vergist men zich.
Waar lag de grens met Deventer, Zutphen en Lochem? Verder
moesten er ouderlingen en diakenen6 gekozen worden. Op 17 sep-
tember 1933 stond Eefde-Gorssel eindelijk op eigen benen. Er
waren slagen verloren maar de overwinning geboekt. In 1934 werd
ds. H.N. Ridderbos beroepen. Evenals Waterink zou hij later hoog-
leraar worden. Al spoedig was het gebouw te klein om alle kerk-
gangers te herbergen en werd koers gezet naar een echt kerkge-
bouw. Het zou de eerste kerk van Eefde worden, het Witte Kerkje. 

Noten
1 Door toeval precies 74 jaar na de stichting van de Gereformeerde

Kerk van Eefde-Gorssel.
2 Het  navolgende is wat betreft de feiten nagenoeg geheel ont-

leend aan ‘Rondom het Witte Kerkje. De geschiedenis van de
Gereformeerde Kerk van Eefde-Gorssel’, uitgegeven ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan op 17 september 1983 met als
hoofdredacteur Martine Rooze, echtgenote van de predikant.

3 In 1892 vormden de meeste Christelijk Gereformeerde Kerken,
ontstaan rond 1834 uit de zogenaamde afscheiding, met de ker-
ken ontstaan uit de doleantie van 1886, veroorzaakt door
Abraham Kuyper, samen de Gereformeerde Kerken in Nederland.

4 Vele malen vaker dan in dit artikel kwam in Zutphen ‘de kwes-
tie Eefde’ op de agenda van de kerkeraadsvergadering.

5 De classis was een regionaal verband van de zelfstandige gere-
formeerde kerken waar gezamenlijke belangen en geloofszaken
behandeld werden.

6 Dit gebeurde door tweetallen te stellen waaruit door de gemeen-
teleden gekozen kon worden. Tegenover mijn vader stond de
heer Piest uit Eefde bij de verkiezing tot diaken. Dat gaf bij de
stemming de nodige hilariteit. Bij het ontvouwen van de briefjes
die met de collectezak waren opgehaald was het: Piest,
Kraaijenbrink, Piest, Piest. “Piest Kraaijenbrink?? Jazeker
Kraaijenbrink piest!”. De kerk lag in een deuk.
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KI-HARFSEN - COÖPERATIEVE STIERHOUDERIJ LAREN

H.A. Meijerink

De Russische onderzoeker Ilya Ivanovich Ivanov richtte in 1901 het
eerste ki-centrum voor paarden op. Met verdunning van het sperma
wist hij mooie successen te boeken. Later, vanaf 1932, werd deze
methode ook bij koeien toegepast. Ook in Zweden en Denemarken
werden de onderzoeken voortgezet. 
Na 1935 werd de tijd rijp om ook in Nederland deze methode toe te
passen, want bij veel boeren (en leden van stierhouderijen) liepen de
bevruchtingsresultaten terug als gevolg van infecties die de koeien
bij het dekken opliepen. (De stier bracht vaak bacteriële besmettin-
gen over van de ene naar de andere koe.) 
De geneticus dr. Arend Hagedoorn onderkende als een der eersten
de voordelen van de kunstmatige inseminatie bij runderen. De grote
stimulator was Jan Siebenga, veearts te Oldeberkoop. Zij zagen als
voordelen:
- snelle manier van werken
- minder kans op infectieuze ziekten
- van uitstekende vaderdieren zijn goede nakomelingen te verwach-

ten
- meer ‘bezaaiingen’ mogelijk van één ‘sprong’
- bewaren van sperma door diepvriesmethode is succesvol
Sinds kort kan sperma gesekst worden besteld.
In 1949 nam Jan Jansen van de coöperatieve zuivelfabriek in Laren
het initiatief tot de oprichting van een ki-vereniging. Lochemse vee-
houders als Willem Heijink en Jan Rood wisten hun collega’s te
overtuigen: hun MRIJ-koeien verdienden de beste partners. Eind
1951 werd het ‘ki-station Laren’ gebouwd aan de Broekstraat in
Harfsen.
Het KI-station van Laren bij Harfsen werd het centrum van een
federatieve ki-organisatie, die heel snel werd geconfronteerd met
actuele fokkerijontwikkelingen. Al snel kreeg het nieuwe station
getalenteerde bewoners, die werden gekocht uit topstallen, (o.a.
Boris, Roland, en later Skalsumer Sunny Boy*, Alva 4).
De ontwikkelingen in de ki-wereld kwamen in een stroomversnel-
ling. Er kwamen steeds meer sperma-uitwisselingsregelingen. In
1974 vond voorzitter Willem Vrielink dat er nauwere samenwerking
moest ontstaan met buurstations. Hierdoor werd de federatie De
Graafschap opgericht. Het ki-station aan de Broekstraat moest wor-
den uitgebreid, want er diende plaats te komen voor de zeventig
stieren. Het bestaande gebouw werd ingericht als laboratorium en
vergaderzaal (voor honderd gasten). Ernaast verrees de nieuwe stie-
renstal.
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De samenwerking en fusies tussen de verschillende stations
namen toe en daarmee ook de naamswijzigingen: 
1951 KI Harfsen - Coöp. Stierhouderij Laren. 
1974 federatie De Graafschap. 1979 KI Gelderland. 1986 KI Oost.
1993 Zuid-Oost Genetics. 1998 Holland Genetics. 2006 CR Delta.

* Het bronzen beeld van de legendarische fokstier Sunny Boy staat
in Arnhem. Het dier heeft meer dan een miljoen nakomelingen en
is daarmee wereldwijd de meest productieve stier ooit. Dankzij
deze prestatie is Harfsen zelfs wereldnieuws geweest via de
Amerikaanse televisiezender CNN. Eind jaren negentig liet de
organisatie de stier inslapen.    
In het Nationaal Veeteelt Museum te Beers (N.Br) is zijn kop nog
te zien.

In 1961 werd door varkensfokverenigingen besloten ook ki bij var-
kens toe te passen. Daartoe werd de varkens-ki De Graafschap,
later ki-Gelderland opgericht. Deze staat aan de Harfsensesteeg te
Harfsen.
Rond 1990 was de varkens-ki de grootste ter wereld. Later, door
fusies, is dit weer teniet gedaan.
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Varkens-ki-station, Harfsensesteeg  in Harfsen 1962

Bronnen:
Omroep Gelderland: 19 september 2007
Nationaal Veeteelt Museum te Beers (N.Br) 
Revolutie in het dierenrijk: De kunstmatige inseminatie in
Nederland door Reimer Strikwerda



SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Scheggertdijk 62
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Kadoshop Dinie, Dorpsstraat 24

Diepenveen:
Vrielink Makelaardij, Oranjelaan 77

Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 25
Kamhuisschilders.nl, Kokstraat 37
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43

Gorssel:
Van der Beek ERA Makelaars, Hoofdstraat 57
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser  Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
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Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4

Zutphen:
Marinus J. Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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