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MEDEDELINGEN
VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Gelukkig nieuwjaar
Het bestuur wenst alle leden, sponsors en lezers een gelukkig
1997 toe.
Wij hopen dat dit jaar voor u, de uwen en voor de vereniging een
goed jaar zal worden.

Samenstelling bestuur
Door verhuizing en gepland aftreden als penningmeester van de
heer H. Schoenmaker is het nodig om op zoek te gaan naar een
nieuwe penningmeester. Wij zijn in bespreking met een kandi-
daat.
Gelukkig blijft de heer Schoenmaker wel als gewoon bestuurslid
beschikbaar. Hij blijft ook lid van de werkgroepen bibliotheek en
excursie.
Daarnaast is er nog de bestaande vacature in Epse/Joppe. Voor
deze plaats hebben wij de heer J. Schoneveld, Dortherweg 41A
bereid gevonden. Op de aanstaande ledenvergadering zal hij als
bestuurslid aan u worden voorgedragen.
Intussen zijn wij veel dank verschuldigd aan penningmeester
Schoenmaker, die financiën en ledenbestand prima up to date in
de computer heeft opgeslagen.

Lezing/dia-avonden
Inmiddels hebben wij de lezing 'Midwinter' gehouden op 28
november 1996 te Almen al weer achter ons en kunnen wij u opge-
ven wat er nog meer volgt.

Woensdag 22 januari 1997 verzorgen de heren H. Jansen op de
Haar en G. Verstege een avond in Harfsen met als onderwerp
'Joppe in de loop der eeuwen'. Natuurlijk wordt dit weer een mooie
avond met prachtige dia's en een deskundige toelichting van een
inmiddels gelouterd duo.
Plaats: zaal Buitenlust te Harfsen. Aanvang: 20.00 uur.

Donderdag 13 maart 1997 zal de heer G. Zwanenburg uit Baarn
voor ons een avond verzorgen in Eefde met als onderwerp: lucht-
oorlog boven Nederland in de tweede wereldoorlog en het ber-
gingswerk van vliegtuigwrakken na de oorlog.
Als (gepensioneerd) officier van de Kon. Luchtmacht heeft de heer
Zwanenburg 20 jaar de leiding gehad over dit bergingswerk.
Plaats: Het Jolink te Eefde. Aanvang: 20.00 uur.
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Hoog bezoek
Burgemeester N. Meerburg heeft op 4 november 1996 een werkbe-
zoek gebracht aan Het Richtershuis te Harfsen. Hij is daar ont-
vangen door een afvaardiging van ons bestuur en wij hebben hem
het een en ander kunnen vertellen en laten zien van onze vereni-
ging.
De heer Meerburg toonde zich een goed luisteraar en gaf blijk van
een duidelijke interesse voor ons werk, dat immers alle Gorssel-
naren raakt.
Wij waren blij met zijn bezoek en hopen op een verder contact.

Van der Capellen
De reacties op het artikel geplaatst in ons vorige Markenboek
waren talrijk en onverwacht en zullen mogelijk nog een vervolg
krijgen.
De partij Gemeentebelangen heeft namelijk bij monde van de heer
Verholt aan de gemeenteraad van Gorssel voorgesteld om onze
suggestie om te komen tot een monument voor deze vrijheidsstrij-
der verder uit te diepen. Hoe dit verder zal uitpakken is op dit
moment nog niet bekend, doch we zullen u op de hoogte houden.
Dat ook de kranten zich over Van der Capellen ontfermd hebben,
zal u zeker niet zijn ontgaan. Verder heeft Radio Berkeistroom
aandacht aan deze zaak geschonken.
Kortom, veel belangstelling en veel publiciteit voor onze vereni-
ging.

Nederlands Indië
In de jaren 1945 - 1950 zijn vele jongemannen als vrijwillig of als
dienstplichtig militair uitgezonden geweest naar het toenmalige
Nederlands Indië. Ook uit de gemeente Gorssel zijn velen naar de
Oost gegaan.
Ons lid M.W.Enserink heeft over deze periode in Ons Markenboek
het een en ander geschreven. Van een ander lid kregen wij het
verzoek om na te gaan hoeveel militairen uit de gemeente Gorssel
in deze periode aldaar zijn overleden door ziekte, ongeval of oor-
logsactie.
Graag roepen wij uw hulp in om tot een zo volledig mogelijke
opsomming van namen te komen, zodat wij later eventueel kun-
nen bezien welke verdere actie onze vereniging kan ondernemen.
Graag uw berichten aan het bestuur.

Financiën/contributie
Onze penningmeester, de heer H. Schoenmaker te Almen, is ver-
huisd naar Barchem, Lochemseweg 28, 7244 RS. Telefoon 0573 -
441932.
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De bank zal omstreeks medio februari a.s. de contributies over
~997 van de leden die een incasso-machtiging hebben verstrekt
Incasseren.
De andere leden ontvangen bij dit nummer een accept-girokaart
met het dringende verzoek om hun contributie direct te betalen.
Als u a~snog wilt overg~~n tot het afgeven van een machtiging,
dan gelieve u de achterzijde van deze kwitantie te ondertekenen.
Hiermede bespaart u onze penningmeester veel werk en onze ver-
eniging kosten.

Excursie Zutphen
Op 28 september 1996 hebben 40 personen de stadswandeling in
Zutphen gemaakt.
Zij werden op prima wijze begeleid door een tweetal gidsen die oud
Zutphen voor ons deden herleven. Deze excursie naar onze-
nabuurgemeente is geslaagd.

Ach Lieve Tijd
Door Uitgeverij Waanders B.v. te Zwolle is recent een achttien
afleveringen groot periodiek geannonceerd genaamd 'Ach Lieve
Tijd'. '
Gedurende anderhalf jaar verschijnt maandelijks een aflevering in
tijdschriftvorm met elke keer een bepaald thema de Achterhoek en
Liemers betreffende.
Het periodiek bestaat uit duidelijke tekst en prachtige foto's het
bezitten waard. '
Elke aflevering kost f. 7,95 en gedurende de looptijd kunt u dus
gemakkelijk een prachtig boekwerk opbouwen, een naslagwerk
van klasse.
U kunt inschrijven bij de bekende boekhandelaren Bechtle,
Boeltjes en Snellenberg en de tijdschriftenhandelaren.
Nummer 1 is per 30 oktober 1996 verschenen, in november en
december de nummers 2 en 3 met als thema respectievelijk het rij-
ke verleden, het verkeer en vervoer en de stedelingen.
U kunt alle afleveringen te zijner tijd bewaren in een speciale lin-
nen band, die eveneens bij de boekhandelaren verkrijgbaar is à
f. 17,50.
Van harte aanbevolen!

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 maart 1997 bij
de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeel-
ding)
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FELDHAUSEN, DEN WONDERDOKTER UUT LAORNE

Bewarkt deur Wim Bluemers uut Reurle

In onze dage gao'w - a'w ongemak hebt - na or den huusdokter en
as dén da~ neudeg vundt, dan stuurt e ow deur naor ne specialist.
Zo gelukkig wazzen de leu veur lange jaoren trugge neet. Zee gin-
gen naor ne strieker. Net as da'j now ok nog wah leu hebt dee
belaezen en strieken könt, ko'j in dee dage op 't platteland nans
anders trechte, dokters gaf 't bienao neet.
In 't Gelderse Laorne wonen kort bieje de schole ne zekeren
Feldhausen, dén had daor ne klein grutterswinkeltjen en ne bak-
kerieje. De leu neumen 'm den wonderdokter, umdat e al heel wat
hopeloze gevallen met good gevolg belaezen had. Den bekenden
folklorist mei ster Heuvel - dén in Loarne op de 'Blauwhand' is
geboorne en opgreujen - vertelt in 't book van zien hand, Oud-
Achterhoeksch Boerenleven, dat nao zien dood in 1926 wodden uut
egeven, hoo as zien Va ne maol slimme te passe was ekommen.
Bie 't lösmaken van ne koo dén naor de bolle mos kwamp e met de
vinger tussen den ketting en den stalreppel, zodat 'm 't vellillek
was op-estreupt en den vinger wieters ok dufteg ekneusd raken.
Hee had der däöneg las van en prakkezeern dan ok gin ogenblik:
naor Feldhausen, dén zal 't wah lieke kriegen. En Feldhausen dén
kreeg 't lieke. Naodat e zien petjen had af-ezat, was e veur den
olden Heuvel op de knee egaone en had eonder 't praevelen van
onverstaonbore weurde den vinger bekruust en 't vel weer op de
plaatse eschaoven. 'n Verbandjen der bie umme en met ne paar
dage was 't kloor.

Aover zien en wonderleken macht deien de vrömdste verhalen de
rondte. Zohad ne schoomakersknech bie eur uut 't darp is ne maol
de konte uut mekare evallen en wodden e deur den anderen knech
op de kruwagen naor Feldhausen ebrach, en - geleuf 't of neet -
nao.dat Feldhausen. 'm estrekken en belaezen had, krujen den
patient, as of der mks was veur evallen, met zienen maot in de
kruwagen op huus an.

Zomot Feldhausen 's op ne vriedagmargen - too as e in alle vrogte
op trad was naor den Daeventermarkt - aovervallen waenn. Hee
was good en wal in 't Bornhovebos too ne keerl uut 't duuster
teveurschien spronk dén 'm van zien geld af wol hel pen. "Keerl iej
zölt blieven staone woor a'j staot" , was den boodschap van den
~onderdokter en den rover kon gin trad meer done. Met den kop
In de loch vervolgen Feldhausen zien weg naor Daeventer.
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Onderweg gink e nog effen bie den olden harbarg 'De dree kieften'
an, woor as e ne borrelt jen tegen de margenkelte nomp. Urn 't lös-
se vuur zat al wat meer volk dat ok al vrog op pad was. Too
Feldhausen warm genog was en hee weer vedan wol, vroog e met
de deurklinke al in de hande: "Ik wette neet wee van owleu de
kante van Laorne opgeet, maor a'j in 't Bornhovebos komt, zee'j ne
keerl an de kante van de weg staon dén ik heb stille-ezet, zeg 'm
maor uut mien name dat e weer vedan gaone mag". Dan sloog e
den hand an den hood en trad naor buten.
Denzelfden aovend kon Feldhausen biej ne boer in den kleedwa-
gen met tot an Laorne. Door was e wies met, want dah schaelen
urn ne besten ende lopen, van Daeventer naor Laorne was toch al
gauw ne uur of wat gaons. Nog neet zolange wazzen ze onderweg,
too as 't peerd kröppel begon te gaon. Den strieker kwamp van den
wagen af en wreef ne maol of wat aover 't been dat kröppeln. As of
't niks emankeerd had, vervolgen 't peerd zien weg. 'n Paar kilo-
meter wieterop kregen den boer en zienen reisgezel, dee dufteg
epimpeld hadden, 't met mekare an den stok. Met geweld gooien
den boer Feldhausen den wagen uut.
Dén ",:odden nog völle helleger: "Wat is 't akelegen rotboer; ie wol-
len mie laoten lopen? In odder, as ik neet op kan scheten, dan iej
ok neet!". En zeet, net as veur dén tied begon 't peerd weer lillek te
kröppelen. Feldhausen spoj niets ne kladde tabakssap naor den
boer en vervolgen dan lopend den weg op Laorne an.
Zienen praktijk zol der wah neet onder liejen.

MEESTER HEUVEL

W. van de Kamp

Het artikel over wonderdokter Feldhausen is met toestemming
overgenomen uit Den Schaorpaol van mei 1996, het periodiek van
het Staringinstituut te Doetinchem. Het verhaaltje van meester
Heuvel is afkomstig uit zijn boek Oud-Achterhoeksch Boerenleven
en is bewerkt door de heer W. Bluemers te Ruurlo.
Heuvel, een Achterhoeker in hart en nieren, dacht en sprak in zijn
"moerstaal", namelijk het Nedersaksisch. Op aangeven van enige
(onder andere Achterhoekse) leden van de Tweede Kamer der
Staten Generaal is staatssecretaris Kohnstamm doende om in
Europees verband het Nedersaksisch als officiële taal erkend te
krijgen (net als het Fries). Heuvel is een van die Achterhoekers die
grote bekendheid aan deze taal heeft gegeven.
Hendrik Willem Heuvel, genoemd naar zijn grootvader van moe-
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derszijde, Hendrik Willem Koelman, werd op 5 augustus 1864 te
Laren (Gld.) geboren op de oude hofstede "De Blauwhand" die was
gelegen in de buurtschap Oolde. Hij was het eerste kind van Johan
Heuvel en Grada Koelman. De familie ontleent de naam Heuvel
aan het geboortehuis van zijn grootvader, vaderszijde, Het Heuvel,
een boerderij in de buurtschap Dochteren. De hofstede "Blauw-
hand", waar zijn ouders na hun huwelijk gingen wonen, is weer
genoemd naar een vroeger op die plaats gevestigde herberg.
Hendrik Willem werd groot op deze oude boerderij. Van hieruit
bezocht hij vanaf mei 1870 de lagere school in Laren en kwam hij
bij meester Postel, ook al een echte Achterhoeker, in de klas. Carel
Iwan Postel werd in Lochem geboren en dankt zijn bijzondere
voornamen aan een kozak, die kans had gezien om zijn vader
Christian Friedrich Postel (geboren in Saxen) bij een sledetocht in
Polen uit het ijs te redden. Iwan Postel is schoolmeester te Laren
geworden met hulp van de dichter mr. A.C.W. Staring van De
Wildenborch, die een warm voorstander was van het lager onder-
wijs. Eerder had Postel mr. Staring gediend als schrijver. Postel
regeerde met harde hand, doch gaf er wel blijk van dat hij hart
voor de zaak had en hij kon zijn vele leerlingen (die soms alleen bij
de winterdag naar school gingen) een gedegen stuk kennis bijbren-
gen.
Bij mr. Postel op de school, maar ook door zijn moeder werd
Hendrik de liefde voor de natuur bijgebracht, zijn jeugd werd een
grote kennismaking met het boerenleven. Met zijn vader reed hij
met paard en wagen naar de markt in Deventer en op vrije dagen
bezocht de familie onder andere de katerstede "Koele" (het ouder-
lijk huis van zijn moeder) in "Het Broek" te Harfsen (thans Koeler-
weg 8).
De jonge Heuvel had een scherpe opmerkingsgave en nam nota
van alle soorten gebeurtenissen om hem heen. Hij beleefde allerlei
avonturen en op de lange winteravonden hoorde hij diverse oude
verhalen die op het platteland de ronde deden. Hendrik Willem
was op school een ijverig leerling en mede ingegeven door zijn lief-
de voor de christelijke religie besloot hij om dominee te worden.
Hiervoor moest hij in Doetinchem studeren, maar door verschil-
lende oorzaken heeft hij zijn studie niet afgemaakt en keerde
terug naar de boerderij van zijn ouders in Laren. Het echte boe-
renwerk lag hem echter niet zo en op advies van zijn vader besloot
hij om voor schoolmeester te gaan studeren. Hiervoor ging hij
terug naar zijn eigen lagere school te Laren en werd hij kwekeling
bij zijn oude meester Postel. Hij volgde daarbij de normaallessen
te Zutphen en haalde in september 1882 na veel zelfstudie de
onderwijzersakte. Hij mocht toen voor de klas staan en lesgeven
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en werd benoemd aan de hem zeer bekende school te Laren. Hij
vond dat best fijn, hij kon immers blijven wonen op zijn geliefde
stek, De Blauwhand, te Oolde.
In 1890, inmiddels had hij ook de hoofdakte gehaald en voorts de
akte voor landbouwonderwijs, kwam de positie van Hoofd der
School te Gelselaar vrij en hier werd hij vervolgens aangesteld. Hij
verruilde het ouderlijk huis in Laren voor het dorp Gelselaar. Hier
huwde hij in 1891 met Dirkje Wesseldijk, een dochter van de
schoolmeester uit Tongeren. Het huwelijk werd gezegend met vier
kinderen. Meester Heuvel bleef in Gelselaar tot 1901 en werd toen
hoofd der school in Borculo.
Naast de lessen op school gaf hij aan de boerenjeugd vele lessen op
landbouwgebied, zijn oude liefde. In die periode, vanaf 1888, begon
hij ook met het schrijven en publiceren van allerlei artikelen over
onderwijs, vreemdelingenverkeer, het landleven, natuur, sterren,
oude verhalen en legenden, gewoonten van het platteland en ver-
der onderwerpen betrekking hebbend op de geschiedenis van dorp
en regio. De inhoud ervan getuigt van zoveel kennis van zaken,
dat zijn artikelen nog steeds worden gelezen en zelfs als naslag-
werk worden gebruikt. In 1903 verscheen het boek "De Geschiede-
nis van het Land van Berkel en Schipbeek", in 1909 volgde het
boek "Volksgeloof en Volksleven", terwijl na zijn dood nog versche-
nen "Oud-Achterhoeksch Boerenleven" (1927) en nog weer later, in
1972, "Nagelaten Werk".
De toenmalige Lochemse Courant had in hem een kundig scribent.
Hij was een van de ambassadeurs van onze prachtige Achterhoek
en hij sprak daarbij de taal des volks: het Nedersaksisch.
Op 10 mei 1926 is deze veelzijdige man van allure op 62-jarige
leeftijd overleden en in zijn woonplaats Borculo begraven.
De oudheidkundige vereniging De Graafschap (opgericht op 15 au-
gustus 1925) besloot vervolgens op de vergadering van 22 mei
1926 om de naam van hun overleden bestuurslid te blijven geden-
ken en op 5 augustus 1926 werd bij notaris Ter Braak te Eibergen
opgericht de "Meester H.W. Heuvelstichting" , gevestigd te Borcu-
10. De stichting stelde zich ten doel het eren der nagedachtenis van
de heer Hendrik Willem Heuvel door zijn arbeid betreffende de
geschiedenis en de folklore in zijn geest voort te zette. Men tracht-
te vervolgens dit doel te bereiken door de aankoop van een Sak-
sische boerenhoeve met inventaris en het als museum in te richten
en voor publiek open te stellen.
Op 28 oktober 1931 zag de stichting kans om de boerderij De Leb-
benbrugge, een in eind vijftiende of begin zestiende eeuw gebouw-
de Nedersaksische hallenboerderij met ervoor een mooi dwarshuis,
gelegen aan de oude Hessenweg te Borculo, aan te kopen. In deze
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o~de boerder~j is thans h~t welbekende Achterhoeks museum inge-
r'icht en het IS voor de Iiefhebber zeer de moeite waard om deze
plaats eens te bezoeken, om kennis te nemen van het exterieur
maar voor.~l ook van het in~erieur. De diverse kamers zijn voorzo-
ver mogelijk weer authentiek ingericht en zoals gezegd dus inte-
ressant genoeg voor een bezoek.
De door Heuvel geschreven boeken staan nog op menige boeken-
plank en u kunt onder andere het standaardwerk "Oud-Achter-
hoeksch Boerenleven" in onze eigen bibliotheek in Het Richterhuis
te Harfsen inzien en raadplegen.
yve zullen proberen om af en toe opnieuw een stukje van zijn hand
in Ons Markenboek te publiceren.

Bron: Tijdschrift Archief 1964

Naschrift:
Inmi~dels ~ebben mij berichten bereikt, dat de erkenning van het
Saksisch dialect als echte taal toch weer dubieus is.
Ond~nks alle pogingen van onder andere het Staring Instituut te
Doetmchem h~~dt staatssecretaris de heer Kohnstamm ernstige
vraagt~~e~~ bIJ deze..erkenning, die enige tijd geleden zo nabij
leek. HIJ blijkt namelijk thans van mening, dat het draagvlak voor
een officiële erkenning als taal toch wat aan de smalle kant is.
De voorstanders menen juist dat door erkenning het draagvlak
alleen m~ar grot~r wordt en. dat ~an langzamerhand nog meer
mensen ZIch officieel en officieus ZIch van deze taal in woord en
geschrift zullen bedienen.
De pogingen tot erkenning gaan dus voorlopig gewoon door men
weet zich gesteund door het Europees Handvest. '
De dialectsprekenden uit Groningen, Drenthe, Overijssel en een
groot deel van Gelderland wachten gespannen op de dingen die
nog gaan komen.

Wetenswaardigheden
De Meester N. van Wijk bank te Epse
Op de hoek van d~.Hassinklaan/H.et Wansink te Epse staat een
aan de heer Va~ ~IJk opgedragen ZItbank. Volgens het opschrift is
de heer Van WIJk in 1877 met pensioen gegaan dus al weer twin-
tig jaar geleden. '
S~~ds september 1983, vanaf de oprichting van onze vereniging, is
hl] vaste medewerker van De Elf Marken eerst als bestuurslid en
later als scribent. '
Wij wensen hem en onze vereniging nog vele jaren toe en nog vele
artikelen in Ons Markenboek.
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ONS INDIË

M. W. Enserink

Uit de gemeente Gorssel gingen op 2 augustus 1945 de volgende
OVW-ers naar Nederlandsch Oost-Indië:
Dirk van den Berg en Piet van den Berg uit Epse, Wim ter Brake,
Wim Bruil, Henk Jansen (van de Wolzak), Wim Kamphuis Joh.zn,
Johan Kettelarij en Jan Otto Spierenburg uit Eefde en D.Jan
Kruissink uit Almen.
Dirk en Piet van den Berg waren broers. Hun broer Theun zat sins
1940 al in Indië en diende in het KNIL. Ze kwamen alledrie van
de Wachtpost nr. 25 aan de spoorlijn van Zutphen naar Deventer.
Behalve Jan Otto Spierenburg zijn allen rond 1948 behouden
teruggekeerd. Jan Otto Spierenburg is op 4 augustus 1947 gesneu-
veld.
Eveneens zijn uit de gemeente Gorssel in de strijd gevallen:
J. Bruggink uit Epse en B.J. Nijhof uit Eefde. De laatstgenoemde
woonde bij het "Lindebeumke" in het stukje van Eefde dat nu tot
de gemeente Zutphen behoort. In volgende stukjes willen we hier-
over graag verder gaan.
In 1946 werd een foto gemaakt van Johan Kettelerij in Bandoeng.
(In Indië hoorde hij dat zijn naam eigenlijk Kettelgrij was en dat
dat in de legeradministratie hersteld moest worden. Dat vond hij
best; het was een ambtelijke vergissing.)
Het MP-uniform is thans nergens meer te bewonderen, zelfs niet
in het Marechausseemuseum (Buren). Bij de marechaussee waren
ookWim ter Brake en Jan Westerink.
De volgende keer graag meer uit de brieven naar Holland, van
OVW-ers zowel als dienstplichtigen. Aanvullingen of nog voortle-
vende herinneringen graag naar de redactie. Deze periode is
waard om compleet te beschrijven.

Noot:
KNIL = Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
OVW = Oorlogsvrijwilligers
MP = Militaire Politie

11
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DE ERVEN GROOT EN KLEIN BESSELINK IN ALMEN

Werkgroep genealogie

Het goed Besselink bestond uit twee erven, die gelegen waren op
een stuk vruchtbare grond aan het riviertje de Berkel in Almen.
De eerste vermelding vinden we in een document uit 1549 waarin
staat dat "uit Besselinck 3 Molder rogge ontvangen is, bestemd
voor het Oude Gasthuis in Zutphen". Molder is in dit geval 131
liter en is een oude Zutphense maat.
In 1645 worden een Gerrit en Peter Besselink vermeld op een lijst
betreffende de inzameling van gelden ten behoeve van de aanschaf
van nieuwe kerkklokken in Almen. Als eigenaar van de beide
erven wordt" 'd Weeskamer Schimmelpenninck" genoemd.
Een nadere omschrijving dateert van een kohierlijst uit september
1646:
.Besselinck, van reekenmeester Schimmelpenninck, tiendvrij, swa-
re gerve, an gesaij 24 mlr 3 sch., weydelandt 4,5 koew., 2 hoven!
mlr, pachtgeld 59 dlr. Redelijk opgaande holt en ackermael."

Uit de periode 1657 - 1725 zijn stukken bekend waarop eigenaren
vermeld worden van het Groot en Klein Besselink te Almen.
Op 2 juni 1699 tekenden Adriaan Wilhelm Schimmelpenninck en
zijn vrouw Henrica Machtild van Heerdt een aanzienlijke schuld-
bekentenis van 5000 guldens met als onderpand het goed Besse-
link, bestaande uit twee erven onder kerspel Almen gelegen.
In 1722 verkocht de vrouw van Adriaan, als erfgenaam en boedel-
houder Groot en Klein Besselink met de daaronder behorende
katersteden aan de Heren Provisoren van den Huize Bornhof bin-
nen Zutphen voor de kapitale somma van 19.000 guldens vrij geld.
Hierna werden de beide erven jaarlijks verpacht door het Bornhof.
Voor de jacht werden Groot en Klein Besselink en het nabij gele-
gen erf "De Vroet" gezamenlijk verpacht.
Vroeger werd erve Klein Besselink bijna geheel omringd door de
Berkel. Het lag op de noordelijke oever. Doordat de grote lus in de
Berkel werd afgesneden kwam de boerderij aan de zuidelijke oever
te liggen en was alleen vanuit Almen met een vonder bereikbaar.
Op een kaartje van 1633 staat: "noch is nodigh een dobbelde door-
snydinge bij Byslyck te wezen". Op een kaart van W.C.A. Staring,
die bij een rapport was gevoegd en van latere datum is, is dit nog
heel mooi te zien. (Dit rapport werd opgesteld ter verbetering van
de rivier de Berkel, die zich wel erg kronkelig door het landschap
voortbewoog.) Op de kaart van 1633 staat het vonder reeds ver-
meld.
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Het vreemde is, dat de namen van Klein en Groot Besselink ver-
wisseld werden op de kaarten. De beide erven waren ongeveer
even groot, zodat daardoor misschien de verwarring is ontstaan
(zie de kadasterkaart 1832 van Almen, Sectie D).
In 1821 werd bijvoorbeeld A. Besselink van Klein Besselink aan-
geslagen voor klasse 12 en de landbouwer op Groot Besselink voor
klasse 4. Later werden ze meestal in dezelfde klasse ingedeeld.
Uit de burgerlijke stand en uit de pachtboeken blijkt duidelijk wel-
ke boerderijen Klein of Groot Besselink zijn. De boerderij aan de
Lage Lochemseweg 31A is Klein Besselink en wordt nu bewoond
door de familie Klein Kranenbarg.

Bewoners erve Groot Besselink
Op het belastingkohier van 1815 wordt Derk Besselink vermeld.
Zijn naam is echter doorgestreept en er staat bijgeschreven "wedu-
we Derk Besselink".
In het jaar 1821 wordt als hoofdbewoner T. Besselink vermeld, in
1825 T. Velderman en vervolgens in 1829 weer T. Velderman,
van beroep landbouwer, met acht gezinsleden. Hij viel onder klas-
se 12 en werd aangeslagen voor 11 gulden en 451/2 cent.
Vermoedelijk zijn de ouders van deze T. Velderman in het najaar
van 1773 op Groot Besselink komen wonen. Bij de doopinschrijvin-
gen van de kerk in Almen vinden we, dat op 25 april 1788 gebo-
ren is Teunis, zoon van Derk Velderman en Theuntjen Eggink.
Hieruit kunnen we opmaken dat T. Velderman de zoon was van
Derk Besselink. De namen Velderman en Besselink werden beide
gebruikt. Na 1821 wordt de naam Besselink niet meer vermeld en
ging men verder met de achternaam Velderman.
Teunis Velderman overleed op 1 januari 1865. Zijn dertien jaar
jongere echtgenote vertrok enkele maanden later met dochter en
twee kleinkinderen naar Zutphen.
Op 25 februari 1865 wordt Johanna Ilbrink-Brunink ingeschre-
ven als hoofdbewoonster op Groot Besselink, samen met haar
gehuwde zoon Jacob Ilbrink. Haar schoondochter Jantje Pelgrum
overleed op 28 januari 1869. Zoon Jacob trouwde vervolgens met
Everdiena Ezerman. Zij overleed op 12 maart 1878. De familie
Ilbrink vertrok in maart 1881 naar Warnsveld.
Dezelfde maand kwam Gerrit Smale met vrouwen drie kinderen
op Groot Besselink. Zij kwamen uit Diepenveen. Gerrit werd op
4 april 1848 geboren en overleed op 25 september 1901 op Groot
Besselink. Zijn vrouw Tonia Smale (geboren Smale, Gorssel) ver-
huisde op 8 februari 1902 naar Vorden.
Op 26 februari 1902 kwam Albertus Blikman (geboren op
1 februari 1863) als landbouwer op Groot Besselink. Zijn zoon
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Lammert Blikman, geboren op 13 augustus 1893, volgde later
zijn vader op. Daarna kwam de familie Gerrit Jan te Winkel uit
Brummen op Groot Besselink.

Bewoners erve Klein Besselink
Op 17 juni 1703 trouwden Jan Hendricks en Jenneken Hen-
dricks. Jan kwam op Klein Besselink te wonen en op 21 oktober
werd hun dochter Griet jen geboren. Jan wordt dan Jan Besselink
genoemd. Deze dochter Griet jen Jansen (let op haar achternaam,
die van haar vaders voornaam komt, wat in die tijd gebruikelijk
was) trouwde op 24 mei 1728 met Egbert Spitholt. Deze Egbert
komen we met verschillende namen tegen in de boeken, namelijk
als Egbert Peters (naar zijn vaders naam Peter Spitholt), als
Egbert Spitholt en als Egbert Klein Besseling.
Na het overlijden van Egbert hertrouwde Griet jen op 8 juli 1747
met Arend Leunk uit Harfsen. Deze Arend Leunk (Besselink) her-
trouwde na het overlijden van Griet jen met buurmeisje Geesken
Lentink op 6 mei 1764.
Na het overlijden van Arend nam een zoon van Arend en Geesken,
Albert, het bedrijf over. Albert was op 18 juni 1797 getrouwd met
Henders Leunk uit Markelo. Zij stierf echter in het voorjaar van
1798 in het kraambed, wat vroeger wel vaker voorkwam. Albert
hertrouwde op 28 mei 1809 met Aaltjen Ruiterkamp. Zij kregen
nog twee kinderen, die allebei vroeg stierven.
In 1814 wordt Albert volgens het verpondingskohier aangeslagen
voor twee paarden ouder dan drie jaar, één paard jonger dan drie
jaar, zeven beesten ouder dan zeven jaar en vijf beesten onder de
drie jaar. Dit was dus een behoorlijk bedrijf in die dagen (klasse
13).
Een neef van Albert, ook Albert geheten, kwam bij zijn oom op de
boerderij. Hij trouwde op 26 augustus 1831 met Willemken
Bielderman uit Harfsen van erve De Bielder. Dit echtpaar kreeg
acht kinderen, waarvan er vijf binnen enkele jaren na de geboorte
ook weer overleden.
Toen Albert op 20 oktober 1878 kwam te overlijden nam zoon
Albert het van zijn vader over. Hij was getrouwd met Henders
Hulshof en later met Willemina Menkveld. Na het overlijden van
Albert op 20 november 1889 nam schoonzoon J.M. Spekkink het
bedrijf over. Toen de zoon van Albert, Albertus, oud genoeg was,
nam deze de boerderij weer van Spekkink over. Albertus trouwde
met W.J. van Zeyts uit Eefde en verhuisde in 1915 naar De
Plumpe in Harfsen.
De familie Evert Jan Klein Kranenbarg uit Warnsveld werd de
volgende bewoner en later werd J. Klein Kranenbarg de hoofdbe-
woner.
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Bronnen:
Rijksarchief Arnhem
Archief gemeente Zutphen
Archief gemeente Gorssel
Familieonderzoek Besselink
Boerderijenonderzoek De Elf Marken

Bijlage bij artikel "De erven Groot en Klein Besselink in Almen"

No. 1463
Zutphen, 30 November 1865.

Bij dezen heb ik de eer U beleefdelijk te verzoeken bij den land-
bouwer Jacob Ilberink op Groot Besseling te Almen wel naauw-
keurig onderzoek te willen doen instellen:
le. Of op den 22 dezer des voormiddags omstreeks 101/2 uur

- nadat J. Ilberink de afsluiting van den overweg over den
spoorweg bij wachtpost nr. 19 in de Gemeente Gorssel weder-
regtelijk geopend had om een wagen met twee paarden
bespannen over den spoorweg te kunnen doen rijden - bij dat
overrijden genoemde Ilberink dien bespannen wagen heeft
bestuurd door het vasthouden der leidsels, ja of neen;

2e. Naar de naam en voornamen voluit, ouderdom, beroep en
woonplaats van dengenen die alstoen op dien wagen was geze-
ten.
Deze opgaven worden vereischt tot toelichting van het proces-
verbaal opgemaakt door de wegwachteresse van bovenge-
noemde wachtpost nr. 19.
UEd zult mij zeer verplichten mij de resultaten van dit onder-
zoek zoo mogelijk spoedig te doen geworden.

Namens den Heer Adjunct Ingenieur
W. Vrolik
De schrijver, W.g.(onleesbaar)

Den Edelachtb. Heer
Burgemeester van Gorssel

N.B.: De spoorlijn was toen sedert enkele maanden in gebruik.

Bron:
Archief gemeente Gorssel, ingekomen brieven
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naar Gorssel met Halte-Befde

Wachtpost 19 Zutphense weg Eerde, spoorlijn Zutphen - Deventer ± 1910

Lezing! dia -avonden

Woensdag 22 januari 1997 in zaal Buitenlust te Harfsen.
Onderwerp: J oppe in de loop der eeuwen, te behandelen

door de heren H.J_ Jansen op de Haar en
G. Verstege.

Donderdag 13 maart 1997 in Het Jolink te Eefde.
Onderwerp: Luchtoorlog bove? Nederland in wereldoorlog

twee en het bergmgswerk van vliegtuigwrak-
ken na de oorlog. Spreker de heer G. Zwanen-
burg uit Baarn.

Beide avonden is de aanvang des avonds om acht uur.
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HETSPYCK

H.J. Jansen op de Haar

Ruim anderhalve eeuw geleden, om precies te zijn in 1832, werd
door de heer H.N. van Til bij drukkerij Wansleven in Zutphen een
boekje uitgegeven over "De stad Zutphen en harer bevallige oms-
treken".
Deze omstreken beschreef hij met een wandeling en zijn tweede
wandeling begon hij als volgt.
"Men beginne wederom bij den zoogenaamden Laatsten Stuiver en
vervolgt den straatweg langs de lustplaatsjes Veelzigt, Schoon-
oord, Wolzak en Spijk tot aan het eerste tolhek op Deventer bij het
buitenverblijf De Havik. Alle deze buitenverblijven, hoe klein dan
ook van omvang, getuigen van den goeden smaak hunner bezit-
ters, en munten door netheid en bevalligen aanleg allervoordee-
ligst uit."
Uit dit stukje zou men kunnen concluderen dat Het Spyck als
herenhuis reeds bestond, maar wij betwijfelen of dit wel zo is. In
1832 vinden we als eigenaarlbewoner Berend Jansen. Dit werd
beschreven in de kadastrale atlas van 1832. Zijn beroep werd toen
genoteerd als schoenmaker. Hij was echter tevens landbouwer,
want uit het kohier van het Veefonds uit 1815 staat hij te boek
voor twee melkkoeien en één stuks jongvee. Zijn bezit was 8,9 ha
groot. Bovendien was er in dat Veefondskohier de volgende aante-
kening gemaakt: "Van de heer in de Kamer weet ik zijn naam
niet". Hieruit zou men mogen afleiden dat de boerderij van Jansen
een zogenaamde "Herenkamer" bezat. Dat was ook het geval op De
Wolzak, waar burgemeester De VuIler een herenkamer bezat.
Wel rees bij ons de vraag of de boerderij Het Spyck van oudsher
bekend was. Het markeboek van Angeren geeft hierover geen uit-
sluitsel. Wel zijn de zeven boerderijen bekend die het waarrecht
bezaten, dus stemrecht bezaten in de marke, maar daar staat Het
Spyck niet bij. Gaan we nog verder terug in de tijd dan vinden we
in de geschiedenis van Het Haveke "het Spieck" terug in 1554.
In Ons Markenboek, ge jaargang nr. 1 (januari 1991) is een prach-
tig artikel opgenomen over Het Haveke van mevrouw M.M.
Doornink-Hoogenraad, oud-archivaris van Zutphen. Zij vermeldt
de vererving van Het Haveke en onder de daarin vermelde goede-
ren treffen we "een stuk land genaamd "die Spieck" in Angeren
met een "kempken" daarvoor tot de Eefder Brug en langs "den
gemynen wech" tussen het Angerense veld en de Eefder Beek".
Deze boedelscheiding kwam tot stand in het jaar 1554.
We weten nu dus dat de eerst bekende vermelding van "die
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hun dochter Henderske Jansen (dochter van Jan) ..Of deze ~aam
ook iets te maken heeft met Berend Jansen die we m 1815 vmde.n
op de lijst van het Veefonds en die in 1832 eigenaar en ?ewoner IS
van Het Spyck, viel niet na te gaan. Wel weten we dat m 1840 de
familie Jansen er nog aanwezig was.
In 1864 wordt Het Spyck bewoond door Derk Uenk, gehuwd met
Anna M. Pardijs en voor zover kon wo!den nagegaan de laatste
bewoner van de boerderij Het Spyck (huisnummer 216).
Op 20 juni 1870 vestigden zich op huis~.ummer 216a de heer
Cornelis Jacobus de Lange, makelaar, en ZIJnechtgenote Sll:sanne
Catharina Radecker. Het huisnummer 216a heeft betrekkmg op
een nieuw huis, dat tussen de boerderij en de Straatweg gebo.uwd
moet zijn. De stichtingsdatum is niet precies beke~d, maar UIt de
overlevering is ons bekend dat er een gedenksteen m de voorgevel
van het herenhuis moet zitten, waarop staat vermeld: "C.~. de
Lange - S.C. de Lange-geh. van Radecker" en daaronder het Jaar-
tal 1864. Het geheel is overgeschilderd. We vermoeden ~at het
huis tussen 1861 en de komst van de familie De Lange ~~ 1870
gebouwd zal zijn en dat voor 1860. a~leen de boerderij ..heeft
bestaan, die thans achter het herenhuis hgt en vanaf het SpIJ~pad
bereikbaar is. Na het overlijden van de heer De Lange op 29 Janu-
ari 1884 vertrekt de weduwe met dochter naar Driebergen.
Het huis wordt op 30 juli betrokken door de dames L. en A. Ave-
kink, doch deze bewoning duurt maar kort en word~ gevol~~ op .~
september 1885 door de heer Abraham Albers en ZIJnfamilie. ZIJ
vertrekken op 31 oktober 1892 naar ~:utphe~ ~n worder: opge:
volgd door Nicolaas van Heloma en ZIJn familie op 31 januari
1893; zij verhuizen op 3 maart 1903 naar Velp. ..
Op 23 april 1903 wordt de nieuwe bewoner Eduard C.K. Volcker,
ritmeester van de huzaren te Deventer. Hij vertrekt in verband
met het overlijden van zijn vader in 1908 naar Huize De Voorst en
zijn broer Jan L. Völcker, o~gehm~·d,~ordt d~ nieuw~ bewoney
van Het Spyck. Het herenhuis was .mmI.ddels uitgegroeid tot b~l-
tenplaats. Het personeel bestond UIt huispersoneel met een huis-
knecht, chauffeur en een tuinbaas voor de grote bloemen- en moes-
tuin. Alle buitenplaatsen in onze gemeente hadden ongeveer een-
zelfde status onder meer Het Haveke, Huize De Voorst, Den Dam,
Ravensweerd, Huize Joppe, Het Hassink, kasteel Dort.h.en kaste.el
De Ehze. In de dertiger jaren, de tijd van de grote cnSIS,werd in
deze buitenplaatsen drastisch bezuinigd, en na de tweede wereld-
oorlog is deze status niet terugg.ekeerd. ..
Toen de heer Jan L. Völcker lil 1938 overlee~, heeft ..zijn ~roer
Eduard C.K. Völcker zich in 1939 weer gevestigd op z~Jngehef~e
Spyck. Hij wilde liever weer kleiner wonen en kwam m het huis

Het Spyck ongeveer 1940

Spieck" betrekking had op een stuk land dat in het bezit was van
de toenmalige eigenaar van Het Haveke. Men heeft wel eens ver-
ondersteld dat "die Spieck" betrekking zou hebben gehad op een
bergplaats van graan, dus een zogenaamde spieker. Uit het voren-
staande mogen we aannemen, dat er geen gebouw of graanschuur
stond; zou dit het geval zijn geweest, dan was dit bij de boedel-
scheiding zeker vermeld.
Ondanks de verdeling in 1554 blijkt dat omstreeks 1600 het gehe-
le "Havicker Spyck" weer in één hand is. In het verpondingskohier
van 1646 (extract G. Kreyinck) staat geboekt: "Dat Spyck, eige-
naar Joost Brugginck uit Zutphen, tiend vrij, uitgezondert drie
schepel en gesaay zeven molder". Ook hier wordt geen erf of huis
genoemd.
In 1698 vinden we Laurens Sölner als eigenaar van Het Spyck en
een eeuw later vinden we in een signaat van de stad Doesburg
(Rijksarchief Arnhem) van 11 januari 1755: Mr. Joost Sölner,
burgemeester van Doesburg, transporteert "het erve en goed Het
Spyck enzovoort, gelegen in het ambt Zutphen, kerspel Warnsveld
en buurschap Eefde", aan zijn zoon Jan Laurens Sölner. Hier vin-
den we voor het eerst "erve en goed Het Spyck" en in eigendom
van de familie Sölner.
In het doopregister van de kerk in Warnsveld vonden we op 13
januari 1744: Jan Spijkman uit Eefde en zijn echtgenote Derske
Hendriks laten hun dochter Anneken dopen en op 1 april 1746
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t~!ug dat hij in 1908 had verlaten. Na zijn dood werd het huis in
zijn geheel gevorderd door de Duitsers en diende het als kantoor
van de Ortskommandant.
Bij de bevrijding hebben een heel korte tijd de Canadezen er een
Rode KrUISpoStgevestigd, doch bij de overtocht bij Gorsselover de
IJssel werd ~eze post naar Gorssel verplaatst. Daarna kwamen er
Engelse officiaren.
Na het overlijden van de heer E.C.K. Völcker werd zijn zoon
H.G.J. Völcker van Soelen eigenaar. Deze bewoonde reeds kasteel
Zoelen en wilde van Huize De Voorst en van Het Spyck af. Zijn
oom en vader hadden Het Spyck nogal uitgebreid en hadden in de
loop van de tijd de boerderij Het Have aangekocht, waardoor het
een groot bezit was geworden. De boerderij en de huizen werden
verkocht.
!n 1955 werd Het Spyck verkocht aan een speculant die het na een
Jaar 'Yeer doorverkocht aan de paters van de congregatie der
Lazaristen. Het oude herenhuis werd gespaard, doch voor de stu-
denten moesten.~r voorzieningen komen, waardoor een grote aan-
bouw noodzakelijk werd.
De oude boerderij was reeds verkocht aan een kunstschilder die
er een pse~~o kasteeltje v~n heeft gemaakt. Deze boerderij w;'s bij
de heren Vo~ckerIn gebruik geweest als oranjerie, waar de planten
en heesters I!l werden ondergebracht in herfst en winter. Door oor-
logsomstandIgheden was het een ruïne geworden.
D.o~rterugloop van h~t aantal studenten werd Het Spyck overbo-
dig: het w:~rdvoorlopig nog aangehouden als conferentiecentrum
en dergelijke. D~ kapel werd gebruikt door de parochie Eefde.
Door de verkoopin 1993 is echter ook hier een eind aan gekomen,
w~~erg Jammer ISvoor de katholieke gemeenschap van Eefde.
WIJ hopen dat de buitenplaatsen Het Haveke en Het Spyck als
"groene long" in het dorp Eefde gehandhaafd zullen worden.
Toch moet ons nog .. iets van het hart: iedere rechtgeaarde
Eefdenaar spreekt altijd over Het Spiek en niet over Het Spijk. De
oudst bekende naam zegt ons ook Het Spieck. Laat deze naam
terugkeren in het verzorgings- en verpleegtehuis Het Spieck te
Eefde. Eefdenaren zullen er dankbaar voor zijn.

Noot:
De herkomst van het woord spyck, uit te spreken als "spiek" kan
als volgt worden verklaard:
Spik, spike of spijk: dam van boomstammen met rijshout of zoden
waar het water tussendoor kan lopen. (1) ,
Specke, spicke, of spiek = dam van rijshout voorzien, ook wel spie-
ken of spieken. (2)

Spik, hetzelfde als spijk = bruggetje van ruwe planken, met plag-
gen gedekt. (3)
De verklaring van de herkomst van de naam spyck van het woord
"spieker" als graanschuur of opslagplaats is mijns inziens hiermee
voldoende weerlegd.

(1) Van Goor's Aardrijkskundig woordenboek door K. v.d. Laan,
uitgave 1942 bij Van Goor Zonen, Den Haag.
(2) Middelnederlands Woordenboek van J. Verdam, uitgave
Martinus Nijhof, Den Haag.
(3) Etymologisch Woordenboek van dr. J. de Vries, Aulareeks nr.
6 en Etymologisch Woordenboek van J. van Dale, door dr. P.A.F.
van Veen, uitgave Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen.

Bronnen:
Mevrouw M.M. Doornink-Hoogenraad in Ons Markenboek, ge
jaargang, nr. 1 (januari 1991)
Archief gemeente Gorssel
Archief De Elf Marken

Uit het gemeentearchief:

De Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Gelder-
land, schreef op 16 april 1861 de volgende missive aan Burge-
meester en Wethouders van Gorssel.

"Ik heb de eer, bij deze in Uwe handen te stellen een afschrift van
een adres van "Van Gend en Loos" om vergunning ten einde met
hunne wagens over Gorssel te rijden wanneer te Deventer de brug
is afgenomen, met verzoek dat U deswege, Gedeputeerde Staten
met terugzending, dienen van bericht en beschouwingen."
Op 22 april 1861, nr. 182 schreven Burgemeester en Wethouders
van Gorssel het volgende antwoord:
"In antwoord op eene missive van den Heer Staatsraad
Commissaris des Konings van den 16 April nr. 1283/7 3de afd.
hebben wij de eer UEd Groote Achtbare te berigten dat er bij ons
geene bezwaren bestaan tegen het door de Heeren Van Gend en
Loos ingediende verzoekschrift om vergunning ten einde met hun-
ne wagens over Gorssel te rijden wanneer te Deventer de brug is
afgenomen.
Gaande het toegezonden adres hierbij terug."

Een antwoord was in die tijd vlug geschreven!
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BAKKER RIETBERG IN EEFDE

G. Rietberg

Op zoek naar mijn voorouders in Zutphen kwam ik tot de ontdek-
king dat mijn overgrootouders in Eefde hebben gewoond. Mijn
overgrootmoeder, Hendrika Bast, is daar zelfs geboren en mijn
overgrootvader, Jan Rietberg, heeft er gewerkt als bakker. Tijdens
een vakantie in Eefde ben ik op zoek gegaan naar de bakkerij
waar hij gewerkt moet hebben. Ik kwam er achter dat die bakkerij
in de buurt van de verdwenen Eefse molen (ook wel de molen van
Lok genoemd) heeft gelegen. Jammergenoeg is van die bakkerij
alleen nog maar een schuur over. Die schuur is te vinden aan de
Startdijk nr. 2, niet ver van het voormalige molenaarshuis (waar
nu de familie Addink woont).
Zowel de Eefse molen als de bakkerij zijn door brand verwoest. Op
4 april 1945 is de molen in brand gestoken en geheel in de as
gelegd (zie Ons Markenboek, 2e en 3e jaargang, respectievelijk
1984 en 1985). De bakkerij is enkele jaren later in vlammen opge-
gaan. In het Zutphensch Dagblad van 29 januari 1947 is te lezen: Waarschijnlijk had het vertrek naar Eefde te maken met het feit

dat hij de molenaarsdochter Hendrika Bast ha~ leren kenn~? ..
Aan te nemen is dat hij toen kwam te werken m de bakkerij bIJ de
Eefse molen. Of dat aanvankelijk als knecht en pas l~ter als .zelf-
standig bakker is geweest is niet duidelijk. Het bevolkm~sreg~ster
van Gorssel kan daarin geen uitsluitsel geven, o~~at ~lt reglste.~
pas rond 1861werd aangelegd. Om na t.e gaan WIem dl.ebakk~nJ
als bakker werkzaam zijn geweest, heb Ik enkele bela~tmgkohlers
ingezien. De kohiers van 1846 en 1851 geven aan dat in deze bak-
kerij Jan Dikkers als bakker w.erkzaam w!ls. Tot ho~~ang Jan
Dikkers daar precies werkzaam IS geweest, IS slechts bIJ.l;>enade-
ring aan te geven. Zo staat. in. de geboorteakte yan ZIJn zoon
Hendrik Jan, geboren op 16 juni 1845, .dat Jan DIkkers "brood-
bakker in de buurtschap Eefde" was. In de ge~oorteakte van doc~~
ter Johanna Hendrika, geboren op 21 februar~ 18?4, staat dat hl]
broodbakker in de buurtschap Harfsen was. Hieruit valt op te m.a-
ken dat Jan Dikkers ergens tussen 1851 en 1854 v~rtrokken .1S.
Wie hem toen als bakker heeft opgevolgd in Eefde IS (nog) met
bekend. d bevolkiVreemd genoeg vermeldt het rond 1861 ~angeleg e .evo mgsre-
gister dat mijn overgrootvader op 19 mer 1856.vanmt Olst.~wam
wonen in de gemeente Gorssel en wel op E.225 ~lSnu Startdijk) als
broodbakker. Het is niet duidelijk of Jan terug IS~egaan naar Olst
of dat er mogelijk een fout is gemaakt en h.et met .meer bekend
was dat hij uit Zutphen kwam. In het bevolkingsregister van Olst

Brand

"Gisteravond omstreeks 10 uur brak brand uit in het achterhuis
van de bakkerij annex woonhuis van de heer A. Kuiper aan de
Almenscheweg. De brandweer uit Gorssel kon weinig uitrichten,
aangezien door de vorst de spuit defect raakte. Inmiddels werd ook
de brandweer uit Zutphen opgeroepen. Ook deze geraakte na even
water te hebben gegeven wegens de vorst defect. Het pand brand-
de geheel uit. Door kordate hulp van buurtbewoners kon de inboe-
del nog grootendeels worden gered."

Mijn overgrootvader, Jan Rietberg, werd geboren op 12 november
1833 te Wesepe in de gemeente Olst. Geboren als zoon van een
bakker heeft hij waarschijnlijk het vak geleerd van zijn vader. Zijn
vader overleed toen Jan zeventien jaar was. In 1854, op twintigja-
rige leeftijd, verliet Jan Rietberg Wesepe en ging werken bij bak-
ker Baarscher in Zutphen. Het hoe en waarom van zijn vertrek
naar Zutphen is niet bekend, maar mogelijk speelt dezelfde kerke-
lijke gezindte hier een rol; beiden waren lid van de zogenaamde
Kruisgemeente (Gerefomeerde Gemeente onder 't Kruis, later
opgegaan in de Gereformeerde Kerk). Na ongeveer een jaar, op
5 juli 1855, werd Jan in Zutphen uitgeschreven uit het bevolkings-
register; als plaats van bestemming stond Gorssel aangegeven.
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staat "tijdelijk in Zutphen"; hij werd daar pas uitgeschreven op
27 september 1856. Hoe het precies in elkaar steekt, is niet meer
te achterhalen.
Wel wordt duidelijk dat doordat Jan Rietberg nog ingeschreven
stond in Olst dit hem de mogelijkheid bood om in Olst te trouwen.
Hij trouwde daar op 6 mei 1856 met Hendrika Bast, geboren op
2 februari 1835 te Eefde, dochter van molenaar Lammert Bas en
diens vrouw Hendrika te Schelver. Hendrika Bast woonde voor
haar huwelijk met Jan Rietberg een tijdlang in Voorst. Op 13 juni
1854 was haar broer, de molenaar Cornelis Antoni Bast, dodelijk
door de bliksem getroffen (zie het artikel over "De molens in
Eefde" van H.J. Jansen op de Haar in Ons Markenboek, 2e jaar-
gang, 1984, nr. 4). Haar schoonzuster trouwde op 14 december
1855 met Pieter Lok.
In Eefde werden drie kinderen van Jan Rietberg en zijn vrouw ge-
boren, namelijk Hendrik (op 31 mei 1857), Lammert Hendrikus
(op 23 mei 1859) en Lammert Hendrikus (op 1 mei 1860). Beide
laatste kinderen zijn reeds na enkele maanden overleden. Later
werden in Zutphen nog meer kinderen geboren, waaronder mijn
grootvader (in 1888 gehuwd met Mina Tonia Derkje Hassink; haar
ouders woonden op boerderij De Reuvekamp in Gorssel).
Op 1 mei 1861 kwam bij Jan zijn vijf jaar jongere broer Antonius
Rietberg werken en wonen. Het bevolkingsregister geeft aan dat
hij in dienst was als bakkersknecht. Of Antonie naar Eefde kwam
omdat zijn broer een knecht zocht in die tijd of dat het te maken
heeft gehad met het feit dat Antonie zijn toekomstige vrouw
ergens had leren kennen, is niet bekend. Wel bekend is dat
Antonie Rietberg op 16 augustus 1862 trouwde met Hendrika
Gardina Harmsen (geboren op 10 februari 1838 te Warnsveld).
Het huwelijk vond plaats tien dagen na het vertrek van Jan
Rietberg met zijn vrouwen zoon naar Zutphen. De reden van het
vertrek van Jan Rietberg naar Zutphen was dat hij een bakkerij
op de Nieuwstad had gekocht.
In 1864 kwam een andere broer bij Antonie wonen, namelijk
Reindert Rietberg. Als beroep staat in het bevolkingsregister
"dienstknecht" en als relatie met Antonie "broeder" en daaronder
"in dienst". Reindert trouwde op 12 juli 1864 met Willemina
Johanna Brummelkamp, geboren op 21 augustus 1840 te Gorssel.
Reindert is mogelijk maar korte tijd bakkersknecht geweest bij
zijn broer, want op 1 december 1864 kwam de zeventienjarige
Jan Wonnink uit Zutphen in dienst als bakkersknecht; deze bleef
tot 29 april 1865. Een jaar later, op 31 juli 1866, kwam Jacob
Hoorneman (27 jaar) uit Voorst.
Op 12 februari 1867 werd door notaris De Bas uit Zutphen een

boedelscheiding opgemaakt. Waarom deze boedelscheiding werd
opgemaakt is niet duidelijk. Bij deze hoedelscheiding wa~en
betrokken Pieter Lok molenaar, weduwnaar van Berendma
Johanna Heyink (overl~den op 6 oktober 1857) en Jan Rietberg,
broodbakker te Zutphen, als voogd over de twee minderjarige kin-
deren Berendina Johanna en Lammert Hendrik Bast. Als onroe-
rende goederen worden genoemd: windkorenm?len; drie daghuur-
derswoningen onder één dak; een molenaarshuis met twee annexe
arbeiderswoonvertrekken "in totaal samen de Eefsche mol~n
genaamd" en verder "een woonhuis waarin een bakkerij word~ '-,llt-
geoefend annex arbeiderswoonvertrek". De~~ boedelscheiding
maakt in ieder geval duidelijk dat de bakkerij met lil eigendom
was van Jan ofAntonie Rietberg.
Na zeven jaren gewerkt te hebben als bakke::, eerst ~~skne~ht e!l
later als zelfstandig bakker, vertrok Antonie met ZIJn gezm UIt
Eefde. Mogelijk heeft zijn vertrek te maken met de gevolgen van
deze boedelscheiding. Maar wat nu precies de reden is geweest dat
Antonie Rietberg met vrouwen twee kinderen naar Wijhe vertrok
op 2 mei 1868, is niet bekend. ..
Op deze datum eindigt de geschiedenis van de bakkerij voor wat
betreft de familie Rietberg. De bakkerij werd voortgezet door Jan
Willem Kuiper (geboren op 4 augustus 1839 te Laren), die op
9 mei 1869 uit Laren kwam.

Bij het natrekken van enkele gegevens voor dit artikel in het
gemeentearchief te Gorssel werd mi~?-aandacht getro~ken door de
naam .Rietbergen". Omdat ik wat tijd over had, heb Ik eens geke-
ken waarover en over wie het handelde. Het bleek te gaan om een
geboorteaangifte: op 20 januari 1855 werd door Wolter Menkv~ld,
landbouwer, 39 jaren, de geboort~ aangegeven van Hendrika
Johanna, dochter van "Johanna Rietbergen. buiten beroep, oud
drie en twintig jaren, wonende te Weze.pe,Gemeente .9clst, op het
Erve Meijerink, op donderdag den achttienden J anuar~J . Alhoewel
hier sprake is van een Johanna Rietbergen mo~t h.~thier wel ga~n
om een zuster van mijn overgrootvader. In die tijd w~?~de mijn
overgrootvader Jan Rietberg in Zutphen. Of haa! verblijf m .Ee~de
samenhangt met het verblijf van haar broer Jan in Zutphen ISmet
bekend.
Veel is nog onduidelijk in deze geschiedenis en. dat z.al vo~r een
deel ook wel zo blijven, maar mogelijk levert dit artikel meuwe
gegevens op ~aardoor onduidelijkheden verhelderd worden.
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ESCHEDE 950 JAAR (2)

Joh. Boschloo

Met bijzonder veel genoegen heb ik het artikel "Eschede 950 jaar"
van de hand van onze voorzitter in Ons Markenboek, 14e jaargang
nr. 4 (oktober 1996) gelezen. Het lijkt mij volkomen duidelijk dat
de IJssel veruit de belangrijkste verbindingsweg was tussen
WarnsveldlZutphen en Wilp/Deventer, in die vroege tijd belangrij-
ke centra op kerkelijk en handelsgebied. Bij de stichting van
Eschede aan de IJssel - vóór 1046 - moet de rest van de huidige
gemeente Gorssel tamelijk "woest en ledig" zijn geweest.
Aan het slot van bovengenoemd artikel merkt de schrijver op:
"Van feestelijkheden hebben we niets gehoord, maar misschien
komt dat nog".Welnu, het is niet helemaal onopgemerkt voorbijge-
gaan. Op 24 augustus 1996 hebben namelijk de nazaten van de
markegenoten van Eschede aan een "ongewaarde" de onderschei-
ding "eregeërfde" verleend. Dit ter gelegenheid van ,,950 jaar
Eschede·"en de tachtigste verjaardag van de betrokkene. De moti-
vering was, dat zij al tien jaar op een bijzondere wijze met haar
omgeving - de vroegere marke Eschede - heeft meegeleefd, een
voorbeeld voor vele andere nieuw-ingekomenen. De huidige mar-
kerichter is Herman Makkink, bewoner van het pand Eschede,
want dit ambt is sinds lang verbonden aan dit huis, onverschillig
of het een kasteel, herenhuis of een koetshuis is. Per definitie
waren de Gorsselse schoolmeesters ook markeschrijver, maar
helaas waren ze allen met vakantie, zodat ik deze functie waar-
nam. Als bewijsstuk van dit gebeuren gaat hierbij een kopie van
de bewuste oorkonde.
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK (5)

H. Schoenmaker

1 Postcode PTT post uitgave 1978, (het postcodeboek 1978).

2 Postco~e PTT post aanvulling nr. 26, bijgewerkt tlm 15 mei
~993, (in deze aanvulling zijn ook de gegevens uit de aanvul-
lmgen 1 tlm 25 opgenomen).

3 Stratenboek, ook wel genaamd Shell Stratenboek en Het
80.~00 Stratenboek, met plattegronden van 122 steden en een
register met 80.000 straten, geheel herz. nieuwe uitgave 13e
dr., Rotterdam/Eindhoven, juli 1987 (de plattegrond nr' 127
Zutphen bevat onder meer een gedeelte van de gemeente
Gorssel).

4 Groenenberg, J., Bibliografie van de gemeente Voorst Twello
1995,aankoop. ' ,

5 Prins, De, der geïllustreerde bladen, jrg 1921, geschenk H.J.
Jansen op de Haar.

6 Gid~, De, officie~lorgaan van de Vereniging van Winkeliers en
~ermgdoenden in de Gemeente Gorssel, 30e jrg, jaar 1969, nr

7 Warrink, R., De Berkel van bron tot monding Venlo 1992,
geschenk Mw H. Marsman-Slot. "

8 Nijland,}-I:, Nijlan~, H.J. en Ilbrink-Nijland, T., Kroniek van
d~. bevrijding voorjaar 1945, z.pl., 1990, geschenk familie
Nijland, Joppe/Harfsen.

9 Spiegel, D~, christelijk nationaal weekblad, nr 32 d.d. 7 mei
1955,5 mei 1945 Nederland Vrij!

10 De Achterhoek, een ideaal vacantieoord, z.pl., z.j.

11 Euregio, Materialien für die Grundschulen Lesmateriaal voor
het basisonderwijs, Enschede- NLiGronau-D, 1990.
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12 Ven, D.J: van der, De Geldersche Achterhoek, Gelderland deel
II deel in serie Ons mooie Nederland, Amsterdam, 1917,,
geschenk W. van de Kamp.

13 Ruilverkaveling Bathmen, Randvoorwaardenkaart, Kador Di-
rectie Overijssel, 1983, schaal 1:20.000, geschenk J. Pasman te
Harfsen.

14 Baert, J., Deling van grond bij boerennalatenschap, overdruk
uit: De Pacht, ge jrg, nr 5, mei 1949, geschenk H. Schoen-
maker.

15 Telefoongids 1993, nr 34 Deventer Raalte Zutphen, PTT Tele-
com.

16 Telefoongids 1994, nr 34 Deventer Raalte Zutphen, PTT Tele-
com.

17 Almenak (Almense Almenak), officieel orgaan van de Federa-
tie van Almense Sportverenigingen, uitgave van F.A.B. (Fede-
ratie Almens Belang), diverse nummers, geschenk redactie
Almenak enH. Schoenmaker.

De bibliotheek van de vereniging bevindt zich in Het Richtershuis
te Harfsen, Hulstweg 7, telefoon 0573 - 432003, en is geopend elke
tweede dinsdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur.
Tevens zijn dan leden van de werkgroep genealogie aanwezig.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Rabobank Laren - Almen - Gorssel B.A.
Gemeente Gorssel

Almen:
Auto~edr~f Loman annex Rijwielhandel, Dorpsstraat 31-33
Boeltjas Sigare.nmagazijnJKantoorboekhandel, Dorpsstraat 20
HCR De HoofdIge Boer, Dorpsstraat 38
Inst~lla~ie?edrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
Woninginrichting Kruissink, Dorpsstraat 46

Gorssel:
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 36D
Welkoop, Molenweg 38

Harfsen:
Café Buitenlust, Lochemseweg 132

Zwolle:
Uitgeverij Waanders B.V.

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 f. 30,-- per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije
toegang tot de vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk
kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden. De leden buiten de gemeente
betalen hiervoor f 5,-- extra als bijdrage in de portokosten.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel".
Het postbankrekeningnummer van de bank is 902342. Voor contributiebe-
taling wordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een acceptgirokaart.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indien mogelijk
op diskette 0NP.5.1) met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 7 te Harfsen, is op dins-
dagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de maand
kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie.
Het gemeente-archief is alleen op maandag geopend.

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeente Gorssel
Postbus 19, 7213 ZG Gorssel, tel 0575 493500

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel


