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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”.

Contactpersonen van de werkgroepen

Archiefzaken: P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623

Bibliotheek: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Excursies: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Genealogie: H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781
Tramstation: A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458

Verenigingsadres

Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG  Gorssel

Website: www.deelfmarken.nl

Samenstelling bestuur

Waarnemend 

voorzitter: J. Haijtink, Reuvekamp 2, 7213 CE Gorssel, tel. 0575 - 492692

Vice-voorzitter: H. Hietbrink, Epserenk 26, 7214 AR Epse, tel. 0575 - 491992

Secretaris: J. te Linde, Eendrachtstraat 4, 7211 AM Eefde, tel. 0575 - 517369

2e Secretaris: H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781

Penningmeester: J.G. Bleeker, Oxerweg 14, 7214 PM Epse, tel. 0575 - 494096

2e Penningmeester: A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458

Leden: G.H. Smale-Bielderman, Plantageweg 1, 7215 SK Joppe, tel. 0573 - 431758

J. Hekkelman, Pikeursbaan 24, 7213 BT Gorssel, tel. 0575 - 491726

A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139

Erevoorzitter: W.J. Holtslag-Harkink

Redactiecommissie

Voorzitter: A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139

e-mail: capellenhof@gmail.com

Leden: A.M. Geerlink-van der Gang, Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel, 

tel. 0575 - 492183 e-mail: a.geerlink@kpnplanet.nl

H.A. Meijerink, Hulstweg 11, 7217 SZ Harfsen, tel. 0573 - 431591 
e-mail: arcomel@concepts.nl
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Groot was de schrik van het bestuur en van onze vrijwilligers toen in juli bekend
werd dat het college van B&W van de gemeente Lochem het besluit genomen
had om het archiefbeheer vanaf 2017 bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
(ECAL) te Doetinchem onder te brengen. Kostenbesparing en het feit dat het
archief in Doetinchem al ver is met digitaliseren zijn de belangrijkste argumenten
voor de verhuizing. Mocht deze verhuizing doorgaan dan vrezen we dat veel
vrijwilligers vanwege de afstand en reistijd hun werkzaamheden zullen beëindigen.
De archieven van de oude gemeenten Gorssel en Lochem en ook de archieven
van de kerken en van vele bedrijven en stichtingen uit beide gemeenten worden
momenteel tot onze volle tevredenheid beheerd door het Regionaal Archief Zutphen.
De twee historische verenigingen in de gemeente Lochem hebben besloten
gezamenlijk op te trekken en hebben een ‘brief op poten’ naar het college van
B&W gestuurd. De Lochemse raadsfracties zijn benaderd en er is ingesproken op
het Rondetafelgesprek van 5 september 2016. In een gesprek op 7 september
2016 heeft de wethouder beloofd de mogelijke verhuizing opnieuw te bekijken.
Maandag 19 september 2016 is dit onderwerp in de Raad besproken. De fracties
bleken zeer kritisch ten aanzien van de verhuizing en hebben het college verzocht
in overleg te treden met de historische verenigingen. Naar verwachting zal
besluitvorming plaatsvinden in december 2016.  

Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945
Vier leden van de vereniging deden onderzoek naar de achtergronden van ons
Tramstation en de verdwenen tramlijn Zutphen-Deventer.  Dat onderzoek leidde
tot een boek, getiteld ’Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945’, door Henk
Bruil, Hans Geerlink, Mieke Geer-
link-van der Gang en Piet Staal.
Het boek verschijnt op
19 november 2016.
Leden van de Historische Vereni-
ging De Elf Marken kunnen het
boek op vertoon van de bij dit
Markenboek gevoegde kaart tot
en met 3 december 2016 bij de
Vereniging aanschaffen voor € 20.
De gewone verkoopprijs (ook
voor leden na 3 december 2016)
bedraagt € 22,50.

Omslag ’Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945’
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Er worden speciale open dagen in het Tramstation gehouden om de boeken te
betalen en op te halen: 19 november van 10.00 tot 13.00 uur; 21 november van
10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur en op 3 december van 11.00 tot
15.00 uur. NB.: op 3 december kan niet worden gepind, de beide andere dagen
kan dat wel.

Open dagen, vrijwilligers 
Het bestuur heeft het voornemen de open dagen in de toekomst uit te breiden
naar meer zaterdagen. Wij willen meer naar buiten treden, met een gericht
programma. Iedere open zaterdag zal in het teken staan van een expositie en een
thema van onze historische vereniging. Voorbeeld waaraan we denken is, om
telkens een dorp centraal te stellen. We hebben veel filmbeelden en foto’s die we
kunnen laten zien.
We hebben inmiddels een namenlijst van (oud)bestuursleden, en vrijwillig(st)ers,
die bereid zijn enkele uren op een zaterdag aanwezig te zijn. Maar het aantal mag
nog groter worden. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u contact opnemen
met Gerri Smale (jsmale@planet.nl) of Jan Haijtink (haijtink.jan@gmail.com).
Telefoonnummers vindt u in het Markenboek. 
Het bestuur hoopt dat het Tramstation met deze werkwijze nog meer een open
karakter zal krijgen.

Residentie de Roskam in Loetje Gorssel 
Het verdwijnen van de naam De Roskam heeft in Gorssel veel losgemaakt. Mede
door de inzet van ons bestuur is de naam toch behouden in de naamgeving van
het zalencomplex. De nieuwe naam van het zalencomplex is: ’Residentie de Roskam’.
Op 15 september 2016 is in tegenwoordigheid van enkele genodigden het zalen-
complex officieel geopend, waarbij onze erevoorzitter Willy Holtslag het lint mocht
doorknippen.

Foto’s: Henk Hietbrink
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Excursies
Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar weer terugzien
op een drietal geslaagde excursies. In plaats van de jaarlijkse avondwandeling was
deze keer gekozen voor een midzomerexcursie naar Museum De Fundatie in
kasteel ’t Nijenhuis nabij Heino. Deze excursie vond plaats op zaterdag 9 juli 2016.
De twaalf deelnemers aan deze excursie kregen in het kasteel een uitgebreide uit-
leg over de expositie met speciale aandacht voor de Duitse ’Wilden’ met expres-
sionisten als Emil Nolde, Kirchner, Paula Modersohn-Becker, August Macke en
anderen. Vervolgens werd er op het terras een drankje genuttigd en daarna was
er nog volop gelegenheid om door de mooie beeldentuin te wandelen met
klassieke en moderne beelden.

De middagexcursie op zaterdag 6 augustus 2016 op de Gorsselse Heide was ook
zeer de moeite waard. Onder leiding van Frens Westenbrink is een wandeling over
de heide gemaakt, waarbij de elf deelnemers een goede indruk hebben gekregen
van de grote herinrichting van dit voormalige oefenterrein van Defensie. Frens is
lid van onze vereniging en auteur van het onlangs verschenen boek ’Gorsselse
Heide, geschiedenis, flora en fauna’. De deelnemers waren onder de indruk van
de verrichte werkzaamheden. Met dank ook aan Henk Hietbrink voor aanvullende
informatie tijdens deze wandeling. Van de dagexcursie op 13 september 2016 naar
de Menkemaborg en Heiligerlee vindt u elders in dit nummer een verslag. 

Het Nijenhuis Foto: Museum Het Nijenhuis

Ons Markenboek_november 2016_Opmaak 1  01-11-16  15:44  Pagina 6



OMB 2016-4/5

Lezingen en dia-avonden 2016-2017
Als u dit leest hebben we de eerste lezing van dit seizoen al weer gehad. Op
donderdag 20 oktober verzorgde Hans Geerlink uit Gorssel in Het Hart in Eefde
een druk bezochte lezing over de tramlijn Zutphen-Deventer en het Tramstation
in Gorssel. Bijzonderheden over de overige lezingen in dit seizoen vindt u hierna. 

Epse, Protestantse kerk, donderdag 1 december 2016
Clemens Hogestijn, gepensioneerd stadshistoricus van Deventer, zal een lezing
verzorgen over Deventer boekenstad, stad van drukkers, uitgevers en bibliotheken.
Clemens was verbonden aan het Stadsarchief en Atheneumbibliotheek. Zijn verhaal
begint bij Geert Groote en zijn broeders en zusters van het gemene leven. Na de
invoering van de drukkunst kwamen al vroeg (vanaf 1477) drukkers naar Deventer.
Deventer is altijd een drukkersstad gebleven. Boeken vormden een belangrijk
middel voor onderwijs aan de Latijnse school en het Atheneum. Hieruit ontstond
(in 1560) de stads- of Atheneumbibliotheek. Uit de drukkerijen ontstonden uit-
geverijen zoals Kluwer, met nationale betekenis. Boekhandels en antiquariaten
zorgen voor de boekverkoop aan particulieren. De jaarlijkse Boekenmarkt brengt
dat alles bij elkaar. Aanvang 20.00 uur.

Almen: Ons Huis, donderdag 19 januari 2017
Michel Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, houdt een lezing over de
middeleeuwse wijk Nieuwstad in Zutphen. Michel promoveerde in 2013 aan de
faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden op de vroege stadsontwikkeling
van Zutphen rond de grafelijke hof en de (Konings?)palts. De Nieuwstad is rond
1250 gesticht door de Gelderse graaf Otto II. Mede dankzij de vele opgravingen
van de laatste jaren is men veel te weten gekomen over deze dubbelstad van
Zutphen. Aanvang 20.00 uur 

Harfsen: Ons Gebouw, donderdag 16 februari 2017
Gerhard Boes uit Vriezenveen zal ons door middel van een dialezing kennis laten
maken met de Rusluie, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw
hun waar in Sint Petersburg konden verkopen. Vele vestigden zich later in
St. Petersburg. Zij richtten handelshuizen op en werden zelfs leverancier aan het
hof van de tsaar. 
Gerhard Boes is oud-voorzitter van de vereniging Oud Vriezenveen en is nauw
betrokken bij het museum Oud Vriezenveen. Aanvang 20.00 uur.

Gorssel: dinsdag 11 april 2017
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar hebben wij drie
reglementair aftredende bestuursleden, namelijk Henk Hietbrink, Johan te Linde
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en Henk Pelgrum. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging
kunnen geven. 
Na de ledenvergadering geeft Evert de Graaf een lezing over de gebeurtenissen
in Putten in oktober 1944. Evert was docent geschiedenis en staatsinrichting in
het voortgezet onderwijs. De locatie voor deze avond ligt nog niet vast.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; de lezing begint aansluitend om 20.00 uur.

Dit seizoen is het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem aan de beurt
om de gezamenlijke activiteit met onze vereniging te organiseren. Als datum hier-
voor is gekozen voor 21 maart. In het februarinummer van Ons Markenboek zullen
de locatie en de activiteit nader bekend gemaakt worden.

Tramstation
Tijdens de zomersluiting van het Tramstation was in onze expositieruimte de door
Henk Hietbrink uit eigen collectie ingerichte tentoonstelling over de natuur in
onze omgeving te zien. De hieraan verbonden prijsvraag is gewonnen door Sophie
Staal uit Olburgen. 
Na de zomervakantie zijn we weer doorgegaan met het organiseren van exposi-
ties. Ook is de reeks van Open Dagen voortgezet, waarvoor een nieuwe groep
vrijwilligers is aangeworven. 
Vanaf half augustus tot half september 2016 exposeerde Agnes Oolthuis uit
Gorssel in het Tramstation. Daarna is er een tentoonstelling ingericht van het werk
van drie kunstenaars uit Zutphen, Hanneke Verhey (keramiek), Marijke van de
Meent (edelsmeedwerk) en GertJan van de Meent (fotografie). Deze expositie
was te zien tot medio oktober 2016. 
Zoals gemeld zal op 19 november het boek over de tramlijn Zutphen-Deventer
en het Tramstation verschijnen. Rond de verschijningsdatum zijn er in het Tram-
station foto’s en voorwerpen te zien die in verband staan met dit onderwerp.
De tentoonstelling is te zien tot eind februari 2017.
In januari wordt er geen Open Dag gehouden. Na 3 december is de eerstvolgende
Open Dag 1 februari 2017. 

Wie weet het
In het vorige Markenboek (34e jaargang nr. 3, p. 5/6) vroegen wij om reacties op
onbekende foto’s. De eerste foto was een afbeelding van een groep keurige heren
(in Almen?) en op de tweede foto was een schoolklas te zien. Helaas kregen we
geen reacties, dus de herkomst van deze foto’s blijft onbekend.
Hopelijk roepen de twee nieuwe onbekende foto’s wel herinneringen op.
De eerste foto beeldt zo te zien de aanleg van een tramlijn af, waarschijnlijk de
lijn Deventer-Borculo van de GOSM. Maar waar zijn die werkzaamheden precies?
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Op de tweede foto is een groep heren te zien. Ze staan voor een kerkgebouw.
Wie zijn het en waar staan ze?
Graag uw reactie via info@deelfmarken.nl of per post aan Het Tramstation, Van
der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel. Zelf langskomen kan natuurlijk ook: dinsdag
van 14.00-16.00 uur en donderdag van 10.00-12.00 uur.

OMB 2016-4/7

Waar wordt hier aan de tramlijn gewerkt?

Heren voor een kerkgebouw. Wie zijn het en waar staan ze?
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Nieuwe rubriek: ’Toen en Nu’
Er verschijnt een nieuwe rubriek in Ons Markenboek: Toen en nu.
We plaatsen twee foto’s van dezelfde plek of hetzelfde gebouw naast elkaar, zodat
het vroegere aanzicht vergeleken kan worden met de situatie van deze tijd. 

Aanleveren materiaal voor archief
Onze vereniging ontvangt regelmatig documenten voor het archief. Dat zijn
welkome aanvullingen voor de achtergrondinformatie over de geschiedenis van
onze streek.
Bij de archivering is het van belang dat de stukken kunnen worden beoordeeld op
categorie en relevantie. Vaak ontvangen wij foto’s waarvan niet bekend is wie erop
staan of bij welke gelegenheid het plaatje is gemaakt. Foto’s met anonieme personen
of documenten waarvan de historische context niet kan worden vastgesteld
kunnen wij niet op de goede manier archiveren. 
Daarom een vriendelijk verzoek om bij aanlevering van materiaal voor het archief
van De Elf Marken zo uitgebreid mogelijk een goede omschrijving bij te voegen.
Jaartallen, namen van personen, wie zijn die familieleden, bestuursleden of buurt-
genoten? Welk jubileum betrof het of om welk gebouw gaat het? Dat zijn vragen
waarop we graag meteen het antwoord hebben. 

Verhalen voor Flonkergood
Jaarlijks wordt in de maand maart de Achterhoekse en Liemerse boekenweek
gehouden. 
Ter gelegenheid daarvan wordt het boekenweekgeschenk Flonkergood uitgegeven.
De organisatie (een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streek-
taal Lochem en umgeving) heeft het idee opgevat om in 2017 deze bundel samen
te stellen met korte verhalen over het thema ’De smaak van Achterhoek en
Liemers’. Iedereen die over dit onderwerp zijn of haar verhaal kwijt wil, wordt van
harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden
geplaatst in Flonkergood. 
Als extraatje wordt een aantal auteurs uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen
tijdens de Boekenweekmanifestatie op 4 maart 2017.
Het thema: ’De smaak van Achterhoek en Liemers’ is een thema waarvoor uit-
eenlopende invalshoeken gekozen kunnen worden. De belangrijkste voorwaarden
zijn:
- De verhalen zijn geschreven in een van de Achterhoekse of Liemerse dialecten. 
- Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen. 
- De lengte van een verhaal is max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl.

witregels. 
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- De bijdragen moeten uiterlijk 15 november 2016 als word-document per email
worden verzonden. 

Teksten kunnen ingestuurd worden naar: info@streektaalvrienden.nl. Meer infor-
matie is te vinden op www.ecal.nu.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 17 december 2016
bij de redactie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).

WAAR HOOR IK BIJ

Joop Hekkelman

Het gebied waarin ik woon en waar ’De Elf Marken’ zetelt maakt geografisch deel
uit van de Achterhoek, in het noorden gescheiden van Salland met het kunstwerk
A1 en in het westen sinds eeuwen begrensd door de IJssel. 
De binding met het gebied aan de andere kant van deze grenzen is van oudsher
minder sterk dan die met het ’Achterland’ in oostelijke en zuidelijke richting. Die
samenhang is al sinds zo’n negenhonderd jaar verankerd met de toenmalige graaf-
schappen Hamaland en Zutphen. De oorspronkelijke verbondenheid is zichtbaar
in gebruiken en tradities en hoorbaar aan het taalgebruik. Het zijn elementen die
de identiteit van de lokale bevolking markeren, tezamen met de aard van de men-
sen. Moeilijk definieerbaar, maar begrijp je dat ”jao, jao” bij ons een verkapte vorm
is van nee zeggen, dan snap je dat de bewoners van ons gebied Achterhoekers zijn.
Onze ’oude gemeente Gorssel’, het werkgebied van onze vereniging, ligt in een
gemeente die vooral samenwerking zoekt in de Stedendriehoek Zutphen, Deven-
ter,  Apeldoorn, voor een groot deel gelegen buiten de grenzen van de Achterhoek.
Brede betrokkenheid bij het historische ’Achterland’ is tanende. Voor de inwoners
van ons gebied zijn er ontegenzeggelijk sterke economische belangen binnen het
conglomeraat Stedendriehoek. 
Maar … deze ontwikkelingen hebben invloed op de identiteit van de bevolking.
Als individu voelden de inwoners zich naar hun aard overwegend Achterhoeker.
In de huidige tijd worden we, of we willen of niet, met grote regelmaat buiten de
grenzen van onze oorsprong getrokken. Daar worden we andere mensen van.
Aanwijsbare grenzen maken plaats voor virtuele, door ons hart bepaald of
opgezocht vanwege de ratio van beleid en economie. Werd duizend jaar geleden
elke grens met de strijdbijl bevochten, nu gaat de verschuiving geruisloos. Waar
we echt bij horen? De cirkel op de kaart, rond de stip van onze herkomst, wordt
almaar kleiner, omdat grenzen vervagen. 
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE MENKEMABORG EN HEILIGERLEE
OP 13 SEPTEMBER 2016

Sipkje Ham-Coltof

De jaarlijkse busexcursie was dit jaar op dinsdag 13 september 2016. Deze keer
lag de bestemming in de provincie Groningen.
We vertrokken al vroeg, om 08.00 uur, uit Gorssel. Dat was ook wel nodig, want
het zou een lange rit worden. Het eerste doel was de Menkemaborg in
Uithuizen ten noorden van de stad Groningen. Halverwege de rit, in Spier even
ten zuiden van Assen, werd er even gestopt voor een kopje koffie met wat lekkers.
In de bus was het, ondanks de snel oplopende temperatuur buiten, lekker aange-
naam. Eenmaal bij de Menkemaborg aangekomen was het ondertussen zo'n 34
graden, dus iedereen zocht zo veel mogelijk de schaduw op. 

Menkemaborg
De Menkemaborg is een van de weinige overgebleven borgen in Groningen en de
oorsprong ligt eind veertiende, begin vijftiende eeuw. Bij het bekijken van de borg
werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep ging de borg in, waar een en
ander uitgelegd werd over wat je te zien zou krijgen. De andere groep kon de
tuinen gaan bekijken of lekker in de schaduw op het terrasje bij het restaurant
gaan zitten.
In de borg zijn diverse soorten inrichtingen te zien, zoals een damessalon, een
herenkamer, een bibliotheek annex leeskamer, een slaapkamer en dan in de kelder
de keuken, een slaapplaats voor het personeel en opslagruimtes, allemaal stammend
uit het leven van de Groninger jonkers in de zeventiende en achttiende eeuw.
De tuinen liggen rondom de borg met rechts naast de borg, als je met je gezicht
naar het gebouw staat, een siertuin en links daarvan een groentetuin. Ook bevindt
zich hier een van de weinige originele doolhoven van Nederland uit de achttiende
eeuw. Langs de oprijlaan van de borg staan aan weerskanten geschoren lindebomen.

OMB 2016-4/10

Menkemaborg 

Foto: Sipkje Ham-Coltof 
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Het Schathoes bij de Menkemaborg deed vroeger dienst als koetshuis en paar-
denstal. Ook was er ruimte voor een slachtkeuken, een bierbrouwerij en de
kamers van de knechten. Nu is het een café en restaurant. Hier hebben we op het
terras de lunch gebruikt.

Heiligerlee
Na de lunch gingen we in de weer lekker gekoelde bus naar Heiligerlee voor een
bezoek aan het Klokkengieterijmuseum en het museum over de Slag bij Heiligerlee.
Ook voor het bezoek aan deze musea werd de groep van zo’n 60 personen weer
verdeeld in twee groepen. In beide musea kregen we een uitgebreide rondleiding,
die zeer interessant was. 

In het Klokkengieterijmuseum kregen we eerst een filmpje te zien hoe een klok
gegoten wordt. Daaruit bleek dat het gieten van een klok een zeer intensief en
nauwkeurig werkje was en is en dat het heel wat tijd in beslag neemt voordat zo’n
klok helemaal klaar is voor verkoop en plaatsing. In het museum zijn diverse
klokken en uurwerken te zien. Ook is er nog een oorspronkelijke klokgieterskuil.
In het Museum over de Slag bij Heiligerlee kregen we een lesje geschiedenis. Hier
in Heiligerlee was de feitelijke start van de Tachtigjarige Oorlog op 23 mei 1568,
met de eerste overwinning van de opstandelingen onder aanvoering van de graven
Lodewijk en Adolf van Nassau. Ook hier kregen we eerst een filmpje te zien,
waarna een uitgebreide rondleiding volgde. Het museum bezit veel schilderijen
met taferelen uit die slag en er staan oorspronkelijke gevechtsuitrustingstukken,
waaronder een harnas, een zwaard en een musket.
Na de rondleidingen kregen we in het restaurant bij het museum nog koffie of
thee met een Groninger koek en daarna werd de reis naar Gorssel aanvaard.
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Schathoes Gieterij

Foto’s: Sipkje Ham-Coltof
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Tevreden
Om ca. 19.00 uur kwamen we in Gorssel bij de kerk aan. Het was een warme,
vermoeiende, maar zeer geslaagde dag met ook een aantal interessante leermo-
menten.
Ik hoorde bij aankomst in Gorssel alleen maar tevreden en enthousiaste reacties
richting de organisatoren van deze dag en denk dan ook wel dat ik namens alle
deelnemers spreek als ik de organisatoren via deze weg hartelijk dank voor de in-
spanning die zij ook dit jaar weer geleverd hebben om er een geslaagde dag van
te maken. 

STOOMTRAM ZUTPHEN-DEVENTER (1)
1926-1945

Hans Geerlink

De restauratie en ingebruikname door De Elf Marken van het Gorsselse
tramstation in 2011 was voor vier leden van de vereniging aanleiding om
onderzoek te doen naar de achtergronden van het tramstation en de
verdwenen tramlijn Zutphen-Deventer. 
De geschiedenis kwam door veel archiefonderzoek tot leven. En dat
leidde tot een boek, getiteld ’Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945’,
van de hand van Henk Bruil, Hans Geerlink, Mieke Geerlink-van der Gang
en Piet Staal. Hans Geerlink geeft in een paar artikelen een samenvatting
van het boek, te beginnen met de lange voorbereidingsperiode.

In 1885 waren er al plannen om tussen Zutphen en Deventer een tramlijn aan te
leggen. In die jaren kwamen er op veel plaatsen in het land stoomtrams voor het
vervoer van goederen en reizigers tussen steden en dorpen. Al in 1885 reed er
een stoomtram van de Geldersch Overijsselse Stoomtram Maatschappij (GOSM)
tussen Deventer en Borculo. De Tramweg Maatschappij Zutphen-Emmerik (ZE)
exploiteerde vanaf 1902 een tramverbinding tussen Zutphen en Emmerik en had
al spoedig de wens om de lijn door te trekken naar Deventer. 
Het zou echter tot 1926 duren voor er daadwerkelijk trams reden tussen beide
steden. De glorietijd van de stoomtram was toen eigenlijk al bijna voorbij, want
vrachtauto en autobus hadden geleidelijk hun intrede gedaan. 

Tramweg Maatschappij Zutphen-Emmerik (ZE)
Toen de GOSM in 1885 de tramlijn Deventer-Borculo had geopend, lagen er ook
plannen voor een tramlijn van Zutphen naar Deventer. Tegelijkertijd was een
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Gorsselse ’Commissie voor den aanleg van een stoomtramdienst van Zutfen over
Gorssel naar Deventer’ actief met de voorbereiding van een concessieaanvraag
voor het traject Zutphen-Deventer. Al die plannen werden echter niet gereali-
seerd. Dat gebeurde wel met het plan van de ZE, al was daarvoor wel een heel
lange adem nodig. 
Op 28 augustus 1906 vond in hotel ’De Laatste Stuiver’ in Eefde de eerste open-
bare vergadering plaats over het ZE-plan tot verlenging van de lijn Emmerik-
Zutphen via Eefde, Gorssel en Epse naar Deventer. Het verslag van die vergadering
meldt dat de tramlijn was ontworpen vanaf het station van de ZE aan de Houtwal
in Zutphen, via de Zutphense Rozenhoflaan naar de Deventerweg, aldaar over het
traject van de bestaande paardentramlijn naar Eefde, en vanuit Eefde langs de rech-
terberm van de Rijksweg door de kom van het dorp Gorssel tot aan de Pessink
in Epse. Van Epse naar Deventer liep al het tramspoor van de GOSM (Deventer-
Lochem-Borculo), dus het lag voor de hand verder dat tracé te volgen, ofwel door
een derde rail in te leggen (dat moest vanwege de verschillende spoorbreedtes
van de GOSM -106,7 cm. en de ZE
- 75 cm.), ofwel door een spoor te
leggen naast het spoor van de
GOSM. De lengte van het tracé
Zutphen-Deventer was ongeveer
15 kilometer.
Er was een voorlopige begroting
en een beschrijving hoe via het Rijk
(een derde deel), de provincies en
de gemeenten (ook een derde
deel) en de uitgifte van aandelen
het benodigde kapitaal bijeen-
gebracht zou moeten worden.
Voor de kosten van de aanleg en
het rollend materieel ging men uit
van ƒ 330.000. In de begroting had
men ook ƒ 20.000 opgenomen
voor het opkopen en opheffen van
de bestaande paardentramweg
Zutphen-Eefde, wat vooral in
Zutphen erg gevoelig lag.

OMB 2016-4/13

Voorblad van het verslag van de
bijeenkomst op 28 augustus 1906

Foto: eigen archief
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Zutphen ligt dwars
De Zutphense gemeenteraad vond dat de stoomtram beter onder de IJsselbrug
door naar de Havenstraat en verder door de Marschweide (ten westen van de
Deventerweg) kon lopen. Een lijn door ‘niemandsland’ die dus Eefde helemaal links
zou laten liggen! De gemeente Zutphen wilde ook niet meewerken aan het
beëindigen van de paardentramlijn en stelde daarom geen financiële ondersteuning
voor de stoomtramweg in het vooruitzicht.

Gedeelte van het in 1910 door de ZE
ontworpen tracé door Eefde, langs
De Laatste Stuiver en het gemeente-
huis van Gorssel (dat toen in Eefde
stond). Dit tracé kreeg niet de instem-
ming van Zutphen        

Foto: Regionaal Archief Zutphen

Gedeelte van het in 1910 door de ZE
ontworpen tracé door Gorssel, over
de Rijksweg (huidige Hoofdstraat)
langs De Roskam, met in de Stations-
weg (thans Joppelaan) een klein
rangeerterrein. Door latere regel-
geving mocht de tram niet van de
Rijksweg gebruik maken en werd het
tracé oostelijk om het dorp geleid 

Foto: Regionaal Archief Zutphen
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De door de ZE in 1906 ontworpen plannen leken dus ’niet voor aanneming
vatbaar’. In 1911 kwam de ZE met een nieuw plan, maar ook dat kon in de
Zutphense gemeenteraad niet op steun rekenen. Belangrijk argument daarbij was
dat de komst van de tram naar verwachting niet tot een groter marktbezoek in
Zutphen zou leiden. Men had ook twijfels of de lijn voor Gorssel voldoende voor-
deel zou hebben. En men was zeer duidelijk over de paardentram Zutphen-Eefde:
die tramlijn moest beslist gehandhaafd blijven, want die lijn ’is van zeer groot gemak
voor Zutphen, ook met het oog op de uitbreiding der stad aan de Noordzijde.’
Uiteindelijk besloot men vanuit Zutphen niet tegen de komst van de tramlijn te
stemmen, maar er wel tal van voorwaarden aan te verbinden. De gemeente wilde
nog steeds dat de route niet langs de (deftige) Graaf Ottosingel, Coehoornsingel
en verder ’langs den Rijksweg’ kwam te lopen, maar vanaf het spoorwegstation
door de Havenstraat en de Marsch, om pas nabij Gorssel weer op de Rijksweg te
komen. Dat was een slecht alternatief volgens de ZE ’door een onbewoonde, niet
gezochte streek, met een hoogst ongunstige entrée te Zutphen, ongeacht nog de
hooge aanlegkosten, de rentabiliteit van den tramweg in gevaar brengend’. De
gemeenten Gorssel en Deventer waren wel positief over de ZE-plannen, maar
zonder Zutphen lukte het natuurlijk niet.

Komt er schot in de zaak?
Door het getraineer van Zutphen en omdat ook nog de Eerste Wereldoorlog was
uitgebroken, kwam men met de plannen niet verder. Pas in 1917 leek er enig schot
in te komen. Helaas moest er wel een nieuwe begroting gemaakt worden ’daar de
oorlog de toestanden in de industrie zoo geheel veranderd heeft’. Maar niet alleen
de oorlog was de oorzaak van de hogere begroting. Ook de door het Rijk opge-
legde verandering van het spoor tussen Epse en Deventer speelde mee. De lijn
naar Zutphen was oorspronkelijk gepland aan de andere kant van de weg dan waar
de GOSM-lijn van Deventer naar Borculo liep. Inmiddels vond men dat beide lijnen
aan de westkant van de Rijksweg naast elkaar moesten lopen. Daarvoor moest
een flinke strook grond in eigendom worden verworven. Al met al werden de
totale kosten inmiddels geraamd op ƒ 540.000. 
Maar wanneer zou men dan eindelijk met de aanleg kunnen beginnen? Daarover
bleken de meningen nog verdeeld. Een deel van de aandeelhouders wilde wachten
tot de oorlog afgelopen zou zijn, een ander deel was bang dat er dan ’geen staaf
rail meer te krijgen was’. En dan was er nog de weigering van Zutphen om de tram
door de stad te laten lopen, waardoor Eefde van de tram verstoken zou blijven.
De gemeente Gorssel besloot ten behoeve van de inwoners van Eefde tot aanleg
van een verharde weg van Eefde tegenover hotel ’De Laatste Stuiver’ naar de
Mettray, zodat men na eerst een flinke voettocht toch van de tram gebruik zou
kunnen maken.
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Eindelijk overeenstemming
Pas toen in oktober 1919 de paardentram tussen Eefde en Zutphen was opge-
houden te bestaan en vermoedelijk onder fikse druk vanuit Den Haag bereikte
de ZE met Zutphen in 1920 definitief overeenstemming over het Zutphense tracé.
Dat was bij Zutphen en Eefde nog steeds wel een bijzondere route, door vrijwel
onbewoond gebied. Bovendien zou er een kostbaar dijklichaam met viaduct van
circa 1.200 meter lang moeten worden aangelegd. Voordeel van die route was dat
men in Zutphen en Eefde drie kruisingen met spoorlijnen zou vermijden. 
Gevolg van alle wijzigingen en de vertragingen was dat de begroting in 1919 moest
worden verhoogd tot maar liefst ƒ 855.000. En dat betekende dat men opnieuw
bij alle subsidieverleners en kapitaalverstrekkers langs moest voor een hogere
bijdrage. Ook het Rijk zou moeten bijspringen. Maar dat was in de tijden van
bezuiniging vlak na de Eerste Wereldoorlog geen vanzelfsprekendheid.
En zo was er uiteindelijk overeenstemming over het te volgen tracé, maar
verstreken toch nog enkele jaren omdat de financiering vanuit het Rijk niet voor
elkaar was. Pas in het voorjaar van 1925 behandelde de Tweede Kamer het in 1924
ingediende wetsontwerp met het definitieve verzoek een financiële bijdrage van
ƒ 260.000 te leveren.

De paardentram tussen Zutphen en Eefde voor Hotel De Laatste Stuiver in Eefde (omstreeks 1910)

Foto: Regionaal Archief Zutphen
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Nog steeds twijfels
Intussen stonden de ontwikkelingen niet stil. Langzamerhand begonnen her en der
in het land autobusdiensten te ontstaan. Ook tussen Deventer en Zutphen waren
er plannen voor een ’automobieldienst’. In Gorssel zag men de komst van de autobus
echter niet als een goed alternatief voor de stoomtram. Immers, een autobus kon
niet voorzien in goederenvervoer, en daar was toch ook grote behoefte aan. 
Maar de twijfel groeide wel of er nog een tramlijn zou moeten komen. De
Zutphense Courant bijvoorbeeld pleitte ervoor zeker geen nieuwe lokaal-spoor-
wegen/-trams aan te leggen: ’De nieuwe trams die er toch komen drijven zoowat
geheel op de publieke kassen.’ Maar er waren ook nog steeds velen die vonden
dat de tram er wel moest komen. En dat geschiedde uiteindelijk.
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Kaart uit 1924 van de spoor- en tramlijnen in oostelijk Gelderland. De ontworpen tramlijn Zutphen-

Deventer is ook ingetekend www.delpher.nl
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In oktober 1924 constateerde ZE-directeur F.M. Loep in een vergadering van de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel dat door het indienen van een wetsont-
werp voor een Rijksbijdrage in de Tweede Kamer de uitvoering van de tramplan-
nen zeer nabij was. Hij memoreerde de bijzondere tracékeuze: ’Zutphen wenschte
een richting door de weilanden, die de tram niet kan accepteeren. Getracht is ter
wille van een beter resultaat de paardentram Zutphen-Eefde over te nemen, maar
ook dit mislukte. Na het faillissement dier tram werd, dankzij de ruime blik van
Zutphens tegenwoordigen burgemeester, een middenweg gevonden en op het
toen vastgestelde tracé langs de spoorlijn is ook nu het plan nog gebaseerd.’
Pogingen om door de gewijzigde houding van Zutphen weer de oude route via
Eefde op te rakelen vond Loep in dat stadium niet raadzaam. 
Het Algemeen Handelsblad van 27 november 1924 gaf in een uitgebreid artikel
aandacht aan ’een eigenaardig wetsontwerpje’ voor het beschikbaar stellen van
ƒ 260.000 voor het aanleggen van een tramlijn Zutphen-Deventer. De krant
noemde het vreemd dat een dergelijk plan er lag in een tijd dat tramlijnen meestal
geen bloeiend bestaan hadden en ernstige concurrentie ondervonden van onder
meer de autobus. De krant constateerde dat men na zoveel jaren van discussie
over de tramlijn het gevoel had niet anders meer te kunnen: ’Vrij algemeen
heerscht in de streek het gevoel, dat
de tramlijn er niet zou komen,
wanneer deze heele voorgeschiede-
nis er niet was geweest; maar de
gemeenten achten zich door haar
besluiten gebonden, en er is al geld
uitgegeven. Men staat dus voor de
keus: òf alles te abandonneeren, òf
meer geld te steken in een onder-
neming met twijfelachtig vooruit-
zicht.’

Toch besluit tot aanleg
In april 1925 bleek het parlement
definitief bereid voor de aanleg van
de tramlijn een renteloos voor-
schot van ƒ 260.000 te verstrekken. 
Niets stond nu de aanleg van de
tramlijn Zutphen-Deventer meer in
de weg. Daarover in het volgende
Markenboek meer. 
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Tramlijn ingetekend in kaart (2016)
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De tramlijn nabij Gorssel, door het huidige Wielewaalpad en dwars over de Molenweg

De tramlijn vanaf station Zutphen via de Havenstraat noordwaarts
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TRAMLIJN KATTEKWAAD

Henk Kraaijenbrink

Elders in dit Markenboek is een artikel gewijd aan de voorbereidingspe-
riode van de tramlijn Zutphen-Deventer, die in 1926 geopend werd en
tot 1945 heeft bestaan. 
Henk Kraaijenbrink woonde in zijn jeugd in Gorssel in de buurt van de
tramlijn. Als jongetje haalde hij rond de tramlijn allerlei kattekwaad uit.
Hieronder haalt hij herinneringen op, met dank aan Ton Kraaijenbrink
en Henk Molenaar.

De tram liep langs het bos achter mijn huis (op de hoek van de Molenweg en
Nijverheidsstraat (nr. G 156)) langs en kruiste iets verderop de Kromme Molenweg
(nu Nijverheidsstraat) en liep richting station. Aan de andere kant van de tramlijn
lagen akkers en ook een stukje bos, horend bij en grenzend aan de beuken (vandaar
de Beukenlaan) bij Huize ’De Bloemenkamp’. Beukenlaan en Lindelaan bestonden
toen nog niet. 

Kolen jatten 
Van mijn broer Ton hoorde ik dat bij ons in het begin van de oorlog een Rotter-
damse jongen van een jaar of tien ondergebracht was. Laten we zeggen Kees
’Rotterdam’, want de achternaam kon hij zich niet meer herinneren.  Ik was te
jong om me hem überhaupt te herinneren. Misschien verbleef hij bij ons vanwege
het bombardement dat het centrum van Rotterdam in puin gelegd had. De huizen
tussen het Bakkerspaadje (evenwijdig aan de Beukenlaan nu) en ons huis bestonden
nog niet.
In het bos speelden Kees en mijn broer van alles, een prachtige speelplaats waar
kinderen nu jaloers op zouden zijn. Zo wist Kees bijvoorbeeld dat er hoogovens
bestonden. Dat fascineerde hem kennelijk.
Van wat baksteen bouwden Ton en Kees een hoogoven. Maar, wist Kees, daar moest
je geen hout maar steenkool in stoken. Maar hoe kwam je daaraan? Langs ons bos
liep het trammetje. Kolen uit Limburg werden in Deventer of Zutphen gelost en
met de tram naar Gorssel/Epse vervoerd voor de kolenboeren, onder andere
Boterman de smid, die schuin tegenover ons woonde aan de Kromme Molenweg.
Ook bij de Coöperatie kon je kolen kopen en die had een dependance in Epse.
De takken van een aantal bomen uit het bos hingen half over de berm van de
trambaan. Kees en Ton klommen erin en met een lange stok veegden ze kolen van
de hoog opgeladen open wagons om hun hoogoven van kolen te voorzien.
De buit lag langs de trambaan en werd later het bos binnengesmokkeld.
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Valkuilen graven
Ook vertelde Ton dat de trambaan soms als voetpad werd gebruikt om naar groen-
teboer Dommerholt te lopen die halverwege tussen de Coöperatie en het Elfuur
woonde. Zo sneed je een stuk weg af. Naast onze overbuurman Boterman aan de
Kromme Molenweg woonde de familie Palsenberg. Opa Palsenberg (of ’Vaals’),
wonend bij zijn (schoon)zoon, maakte vaak gebruik van de trambaan als voetpad
om wat groente te halen.
Nu werd de trambaan, aanpalend aan het bos, door de jongens als hun territorium
beschouwd, aldus mijn broer. Ze vonden dat het maar eens afgelopen moest zijn
dat opa Palsenberg over hun terrein liep. Per slot mocht er eigenlijk helemaal niet
gelopen worden. Daar werd door Kees en Ton wat op gevonden. Tussen de houten
biels werd een valkuil gegraven. Zo’n valkuil was ca. 40 bij 40 cm in het vierkant
en minstens 70 cm diep. De kuil werd afgedekt met takjes op tien cm onder het
maaiveld en daarna voorzien van wat blad en zand, zodat je de kuil niet kon zien.
Het gevolg laat zich raden. Opa trapte erop en viel erin. Hij zal ongetwijfeld
gemopperd hebben op die kwajongens. Niet bekend is of hij wat gebroken had en
of hij nadien de trambaan als wandelpad meed. 
Kort na de oorlog heb ik zelf in ons bos en met mijn vriendjes valkuilen gegraven.
Daar viel mijn vader in toen hij op een avond een brief wilde posten en door het
bos naar het postkantoor wandelde. Mijn moeder mopperde dat hij dat had
moeten weten en zijn benen wel had kunnen breken.
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Stoomlocomotief 403 ’Terborg’ op het Gorsselse tramstation, omstreeks 1940          Foto: eigen archief
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Beschieting en geplette muntjes
Wat later in de oorlog speelde zich het volgende af. Mijn vriend Henk Molenaar,
zoon van de toenmalige gemeentesecretaris, vertelde me dat hij op een dag met
zijn moeder met de tram naar Deventer ging. Halverwege werd de tram aangeval-
len door een Brits of Amerikaans jachtvliegtuig, misschien wel de beroemde
Spitfire. De mensen wisten nauwelijks hoe snel ze de tram moesten verlaten om
dekking te zoeken. Gelukkig ging het goed en konden de passagiers veilig Deventer
bereiken. Zulke aanvallen gebeurden geregeld. Een ervan wordt ook beschreven
in het jeugdboek ’Oorlogswinter’ van Jan Terlouw.
Een ander geintje was het laten pletten van centen. Die waren toen van zink
gemaakt. Koper van vooroorlogse munten werd gevorderd voor munitie.  Als we
een tram hoorden aankomen, legden we die op de rails. De tram met alle wagens
er achteraan reden erover. De centen waren na deze behandeling zo plat als een
dubbeltje (een tiencentstuk van de oude Nederlandse munt die opgegaan is in de
euro). Ik herinner me ook nog dat we een paar keer een huls met gaaf slaghoedje
in handen kregen. Uiteraard was dat nog mooier want dat gaf een prachtige knal. 

Sabotage in augustus 1944
Ik was destijds zeven jaar en mijn vriendje Henk Molenaar ook. Waarschijnlijk
hadden we als jongens gehoord dat de ondergrondse ook wel eens treinen liet
ontsporen om zo het vervoer tussen Nederland en Duitsland te bemoeilijken en
hebben we in onze jeugdige onschuld en overmoed gemeend het binnenlands
verzet een beetje te moeten helpen.
Onze buurman Lammers, wonend aan de Molenweg, was garagehouder en had,
bij mijn weten, ook een werkplaats voor metaalbewerking. Achter zijn schuur/
garage lag een U-vormig stuk ijzer van ca. tien cm. Op een zondagmiddag plaatsten
mijn vriendje en ik dat over een van de rails aanpalend aan het bos. Het zat bijna
klem. De tram kwam vanuit het station en tufte langzaam richting Deventer. Het
schijnt dat de machinist het stuk staal tijdig zag liggen en geremd heeft. Ik heb het
stuk later gezien en je kon duidelijk waarnemen dat het wiel het U-ijzer als het
ware ingescheurd had. De wagons achter de locomotief blokkeerden de overgang
van de Kromme Molenweg.
Van mijn moeder hoorde ik dat zij vermoedde dat haar zoon van zeven mogelijk
de dader was.  Per slot stond de locomotief stil langs onze bosrand. Zij wandelde
die zondagmiddag met mijn vader en mijn in juni geboren broertje en kwam juist
aanwandelen, toen ze de tram stil zag staan. Van de buren, die erbij stonden te
kijken, hoorde ze wat er gebeurd was. 
De machinist was woedend, hij besefte wel dat het kwajongenswerk was. Hij riep
tegen de omstanders, aldus mijn broer, dat ze blij mochten zijn dat er geen Duitsers
in de tram zaten en de tram niet ontspoord was. In beide gevallen zou dat zeker
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als sabotage beschouwd worden met alle gevolgen van dien. Overigens was het
op dat moment ook nog mogelijk dat de Duitsers op andere wijze onze wandaad
ter ore was gekomen. Dus zei mijn moeder tegen mijn vader dat ze verder wilde
wandelen en niet naar huis terug wilde. Ze had geen behoefte om later op de dag
verhoord te worden door de SD (Duitse militaire politie die een beruchte naam
had) voor het geval die nog langs zou komen. Logisch, want omdat de snode
handeling uitgevoerd was achter ons bos waar verder niemand kwam, kon het wel
eens een van de broertjes Kraaijenbrink zijn die de ’sabotage’ op zijn geweten had.
Daar ik met mijn leeftijd het meest onnozel was en, naar mijn mening ook wat
minder braaf, lag het voor de hand dat ik er iets mee te maken had. Ik weet eigenlijk
niet of de Duitsers er achteraf nog bij geweest zijn. De machinist en stoker zullen
de blokkade verwijderd hebben en de zaak voor de Duitsers stil hebben gehouden.
Dat is waarschijnlijk, omdat ik het stuk zwaar beschadigde U-ijzer later gezien heb.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het bewijsstuk van het delict niet door de bezet-
tingsmacht geconfisqueerd zou zijn.

EEN KLEIN STUKJE GROND IN KRING VAN DORTH (1)
De Kleine Haar en de naburige boerderij

Anny Nijenhuis-Wiltink

Dit verhaal gaat over een klein stukje grond in Kring van Dorth, voor
menigeen onbekend terrein, maar waar veel is gebeurd. Het gaat om
jachthuis, later jeugdherberg De Kleine Haar aan de Dortherweg 34 en
de erachter gelegen boerderij aan de Dortherweg 36 in Kring van
Dorth. Hoe kwam het jachthuis daar, wanneer werd het jeugdherberg
en wanneer werd de boerderij die erachter ligt gebouwd?
In dit artikel worden de achtergronden van het jachthuis belicht.
De jeugdherberg en de naburige boerderij komen in een volgend artikel
aan de orde.

Het jachthuis (nu Stayokay Gorssel) is een houten gebouw, zonder spijkers opge-
trokken, in Noorse stijl. Het pand werd in 1910 door de koning van Noorwegen
geschonken aan prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina en een groot
liefhebber van de jacht. Het jachthuis kreeg aanvankelijk een plek bij huize Frieswijk
in Averlo, Schalkhaar.
Het landgoed Frieswijk (het huis werd gebouwd in 1775 en in 1936 afgebroken)
werd gepacht door de familie Vertholen de Salve de Bruneton. Vertholen moest
bij zijn vertrek het landgoed achterlaten zoals hij het had aangetroffen en daarom
moest het Noorse huis rond 1926 worden opgeruimd of verplaatst. 
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Het jachthuis was inmiddels eigendom van de opperhoutvester van het Koninklijk
Huis, Gulian Eduard Hugo Tutein Nolthenius (1860-1930). Tutein Nolthenius bezat
een stuk land in Kring van Dorth en daar werd het jachthuis in 1927 weer opge-
bouwd. Op karren met paarden ervoor werd het naar zijn nieuwe plek gebracht. 
Na zijn eervol ontslag als opperhoutvester nam Tutein Nolthenius begin 1929
samen met een neef zijn intrek op De Kleine Haar (in het bevolkingsregister werd
hij vanuit Apeldoorn ingeschreven op ’D68a’). Hij leefde er teruggetrokken en
is er overleden op 27 maart 1930 (de inwonende neef vertrok naar Parijs).
Prins Hendrik hield de grafrede en roemde Tutein Nolthenius als pionier van de
Nederlandse Bosbouwkunde. 
Zoon Hendrik Rudolph erfde De Kleine Haar en verkocht het jachthuis in 1933
’tegen schappelijke prijs’ aan de Stichting Jeugdherberg Deventer. 

Rijksmonument
Het jachthuis is een rijksmonument en wordt omschreven als ’architectonisch van
historische waarde als zeldzaam voorbeeld van een houten landhuis in Noorse
stijl. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten zoals de
veranda’s, hekwerk en kozijnen. Ook heeft het pand waardevolle interieurelemen-
ten zoals de fraai beschilderde kapspanten van de achtervleugel en de oorspron-
kelijke parketvloeren in visgraat gelegd en de paneeldeuren met origineel beslag.
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Op de korbelen is in gouden letters het jaartal 1910 aangebracht. Het pand heeft
een T-vormige plattegrond en is opgetrokken op een gemetselde borstwering. De
houten gevels van het dwarsgeplaatste voorhuis tellen twee bouwlagen en worden
afgedekt met geglazuurde kruispannen. De achtervleugel is gedekt door een
aangekapt zadeldak gedekt door asfaltbitumen. De kozijnen hebben dekdorpels’. 

Tutein Nolthenius en Kring van Dorth
Wat was nu de achtergrond van het grondbezit van Tutein Nolthenius in Kring
van Dorth?
Vanaf 1880 duiken in het Deventer Dagblad regelmatig aankondigingen van hout-
verkopen op, op (en nabij) erve De Kleine Haar in Kring van Dorth. Eigenaar van
boerderij en gronden was destijds de burgemeestersfamilie Van Marle uit Deventer.
Vanaf 1909 wordt in soortgelijke aankondigingen steeds de naam van G.E.H. Tutein
Nolthenius genoemd als eigenaar van De Kleine Haar. Na 1930 is dat zijn zoon
H.R. Tutein Nolthenius. Het verband tussen de familie Van Marle en G.E.H. Tutein
Nolthenius is het huwelijk van de laatste met een dochter van Van Marle: Geertruid
Albertine Johanna. Zij overleed in 1915, waarna Tutein Nolthenius de gronden
geërfd of gekocht zal hebben. Hoe dan ook, hij had gronden in Kring van Dorth in
bezit. De verplaatsing van het jachthuis naar Kring van Dorth zal - hoe ingewikkeld
ook -  een logische keus geweest zijn.

Toen en Nu (1)
Zie foto's op de volgende pagina.
Bakkerij Stoelhorst was tot 1969 gevestigd aan de Hoofdstraat 48 in Gorssel.
De Rabobank kocht het pand om er een groot kantoor te bouwen en in 2016 is
op dezelfde plek een vestiging van drogisterijketen Kruidvat.
Lees meer over bakkerij Stoelhorst in: A.J. ten Have, De bakkers van Gorssel (1),
OMB-1, 2010 (p.17).
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Hoofdstraat Gorssel toen: bakkerij Stoelhorst Foto: eigen archief

Hoofdstraat Gorssel in 2016: Kruidvat Foto: eigen archief
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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
Ruiterkamp Uitvaartverzorging, Vordenseweg 2

Deventer:
Van Lente Systeemintegratie BV, Herfordstraat 5
Artistique BV, Maagdenburgstraat 32C

Eefde:
Aannemersbedrijf Nengerman, Zutphenseweg 144
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde (J. Fomenko), Zutphenseweg 73
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
BWaste International B.V., Zutphenseweg 42
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
De Stempel Winkel, Dr. Van der Hoevenlaan 27A
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Gudrun Raiss, Jodendijk 45
Gebr. Klumper Auto’s, Kapperallee 87
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Landgoed het Haveke B&B, Zutphenseweg 113
Majoor Makelaars & Taxateurs, Rustoordlaan 50
Pardijs Installatietechniek, Schoolstraat 48
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

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

Gorssel:
Bakkerij G. van Helvoort, Hoofdstraat 59
Boertie Optiek, Hoofdstraat 32
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Groente Fruit Traiteurs Wezenberg, Hoofdstraat 55
Herman Bakker Uitvaartzorg Gorssel, Grooterkamp 48
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
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Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27
Natuurdrogist Gorssel, Hoofdstraat 36A
René Vos Outdoor & Sports BV, Hoofdstraat 39
Restaurant Elf Uur B.V., Deventerweg 27
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Slagerij Jan Rodenburg, Hoofdstraat 38
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
Wijnkooperij Klosters, Deventerweg 14

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
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121

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

Kring van Dorth:
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34

Lochem:
Multicopy The Communication Company, Burg. Leenstraat 54
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80

Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43

Zutphen:
Ahorn-bouwsystemen, Sontstraat-PB580
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Kamphuis Schilderwerken BV, Jutlandstraat 1
Rabobank Graafschap-Noord, Hagepoortplein 5
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink, Verlengde Ooyerhoekseweg 16

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

OMB 2016-4/28

Ons Markenboek_november 2016_Opmaak 1  01-11-16  15:44  Pagina 30



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 Noord- en Oost-Achterhoek t.n.v.: Historische
Vereniging 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 dinsdag-
middag 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 10.00 - 16.00 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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