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Ons Markenboek

Uitgave van de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.

De vereniging is opgericht op 27 september 1983 en heeft ten doel ”de beoefening van de geschiedenis

in het algemeen en in het bijzonder die van het grondgebied van de gehele, voormalige, burgerlijke

gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de

geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Op 11 maart 2014 werd in De Roskam in Gorssel de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden. Op 4 mei 2014 vond de onthulling plaats van een gedenkteken voor de
gecrashte Lancaster aan de Harfsensesteeg. In ons vorige nummer stond een op-
roep geld te doneren voor de te maken onkosten. Hierbij willen we de leden die
hieraan gehoor hebben gegeven heel hartelijk bedanken. Groot was de verrassing
dat Dirk Holtslag van De Hoofdige Boer de complete lunch gesponsord heeft. De
zeer persoonlijke medewerking van onze burgemeester werd door iedereen op
prijs gesteld. Wij hebben hem als dank de dvd ’Liever geen bezoek’ overhandigd.
Op zaterdag 10 mei 2014 trok de genealogische dag weer veel belangstelling, ook
van mensen van buiten onze gemeente. Van al deze gebeurtenissen treft u in dit
Markenboek een verslag aan. 

Lezingen en excursies

Almen: Dorpshuis Ons Huis, donderdag 23 oktober 2014
Wim Kroon uit Apeldoorn zal ons onder de titel ’Op weg naar de troon’ door
middel van een PowerPoint- en fotopresentatie kennis laten maken met 200 jaar
koningschap in ons land. Tijdens deze lezing hoort en ziet u hoe het indertijd
allemaal is gegaan. Een stukje geschiedenis dat eigenlijk elke Nederlander moet
kennen. Wim Kroon is oud-directeur basisschool en beheerst de kunst van het
vertellen als geen ander. Het belooft dan ook een zeer interessante avond te
worden. Tal van leuke en wellicht minder bekende feiten komen aan de orde.
Aanvang 20.00 uur.

Eefde: zalencentrum Het Hart, donderdag 27 november 2014
Lex Rutgers, stafmedewerker van de vroegere Mettray, zal het een en ander laten
zien en vertellen over de geschiedenis van Nederlandsch Mettray. Een naam,
die in de volksmond nog steeds wordt gebruikt, maar die de laatste jaren door
fusies meerdere malen is gewijzigd. Op dit moment is de naam van de inrichting
Intermetzo LSG Rentray. Aanvang 20.00 uur.

Over de lezingen die dit seizoen in Epse, Harfsen en Gorssel gehouden zullen
worden, vindt nog overleg plaats over onderwerpen, data en plaats. 

Het is nog niet bekend of volgend jaar onze jaarvergadering en de daarop volgende
lezing in De Roskam gehouden kunnen worden. Ook zal er dit seizoen ook weer
een gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap Lochem Laren
Barchem georganiseerd worden. Hierin zal deze keer onze zustervereniging het
initiatief nemen. In het novembernummer van Ons Markenboek komen we hier
uitgebreid op terug. 
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Museum voor Modern Realisme

Op 24 mei 2014 konden belangstellenden in het kader van de dag van de bouw
de vorderingen van het museumproject in Gorssel bekijken. Het museum wordt
een paviljoenachtig gebouw van twee verdiepingen met strategische doorkijkjes
naar de parkachtige omgeving. In het museum komen zeven expositiezalen met
werken van zowel de magisch realisten en hun tijdgenoten (Carel Willink, Pyke
Koch, Charley Toorop) als naoorlogse en hedendaagse figuratieve kunst. Het
ontwerp is van Hans van Heeswijk Architecten uit Amsterdam. 

Tramstation 

Nadat dit voorjaar vijf Open Dagen gehouden zijn, staan er dit najaar nog drie
Open Dagen op het programma. In september wordt de Open Dag niet op de
eerste zaterdag van de maand gehouden, maar dan wordt deze dag gecombineerd
met de landelijke Open Monumentendag van 13 september. De overige open
dagen voor dit najaar staan gepland voor 4 oktober en 1 november. 
Er zijn dit voorjaar drie exposities in het Tramstation geweest. Na de tentoonstel-
ling van de kunstwerken van Rudy Volbeda werd een expositie ingericht van de
voorwerpen die we van de gemeente konden overnemen. Daarna was er vanaf
11 april tot 17 juni een expositie te zien die gewijd was aan leven en werk van
Wim Jonkers. In de expositieruimte waren tot 17 juni ook nog de wapenschilden
van de marken uit de oude gemeente Gorssel tentoongesteld. Deze wapenschilden
waren afkomstig uit het oude gemeentehuis en we kregen ze in bruikleen van de
heer Melchers. 

Boot Dommerholts veer

Op zaterdag 7 juni 2014 is de
houten veerboot van het
Dommerholts veer, die tot
1962 dienst heeft gedaan,
door de burgemeesters van
Lochem en Voorst voor de
laatste keer de IJssel overge-
varen van Gorssel naar Wilp.
Daarna is de boot naar het
nieuw gebouwde botenhuis
gebracht bij museumcafé ’De
Kribbe’, Weerdseweg 6a in
Wilp. Een delegatie van ons
bestuur was hierbij aanwezig. 

Foto: Johan te Linde
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Z.E.G.O.-bus 

De door Willem Brock uit Zutphen gereconstrueerde Z.E.G.O.-bus is rijklaar.
De bus is een exacte replica van een van de eerste bussen van de Zutphen-Eefde-
Gorsselse Omnibusdienst (Z.E.G.O.). Deze busmaatschappij werd in 1922 door
de heer B.W.H. Bruil uit Eefde opgericht. In 1941 werd deze busmaatschappij
overgenomen door de Gelderse Tramwegen. Tijdens Open Monumentendag op
13 september 2014 zal de bus bij het Tramstation te bewonderen zijn. Dit jaar is
het thema van Open Monumentendag ’reizen’. We vonden de presentatie van een
reisbus van bijna een eeuw oud aardig bij het thema passen. 

Jubileumboekje en filmbanden

De Gorsselsche Boerendansers bestaan in 2014 80 jaar. Ter gelegenheid daarvan
is een jubileumboekje gemaakt, waarvan een exemplaar op 24 juni 2014 aan onze
voorzitter Willy Holtslag is overhandigd (volgende pagina: foto rechts).
Het boekje is samengesteld door Jan Stegeman en is te koop bij de leden van de
Boerendansers en bij boekhandel Bechtle in Gorssel.
Op 3 mei 2014 werden door W. Bouwmeester de banden van de in opdracht van
Soli Deo Gloria gemaakte films over  het dagelijks leven in Harfsen uit 1956
en1962 aan onze vereniging overhandigd (volgende pagina: foto links).

T-Fordbus van de Z.E.G.O. Foto: eigen archief
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Maestro van Gorssel

Bestuurslid Henk Hietbrink heeft veel kwaliteiten en een ervan is het ’meesterlijk’
dirigeren van muziekuitvoeringen. Hij stond op 11 juli 2014 in het Gorsselse Open-
luchttheater voor het orkest van Kunstmin, in competitie met drie mede-
amateurdirigenten. Henk was de beste en zo kreeg hij de onderscheiding ’Maestro
van Gorssel’. Het zal in de archieven van de vereniging voor het nageslacht
bewaard blijven. 

Vertoning ’De tijd verstrijkt’

Op 24 september 2014 is het precies 70 jaar geleden dat op de schietbaan van
Gorssel zes burgers werden doodgeschoten en elf mensen als gijzelaar werden
afgevoerd naar Zutphen. De moordpartij stond onder leiding van de beruchte
SD’er Heinemann.
Filmmaker Andries Udink, die eerder de film ’Liever geen bezoek’ over onderdui-
kers in Harfsen maakte, onderzocht en reconstrueerde die 24e september. Het
resultaat is de film ’De tijd verstrijkt’.
De film wordt op woensdag 24 en vrijdag 26 september 2014 vertoond in
’t Trefpunt in Gorssel, beide dagen om 14.30 en 19.30 uur.  De voorverkoop van
kaarten à € 5 start op 1 september 2014 in ’t Trefpunt.

Foto's: Arjan Meijerink
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Van de redactie

In dit Markenboek treft u behalve een verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 11 maart 2014 ook de bijbehorende losbladige financiële stukken aan. Natuur-
lijk krijgt u een uitgebreid verslag van de indrukwekkende onthulling van het
monument voor de omgekomen bemanning van de Lancaster, die in januari 1945
neerstortte bij Harfsen. Ap ten Have dook in de geschiedenis van boerderij Diek-
man in Joppe en zijn bewoners en Hans Geerlink ging na hoe het nu eigenlijk kwam
dat het inmiddels gesloten gemeentehuis van Gorssel niet in Eefde werd gebouwd,
maar toch in Gorssel terechtkwam. Dat ging gepaard met veel politiek gekrakeel.
Geschiedenis? Er is niets nieuws onder de zon!

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 20 september 2014
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

11 MAART 2014

1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Willy Holtslag-Harkink, kon om 19.30 uur bij de opening van de
vergadering circa 50 leden in Hotel de Roskam verwelkomen. Een speciaal
welkomstwoord had ze voor de spreker van de avond, Jacques Duivenvoorden.
In haar openingswoord ging onze voorzitter in op de stand van zaken rond de
vernieuwde website. Over de komende evenementen kon ze nog meedelen, dat
op 18 maart de gerestaureerde randversiering van de grafkeldersteen van de
familie Van der Capellen onthuld zou worden. Daarna zou op 27 maart Johan de
Jong in Ons Huis in Almen in het kader van de jaarlijkse gemeenschappelijke
activiteit met het Historisch Genootschap, een lezing houden over Het Hassink.
Vervolgens vertelde ze dat er op 28 maart op Nederland 2 (in het kader van de
serie uitzendingen over 200 jaar Koninkrijk Nederland) aandacht besteed zou
worden aan het verhaal rondom Johan Derk baron van der Capellen, de geestelijk
leidsman van de patriotten. In Gorssel waren daarvoor op woensdag 19 juni 2013
door een NOS-tv ploeg opnamen gemaakt. Verder maakte onze voorzitter ons er
opmerkzaam op, dat op 4 mei de onthulling zou plaatsvinden van een gedenkteken
voor de gecrashte Lancaster aan de Harfsensesteeg. Na de mededeling dat op
10 mei de jaarlijkse Genealogische Dag in Gorssel gehouden zou worden, werd
de agenda verder afgewerkt.  
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Het aantal leden is vorig jaar iets gegroeid. Ultimo 2013 waren er 760 leden en
daarnaast nog 73 sponsoren, zodat we met 833 leden ruim boven de 800 leden
hebben.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 26 maart 2013
Deze notulen waren afgedrukt in OMB 31e jaargang nummer 3, augustus 2013 en
werden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller
vastgesteld. 

3. Jaarverslag secretaris over 2013
Dit jaarverslag was gepubliceerd in OMB 32e jaargang nummer 1, februari 2014. 
Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, waarna het met
algemene stemmen werd goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014
Penningmeester Koos Bleeker gaf een korte toelichting op de ter vergadering uit-
gereikte financiële stukken. Vorig jaar kon nog melding gemaakt worden van een
positief resultaat over het jaar 2012 van € 1.635,58.  Het resultaat over 2013 was
een tekort van € 4.735,86. Er was op een tekort van  € 2.608, - gerekend. Het te-
kort is voornamelijk te wijten aan de meerkosten voor Ons Markenboek en de
dure beveiliging van het Tramstation. Andere oorzaken zijn de afschrijving (over
een periode van tien jaar) op de investering voor de bouw van het Tramstation en
het afvallen van enkele sponsoren  als gevolg van de crisis. Hoewel er maatregelen
genomen zijn om het tekort terug te dringen, zoals verhoging van de contributie,
sluit de begroting over 2014 met een tekort van € 1.428,00 toch weer negatief. 

5. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie voerde Gerrit Groot Wassink het woord. Hij had met
Jan Stegeman de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Wel signaleerde
hij het teruglopen van de reserves. Verder deed hij de aanbeveling om een plaats-
vervangend penningmeester aan te stellen. Daarna vroeg hij de vergadering de
penningmeester te dechargeren. Nadat de voorzitter eerst de kascommissie
bedankt had, bedankte zij de penningmeester voor het vele werk en onder luid
applaus werd hem decharge verleend. 

6. Verkiezing kascommissielid
Aftredend was Jan Stegeman. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te
worden. Spontaan bood Rob van Hulst zich aan. Hij werd met algemene instem-
ming benoemd.
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7. Bestuursverkiezing
Henk Hietbrink, Henk Pelgrum en Johan te Linde waren aftredend en herkiesbaar
als bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld. De aftredende
bestuursleden werden met algemene instemming herkozen.

8. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Onze voorzitter kreeg van Sipke
Ham-Coltof een prachtig fotoboekje van de busexcursie naar Anholt en Kevelaer.
Dit cadeau werd in dank aanvaard. Aan het eind van de rondvraag vestigde onze
voorzitter nog de aandacht op de komende excursies. Op dat moment waren
daarvan nog niet alle details bekend. Wel kon zij meedelen dat de jaarlijkse bus-
excursie op dinsdag 9 september 2014 zou plaatsvinden.  

9. Sluiting
Om 20.15 uur was het eerste gedeelte afgelopen en omdat er in de tussentijd nog
belangstellenden waren binnengekomen kon Jacques Duivenvoorden voor onge-
veer 60 toehoorders zijn lezing over de IJssellinie houden. Zijn met
talrijke anekdotes doorspekte verhaal van de destijds zeer geheime IJssellinie werd
met grote aandacht gevolgd. 

MONUMENT VOOR DE LANCASTER JB 603

Henk Bruil

Op 5 januari 1945 stortte een Lancaster van de RAF neer in Harfsen.

Ruim negenenzestig jaar later wordt na veel speurwerk en organisatie

tijdens een indrukwekkende ceremonie een gedenkteken onthuld nabij

de plek van de crash.

Zondag 4 mei 2014 waren we met circa 200 belangstellenden bij elkaar nabij boer-
derij Maatman aan de Harfsensesteeg 38 in Harfsen. Zon, een frisse wind en een
temperatuur  van 15°C zorgden ervoor dat de onthulling van het monument
onder goede weersomstandigheden kon plaatsvinden. 
Bij aankomst werden we verwelkomd door de muziek van negen koperblazers
van de muziekvereniging Juliana uit  Almen onder leiding van de dirigent Alike Jonk-
man, ze speelden enkele hymnen.
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De speeches werden in het Engels gehouden in verband met de aanwezigheid van
de initiatiefnemer tot stichting van het monument Paul Kurn en zijn broers Geoff
en Graham. Circa twintig familieleden van de omgekomen zeven bemanningsleden
(van vier van hen was familie aanwezig), onder wie uit Australië, de dochter van
radio-operator Wilson en uit Engeland de broer van de staartschutter Aldred.
Nadat onze voorzitter Willy Holtslag-Harkink met haar openingsspeech allen
welkom had geheten voerde Majoor Wilko ter Horst namens de Koninklijke
Luchtmacht het woord. 

Toespraak Paul Kurn

Vervolgens sprak Paul Kurn. Ik laat zijn -  vertaalde - tekst hierna integraal afdruk-
ken omdat hij hierin duidelijk maakt hoe die fatale vlucht in januari 1945 is verlopen
en waarom hij onderzoek heeft gedaan:
”Een heel goede morgen aan u allen en dank dat u vandaag bijeen bent gekomen
ter herdenking van de bemanning van de laatste vlucht van Lancaster JB 603.
Heel in het bijzonder wil ik de familieleden van de bemanning welkom heten die
de reis hier naartoe hebben gemaakt, zodat wij vandaag kunnen laten zien dat het
verlies van uw dierbaren blijvend herinnerd zal worden.
Op de avond van de vijfde januari 1945 om 19.10 uur startte Lancaster JB 603
van RAF Grimsby in Lincolnshire als onderdeel van een uit twee aanvalsgroepen

Lancaster bommenwerper
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bestaande bombardementsvlucht op de stad Hannover en samen met de andere
Lancasters van ’1 group’ vormde zij de tweede aanvalsgolf van de operatie.
De bemanning van JB 603 bestond die avond uit:
Vlieger Reginald Barker, Boordwerktuigkundige Alastair Stewart Gordon, 
Waarnemer Frank Shackleton Elliott, Radio telegrafist Jack Murray Clyde Wilson,
Bommenrichter Albert Arthur Law, Koepelschutter Eammon Gillen, 
Staartschutter Bernard George Aldred.

De route bracht ze over het noorden van Nederland alvorens naar het zuiden af
te buigen voor de aanval op Hannover. Om 22.06 uur ontving ’Group Headquar-
ters’ een laatste radiomelding ’doel aangevallen’.
Reginald Barker en zijn bemanning keerden terug naar huis, nu los van de groep
waartoe zij behoorden.
Zij werden onderschept door een Duitse nachtjager en na een korte schermut-
seling stortte het vliegtuig neer in het weiland waarop wij nu staan; helaas over-
leefde geen van de bemanningsleden de crash.
Mijn betrokkenheid heeft te maken met mijn vader, die deel uitmaakte van de
grondbemanning van JB 603 en die vermoedelijk een van de laatsten was die het
vliegtuig en haar bemanning zag toen het die avond van de startbaan opsteeg.
Nadat mijn vader in 1998 was overleden, verdiepte ik mij in het verhaal van zijn
tijd bij de RAF en dit onderzoek bracht mijzelf en mijn broer – met de hulp van

V.l.n.r. Barker, Elliott, Wilson, Aldred, Gordon, Gillen en Law



onze Hollandse vrienden – naar dit weiland in de zomer van 2012. Ik had al een
begin gemaakt met het opsporen van nog in leven zijnde familieleden en toen een
lokale verslaggever mij vroeg wat voor verdere plannen ik had, was mijn simpele
antwoord: ”Een herdenkingsteken op deze plek”.
”Ik wil graag mijn grote dank uitspreken jegens de mensen zonder wier hulp deze
dag niet mogelijk zou zijn geweest: Eric Mackay, Henk ten Pas en Henk Bruil. Ik wil
tevens graag u allen dank zeggen voor uw aanwezigheid hier vandaag.”
Tot zover Paul Kurn. 

Gedicht

Trudy Bellis, kleindochter van radiotelegrafist Wilson, las vervolgens een gedicht
voor van haar veertienjarige zoon, die dat gemaakt heeft voor zijn overgrootvader.

Hierna werd de hymne ’Blijf bij mij Heer’ gespeeld en las Flying Officer Liam Green
van 100 Squadron het gedicht ’When Freedom Bled’.1
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Poem Draft 

 

You are my idol 

 

I have heard stories about 

you, many times 

 

For my whole life 

From my parents 

From my grandparents 

 

Then I started getting 

interested  

 

about history 

about the wars 

about you 

My own great grandfather 

When I heard there would 

be a memorial 

I thought 

This is what you deserved  

 

this poem (of sorts)  

will go next to the  

poppy that I never  

got to place next 

To your name on the 

 

roll of honor at the war 

memorial  

in Canberra 

Next to the name 

 

Jack Murray Clyde Wilson. 
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V.l.n.r. Liam Green, Wilko ter Horst, Damon Green (geen familie), Paul Kurn

V.l.n.r. Paul Kurn, Willy Holtslag, Sebastiaan van ’t Erve, Damon Green
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Alike Jonkman blaast The Last Post

V.l.n.r. Liam Green, Colin Smith, Wilko ter Horst
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Veel belangstelling voor het onthulde monument

Detail van het monument

De familie Bellis: v.l.n.r.  Trudy Bellis,

Rosemary Bellis-Wilson, Fred Bellis, Kirsty Bellis. Foto’s:  Annemiek Dijksman en Erna de Ruiter



OMB 2014-3/15

Onthulling

Nadat onze burgemeester Sebastiaan van ’t Erve had gesproken werd door hem,
Paul Kurn, Willy Holtslag en Flight Lieutenant Damon Green het monument ont-
huld door middel van het verwijderen van de vlag van de RAF. Vervolgens blies
Alike Jonkman The Last Post en werd twee minuten stilte gehouden, gevolgd door
het spelen van het Engelse en Australische volkslied en het Wilhelmus. Omdat de
teksten van deze liederen waren uitgedeeld kon worden meegezongen, een in-
drukwekkend moment!
Vervolgens werden bloemen gelegd door de burgemeester, Paul, Willy en Eric
Geurts van the Royal British Legion Holland Branch, familieleden en anderen.  
Hierna sprak Colour Sergeant Colin Smith van de Britse Ambassade de Kohima
Epitaph:
When you go home, tell them of us and say
For your tomorrow, we gave our today 
(Als jullie naar huis gaan, vertel hen van ons en zeg
Voor jullie morgen, gaven wij ons vandaag) 2

Ervaring van een getuige

Hiermee was een einde gekomen aan de plechtigheid en was er voor de vele
belangstellenden de gelegenheid het monument van dichtbij te bekijken. 3

Met onze gasten en enkele direct betrokken buren van de Harfsensesteeg hebben
we in afwachting van de ’fly past’ een sfeervolle bijeenkomst gehad in de Staringzaal
van De Hoofdige Boer. Tijdens deze lunch
werden vele herinneringen opgehaald en
ervaringen gedeeld. 
Als blijk van waardering kregen we voor onze
vereniging een prachtig ingelijste kleurente-
kening van een moderne bommenwerper, de
Hawk T1-A en een Lancaster, gemaakt ter
gelegenheid van het vijfennegentigjarig
bestaan van  de RAF, aangeboden door de
officieren Liam en Damon Green namens de
RAF. Hij hangt inmiddels op een mooie plaats
in het Tramstation. 
Heel bijzonder was dat Harry Veldpape aan
de jongste broer van de staartschutter
Bernard George Aldred zijn persoonlijke ervaringen kon vertellen van de dag na
de crash. Harry heeft toestemming gegeven zijn op schrift gezette ervaring te
publiceren.

V.l.n.r. Liam Green, Damon Green, Henk Bruil, Paul Kurn
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”Ervaring van een twaalfjarige schooljongen”
Het was koud die avond van de vijfde januari 1945. Wij zaten met ondergedoken
familieleden en stakende spoormensen in de huiskamer. Tijdens het wegstervende
monotone motorengeluid van de honderden vliegtuigen hoorden wij een vreemd
geluid. Wij gingen naar buiten en zagen in noordwestelijke richting vanuit onze
standplaats een grote brand in de verte. Er rammelde wat door de takken van de
beukenlaan van het toenmalige sanatorium te Almen: stukjes aluminium, stukjes
beroet plexiglas en half verbrande navigatiekaarten. De andere ochtend vond ik
met mijn buurvriendje nog meer resten van de navigatie en persoonlijke uitrusting
op het ijs van een sloot en in het naburige weiland. ’s Middags stapte ik op het
fietsje om te zien waar het vliegtuig was neergekomen. Bij een boerderij over het
spoor lagen de vleugels, door brand beschadigd; je kon er nog wel op staan. Hier
trof ik jachtopziener Sangers, verder was er niemand. Dit was opmerkelijk, want
meestal was er snel Duitse bewaking bij een crash van vliegtuigen of   V1’s.
”Verderop ligt nog een stuk, je mag wel mee”, zei Sangers. Hoewel het al wat later
in de middag was en ik mijn ouders niet had ingelicht, ging ik na enige aarzeling
met hem mee. Niet ver van de plek waar de vleugels lagen, kwamen wij bij een
andere boerderij (Maatman, zoals veel later bleek). Ik was nog nooit in die buurt
geweest. Achter lage struiken of een soort heg lag inderdaad een groot stuk romp
half ondersteboven. De bovenste geschutskoepel lag wat geplet op de grond. 
Op de zijkant kon je de Engelse onderscheidingstekens zien. Ik was onder de
indruk, want ik was nog nooit zo dicht bij een vliegtuig geweest. Sangers liep om
het wrak heen en ik volgde hem. Daar kreeg ik de schrik van mijn leven, die mij
altijd helder is bij gebleven. Daar lag een bemanningslid, nog goed herkenbaar vlak
bij het stuk romp, de staartschutter, gezien de plaats waar hij lag.
Inmiddels was het wat nevelig en schemerig geworden en ik wilde onmiddellijk,
enigszins ontredderd, naar huis. Mijn ouders waren bepaald niet enthousiast over
mijn onaangekondigde fietstocht.
Ongeveer 70 jaar later was het artikel van Henk Bruil de aanleiding om op internet
de lotgevallen van de Lancaster en zijn bemanning, die zo vaak mijn gedachten had-
den bepaald,  te onderzoeken. Gegevens uit een Engels archief zijn daarbij behulp-
zaam geweest, waarvan ik een vrije vertaling heb gemaakt.
De ’Take it Easy’ maakte deel uit van de grootste luchtaanval op steden sinds 1943.
Er namen 664 vliegtuigen aan deel, waaronder 14 Mosquito’s (snelle vliegtuigen
die onder andere de route markeerden met fakkels en het doel mede bepaalden),
340 Halifax bommenwerpers en 310 Lancasters, waaronder de JB 603. De missie
was een zogenaamd gespreid bombardement, waarbij 3605 gebouwen werden
vernield, 250 burgers kwamen om, waaronder 229 vreemdelingen of krijgsgevan-
genen. Er werd 2000 ton aan bommen afgeworpen. De geallieerde verliezen waren
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hoog: 33 vliegtuigen keerden niet terug, 111 bemanningsleden sneuvelden, 85
werden krijgsgevangenen, zeven wisten te ontsnappen en vijf raakten gewond.
De Duitse piloot, Oberleutnant Rob Ebhardt van het nachtjager-eskader 8/N JG1
vertelde na de oorlog zijn verhaal in Engeland aan een onderzoeker - dit was dus
Paul Kurn - over de geschiedenis van de JB 603, hoe hij de Lancaster had neer-
geschoten. De onderzoeker had via internet contact met de Duitse piloot gezocht.
Hieronder volgt, vrij vertaald, de beschrijving van Ebhardt.
Om 22.31 uur kreeg hij via de radar in zijn Bf 110 G9+LR nachtjager contact met
de Lancaster. De Lancaster had zijn bommen gelost en was sneller dan de Bf 110.
Deze Bf 110 had echter wel zwaardere bewapening gekregen en de uitlaten van
de motoren waren tegen de vurige uitlaatgassen afgeschermd. Vol gas ging hij
achter de JB 603 aan. De Lancaster scheen de nachtjager opgemerkt te hebben
en trachtte te ontsnappen, ook vol gas. Later nam de Lancaster gas terug, waar-
schijnlijk in de hoop dat het gevaar voorbij was. Langzaam haalde de Bf 110 de
Lancaster in tot hij op ongeveer 200 m van hem af was. Toen zag de piloot dat het
inderdaad een Lancaster was, want hij had rode uitlaatgassen; een Halifax had
blauwe. Hij laadde zijn naar boven gericht boordgeschut, maar het geschut wei-
gerde. Daarom viel hij van achteren en van onder aan. Bij circa 100 m afstand
vuurde hij, terwijl de Lancaster door het salvo vloog. Het vuur uit zijn MK 108
mitrailleur verblindde hem even. Terwijl hij achter de Lancaster aan vloog kantelde
deze plotseling naar één kant en dook weg in de donkere diepte. Toen, enige
seconden later kwam er een felle lichtflits en de JB 603 viel brandend naar beneden
en crashte. Maar dan??? Hij zag geen vuur. (Het feit dat het stuk romp geen
verbrande aanblik vertoonde, in tegenstelling tot de vleugels verderop, zou moge-
lijk in overeenstemming met zijn waarneming kunnen zijn. De lichtflits zou op een
explosie kunnen duiden, die de oorzaak was van de dwarrelende resten in de buurt
van ons huis).

De zeven omgekomen bemanningsleden zijn begraven op de begraafplaats te
Gorssel; de oudste twee waren 29 jaar, de jongste 19 jaar.” (Gegevens ontleend
aan: Archive Report: Allied Forces)
Tot zover de bijdrage van Harry Veldpape.

Fly past

Tegen 15.00 uur keerden we terug naar het monument om getuige te kunnen zijn
van de fly past van de Lancaster van de RAF BBMF4. Het werd voor de vele toe-
schouwers een teleurstelling: we konden hem wel horen, maar hij was heel klein
zichtbaar: richting Markelo vliegend zat hij te noordelijk en weer terug op weg
naar Eindhoven te zuidelijk. De navigator was wel zo eerlijk om later die avond
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zijn excuses te maken voor de gemaakte navigatiefouten. Later hoorden we dat,
onder andere, de mensen in Almen en Gorssel het vliegtuig heel goed hebben kun-
nen zien. Een kleine smet op een verder subliem verlopen dag, waar we met een
bijzonder goed gevoel op mogen terugkijken.

Dankbetuiging

Hierbij betuigen we onze hartelijke dank voor de hulp, in welke vorm dan ook, die
we bij de organisatie van deze onthulling hebben ondervonden van (in willekeurige
volgorde):
- Koperensemble van muziekvereniging Juliana Almen en dirigent Alike Jonkman
- Familie Brummelman, eigenaar van de grond
- Familie Holtslag van Landhotel De Hoofdige Boer
- De heer en mevrouw G.J Tichelman, verkeersregelaars
- De heer B. Peppelman, geluid

Bestuur en redactie voegen hier nog aan toe, dat deze indrukwekkende gebeur-
tenis zo geslaagd was mede dankzij het zorgvuldig opgezette programma, onder
de perfecte leiding van ceremoniemeester Henk Bruil.

1 In een vitrine in het Tramstation is dit gedicht, naast een paar andere zaken, te bekijken.

2 Dit grafschrift wordt toegeschreven aan John Maxwell Edmonds (1875-1958) Engels dichter
en toneelschrijver.  Het is aangebracht op het monument op de grote militaire begraafplaats in
Kohima in het noordoosten van India. Deze stad wordt vaak aangeduid als het Stalingrad van
de Oost.

3 De vertaalde tekst op de ene plaquette luidt:
In de donkerste dagen waren zij een symbool dat uiteindelijk hun wereld zou overwinnen, wat
ook de kosten mochten zijn.
Zij waren een speciale mensensoort op een kruistocht en bezaten een speciale moed.
Zij vroegen niet om te leven, maar alleen om te winnen.
’Sarang Tebuan Jangan Dijolok (tekst in het Maleis, dit betekent ’Verstoor nooit een nest hoornaars’)
100 Squadron

4 BBMF: Royal Airforce Battle Of Britain Memorial Flight is verbonden aan de RAF en bestaat
uit een groep mensen die een aantal vliegtuigtypes uit de Tweede Wereldoorlog vliegend houdt.
Van de Lancaster vliegen er nog twee op de hele wereld, een in Engeland en een in Canada.



EXCURSIE PLUIMVEEMUSEUM EN VELUWE

OP 9 SEPTEMBER 2014

Henk Bruil

Dit jaar blijven we wat dichter bij huis, wij zijn enthousiast over de invulling van
deze dag en we hopen dat u dat ook zult zijn.
We gaan via Hoenderloo en Harskamp naar de bakermat van de pluimveehouderij:
Barneveld. We bezoeken daar het Pluimveemuseum. Onder leiding van een gids
zal ons de geschiedenis van de kip en het ei op boeiende wijze worden getoond,
maar eerst beginnen we met een kopje koffie met gebak. In de hoendertuin kunt
u genieten van meer dan twintig Oudhollandse hoenderrassen en in een authentiek
veilinglokaal kunt u meedoen aan een veiling. Door op het juiste moment met een
druk op de knop de veilingklok stil te zetten wordt u eigenaar van het geveilde
artikel. Voordat we vertrekken kunt u de museumwinkel met zijn uitgebreide en
leuke sortering bezoeken en wellicht een origineel cadeautje kopen.
Na het museumbezoek rijden we via een mooie toeristische route via Voorthuizen,
Garderen, Uddel en Elspeet naar Nunspeet, waar we in HCR Dennenhoeve de
lunch gebruiken.
Hierna maken we met Ko de Boswachter als gids een rondrit over de Veluwe via
onder meer Staveren en Radio Kootwijk. Ko is een gerenommeerd kenner van de
Veluwe en staat bekend als een boeiend verteller. Terug in Nunspeet neemt de
gids afscheid van ons, wij gebruiken in HCR Dennenhoeve nog een kopje thee of
koffie met cake en gaan daarna richting Gorssel, via de mooie route Epe, Vaassen,
Terwolde en Deventer.

Het programma op 9 september 2014 ziet er als volgt uit:
09.00 uur: Vertrek bij de kerk in Gorssel
09.00-12.15 uur: Reis naar Barneveld, koffie met gebak, rondleiding en

bezichtiging museum, veiling
12.15-12.45 uur: Reis naar Nunspeet
12.45-13.45 uur: Lunch
13.45-15.45 uur: Bustocht over de Veluwe
15.45-16.15 uur: Koffie/thee met cake
16.15 uur: Vertrek naar Gorssel, waar we om 18.00 uur hopen

te arriveren.

De kosten bedragen € 50,- per persoon, opgave uiterlijk zaterdag 23 augustus bij
Willy Holtslag, tel. 0575 432058, Henk Pelgrum tel. 0575 431781 of Henk Bruil,
tel. 0575 491822.
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De groepsgrootte beperken we tot één bus, het maximum aantal deelnemers is
zestig.
U wordt verzocht de kosten over te maken op ons banknummer
NL12 RABO0301405611 t.n.v. Historische vereniging De Elf Marken te Gorssel,
onder vermelding van: excursie. Wilt u zich eerst opgeven voordat u geld
overmaakt? Bij verhindering is teruggave van uw betaling niet mogelijk, wel kan
iemand anders in uw plaats meegaan.
Op deze dag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer: 06 49944172.  

VERSLAG VAN DE GENEALOGISCHE DAG

OP ZATERDAG 10 MEI 2014

Henk Pelgrum

Op 10 mei 2014 organiseerde de genealogische werkgroep van De Elf Marken
voor de twintigste keer een genealogische dag. Alle werkgroepleden werden

verrast door Willy Holtslag, die
als voorzitter van De Elf
Marken iedereen een roos
overhandigde ter gelegenheid
van dit jubileum. 

De ongeveer 250 aanwezigen
op deze dag hadden alle gele-
genheid om bij de verschillende
standhouders informatie over
hun voorouders te verzamelen.
De meeste standhouders doen
al heel lang mee. Mevrouw
Poesse uit Zutphen werd nog
even extra in het zonnetje gezet
omdat zij, als nestor, bijna vanaf
het begin meedoet. 
Bijzonder informatief waren de
informatiepanelen in de stand
van Erwin Strookappe over de
bewoningshistorie van de
buurtschap Eesterhoek in
Gorssel. 
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Henk Pelgrum spreekt mevrouw Poesse toe



Wunderink

Omstreeks 2000 begon de werkgroep met het uitzoeken van genealogische gege-
vens en dit in boeken vast te leggen. Dit jaar werd de familienaam Wunderink
uitgezocht. Annie Albers en Gerry Dijkerman zijn er, ondersteund door enkele
andere leden van de werkgroep, in geslaagd om een prachtig overzicht van de
familiestamboom te maken. Alle gegevens zijn vastgelegd in een mooi uitgevoerd
boek  ’Wunderink’. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door Ben
(Bernard Wilhelm) Wunderink uit Delden. Hij had in het verleden al veel familie-
onderzoek gedaan en heeft de resultaten beschikbaar gesteld voor het Wunde-
rinkboek.

Herbergiers

Omstreeks 1755 ging ene Klaes Hulshof op boerderij Het Wunderink in het oude
dorp Harfsen wonen en nam de naam van de boerderij over. Hij was hier pachter.
Het Wunderink behoorde vanouds tot de vier toonaangevende gewaarde erven
in de marke Harfsen. In de beroemde Hemonyklokken, die sinds 1645 in de toren
van de kerk in Almen hangen, staan de namen van de markerichter van Almen en
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Harfsen en de namen van eigenaren van de vier hoeven van Harfsen vermeld:
Baltink,  Ebbink, Wunderink en Smeenk. 
Van de zonen van Klaas Wunderink  wordt Jan landbouwer en herbergier op
Het Harenberg, dat is gelegen op een rivierduin in de Bronsbergen ( gemeente
Warnsveld). Zijn nakomelingen blijven in dit vak en zo zijn er Wunderinks herber-
gier van Het Harenberg in de Bronsbergen (1796-1976), De Kap in Warnsveld
(1795-1979), De Laatste Stuiver in Eefde (1819-1894) en De Bremer in Toldijk
(1825-heden). Als herbergier vestigden ze zich strategisch langs doorgaande
wegen. Toen later de paardentram en daarna de stoomtram gingen rijden waren
deze horecagelegenheden geliefde aanlegplaatsen.  In het boek zien we heel veel
foto’s uit deze omgeving, zoals van het verdwenen café Wandelzicht tussen
Zutphen en Warnsveld, hotel De Luchte in Lochem en De Dolle Hoed in Barchem.
Allemaal gerund door een Wunderink en zo worden er nog veel meer vermeld. In
een schema is duidelijk aangegeven waar de familie Wunderink in de loop der jaren
herbergier is geweest.
Evert Wunderink, een andere zoon van Klaas Wunderink, wordt landbouwer op
Het Hazewinkel. Deze boerderij ligt iets oostelijk van Het Wunderink aan de
huidige Zeedijk in Harfsen. Boven de achterdeur van deze boerderij zijn in een
sluitsteen uit 1846 de initialen van zijn zoon Jan Wunderink nog steeds te zien. 

Gemeenteraadsleden

Jan was lid van de gemeenteraad van Gorssel van 1847-1852. Zijn zoon Gerrit Jan
Wunderink was dat eveneens, van 1851-1861 en van 1869-1881.
Ze zijn niet de enige gemeenteraadsleden in de familie.  Jan Wunderink van De
Laatste Stuiver in Eefde was van 1877-1893 eveneens raadslid in Gorssel. Derk
Wunderink van Het Harenberg was van 1851-1871 raadslid in de gemeente
Warnsveld. 
De raadsvergaderingen van de gemeente Gorssel werden vanaf 1830-1861 in hotel
De Laatste Stuiver in Eefde gehouden en vanaf 1862 in het nieuwe gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat in Eefde. Nadat Jan Wunderink van de Laatste Stuiver in
1894 was overleden verkocht zijn weduwe twee jaar later de herberg. Zij is met
haar ongetrouwde zoon Gerrit M. Wunderink op huize Schoonoord aan de
Rustoordlaan in Eefde gaan wonen.  Na zijn dood in 1931 bleek dat Gerrit aan
meerdere instellingen in Eefde schenkingen had gedaan.Aan de gemeente Gorssel
schonk hij het ruim drie hectare grote terrein ’de Wolzak’, met de daarnaast ge-
legen voormalige schietbaan. Het terrein mocht niet voor woningbouw worden
gebruikt, maar moest een bestemming krijgen als wandelpark of als sportveld.
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Familiewortels

Van de Wunderinktak op café De Bremer in Toldijk is in 1923 een zoon met zijn
gezin naar Canada vertrokken. Een leuke verrassing was, dat zijn kleindochter
Grace Stewart met een delegatie van vijftien familieleden vanuit Canada naar de
genealogische dag in Gorssel was gekomen en we hen bij de officiële opening van
de genealogische dag konden verwelkomen.
Sinds 1967 wonen Dik Heijink en zijn vrouw Hanneke Heijink-Koeslag op Het
Wunderink. Eerst pachtten ze de boerderij van de familie Winkeldermaat en later
hebben ze het bedrijf gekocht. Ze wonen er met veel plezier. Nadat ze op de
genealogische dag waren geweest hebben ze diezelfde dag nog enkele Wunderinks,
die nieuwsgierig waren naar de plek waar hun familiewortels liggen, gastvrij
ontvangen aan de Harfsensesteeg 34. De gasten hoefden niet lang te zoeken. Sinds
kort staat aan het begin van de oprit naar de boerderij een fraai naambord met
als opschrift ’t Wunderink.

BOERDERIJ DIEKMAN

Ap ten Have

Boerderij Diekman ligt aan de Joppelaan 81 in Joppe en was vroeger

een van de grotere boerderijen in deze omgeving. In het archief komen

we de boerderij tegen met de naam Dijkman. In het dialect is dit Diek-

man, en dat is ook de naam die is aangebracht op de achtermuur. De

lotgevallen van boerderij, pachters en eigenaren passeren in dit verhaal

de revue.

Tuitert

Volgens de kadastrale atlas van 1832 was de boerderij was 13.02.70 ha groot.
Lammert Tuitert was toen eigenaar. 
De eerste bewoner van het Diekman die we in de archieven aantreffen is Derk
Tuitert, geboren op 15 juli 1757 op de boerderij ’Op den Tuitert’. Hij is overleden
op 13 maart 1822 en was een zoon van Garrit Derksen of Tuitert en Jenneken
Willemsen-van de Haar. Waar Op den Tuitert heeft gelegen is niet te achterhalen. 
Derk Tuitert was op 5 augustus 1783 in Gorssel gehuwd met Hendrika Meijers,
geboren op 1 januari 1758 en overleden vóór 1785. In de trouwakte staat hij
vermeld als Derk Dijkman, dus met als achternaam de naam van de boerderij waar
hij ging wonen, zoals toen gebruikelijk was.
Op 22 april 1786 is Derk hertrouwd met Derkjen Oostenenk, geboren op
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6 september 1761 en overleden op 9 juni 1829. Zij was een dochter van Marten
Harmzen Oostenenk en Elisabeth Bierkamp. 
De vader van Elisabeth was Derk Aelberts ter Vrucht. Derk Aelberts ter Vrucht
was getrouwd met Jenneken Jakops op de Bierkamp in Almen en heeft daardoor
Bierkamp ook als zijn achternaam aangenomen.5

Uit het huwelijk van Derk Tuitert en Jenneken Oostenenk werden zeven kinderen
geboren.
Hun zoon Lammert Tuitert, geboren op 12 juni 1796 en overleden op 22 februari
1852, zette het bedrijf voort. Hij trouwde op 15 februari 1822 met Catrijntjen
Kieviet. Zij was geboren op 25  mei 1797 en overleed op 16  oktober 1830.
Uit hun huwelijk zijn vier kinderen geboren.
Na het overlijden van Catrijntjen Kieviet is Lammert Tuitert op 7 april 1831
hertrouwd met Judeken Roeterdink, geboren op 28 januari 1801 en overleden op
27 april 1842. Zij was een dochter van Antony Roeterdink en Fenneken Agterkamp.
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. 
Na het overlijden van Judeken Roeterdink sloot Lammert Tuitert op 7 november
1845 een derde huwelijk met Gerritjen Brinkman, geboren op 11 november 1802
te Warnsveld en overleden op 16 oktober 1862 in Warnsveld.
Volgens de kadastrale atlas van 1832 hebben op het terrein van boerderij Diekman
meerdere gebouwen gestaan. Gezien de grootte van de gezinnen en alle meiden
en knechten die daar intern hebben gewoond moest dat ook wel het geval zijn.
Ook de ouders van Judeken en nog een zusje van haar hebben er gewoond en
zijn daar overleden. 

Pasman

Hendrika Tuitert, een dochter van Derk Tuitert en Catrijntjen Kieviet, was geboren
op 14 augustus 1825 en overleed op 10 januari 1878. Zij was op 25 april 1847
gehuwd met Manus Pasman, geboren op 12 september 1816 en overleden op
28 juni 1879. Manus was een zoon van Jan Pasman en Hendrika Gerritdina Klein
Nagelvoort uit Laren. Hendrika en Manus zetten het bedrijf voort. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen voortgekomen: een zoon Jan Karel en een
dochter Lina.
Dochter Lina, geboren op 24 maart 1851 en gehuwd op 25 november 1877 met
Jan Albert ten Have, geboren op 14 januari 1850, ging boeren op de boerderij van
kasteel Joppe.
Zoon Jan Karel werd geboren op 29  juni 1848 en overleed op 10  juni 1886.
Op 20 februari 1879 trouwde Jan Karel Pasman met Janna Tuitert, geboren op
25 september 1848. Zij overleed op 31 augustus 1924. Zij was een dochter van
Derk Tuitert en Johanna Gardina Hoogkamp.
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Uit het huwelijk van Jan Karel Pasman (de oudere broer dus van Lina) en Janna
Tuitert werden geboren: Hermanus Pasman op 18  september 1880 en Derk
Pasman, geboren op 13 augustus 1883. 
Na het overlijden van Jan Karel Pasman in 1886 is zijn vrouw Janna met haar twee
kleine kinderen naar haar familie in Gorssel gegaan. 

De boerderij is vanaf 1878 tot 1903 verzorgd door Willem ten Have, geboren op
5 december 1859 en op 5 maart 1887 getrouwd met Maria Leunk, geboren op
25  juli 1863. Uit dit huwelijk werd geboren Willemina Johanna ten Have op
5 augustus 1888. In 1903 is het echtpaar Ten Have-Leunk vertrokken naar Laren6.
In 1902 was Janna Pasman-Tuitert met haar twee zonen weer teruggekeerd naar
boerderij Diekman om het bedrijf verder voort te zetten. 
Op 7 mei 1904 trouwde de oudste zoon van Jan Karel Pasman en Janna Tuitert,
Hermanus Pasman met Frederika Ilbrink. Zij was geboren op 1 maart 1881 in
Voorst en dit is de volgende generatie die het bedrijf gaat voortzetten. 
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, waarvan er twee op jonge leeftijd
zijn overleden.  Dochter Willemina Johanna Pasman is geboren op 7 oktober 1906
en gehuwd op 18 mei 1938 met Hermanus Kleinwolt, geboren op 15 oktober
1898 in Diepenveen. Zij zijn gaan wonen op de nabijgelegen boerderij De
Achterkamp.
Zoon Jan Willem Pasman is geboren op 17 november 1911 en op 25 april 1947
gehuwd met Gerritdina Aleida Lentink, geboren op 17 augustus 1921. Zij zetten
het bedrijf verder voort. 
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Aangezien niemand opvolger wilde
worden op het bedrijf kwam de boerderij eind 1979 te koop.
De boerderij is altijd een gemengd bedrijf geweest met wat akkerbouw, rundvee,
varkens en kippen. Er is meerdere keren verbouwd en er zijn nieuwe gebouwen
bijgebouwd.  De laatste verbouwing was in 1941.

Goorman

Tegenover boerderij Diekman, midden op de kamp, woonde in een klein boerde-
rijtje Jan Hendrik Goorman. Hij werd geboren op 10 februari 1920 en was op
4 mei 1944  getrouwd met Johanna Heijnen, geboren op 1 april 1916. Uit dit
huwelijk zijn twee kinderen geboren:  Gerrit Jan Goorman, geboren op 26 april
1945 en Tonia Willemina (Willy) Goorman, geboren op 15 december 1947. 
Naast dit kleine boerderijtje had Jan Hendrik een ’melkrit’ en sleepte hij bomen
uit het bos van Huize ’t  Joppe. Hij was een van de eersten die na de Tweede
Wereldoorlog een tractor kocht. Hij begon hiermee te ploegen, gras te maaien
en graan te maaien met een ‘zelfbinder’. Niet alleen voor zichzelf, maar ook tegen
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betaling voor buren en familie en bekenden en zo is het loonbedrijf gestart. 

Daarna is dit steeds verder uitgebreid met hooi en stro persen en inkuilen van
gras. Eveneens maïs zaaien en als die oogstrijp was, maaien, kneuzen en inkuilen
etc. Ook had hij inmiddels een ‘combine’ voor het tegelijk maaien en dorsen van
granen. 
Omdat deze werkzaamheden seizoensgebonden waren, begon Jan Hendrik daar-
naast met sloopwerkzaamheden en grondwerk, zoals uitgraven van bouwputten
voor stallen en woningen en werk voor riolering en wegenbouw.

Jan Hendrik Goorman was een druk baasje, want naast deze werkzaamheden is
hij jaren lang secretaris geweest van de Gelderse Maatschappij van Landbouw,
bestuurslid van de Oranjevereniging Gorssel en later medeoprichter en bestuurslid
van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
Zoon Gerrit Jan Goorman had een goede baan en voelde er niet voor om het
bedrijf voort te zetten.
Dochter Willy trouwde op 20 december 1968 met Derk Jan (Derk) Vrielink,
geboren op 24 januari 1946, en vertrok naar Laren. Derk Vrielink was daar werk-
zaam bij een groot pluimveebedrijf.  
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Vrielink

In het najaar van 1979 kochten Derk en Willy Vrielink Het Diekman met ongeveer
0,5 ha grond. Derk Vrielink nam het loonbedrijf van zijn schoonvader over en
verplaatste het naar Diekman. 
Derk Vrielink begon met het slopen van een kippenhok en een wagenloods om
daar een grote loods te laten bouwen als berging voor de machines en tractoren.
De varkensschuur werd verbouwd tot kantoor, er kwam een kantine voor het
personeel bij en een werkplaats voor reparatie en onderhoud.
Ook werd het achterhuis verbouwd tot woonhuis om daar in het voorjaar van
1980 met de twee kinderen (Hendrik Willem Vrielink, geboren 21 september 1969
en Dirkje Johanna Vrielink, geboren 21 april 1972) te gaan wonen.
Schoonouders Jan Hendrik Goorman en Johanna Goorman-Heinen verhuisden
toen naar het voorhuis. Zij overleden respectievelijk in 1994 en 1995. Zij hebben
nog een reeks van jaren de ontwikkeling van het loonbedrijf kunnen meemaken.
Het voorhuis is tot op heden aan anderen verhuurd. 
Inmiddels was er al een aantal werknemers in dienst en ging ook zoon Hendrik
Willem (Erwin) in het bedrijf meewerken. Nadat Jan Hendrik Goorman in 1985
met pensioen was gegaan is de naam Loonbedrijf Goorman aangepast naar de
nieuwe situatie: Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink.
In de loop der jaren zijn er wat gebouwen bijgebouwd en is het machinepark waar
nodig aangepast en vernieuwd. In 2001 vond de laatste grote verbouwing en
aanpassing plaats en is het loon- en grondverzetbedrijf Vrielink door zoon Erwin
overgenomen.
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Aangezien het aantal boerenbedrijven sterk begon af te nemen en er maar een
beperkt aantal grote bedrijven overbleef, was het niet zinvol nieuwe grotere
machines aan te schaffen. Daarom besloot Erwin om met het loonwerk voor
boeren te stoppen en zich te specialiseren als grondverzetbedrijf met daarnaast
ook straatwerk, grondhandel, erfverhardingsmaterialen, sloopwerk, verhuur van
containers en minikraantjes etc.
Erwin Vrielink is op 21 maart 1997 gehuwd met Erna Hoekman, geboren op 7 juni
1970 in Laren. Zij gingen wonen aan de Lochemseweg in Harfsen. 
Toen Erwin het grondverzetbedrijf in 2001 van zijn vader overnam, hebben zij van
woonhuis geruild en is Erwin bij het bedrijf gaan wonen. De rollen waren nu
helemaal omgekeerd, want voorheen ging Erwin werken bij het bedrijf van zijn
vader Vrielink en nu werkte Derk Vrielink bij zijn zoon.
Helaas kreeg Erwin Vrielink te maken met ernstige rugklachten en heeft hij beslo-
ten om het bedrijf te verhuren aan zijn medewerker Dirk van Helvoort. Daarbij
is overeengekomen dat Erwin drie dagen per week blijft werken in het bedrijf.
Inmiddels heeft Erwin Vrielink een woning gekocht aan de Reeverweg in Harfsen,
waar hij met zijn gezin is gaan wonen. Dirk van Helvoort woont nu op boerderij
Diekman en runt het goedlopende grondverzetbedrijf Vrielink, dat ongeveer 25
medewerkers heeft.

Bronnen:

Informatie familie G. Tuitert en familie Vrielink

5 Deze Derk Aelberts ter Vrucht (Bierkamp) was de jongere broer van Jan Aelberts ter Vrucht

van boerderij De Meiman in Ruurlo. Jan Aelberts ter Vrucht (Meiman) trouwde in Gorssel en

heeft toen de naam Van der Meij aangenomen.

6 Hun dochter Willemina Johanna ten Have, die dus ook op boerderij Diekman heeft gewoond,
trouwde op 19 mei 1916 met Derk Pasman, geboren op 13 augustus 1883. Hij was de tweede
zoon van Jan Karel Pasman en Janna Tuitert.
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STRIJD OM DE PLEK VAN HET NIEUWE GEMEENTEHUIS

Hans Geerlink

In het vorige Markenboek (2014-2, blz. 22) stond een enthousiast verslag

uit het Deventer Dagblad van de bezichtiging in januari 1914 van het

nieuwe gemeentehuis te Gorssel. Er werd in het artikel ook gerefereerd

aan de perikelen rond de plek voor het gemeentehuis: moest dat in

Eefde of in Gorssel komen?

Zo simpel als de verslaggever het honderd jaar geleden beschreef lag

het niet. Onder andere aan de hand van krantenverslagen uit 1912

wordt in dit artikel de gemeentehuisstrijd tussen Gorssel en Eefde in

beeld gebracht. 

Gebakkelei

In de inleiding van het verslag van de bezichtiging van het nieuwe gemeentehuis in
het Deventer Dagblad van januari 1914 staat: ‘Men herinnert zich, dat er nog al
wat actie in de gemeente Gorsel is geweest aangaande de plaats, waar het nieuwe
gebouw verrijzen zou. Het ging eigenlijk tusschen Eefde en Gorsel. Tot de Raad
zijn besluit nam en het door den heer W. van der Meij ten geschenke aangeboden
terrein aanvaardde.’ 
Het was niet de eerste keer dat er in de gemeente Gorssel gebakkeleid werd over
de plaats van het gemeentehuis. Ruim vijftig jaar eerder gebeurde dat ook al.
Aanleiding was toen (1860) het vertrek van burgemeester J.A. de Vuller. In zijn
huis (De Wolzak in Eefde)  was namelijk de gemeentesecretarie gevestigd. Zolang
De Vuller burgemeester (en ook secretaris) was, vormde dat geen probleem. Na
zijn vertrek moest er toch maar een echt gemeentehuis komen. De gemeenteraad
vergaderde al vele jaren in De Laatste Stuiver in Eefde, maar het werd niet gewenst
geacht om daar ook de secretarie onder te brengen. Dus werd er in 1861 besloten
over te gaan tot de bouw van een echt gemeentehuis. De gemeenteraad besloot
met zes tegen twee stemmen dat Eefde de vestigingsplaats zou zijn. Veel inwoners
waren het daarmee niet eens en er volgden heftige protesten bij Gedeputeerde
Staten en zelfs bij de Kroon. Uiteindelijk kwam het gemeentehuis wel in Eefde te
staan, op de hoek van de Raadhuisstraat en de Rustoordlaan. Over de toenmalige
strijd is in Ons Markenboek van januari 1988 (6e jaargang nr. 1) uitgebreid geschre-
ven. In dit artikel behandelen we de schermutselingen uit 1912.
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Handtekeningenactie

Ons verhaal over het nieuw te bouwen gemeentehuis begint met een kort
berichtje in het Deventer Dagblad van 26 april 1912 over de raadsvergadering van
de vorige dag: ’De plannen tot den bouw van een nieuw gemeentehuis resp. ver-
bouw van het bestaande werden in gesloten vergadering besproken. Nadat deze
ruim een uur geduurd had, werd met 9 tegen 2 stemmen besloten een nieuw
gemeentehuis te bouwen, en met 6 tegen 5 stemmen om het op een nader aan te
wijzen plaats in Eefde te doen verrijzen.’
De dag na de raadsvergadering (dus op 26 april 1912) werd in hotel De Roskam
in Gorssel een zeer druk bezochte bijeenkomst gehouden. Inwoners uit vooral
de buurtschappen Gorssel, Epse en ’t Joppe kwamen bijeen om het besluit van de
gemeenteraad te bespreken. Men was het duidelijk niet eens met het besluit om
in Eefde een nieuw gemeentehuis te bouwen. Dat gebouw moest volgens de
aanwezigen in of nabij de kom van het dorp Gorssel verrijzen. Besloten werd een
handtekeningactie te houden door de hele gemeente, met als doel aan Gedepu-
teerde Staten van Gelderland te vragen het raadsbesluit niet te bekrachtigen.
De handtekeningenactie werd voortvarend opgezet, want al een paar dagen later
lag er een verzoek bij de gemeenteraad van Gorssel en bij de provincie. Ruim 600
kiesgerechtigde ingezetenen hadden het verzoek aan de gemeenteraad onderte-
kend waarin ze het een ’wreede verrassing en bittere teleurstelling’ noemden dat
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het nieuwe gemeentehuis in Eefde zou verrijzen. Volgens de indieners diende de
zetel van het gemeentebestuur te komen ‘in de hoofdbuurtschap en meer in het
centrum van de gemeente’. Dus verzochten zij de Raad om op haar eerdere raads-
besluit terug te komen en het gemeentehuis te realiseren ‘in de buurt van Gorsel’.

’Revolutionnaire daad’

De gemeenteraad van Gorssel vergaderde al op 2 mei 1912 opnieuw over de
bouwplannen voor het nieuwe gemeentehuis. Ditmaal was het een openbare
raadsvergadering. De vergadering werd op de publieke tribune door de nodige
belangstellenden bijgewoond, volgens het verslag in de krant vooral mensen uit
Almen, Gorssel en ‘t Joppe. 
De raadsleden Roeterdink en Van der Meulen vonden dat er naar het verzoek van
zoveel inwoners geluisterd zou moeten worden. Zij meldden dat inmiddels het
aantal ondertekenaars al was toegenomen tot meer dan 700. Het was volgens hen
geen schande te constateren dat het eerdere raadsbesluit onvoldoende welover-
wogen genomen was. Allerlei argumenten werden tijdens de raadsvergadering
door hen aangehaald om aan te geven dat Eefde veel te excentrisch in de gemeente
gelegen was. Er werd verwezen naar de groepering der huisnummers in de
gemeente en op de plattegrond van de gemeente. Als voorbeeld werd Harfsen
aangehaald, waar men volgens mededeling geheel vóór een gemeentehuis in
Gorssel was, wat ook zou blijken uit de kerkgang van de Harfsenaren.
Raadslid Völcker was het met al die beweringen bepaald niet eens, verwijzend naar
het lange (besloten) debat dat eind april 1912 gevoerd was voordat de Raad
uiteindelijk de beslissing nam dat het nieuwe gemeentehuis in Eefde moest komen.
Dat er nu uit een deel van de gemeente een breed gedragen verzoek was binnen-
gekomen wilde volgens hem niet zeggen dat  uit andere delen van de gemeente
niet een soortgelijk verzoek zou kunnen komen. Volgens Völcker was Eefde met
het oog op de samenkomst van wegen en de markt in Zutphen de aangewezen
plaats voor het gemeentehuis. 
De burgemeester, mr. Baron van der Borch van Verwolde, wees erop dat het
tegemoetkomen aan een verzoek van inwoners een aanslag is ‘op de waardigheid
van den Raad’. De burgemeester en raadslid Völcker achtten het terugkomen op
een eerder raadsbesluit een gevaarlijk precedent. Raadsleden moesten volgens de
burgemeester over voorstellen stemmen ‘zonder ruggespraak met anderen, naar
plicht en geweten’. Völcker noemde het herroepen van een eerder raadsbesluit
zelfs ‘een revolutionnaire daad’. 
De burgemeester wees er nog op dat het verzoek weliswaar door ruim 600
inwoners getekend was, maar dat diverse handtekeningen op een ’zeer zonderlinge
manier’ op het verzoek terecht waren gekomen. Hij gaf als voorbeeld dat velen
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uit de omgeving van Mettray hadden getekend in de veronderstelling dat het
nieuwe gemeentehuis dan in Quatre Bras gevestigd zou worden. Als ze geweten
hadden dat het om vestiging in Gorssel ging, dan zouden ze niet getekend hebben.
Verder las de burgemeester een brief voor van 70 Almenaren die hun spijt betuig-
den dat ze het verzoekschrift getekend hadden. Veel mensen zouden door mislei-
dende beweringen verleid zijn hun handtekening te plaatsen. Er zouden zelfs
mensen ’s avonds om half elf uit hun bed gehaald zijn om te tekenen. 
Tot slot betoogde de burgemeester nog dat Gorssel echt niet het middelpunt van
de gemeente was. Eefde, Almen en ’het belanghebbend deel van Harfsen’ (daarmee
wordt vooral oud-Harfsen bedoeld, dat ten noorden van Almen lag - HG) hadden
samen 3.500 inwoners op een totale bevolking van 5.900 zielen.

’Afgejakkerd’

In de raadsdiscussie beklaagde raadslid Van der Meulen zich erover dat het besluit
voor het nieuwe gemeentehuis in de vorige vergadering in beslotenheid was
’afgejakkerd’. De burgemeester gaf daarop aan dat de vergadering besloten was
omdat er mogelijk sprake zou zijn van de aankoop van grond voor het nieuwe
gemeentehuis. (Ook honderd jaar geleden moest men kennelijk al rekening houden
met speculanten - HG.) Van der Meulen speelde  ook nog even op de man door
te zeggen dat het wel logisch was dat mensen van De Mettray spijt hadden ‘omdat
de heer Völcker raad-adviseur van Mettray was’. Op die onwaardige aantijgingen
wenste Völcker niet in te gaan.
Dat B&W in de discussie niet op één lijn zaten, bleek uit de opmerkingen van
wethouder Klein Nulend. Hij verdedigde de verplaatsing naar Gorssel, vooral
omdat Eefde veel te ver was voor inwoners uit Dorth en Epse en omdat veel
Eefdenaren toch al ver van de kern Eefde afwoonden.
Uiteindelijk bracht met name de vreemde wijze waarop veel handtekeningen
onder het verzoekschrift terecht waren gekomen, de burgemeester ertoe de
gemeenteraad te vragen het verzoek van de inwoners terzijde te leggen. Dat voor-
stel werd met zes tegen vijf stemmen aangenomen.

Toch Gorssel

Je zou zeggen dat daarmee dus het besluit van eind april 1912 om het nieuwe
gemeentehuis in Eefde te bouwen was herbevestigd, maar zo ging het niet! 
Er kwamen tijdens diezelfde gemeenteraadsvergadering nog een paar voorstellen
in stemming die er uiteindelijk voor zouden zorgen dat het nieuwe gemeentehuis
toch in Gorssel kwam.
Raadslid Roeterdink diende alsnog, maar nu dus los van het initiatief uit de bevol-
king, een voorstel in om terug te komen op het raadsbesluit omtrent de plaats
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van het nieuwe gemeentehuis. Dat voorstel werd met zes tegen vijf aangenomen!
Men was terug bij af: er moest een nieuw gemeentehuis komen, maar waar?
Raadslid Ten Have stelde daarna vergeefs voor om dan maar het hele besluit om
een nieuw gemeentehuis te bouwen te vergeten en de mogelijkheid te onderzoe-
ken om het bestaande gemeentehuis in Eefde te verbouwen. Daar waren slechts
drie raadsleden voor, vooral omdat tijdens de vorige (besloten) raadsvergadering
veel argumenten waren gegeven waarom een verbouwing niet verstandig zou zijn.
En tot slot werd door raadslid Van der Meulen het voorstel ingediend om het
gemeentehuis te plaatsen in ‘de buurtschap Gorsel’. Dat voorstel werd met zes
tegen vier stemmen aangenomen! Wethouder Wiltink onthield zich van stemming.
Zo was een door veel inwoners van de gemeente ondertekend verzoek aanleiding
dat de Raad zich weer boog over haar eerdere besluit het nieuwe gemeentehuis
in Eefde te bouwen. De raadsleden vonden het al met al niet gewenst de burgers
het idee te geven dat ze raadsbesluiten zomaar kunnen aanvechten. De Raad kwam
tijdens de raadsvergadering van 2 mei 1912 dus zelf tot het voortschrijdend inzicht
dat men toch maar beter in Gorssel zou kunnen bouwen. 
De Raad verzocht B&W vervolgens om nu nadere plannen uit te werken waar en
hoe in Gorssel gebouwd zou kunnen worden. Alleen raadslid Van der Meulen
vond die opdracht aan B&W maar onzin, omdat de heer Van der Meij, eigenaar
van De Roskam in Gorssel, de gemeente al een gratis terrein had aangeboden in
de kom van het dorp, ‘op den hoek van den straatweg en de laan naar ’t Joppe’.

Blijdschap en verbijstering

Hoe er in Gorssel over het raadsbesluit werd gedacht blijkt wel uit het bericht in
de krant van 3 mei 1912: ’De vreugde over het Raadsbesluit tot vestiging van het
Raadhuis in de buurtschap Gorsel is zeer groot. Verschillende ingezetenen hadden
gisteren de driekleur uitgestoken.’
De perikelen rond de vestiging van een nieuw gemeentehuis bleven ook in de
landelijke pers niet onopgemerkt. Zo geeft Dagblad De Tijd op 6 mei 1912 een
mooie samenvatting van de raadsvergaderingen, met als slotconclusie dat een
gemeentehuis in het centraler gelegen Gorssel toch echt meer voor de hand ligt
dan een gemeentehuis in Eefde, dat ligt aan de grens met Zutphen.
Het kon natuurlijk niet uitblijven: tegenover de blijdschap in Gorssel stond de
verbijstering in Eefde. De Zutphense Courant en het Deventer Dagblad van 7 mei
1912 doen verslag van de protestbijeenkomst die in allerijl georganiseerd was in
Hotel De Laatste Stuiver in Eefde. Er waren veel mensen uit Eefde, enkelen uit
Almen en zelfs belangstellende Zutphenaren. De bijeenkomst werd geleid door
de heer Canters Sr., die uitvoerig betoogde waarom een nieuw gemeentehuis in
Eefde toch veel meer voor de hand lag. Eefde had immers de meeste inwoners,
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telde de meeste huisnummers, betaalde 3/4 van de gezamenlijke belastingen en
bovendien: ook het oude gemeentehuis stond nu eenmaal in Eefde, dus waarom
zou je dat veranderen? Bovendien had Gorssel toch al zoveel voor op Eefde: het
had twee kerken, een ‘gekkenhuis’ en het had van de gemeenteraad ƒ 30.000 toe-
gezegd gekregen voor de aanleg van een tramlijn die grotendeels aan Eefde voorbij
zou gaan.
Ook anderen brachten naar voren dat Gorssel al meer dan genoeg voordelen had
boven Eefde, bijvoorbeeld de zuster van de ziekenverpleging woonde in Gorssel,
terwijl Eefde 2/3 van haar kosten opbracht en Gorssel + Epse de resterende 1/3.
Ook niet onbelangrijk: in Gorssel had  Van der Meij gratis grond aangeboden voor
de bouw van het gemeentehuis, maar Van der Meij wist natuurlijk heel goed dat
hij dat met trouwpartijen en dergelijke wel zou terugverdienen. Dan was het aan-
bod van gratis grond in Eefde toch van een andere orde: de heer Wunderink had
geheel belangeloos een perceel aangeboden.
De heer Bosselo (Boschloo? - HG) uit Almen vertelde op de bijeenkomst in Eefde
nog hoe diverse Almenaren door het eerdere verzoek uit Gorssel overrompeld
waren: ze wisten daar nog helemaal niets van het raadsbesluit toen de Gorsselna-
ren al handtekeningen kwamen ophalen. Dat gebeurde ook nog ’s avonds heel laat,
waarbij diverse mensen uit bed moesten komen. De volgende dag hadden velen
in Almen dan ook meteen een ’tegenadres’ getekend. 
De vergadering in De Laatste Stuiver nam een voorstel aan van Dr.  Van der Hoe-
ven om zich te richten tot de gemeenteraad met het verzoek op het genomen
besluit terug te komen en het gemeentehuis alsnog in Eefde te bouwen. Hoewel
diverse aanwezigen twijfelden of zo’n verzoek zin had (de gemeenteraad had im-
mers uiteindelijk ook het verzoek van de mensen uit Gorssel e.d. naast zich neer-
gelegd), stemde de vergadering eenstemmig in met het opstellen en laten
ondertekenen van een dergelijke verzoek. Dr.  Van der Hoeven zou de tekst op-
stellen. Een groot aantal personen bood zich spontaan aan daarbij de handteke-
ningen op te halen, met de belofte dat men dat ruim voor ’s avonds half elf zou
doen, zodat er niemand voor uit zijn bed gehaald zou hoeven te worden.
Het verzoek haalde in dit geval niets uit. In de raadsvergadering van 3 juni 1912
probeerde raadslid Canters een einde te maken aan alle gebakkelei door nog maar
weer eens voor te stellen het bestaande gemeentehuis in Eefde te verbouwen. Hij
kreeg er de handen niet voor op elkaar.

Grond van Van der Meij

En zo komen we terecht bij de raadsvergadering van 8 juli 1912. De vraag was aan
de orde waar in het dorp Gorssel het nieuwe gemeentehuis zou komen.
Met baron van Hövell tot Westerflier (bewoner van huis ’t Joppe) waren gesprek-
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ken gestart over de bouw van een nieuw gemeentehuis in een aan hem toebe-
horende laan die van ’t station Gorssel (bij ’t Joppe) naar het dorp liep. Hij was
bereid die grond gratis beschikbaar te stellen, maar wilde in ruil daarvoor wel
graag de toezegging dat verder aan die laan ook villa’s gebouwd mochten worden. 
Van zo’n gedwongen winkelnering waren diverse gemeenteraadsleden niet
gediend; die hadden liever de vrije hand om desgewenst in de kom van Gorssel
extra woningen te bouwen, dus niet halverwege Gorssel en ’t Joppe. Men begon
ook weer te mopperen over het station dat zover weg lag van de kom van Gorssel;
dan was het niet aan te bevelen ook het gemeentehuis nog eens buiten de kom te
bouwen. Maar er waren zeker ook voorstanders van een gemeentehuis in combi-
natie met villabouw.
Al discussiërend kwam weer de door Van der Meij aangeboden grond naast
De Roskam in beeld, waarvoor Van der Meij aan de gemeente geen enkele
verplichting oplegde. 
Uiteindelijk besliste de Raad met zeven tegen vier stemmen dat het gemeentehuis
in de kom van het dorp Gorssel gebouwd zou worden. Met zes tegen vijf stemmen
werd besloten op het terrein van Van der Meij te gaan bouwen, waarbij men alleen
nog de beslissing openliet of die bouw zou plaatsvinden in de tuin of in de wei van
Van der Meij.
B&W ging vervolgens met dat besluit aan de slag om de exacte locatie te bepalen
en een bouwbegroting te maken. Daarover zou de Raad later in dat jaar geïnfor-
meerd worden.

Complicatie

In de raadsvergadering van 29 augustus 1912 kwam de plaats van het nieuwe
gemeentehuis alweer aan de orde. Er was sprake van een complicatie, want Van
der Meij had ook een stuk van zijn terrein afgestaan aan de Tramwegmaatschappij
Zutphen-Emmerik, die op die plek in Gorssel als onderdeel van de nog aan te
leggen tramlijn Zutphen-Deventer een rangeerterrein zou willen aanleggen.
Het betreffende terrein was 120 meter lang en 8 meter breed. 
De gemeente voelde er niets voor om in de buurt van een rangeerterrein een
nieuw gemeentehuis te bouwen. De burgemeester had daarom aan Van der Meij
opheldering gevraagd en had hem verzocht om een schriftelijke verklaring dat de
overeenkomst met de tramwegmaatschappij niet meer van toepassing was.
Ten tijde van de raadsvergadering lag die schriftelijke verklaring er niet.
De Raad kon op dat moment natuurlijk niet weten dat het nog tot 1926 zou duren
voordat de bewuste tramlijn zou worden aangelegd. Dus begon men driftig te de-
batteren over de vraag of in de kern van Gorssel sprake zou moeten zijn van een
rangeerterrein van de tram. De conclusie was dat een rangeerterrein in dit ‘schoon
gedeelte van het dorp’ ontsierend zou zijn. 
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Tekening van ontwerp vooraanzicht gemeentehuis Gorssel (Bron: Deventer Courant 31 maart 1913)

Gemeentehuis Gorssel, in oorspronkelijke staat                                Foto: eigen archief



De Raad nam het voorstel van de burgemeester aan dat de heer Van der Meij
twee maanden de tijd zou krijgen om een schriftelijke verklaring over te leggen
dat de tram op het bewuste terrein geen aanspraken zou doen gelden. Als die
verklaring er niet zou komen, dan zou het nieuwe gemeentehuis alsnog op een
andere locatie in Gorssel gebouwd worden.

Eind goed, al goed

Tijdens de raadsvergadering van 29 november 1912 was dan de langverwachte
‘missive’ van Van der Meij beschikbaar, waarin het tramwegcomité afstand deed
van zijn rechten op het terrein. Niets stond op dat moment dus meer de ontwik-
keling van het gemeentehuis op het terrein van Van der Meij in de weg. 
B&W had in die tijd niet stilgezeten. De burgemeester kon daarom aan de
gemeenteraad al tekeningen laten zien van het ontworpen gebouw met conciër-
gewoning. Het ontwerp werd in de krant van 30  november 1912 als volgt
omschreven: ‘Het gebouw is ruim ontworpen, met vertrekken voor den burge-
meester, de politie, den ontvanger, enz.; een Raadszaal van flinke afmeting zal op
de bovenverdieping komen. Blijkens de teekening zal het gebouw fraai van gevel
en doeltreffend van inrichting worden. De afmetingen zijn 17 bij 15 M. De kosten
bedragen, naar de Voorzitter mededeelde, ongeveer ƒ 21.000.’
De burgemeester stelde voor de ’gemeentebouwmeester’ Jansen op te dragen
het plan nader uit te werken. Met enige wijze raadgevingen vanuit de Raad (de een
vond het toch wel erg veel geld en zag liever wat extra geld besteed aan nieuwe
wegen, de ander vond de uitstraling en degelijkheid belangrijker dan te beknibbe-
len, weer een ander vond dat het gemeentehuis ook moest uitstralen dat we een
energieke gemeente wilden zijn) gaf men B&W toestemming op de ingeslagen weg
voort te gaan en zo spoedig mogelijk de definitieve plannen en begroting aan de
Raad voor te leggen.
In de krant van 31 maart 1913 kon het publiek kennis nemen van de tekeningen
van het nieuwe gemeentehuis. Men ging er vervolgens zeer voortvarend mee aan
de slag, zodat reeds op 17 januari 1914 de officiële opening en ingebruikname kon
volgen.
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Hal gemeentehuis Gorssel in 1977

Foto: Regionaal Archief Zutphen, Fotocollectie Gorssel (arch.nr. 5.065)

SZU002019202

De verbouwing van dezelfde hal in 2014

Foto: Femke Beijnvoort
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Geert de Groot fotograaf, Bakkersteeg 2
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22

Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10

Gorssel:
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Drogisterij Trea, Hoofdstraat 36A
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
IJsseldal Wonen, Hoofdstraat 45 B
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Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Het Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 
De Zevensprong, Dortherdijk 6
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
N.M.J. Schrijver Rietdekkersbedrijf, Joppelaan 102
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4

Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34

Lochem:
Drukkerij Lammerdink, Burg. Leenstraat 54
Kreunen Bouw Lochem BV, Hanzeweg 11-13
Woningcorporatie Viverion, Larenseweg 28
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Installatiebedrijf Draaijer, Aalsvoort 2

Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43

Zutphen:
Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Rabobank Graafschap-Noord, Dreef 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink, Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.



Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

De contributie bedraagt € 20,00 per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije toegang tot de

vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk kwartaal Ons Markenboek gratis 

toegezonden.

Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging

nr.  NL12RABO 0301 4056 11 bij de Rabobank ”Graafschap Noord” t.n.v.: Historische Ver-

eniging De Elf Marken.

Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke

toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.

Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.

Het verenigingsgebouw het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op dinsdagmid-

dag geopend van 14.00 - 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. De tweede

dinsdag van de maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie. In het Tramstation

beschikken wij over kopieën op microfiche van het bevolkingsregister tot 1940.

Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen, tel. 0575 - 512157,

www.regionaalarchiefzutphen.nl.

U kunt hier terecht van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.

Het Gelders Archief

Openingstijden dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag

van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.

Gelders Archief, Westervoortsedijk 67D, 6827 AT Arnhem, tel. 026 - 3521600,

www.geldersarchief.nl
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