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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Het tijdstip van verschijnen van Ons Markenboek zal met ingang
van het jaar 2006 iets gewijzigd worden. Om organisatorische
redenen heeft het bestuur besloten de verschijningstijdstippen één
maand op te schuiven. Dus in plaats van in januari, april, juli en
oktober, zal ons periodiek verschijnen in februari, mei, augustus
en november.
Zoals vermeld in het julinummer van OMB starten we met onze
lezingavonden in Almen met een optreden van Tob de Bordes.
Verder wordt er in februari volgend jaar voor het eerst samen met
Het Historisch Genootschap Lochem Laren Barehem een bijeen-
komst gehouden, en wel en concert!

Lezingen en dia -avonden seizoen 2005/2006

Almen: HCR 'De Hoofdige Boer', donderdag 20 oktober 2005
De he~r Tob de Bordes zal, in het kader van het Andersenjaar,
sprookjes van Andersen voordragen. Een aanbeveling voor deze
avond lijkt nauwelijks nodig. Ongetwijfeld zal Tob ons met zijn
mooie Kunst boeien.
Aanvang: 20.00 uur.

Epse: N.H. kerk, donderdag 17 november 2005
De heer G. Maassen uit Ugchelen zal een dialezing houden met
als titel 'In de klompen van mijn opa', de Veluwe hoe 't was', een
nostalgische benadering. Reeds twee maal eerder verzorgde de
heer Maassen een zeer gewaardeerde lezing voor ons en ook deze
keer zal het zeker weer een prachtige avond worden.
Aanvang: 20.00 uur.

Eefde: Het Hart, donderdag 26 januari 2006
De heer J. Visser uit Zelhem houdt een dialezing met als titel:
'Operatie Market Garden'. Met enkele bestuursleden hebben we
deze lezing bijgewoond tijdens de jaarvergadering van de oudheid-
kundige vereniging De Graafschap. De projectieapparatuur wei-
gerde toen dienst, maar ondanks dat was het een perfecte, meesle-
pende voordracht, waarin vooral de menselijke kant benaderd
werd.
Aanvang: 20.00 uur.
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Almen: N.H. kerk, zondagmiddag 12 februari 2006
Het vocale ensemble La Compagnietta zal eenstemmige en een-
voudige meerstemmige muziek uit de hoge Middeleeuwen ten
gehore brengen. Op het programma staan gezangen geschreven
voor de kathedraal van Santiago de Compostela, liederen uit de
kloosters van St. Martial in Zuid-Frankrijk en het klooster
Engelberg aan de Bodensee nabij Zürich in Zwitserland. Alle com-
P?sit.ies .worden a capella uitgevoerd door drie zangeressen, die
ZIchm dit oude vocale repertoire hebben gespecialiseerd. De liede-
ren worden afgewisseld met teksten van de mystica Hildegard von
Bingen, die ten gehore worden gebracht door voordrachtskunste-
nares Ans Lodder. La Compagnietta bestaat uit: Lida Dekkers,
sopraan (leiding); Nita Dielen, mezzosopraan en Anette Sander, alt.
Dit evenement is een gezamenlijk initiatief van Het Historisch
Genootschap Lochem Laren Barehem en De Elf Marken. Het is de
bedoeling jaarlijks een gezamenlijke activiteit te
houden; deze keer is de organisatie in handen van Het Historisch
Genootschap.
Aanvang van het concert: 15.00 uur.
Om teleurstelling te voorkomen is het nodig dat u plaatsten) reser-
veert, dit kan bij onze penningmeester, H.F. Bruil, tel. 0575
491822. De entreeprijs is € 3,- p.p. voor leden en € 5,- p.p. voor
niet-leden.

Harfsen: Zaal Buitenlust, donderdag 23 februari 2006
Evenals enkele jaren geleden voor Epse is gedaan, heeft Gerrit
Verstege nu, in samenwerking met Arjan Meijerink, een diaserie
over Harfsen gemaakt, met als titel 'Drieluik Harfsen'. Van een
situatie of gebouw is van drie tijdstippen in de twintigste eeuw een
fotosamenstelling gemaakt. We hopen hiermee weer veel mensen
een groot plezier te doen.
Aanvang: 20.00 uur.

Gorssel: De Roskam, dinsdag 21 maart 2006 in HCR
Voor de pauze hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering.
Vervolgens zal omstreeks 20.00 uur mevrouw R. Neerincx uit
Arnhem een lezing met dia's verzorgen met als titel 'Van Art
Nouveau tot Art Deco', vernieuwingen in de Europese toegepaste
kunsten tussen 1890 en 1930. Ook mevrouw Neerincx is voor ons
geen onbekende: zij hield in Almen enkele jaren de zeer gewaar-
deerde lezing 'Vier eeuwen Gelders zilver'.
Aanvang: 19.30 uur.
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Oproep

In Ons Markenboek van januari 2004 (22e jaargang nr. 1, bladziJ-
de 7) lieten wij in de rubriek 'Wie is wie en waar?' een foto UIt
ongeveer 1926 van een schoolklas va.n de christelijke scho~l zien.
We kregen daar enkele reacties op, die we hebben vermeld in Ons
Markenboek van februari 2004 (22e jaargang nr. 2, bladzijde 31).
Een inwoner van Deventer is bezig met de geschiedenis van deze
school en zou graag de beschikking over deze foto hebben. Hel~as
weet de redactie niet meer van wie zij de betreffende foto destijds
gekregen heeft. Zou degene die in het bezit is van deze foto zich
willen melden bij Ad de Ruiter, tel. 0575 492139?

Kopij voor het volgende nummer di~n~ ui~erlijk zat.~rd~g .24
december 2005 bij de redactiecommissie bmnen te ZIJn (indien
mogelijk met afbeelding).
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VERSLAG VAN DE STARINGWANDELING
EN VAN DE STADSWANDELING DEVENTER

w. Holtslag-Harkink
Zomeravondwandeling naar de koepel van Staring
Op 5 juli 2005 verzamelden zich tegen half acht 's avonds zo'n 35
leden van onze vereniging op het landgoed De Velhorst bij de
Boevinkbrug over de Berkel. We stonden daar op de grens tussen
de vroegere gemeenten Gorssel en Lochem. Voor we aan de wande-
ling langs de Berkel begonnen vertelde Henk Pelgrum ons over de
boerderijen en de geschiedenis van de omgeving. De Boevinkbrug
heeft hier in het verleden een belangrijke rol gespeeld en wordt
bijvoorbeeld genoemd in 'de slag om de Spitholterbrug' in 1703.
Al van verre is de koepel van Staring te zien. Met kleine groepjes
tegelijk kan men met het pontje (handbediening) naar de over-
kant. Daarna in optocht door de wei naar de koepel. In de koepel
kan men met de trap naar boven om op de balustrade rondom de
koepel te komen. Zowel beneden als boven hangen foto's van de
familie Staring. De koepel is in 1850 door Constance, de jongste
dochter van de dichter A.C.W. Staring, gebouwd. Het herenhuis
naast de boerderij Het Draafsel was afgebroken en van de restan-
ten werd de koepel gebouwd.
De Berkel liep toen nog vlak langs de koepel. Constance en haar
vrienden, maar ook latere generaties, kwamen er graag. Men haal-
de de sleutel bij de boerderij en ging zwemmen in de Berkel, zette
thee in de koepel en als na het aangename verpozen alles opge-
ruimd was, werd de sleutel weer naar Het Draafsel gebracht.
Rond de jaren 1920 raakte de koepel in verval en na verloop van
jaren werd het een ruïne. In1972 liet jonkheer J.C. Martens van
Sevenhoven, eigenaar van 'De Velhorst' het landgoed, inclusief de
koepel, na aan de Vereniging Natuurmonumenten. Aanvankelijk
wilde men de bouwval teruggeven aan de natuur, maar omstreeks
2001 begon men, naar aanleiding van een artikel in de krant, te
denken aan restauratie. Natuurmonumenten kon in samenwer-
king met de gemeente Lochem en de provincie Gelderland in het
kader van een leerling-bouwproject, het restauratieplan verwezen-
lijken. Op 11 oktober 2004 is de gerestaureerde, zeg maar geheel
nieuwe koepel geopend.
Op een muur in de koepel staat het beroemde liefdesgedicht
'Herdenking' van de dichter A.C.W. 8taring.
Beeldend kunstenaar Harry Leurink uit Arnhem heeft een prach-
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tig kunstwerk gemaakt, geïnspireerd op dit gedicht. Deze houten
rozet siert nu het plafond boven in de koepel.
Nadat de koepel was bezichtigd en men met name ook had geno-
ten van het weidse landschap vanaf de balustrade, werd een glaas-
je frisdrank genuttigd. Daarna werd een enkel bekend puntdicht
geciteerd:

'Weer nieuwe maan, riep Jochem
'k wou wat geven, zoome iemand zei
waar al die ouwe bleven!
Da's klaar genoeg, sprak koster Jan
Ze slaan er starren van!'

Tenslotte zong men gezamenlijk het in onze streek nog bekende
lied van Staring: 'Sikkels klinken, sikkels blinken'. Het was een
mooie, welbestede avond.
Dit is een geschikt moment om nog iets over het Staringproject te
vertellen:
'Langs Starings Wegen' is de titel van het fraaie boekwerkje dat is
verschenen als resultaat van het Staringproject. Geschreven,
samengesteld en vormgegeven door Steven van Campen. De
bewegwijzerde fietsroute en de drie wandelroutes worden erin
beschreven, naast historische feiten en er zijn foto's in afgebeeld.
De wandelroutes bevinden zich in Almen, Lochem en Vorden en in
diezelfde plaatsen is een kunstobject geplaatst van de beeldhouw-
ster Toos Gipman. Een gestileerde boom met aan de ene kant
dichtregels van Staring en aan de andere kant die van Steven van
Campen.
Op 11 juni 2005 is het Staringproject in de kerk van Almen gepre-
senteerd. Een zeer gevarieerd programma bood de vele genodigden
en belangstellenden een boeiende middag. De sprekers: wethouder
M. Eggink-Meuleman namens de gemeente Lochem, de heer
G. Bomers over de dichter Staring en de heer J. Fonhof namens
het Staringinstituut, werden afgewisseld door Steven van Campen,
die het 'Herdenking' van Staring en het gedicht 'Herkenning' van
eigen hand declameerde, door pianomuziek van mevrouw A. Althof
en door de Almense Zangvereniging 'Vocaal', die het lied 'Ik ben
uit Gelders bloed' en de cantate 'De Hoofdige Boer' ten gehore
bracht. Dit alles werd deskundig geregisseerd door ceremonie-
meester Bert Brand. Jennine Staring kreeg tenslotte het eerste
exemplaar van het boekje overhandigd en daarna werd het beeld
in de theetuin van de Hoofdige boer onthuld. Het beeld was inge-
pakt in roggeschoven en met behulp van een heuse sikkel werden
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de touwtjes doorgesneden. En ..terwijl de halmen van het beeld gle-
den, zong het koor 'Sikkels klinken, sikkels blinken' ...
Hierna werd de Staringexpositie in de Staringzaal van Hotel De
Hoofdige Boer geopend. De expositie met veel historisch materiaal
van het Staringinstituut, van de familie Staring van De
Wildenborch, van het Waterschap van Rijn en IJssel en anderen,
trok veel belangstelling. Veel vrijwilligers, van zowel het Staring-
instituut als VVV's en met name ook van de Oudheidkundige
Verenigingen, zorgden daarbij als gastvrouw/gastheer voor de sur-
veillance en uitleg en voor hand- en spandiensten.
'Langs Starings Wegen' is een langlopend project. In het boekje zit
een map waarin ieder jaar inlegvellen met nieuwe acties, bijv.
arrangementen, exposities op andere locaties, gestopt kunnen wor-
den.
Er is een dvd gemaakt met impressies van het landschap 'langs de
wegen', een bezoek aan de tuin van De Wildenborch, een impressie
van de presentatie in de kerk en daarbuiten en een volledige weer-
gave van de cantate 'De Hoofdige Boer'.
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Aan kinderen is ook gedacht. In het boek staat een kinderverhaal
van J ennine Staring en er is een bouwplaat van de koepel van
Staring.
Het boek 'Langs Starings Wegen' is verkrijgbaar bij de VVV's in
Lochem, Gorssel en Vorden. In Lochem is ook de dvd te koop.

Stadswandeling Deventer ..
Op zaterdag 30 juli 2005 verzamelde:r;t we ons met 43 leden bIJ h~t
gemeentehuis aan het Grote Kerkhofm Devente:: vo?r een rondlei-
ding met als gids Henk van Baalen. De regenbuien m de nacht en
morgen deden het ergste vrezen, maar 's middags waren de weer-
goden ons gunstig gezind: zon en een aangename ~emperat1:lUr.Op
zijn meeslepende, boeiende en van humor voorziene manier van
vertellen, voerde Henk ons door stukjes van oud Deventer, waar-
van velen het bestaan niet wisten. Zijn heldere stem zorgde er
voor, dat niemand van deze grote groep ook maar iets van zijn ver-
haal hoefde te missen. Begonnen bij de voormalige Latijnse School
aan het Grote Kerkhof en, na ongeveer twee uur wandelen en
luisteren, geëindigd bij het geboortehuis van. Rutger Jan Schi.m-
melpenninck aan de Brink, konden we terugzien op een prachtl~e
middag. Uit de reacties van de deelnemers bleek, dat de excursie-
commissie in de toekomst nog een wandeling door een ander deel
van oud Deventer in haar programma moet opnemen.
Voor de geïnteresseerde lezer: in het kader hiervan is het boek
'Beeldend Deventer', geschreven door H.J. van BaaIen e.n
H.J.M. Oltheten een aanrader. Het in 1998 geschreven boek IS
helaas uitverkocht, maar bij een van de Deventer antiquariaten
nog wel eens te koop.
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EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN EEFDE (2)
De Rustoordlaan-l

H.J. Jansen op de Haar

Toen in 1889 een nieuw hotel werd gebouwd aan de Rijksweg van
Zutphen naar Deventer, kreeg het de naam 'Rustoo~d'. Officieel
heette de rijksweg 'Koninklijke weg van Gronmgen naar
Nijmegen.' Deze naam is vastgest.eld in de beschrijvin.g van deze
weg, die wijlen de heer Henk Rol m het gemeentearchief aantrof.
'Op 15 juli 1817 heeft De Staatscommi~sie tot d~ Wegen,. onder
meerderen noodig geoordeeld de redactie van drie verschillende
staten, in welke alle wegen, van welken aard dan ook, respectieve-
lijk gebragt zullen worden, binnen deze provincie.
De eerste der staten zal bevatten de Koninklijke wegen. De twee-
de: de groote Heerewegen of Heerbanen. De derde: ~e Dorp~-,
markt- en buurtwegen. Ten einde deze staten zoo volledig mogelijk
te maken wenscht de Staatscommissie door de lokale kennis van
de Plaatselijke Besturen zich voorgelicht te zien, en het is ten .die?
einde, dat deselve bij den Heere Burgemeester van Gorssel ~nvl-
teert, en zich op Vrijdag den 1 Augustus a.s. ten 12 uren te WIllen
sisteren in "Den Hollandsehen Tuin" te Zutphen voor den Heere
A.P.A.C. van Den Borch, van Verwolde, lid van de Staatscommissie
voornoemd, ten einde omtrent de wegen, in zijn Ed. Gemeente
aanwezig of dezelve doorkruissende de ophelderingen te geven,
welke alsdan worden verzocht. D.d. 1 aug. 1817. Opgave van de
onderscheiden wegen in de gemeente Gorssel aanwezig:
1. De Koninklijke Weg, beginnende bij de Wittenbrug voor
Zutphen, lopende langs de Laatste Stuiver, de Blaauwe Schuit, de
erven Enzink en Altena door den Eefschen Enk, het Eefsche en
Gorsselsche veld, door het dorp Gorssel, het Gorsselsche en
Epserveld, voorbij het erve Holterman, door den Epser Enk, la.ngs
Withagen (alwaar een handwijzer staat), de Herberg Den Pes~.mk,
het erve Brinkman door een straat De Koesteeg, VOOrbIjde
Herberg het Spirmewiel over de Epserweerd tot aan het Koerhuis
voor Deventer.'
Tot zover de beschreven Koninklijke weg in het jaar 1817. De
andere wegen laten wij nu buiten beschouwing; deze komen te zij-
ner tijd wel in publicatie. De beschreven weg was ons verder wel
duidelijk; we hebben aangenomen dat met 'de Witten?rug' de brug
werd bedoeld over de Polbeek vóór de Zeven heuveltjes. Het bleef
echter een raadsel waar we de Blaauwe Schuit moesten zoeken,
maar ook dat raadsel moest zijn geheim prijs geven.
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1Laatste Stuiver
2 Veelzicht
3Dennenbosch
4 Schoonoord
5Wolzak

6 Het Haar
7 't Spijek
8 Brugbeek
9 Haveke
10Kokstraat Kaart EefdeKadaster 1832
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Het gemeentelijk gedeelte van de Rustoordlaan werd in 1817 aan-
gemerkt als een 'Heerenweg' en werd als volgt beschreven:
'De weg van Zutphen op Laren schietende uit de gemelde Konink-
lijke weg bij de Blaauwe Schuit te Eefde, lopende langs Den
Dennenbosch, den huize Den Boedelhof, voorbij de Eefsche molen,
door het Eefsche en Almensche veld, voorbij Beumersplaats, Het
Koersel, de herberg Den Stop, door het Harfsche veld en Den
Scheggertdijk, langs het erve Lebbink tot aan Dochteren (Laren).'
Er werd ook nog een tweede weg genoemd:
'Bij de Eefsche molen schiet uit deze weg een tak of weg, die ook
voor een Heerenweg wordt gehouden op de buurschappen Harfsen
en Oolde, voorbij het erve De Poorte, Den Hulze, door het Harfse
veld, over De Hoentis brug, langs De Harfse Capelle, door Den
Harfsen Enk, voorbij het erve Klein Mensink en Braakhekke, door
het Harfsense veld, nog op De Plumpe naar Oolde.'
De hiervoor genoemde wegen naar Dochteren (Laren) en naar
Oolde verlieten de Koninklijke weg bij de Blaauwe Schuit. Uit een
overlijdensakte was ons gebleken dat Albert Hietbrink op
18 augustus 1819 was overleden en woonde op het erve Het Walle.
De naaste buren waren Hendrik Berendsen van de boerderij De
Wolzak en Berend Jansen. Na veel gezoek bleek dat de Blaauwe
Schuit identiek was aan het erve Het Walle. Na afbraak van Het
Walle is daarvoor in de plaats 'Schoonoord' gebouwd, dat nog
steeds aanwezig is. Het huis is in 1884 gebouwd door
J. van Berenstein uit Amsterdam en in 1899 gekocht door de
weduwe Wunderink van de Laatste Stuiver, die het huis heeft
bewoond met haar zoon G.M. Wunderink. Hij was kastelein van
de Laatste Stuiver en is daar gestorven in 1931. Aan hem heeft
Eefde het Wunderinkpark te danken.
De scheuter van de marke Angeren was in 1770 de landbouwer
Lebbink. Hij exploiteerde Het Walle of de Blaauwe Schuit als café.
De Rustoordlaan bestaat uit twee delen, het deel vanaf Huize
Dennenbosch tot aan de rijksweg is het gemeentelijk deel
(Heerenweg), en het rijksdeel tot aan het Twentekanaal als
Koninklijke weg.
De bewoning van de Rustoordlaan is nogal verschillend van bouw.
Beginnend bij huize Dennenbosch bestaat de bebouwing aan de
linkerkant uit villabouw en aan het eerste deel aan de rechterkant
uit burgerwoningen. We vinden in 1832 Dennenbosch op de kadas-
terkaart vermeld: in 1812 was het nog een daghuurderswoning.
Het werd bewoond door Gerrit Jansen, die gehuwd was met
Berendje Holmers. Als eigenaar wordt vermeld A. Wijnveld, koop-
man, wonende op huize Veelzicht.
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Dennenbos is vóór 1860 verbouwd en werd daarna bewoond door
J.A. van Hasselt, die in de gemeente Gorssel als burgemeester
was benoemd. Op 14 oktober 1860 nam hij met zijn echtgenote
zijn intrek in genoemde woning. De woning was omgeven door een
groot dennenbos. In 1868 verhuisde het gezin naar huize Delta,
ook gelegen aan de Rustoordlaan. Het gezin is in 1872 vertrokken
naar Apeldoorn. In Dennenbosch is daarna het gezin van
L.L. Klein komen wonen, dat in 1871 weer vertrok naar de
gemeente Bathmen.
De binnenzijde van de driehoek RustoordlaanJSchoolstraat
/Dr. J. van de Hoevenlaan was in 1832 nog niet bebouwd of
bewoond. Aan het begin van de Rustoordlaan stond Dennenbosch
en tot aan Huize Veelzicht stonden nog geen woningen. Dwars
door de genoemde driehoek liep vanaf de hoek bij Dennenbosch de
Kokstraat linea recta naar de boerderij 't Meyerink. Na de krui-
sing van de Dr. J. van de Hoevenlaan, ging het over de gronden
van 't Eyink en 't Have naar 't Meyerink. 't Eyink werd toen ook
Wolzak genoemd en was in die tijd eigendom van J.A. de Vuller,
burgemeester van Gorssel. Deze boerderij was voorzien van een
'heren'kamer. Deze kamer werd gebruikt als gemeentesecretarie
door de burgemeester. De eerste burgemeester J.J. de Vuller was
in 1811 benoemd, maar woonde in Zutphen. Pas omstreeks 1836
liet J.A. de Vuller de boerderij verplaatsen in zuidwestelijke rich-
ting. Deze boerderij bleef de naam Wolzak houden. Op de plek van
de afgebroken boerderij kwam toen de villa De Wolzak te staan,
waarin de heer J.A. de VuIler zijn intrek nam.
We willen nu terugkeren naar de eerder genoemde driehoek die
helemaal onbebouwd was en bepoot met dennen. Het terrein was
verdeeld in drie stukken, een deel lag tussen de Rustoordlaan en
de Kokstraat. De eigenaar hiervan was J. Willemsen. Het mid-
dengedeelte was van De VuIler en het noordelijke deel was in bezit
van G.M. Enserink van 't Have. (De spoorlijn van Zutphen naar
de 'Pruisische grens' was er nog niet; die kwam pas na 1865.)
Aan de buitenzijde van de driehoek liep een smalle strook grond of
singel, die een afzonderlijke eigenaar had. Aan de oostzijde van de
Schoolstraat, vanaf Dennenbosch, was deze singel eigendom van
A. Wijnveld Jzn. Aan de noordkant, dichtbij de Rijksweg, lag Het
Haveke. De eigenaar hiervan was H. Huetink, net als Wijnveld
koopman van beroep.
De bermstrook aan de noord- en zuidkant van de Rustoordlaan
was eigendom van A. Wijnveld Jzn.
De bermstrook aan de oostkant van de Dr. van de Hoevenlaan of
rijksweg, was eigendom van Huetink. Aan de westkant van de weg

13

waren de eigenaren van de aansluitende grond, vanaf 't Spiek: de
boer van het Spiek, B. Jansen, in zuidelijke richting gevolgd door
G.M. Enserink van 't Have. Daarna tot aan Schoonoord was eige-
naar H. Huetink. Vanaf Schoonoord was eigenaar A. Wijnveld
Jzn., die ook Schoonoord in bezit had. Verder langs de rijksweg of
de Koninklijke weg was de berm of singel van H. Huetink. In de
marke Angeren waren H. Braakman en J. Willemsen eigenaar
van de boerderij Brinkman. Tot aan de grens met Zutphen
(Polbeek) was de berm of singel bezit van de eigenaren van Het
Zuur.

We hebben uit het kadaster in 1832, voor zover het leesbaar was,
de bestaande huizen en boerderijen overgenomen: Dennenbosch,
Veelzicht, Het Haveke, 't Spiek, Het Have, Wolzak of Eyink,
Schoonoord, Delta, De Laatste Stuiver en Het Zuur, 't Meyerink,
't Hungerink en richting Klaphek, Brinkman.
Om een idee te krijgen wanneer tot bouw van woningen is geko-
men, hebben we de Rustoordlaan als uitgangspunt genomen en
zijn tot de conclusie gekomen dat er vóór 1860 geen woningen
waren en dat de eerste woningen ongeveer tussen 1870-1880 zijn
gebouwd. We nemen de 'even' kant vanaf de kapper. Het is niet
doenlijk alle inwoners op te noemen die gewoond hebben op de ver-
melde huisnummers. We willen volstaan met vermelding van de
eerste bewoner met datum en de bewoner die in 1951 aanwezig
was.
Rustoordlaan:
2 1 april 1913 M.Noordhoek 1951 D.J. Brokken
4 28 oktober 1912 A.Hietbrink idem G.J. Nooteboom
6 19juni 1920 J. W.Wilten idem H. Kies
8 3 september 1904 J.W. Hartgerink idem D.W.Meyer
10 13juli 1889 D.Hartgerink idem F.C.J. Hartgerink
12 11maart 1906 J.L. Thiel idem J.L. Thiel
14 16 december1908 C.Addink idem AF. Wiegman
16 8 augustus 1888 J. Hendriks idem vervallen
16 1 november 1887 A Starink idem H.J. Kraassenberg
18 1 november 1897 Van Esbroek idem R.H.Weenk
20 5 augustus1870 AJ. van Schoten idem D.A Naafs
22 2 augustus 1920 G.W.J.Jansen idem J.W. Jansen
24 23 november 1888 G.J. Jansen idem thans garage
26 20juli 1888 H. Bouwmeester idem thans garage
28 20juli 1888 W.Brandes idem H.W.J.Karssing idem
30 14mei 1906 A Huisken idem A Huisken
32 2januari 1906 F.W.Reis idem W.H.Huisken
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34 19oktober 1906 G.Addink idem W. H. Klein
Bronsvoort

idem T. KleinBronsvoort
idem H. Zwarteveen

(Koetshuis)

36 idem C.Addink
38 15november1906 M.van Eck

De geschiedenis van dit stukje Eefde wordt vervolgd in het volgen-
de Markenboek.

Grintweg Eefde
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MIJN OPA...

Werkgroep genealogie

Naar aanleiding van het artikel van H.J. Jansen op de Haar 'een
oude wandeling opnieuw verteld', Ons Markenboek, 23e jaargang
nr. 1 (januari 2005), kregen we een reactie van mevrouw
G. Jimmink-Onstenk.
In het genoemde artikel wordt op pagina 28, 29 en 30 gesproken
over Jan Willem Onstenk, bewoner van het boerderijtje het
Nuttelerven. Huidig adres: G. Slagmanstraat 8. Jan Willem
Onstenk is de grootvader van mevrouw Jimmink. Ze is nog in het
bezit van enkele foto's van hem.

Opa Onstenk werd geboren op 10 juli 1877 in Gorssel. Hij kreeg
de voornaam Jan Willem. Hij was zoon van Steven Onstenk, dag-
loner, geboren op 22 november 1833 in Hengelo (G) en zijn vrouw
Gerritje Bannink, geboren op 17 januari 1845 in Vaassen. Steven
Onstenk en Gerritje Barmink waren op 25 maart 1875 in Gorssel
getrouwd. In dit gezin werden vijf kinderen geboren, te weten:
zoon Jan Willem, geboren 18 juli 1877 (de opa); dochter Johanna
Gerritdina, geboren 29 maart 1879; zoon Karel, geboren
20 november 1881 (jong overleden: 3 maart 1896); dochter
Gerarda Johanna, geboren 6 september 1883; dochter Jantje,
geboren 26 december 1885.
Het gezin van Steven Onstenk woonde op het boerderijtje
genaamd 't Zand in Gorssel- nu beter bekend als 'Ooievaarsdorp',
Eefdese Enkweg 5.
De oudste zoon Jan Willem Onstenk (de opa), is tot zijn huwelijk
blijven wonen op zijn ouderlijk huis. Daarna is hij bij zijn schoon-
moeder in Harfsen ingetrokken: in het kleine boerderijtje aan de
rand van de Gorsselse Heide, Het Nuttelerven (ook wel geschreven
als Lutteleveen).

De huwelijksakte van opa Jan Willem en Anna Hendrika Palsenberg
luidt als volgt:

'Heden, den negenden Maart negentienhonderd-zeven, zijn voor
mij, ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Gorssel,
in het gemeentehuis verschenen ten einde een huwelijk aan te
gaan: Jan Willem Onstenk, oud negen en twintig jaren. Van
beroep landbouwer, geboren te Gorssel en wonende in Gorssel.
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Meerderjarige zoon van Steven Onstenk, landbouwer, wonende te
Gorssel en van Gerritjen Bannink, overleden en Anna Hendrika
Palsenberg, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren te
Harfsen en wonende in Harfsen, gemeente Gorssel. Meerderjarige
dochter van Hendrik Willem Palsenberg, overleden en van
Henders Weernink, zonder beroep, wonende in Harfsen.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben alhier zonder stuiting
plaats gevonden op Zondagen den vierentwintigsten Februari en
de derden Maart dezes jaars.
De vader des bruidegoms en de moeder der bruid alhier tegen-
woordig verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk.
Nadat de comparanten hebben verklaard elkander aan te nemen
tot Echtgenoten en getrouwelijk alle de plichten te zullen vervul-
len, door de wet aan den Huwelijksen staat verbonden, is door mij,
in de naam der wet verklaard, dat zij door het huwelijk met elkan-
der zijn verenigd.
Gedaan in tegenwoordigheid van Goossen Albertus Roerdink, oud
drie en zeventig jaren, van beroep zonder, wonende te Eefde.
Engbert Jan Scheuter, oud drie-endertig jaren, van beroep land-
bouwer, wonende te Gorssel, behuwd broeder des bruidegoms.
Teunis Smeenk, oud negen en twintig jaren, van beroep landbou-
wer, wonende te Harfsen. Albert Jan Berkenbosch, oud vieren-
twintig jaren, van beroep kleermaker, wonende te Almen, behuwd
broeder des bruidegoms, waarvan ik de akte dubbel opgemaakt en
na voorlezing, met de comparanten en getuigen, hebben getee-
kend, verklarende dat de moeder der bruid geen schrijven te heb-
ben geleerd.
J.W.Onstenk
A.H. Palsenberg
S.Onstenk

G.W. Roordink
E.J. Scheuter
T. Smeenk
A.J. Berkenbosch

O. van Wassenaar

Uit voornoemd huwelijk is op 13 januari 1908 zoon Steven
Hendrik Onstenk geboren. (Hij is op 3 maart 1956 overleden).
Steven trouwde op 5 mei 1934 met Gerritdina Wassink, geboren
op 13 oktober 1913. In dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
Jan Willem, geboren op 8 september 1935 te Gorssel; Gerritjen,
geboren op 7 juni 1937 te Gorssel; Anna Hendrika, geboren op
15 december 1944; Gerdina Hendrika, geboren op 5 juni 1953.
Opa Jan Willem Onstenk is op tweeënnegentigjarige jarige leeftijd
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overleden (op 5 oktober 1969). Hij heeft tot zijn dood bij zijn
schoondochter en kleinkinderen op het Nuttelerven kunnen blij-
ven wonen.
Opa Onstenk had erg veel verstand van bijen. Deze kennis had hij
meegekregen van zijn inwonende, ongetrouwde zwager. Deze was
een verwoed bijenhouder, zoals op bijgaande foto zichtbaar is.
Uit informatie van G. Jimmink-Onstenk blijkt dat Jan Willem
Onstenk bij de gemeente niet alleen wegwerker/voorman was,
maar ook buitengewoon gemeenteveldwachter, zoals blijkt uit
onderstaand proces verbaal.

Proces-verbaal
Den twaalfden Januari negentienhonderd vier en twintig, des
morgens omstreeks tien uur, heb ik Jan Willem Onstenk, wegwer-
ker en tevens Buitengewoon Gemeente veldwachter der Gemeente
Gorssel, wonende in de buurtschap Harfsen in genoemde gemeen-
te, geconstateerd dat:
Hendrik Lammers, geboren te Zutphen den 2e April 1892, van
beroep voerman, wonende te Zutphen, Laarestraat No 82, in de
gemeente Gorssel op den openbaren kunstweg van Zutphen naar
Laren in de buurtschap Almen, welke weg voorkomt op Ligger A.
der wegen en voetpaden, als geleider van een paard gespannen
voor een vierwieligen wagen eenige zakken met rogge vervoerde.
Bij onderzoek op den wagen telde ik 20 zakken met rogge met een
gezamenlijk gewicht van 1400 kilo. Genoemde wagen had een
wielbreedte van 10 centimeter.
Aangezien alle verharde wegen in de gemeente Gorssel met ingang
van 12 januari 1924, volgens besluit van Heeren Gedeputeerde
Staten d.d. 21 November 1922 no 198 (Provinciaal 143) in aanslui-
ting op artikel 47 punt C. van het Reglement op de wegen en voet-
paden in Gelderland, wegens invallende dooi weder gesloten en
nog niet weder geopend waren: heb ik genoemde Lammers zijn
wagen tot aan 750 kilo doen afladen en hem aangaande zijn over-
treding Proces-verbaal aangezegd. Genoemde Lammers verklaar-
de mij, niet te hebben geweten dat de weg voor zwaare vrachten
gesloten was.
Er is hiervan opgemaakt dit Proces-verbaal, op den ambtseed bij
den aanvang mijner bediening afgelegd en geteekend.
Gedaan te Gorssel, den 13 Januari 1924
J.W. Onstenk

Uit dit verslag blijkt dat er in de vroegere gemeente ~4rssel veel
functies te combineren waren.
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Wegwerkzaamheden,
circa 1935
Tweede van links
Jan Willem Onstenk,
geheel rechts lantaarn-
opsteker Van de Kamp
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JEUGDHERINNERINGEN

H.J. Jansen op de Haar

moest ik toch het antwoord schuldig blijven. "In uw geval", zo ver-
klaarde ik, "kunt u beter eerst het artikel lezen dat de heer Jan
Harenberg indertijd heeft gepubliceerd. Ons archief in het
Richtershuis heeft misschien nog wel een oud kaartje waarop een
en ander is na te gaan." Uit mijn eigen waarneming weet ik dat
het weiland voor Huize Den Dam vroeger een grote vijver of kolk
bevatte, maar geen oprijlaan richting Voorsterallee.
De heer van Den Dam was in vroeger tijden tevens kerkmeester
van de kerk te Warnsveld. Als hij ter kerke ging zal hij wel
gebruik hebben gemaakt van een rijtuig en zal dan wel de weg, die
tegenwoordig Damlaan heet, hebben genomen. De Damlaan komt
uit bij de boerderij Slagboom aan de Kapperallee. Via de
Kapperallee kon hij dan over de Kapperbrug de Berkel passeren.
Er was wel een kerkpad vanuit Eefde naar Warnsveld, maar dat
was alleen via een vonder over de Berkel begaanbaar en dus niet
geschikt voor koetsen. Een antwoord op de vraag was dus niet te
geven. Wel schoot mij een jeugdherinnering te binnen uit de tijd
dat ik bij Den Dam wandelde, naast de kinderwagen, met mijn
moeder. Ik was toen een jaar of vier, vijf en had aan mijn moeder
gevraagd waar de kindjes toch vandaan kwamen. "Uit de kikker-
sloot bij Den Dam", had mijn moeder geantwoord en toen we daar
dus wandelden wees ze op de grote kolk in het weiland voor Huize
Den Dam. "Kijk maar goed", zei mijn moeder: "tussen de water-
plantjes groeien de kindertjes en als zij zijn uitgegroeid, komt de
ooievaar die ze meeneemt en bij een vader en een moeder brengt."
We woonden in de Kapperallee en het was voor mij een heel begrij-
pelijk verhaal. Ongeveer vijfentachtig jaar geleden stonden daar
geen bomen, maar was er een grote kolk die naar ik meen, in ver-
binding stond met de gracht van Den Dam en in zuidelijke rich-
ting met de Polbeek.
Dit overdenkend heb ik de vragensteller geantwoord dat er - mijns
inziens - nooit een oprijlaan of zichtlaan in dit weiland is geweest.
Ook de heer van Den Dam zal zijn baby's hebben gekregen uit
deze vijver! Daarom zal hij niet zo dom zijn geweest deze kweek-
vijver te vervangen door bomen.
Zo heb ik de vragensteller letterlijk en figuurlijk met 'een kluitje
in het riet gestuurd'.
Achteraf bezien was mij wel bekend dat er een kaartje bestond uit
de achttiende eeuw, waarin De Boedelhof, De Voorst en Den Dam
werden vermeld met de verschillende verbindingslanen. Daarop
stond wel een rij bomen vanuit de Damlaan aan de oostkant van
het weiland, maar deze ging niet verder dan het pad dat vanuit de
Damlaan naar Zutphen ging. (Het pad waaraan nu een manege en

Zo nu en dan word ik wel eens gestoord door het rinkelen van de
telefoon. Heel vaak komt direct al de aap uit de mouwen zegt de
beller eerlijk: "Van het gemeentehuis kreeg ik uw telefoonnum-
mer, vandaar dat ik de vrijheid heb genomen om u te bellen."
Meestal komt er dan een vraag over een naam van een boerderij of
over iets wat er in het verleden moet zijn gebeurd. In veel gevallen
zijn het eenvoudige vragen waarop ik dan antwoord kan geven,
maar niet altijd is mijn parate kennis toereikend. Er zijn soms ook
vragen van bellers die menen dat je alles weet, maar ik heb niet op
iedere vraag een antwoord. In die gevallen verwijs ik dan ook naar
ons Richtershuis in Harfsen, zodat de beller via ons archief kan
proberen een antwoord te krijgen op zijn vraag.
Zo'n vraag kreeg ik laatst te beantwoorden, die luidde als volgt:
"Weet u ook of er in het verleden voor Huize Den Dam een oprij-
laan of zichtlaan heeft gelegen die in zuidelijke richting naar de
Voorsterallee ging? Hoewel ik daar ter plaatse goed bekend ben,

Een aantal jaren geleden heeft de eigenaa van den Dam gemeend toch een
zichtlaan te moeten aanleggen door het weiland. Toch is dit niet bedoeld als
verbindingsweg met de Voorsterallee, want deze laan houdt op bij de weg
langs de manege, die als verlengde Damlaan in Zutphen uitkomt.
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het Padvindershuis ligt.) Voor zover mij bekend is er geen rij
bomen in de richting van de Voorsterallee.
Van het pad dat vanuit de Damlaan richting Zutphen ging, weet
ik mij nog te herinneren dat dit het schoolpad was van mijn broer,
die drie jaar ouder is en die in 1918 per fiets naar school ging in
Zutphen. Hij kruiste dan het Kerkpad, ging langs meidoornheggen
en kwam op de Poffersdijk bij de huizen van het 'Lindeboompje' en
het huis van horlogemaker Rikkert. Via de Oostveensebrug kwam
hij in de Kastanjelaan, nu Weg naar Laren, op de Deventerweg.
Via de Nieuwstad en Lieve Vrouwestraat kwam hij bij de
Tengnagelshoek, waar de school stond.
Er mochten geen fietsen op het schoolplein komen, dus had mijn
vader bij zadelmaker Ensink op de Nieuwstad een tussenstation
gevonden waar de fiets mocht worden gestald. Daar kon mijn
broer tussen de middag overblijven. Toen mijn broer de weg alleen
kon fietsen, werd hij door mijn moeder 's morgens op zijn fiets
geholpen en ging hij door de Damlaan richting Zutphen. Op de
Nieuwstad werd hij opgevangen door de oude heer Ensink, die
naast hotel Spaan zijn zadelmakerij en winkel had. In die winkel
stond een levensgroot opgezet paard.
In het begin had mijn broer wel eens wat moeite met het op- en
afstappen en daarom stond de heer Ensink om kwart voor negen
uit te zien of hij hem nog moest helpen en om vier uur werd hij
behulpzaam op zijn fietsje gezet op weg naar huis.
Mijn moeder gaf mijn broer de boodschap mee: "Denk aan de paar-
den op de Nieuwstad." In 1918 waren er bijna geen auto's op de
weg en werd er gewaarschuwd voor de paarden van de cavalerie-
kazerne op de Nieuwstad. Deze was gevestigd in het oude
Ysendoornklooster. Aan de overkant lag de manege. Het was daar
iedere morgen een drukte van belang als de paarden werden
gerost. Deze stonden met ringen aan de muur op de Nieuwstad en
in de Ysendoornstraat.
Je kunt je deze schoolweg in deze tijd haast niet meer voorstellen:
dat een jongen van zes jaar alleen van de Kapperallee naar
Zutphen kon fietsen. Waar nu de verkeerslichten op de Nieuwstad
het verkeer regelen stond de oude kazerne (op de plek waar nu
Het Baudartius College is). Op de Nieuwstad kun je geen been
meer trekken vanwege de geparkeerde auto's. De oude heer
Ensink zou nog eens even moeten kunnen kijken naar zijn "olde
Niestadspoorte" zoals hij de Nieuwstad noemde. Toen zei hij om
acht uur tegen zijn vrouw: "Help mie onthollen da 'k Jan uut het
kolde ende neet vergeet", - zo noemde hij mijn broer die zover
moest fietsen door elk jaargetij. Drie jaar later ging ik zelf naar
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school, maar de schoolweg liep toen vanuit de Almense Binnen-
weg. Onze ouders waren inmiddels verhuisd naar Jachtlust. De
schoolweg ging vanuit de Binnenweg via de Voorsterallee. Als ik
nu per auto door de Voorsterallee kom, denk ik nog vaak aan de
tijd terug, aan de vele kilometers die we hebben gefietst naar
school en werk. Ik denk nog steeds dankbaar terug aan de mooie
schoolweg uit onze jeugd.

"

Op dit oude kaartje (detail van een kaart van J.H. Hottinger uit 1783) is dui-
delijk te zien waar in die tijd de lanen liepen van het Velde, De Voorst, Den
Dam en de Boedelhof Vanuit Eefde was de Berkel alleen te passeren met een
rijtuig via de Kapperbrug. Het kerkpad gaf toegang voor voetgangers tot het
vonder over de Berkel.
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GEVELSTENEN (17)

Werkgroep genealogie

Aan het begin van de Harfsensesteeg staat rechts, een eindje van
de weg, boerderij Peppelenbosch. De huidige bewoners zijn Bertus
en Willemien Brummelman. Zij zijn inmiddels de derde generatie
Brummelman die hier boert.
Op de vraag op welke naam de initialen HIE 1835 in de gevel-
steen duiden antwoordt Bertus dat ze afkomstig zijn van Hendrik
Jan Ebbink. De letter J wordt hier als een I geschreven.
De boerderij is in 1835 uitgebreid met twee gebinten. Inwendig is
dit nog te zien. De voorste oudste gebinten zijn van eikenhout en
de achterste gebinten zijn van peppelhout. In de voorgevel is nog
te ontdekken dat het voorhuis later is omgebouwd tot een dwars-
huis. Aan de rechterkant van het huis is nog de vierkante uitbouw
te zien van het vroegere karnhuis.

Sinds wanneer staat er al een boerderij op deze plaats?
Dit is niet helemaal duidelijk. In de verpondingslijst van Kreynck
uit 1646, op basis waarvan jarenlang belasting werd geheven,
wordt in de marke Eefde Peppelenbosch niet genoemd als huis,
maar wel als familienaam. Henriek op den Peppelenbosch is vol-
gens deze lijst eigenaar van een plaatsje De Coppele.
De Coppele wordt vermeld tussen de veel grotere gewaarde plaat-
sen Uyterinck en Ten Barge, die al langer in deze buurt bekend
zijn. Uit de kaart in het boekje Boerderij- en Veldnamen in
Gorssel blijkt dat nog steeds een weiland hier in deze buurt de
Koppels wordt genoemd. De weide ligt dicht bij het naburige boer-
derijtje Bellert (of Belte), dat ook al wordt vermeld in de lijst uit
1646.
Onopgelost blijft of het plaatsje De Coppele verdwenen is of dat de
boerderij naam later veranderd is in Peppelenbosch. In ieder geval
is de familienaam Peppelenbosch in 1646 al aanwezig in deze
buurt.

Waar kunnen we meer vinden over de naam Peppelenboseh?
Oude kerkregisters bevatten een bron van informatie. Deze regis-
ters zijn allemaal uitgeplozen en in boekvorm uitgegeven door de
Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek
(OSGB) Uit onze omgeving zijn deze boeken aanwezig in het
Stads- en Streekarchief in de Spiegelstraat in Zutphen. De Werk-
groep genealogie van de Elf Marken heeft de boeken uit omliggen-
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de plaatsen, zoals Gorssel, Almen, Lochem, Laren, Bathmen,
Bergkerk Deventer (voor Epse), Warnsveld, Vorden en Hengelo
aangekocht, zodat deze in het Richtershuis in Harfsen voor studie
aanwezig zijn.

boek op 19 mei 1791 geboren. In de jaren daarna staan de andere
kinderen Jan Frederik, Catrina en Willem Frederik Peppelen-
bosch in het doopboek.

Eefde behoorde vroeger kerkelijk bij Warnsveld. In de doopboeken,
trouwboeken, lidmatenboeken en overlijdensboeken van
Warnsveld komt de naam Peppelenbos(ch) af en toe voor, maar het
is geen veel voorkomende naam.
Al speurende werd het volgende gevonden:
1e generatie: Op 4 april 1706 staat genoteerd (op Paasschen) dat
Rutger Hendrik Peppelenbos met 26 anderen aangenomen wordt
als lid van de kerk. Zijn dochter J enneken Peppelenbos wordt in
1730 met Pasen met een groep van elf personen aangenomen.
2e generatie: In het trouwboek staat dat dezelfde J enneken
Rutgers Peppelenbosch, de dochter van Rutger Peppelenbos en
Aeltien Gerrits, in 1737 trouwt met Jan Roelofsen Aesink uit
Almen. .
In het doopboek volgen we nu het pasgetrouwde stel.
3e generatie: Op 27 januari 1738 is geschreven: Jan Roelofsen en
Jenneken Peppelenbos een s.(zoon) Rutger. Op 5 april 1739 is
geschreven: Jan Peppelenbos en Jenneken een s. Roeleff.
Opvallend is dat Jan bij zijn trouwen en bij de doop van zijn kinde-
ren wisselende achternamen heeft. Hij wordt achtereenvolgend
Aesink, Roelofsen en Peppelenbos genoemd. Dit gebeurt tot 1800
heel veel. Men neemt vaak de naam over van de boerderij waar
men gaat wonen. Napoleon brengt hier rond 1800 verandering in.
Iedereen moet een vaste naam aannemen.
Zoon Rutger trouwt met Fenneke Nijenhuis. Hij trouwt omstreeks
1760 of wat later, want op 1 maart 1765 wordt hun zoon
Fredericus Alexander gedoopt in Warnsveld. Van deze jaren is er
geen trouwboek in Warnsveld te vinden. In het overlijdensboek is
geschreven dat op 25 november 1789 de vrouw van 'Rut'
Peppelenbos is overleden. Binnen twee maanden hertrouwt
Rutger. Volgens het trouwboek is Rutger, weduwnaar van
Fenneke Nijenhuis, al op 16 januari 1790 ondertrouwd in
Warnsveld en daarna, op 21 januari 1790 in de Nederlands
Hervormde kerk in Zutphen getrouwd met Hendrika Smijtink.
Opvallend is dat Rutger en zijn broer Roelof pas in 1792 en 1794
belijdenis doen in de kerk. In het lidmatenboek bladerend valt op
hoeveel mensen in de tijd van de Franse bezetting belijdenis doen.
4e generatie: De oudste dochter uit Rutgers tweede huwelijk,
Willemyna Peppelenbosch, wordt volgens het Warnsveldse doop-

Na 1811 bevat de Burgerlijke Stand een schat aan gegevens
In 1811 wordt door keizer Napoleon de burgerlijke stand inge-
voerd. Het bevolkingsregister wordt vanaf die tijd bijgehouden
door de burgerlijke gemeente. Voor Peppelenbosch moeten we dan
naar de gemeente Gorssel.
Gegevens vanaf 1811 kunnen worden gevonden in aparte geboor-
te-, huwelijks- en overlijdensregisters, die op naam en jaar zijn te
raadplegen.
Door de werkgroep archiefonderzoek van De Elf Marken is voor de
gemeente Gorssel een alfabetische lijst per huisnaam gemaakt van
de data van de overlijdensaktes van 1811-1860. In deze aktes zijn
allerlei gegevens te vinden, die van pas kunnen komen tijdens een
genealogische speurtocht.

Bij Peppelenbosch vinden we via deze lijst dat Rutger Azink is
overleden op 30 oktober 1813 op erve Peppelenbosch. In de overlij-
densakte staat dat hij de eheman (echtgenoot) is van Hendrika
Smijtink, dat hij landbouwer was en 80 jaren oud, en de zoon van
wijlen Jan Azink en Jenneken Peppelenbos. Volgens het doopboek
kan hij maar 75 jaar oud zijn geworden. We moeten de mededeling
van de getuigen dat hij 80 jaar was dus maar met een korreltje
zout nemen.

Huwelijk van Willemina Azink met Hendrik Jan Ebbink
Willemina Azink (bij de doop heet ze Willemyna Peppelenbosch)
trouwt op 1 juli 1808 met haar buurjongen Hendrik Jan Ebbink
van boerderij De Pas, die aan de overzijde van de Eefdese beek
ligt. Hij woont daar sinds 1782 of 1783. Hendrik Jan is volgens het
doopboek van Almen op 3 november 1779 in Harfsen geboren en
is de zoon van Roelof Ebbink en Fenneken Meijer. Zijn broer
Gerrit Jan Ebbink is op De Pas blijven wonen. Hij liet in 1842 ook
een gevelsteen plaatsen in het achterhuis van De Pas. Hier woont
nu de familie Aalderink, rechtstreekse nakomelingen van Gerrit
Jan Ebbink.
Hendrik Jan Ebbink en Willemina Azink gaan in 1808 boeren op
boerderij Peppelenbosch.
Ze krijgen vier kinderen, Hendrika Reziena (1809), Roelof (1811),
Johanna Willemina (1815) en Jenneken (1824).
Zoon Roelof, die is geboren op 7 mei 1811 staat nog genoteerd in
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het doopboek van Warnsveld. Twee weken later staat in dit doop-
boek de laatste dopeling vermeld.
Volgens de lijst van de gemeentelijke veetelling uit 1815 bestaat
de veestapel op Peppelenbosch uit twee beesten ouder dan twee
jaar en twee beesten jonger dan twee jaar. Er is nog geen paard
aanwezig.
Op 22 oktober 1830 overlijdt Willemina Azink. In de overlijdens-
akte staat dat zij is geboren op erve Peppelenbosch.

Kadastrale atlas uit 1832
Volgens de gegevens van de kadastrale atlas uit 1832 is Hendrik
Jan Ebbink in dat jaar eigenaar van ruim 15 hectare grond. Deze
atlas met bijbehorende tekst levert heel veel aanvullende gegevens
op over hoe Hendrik Jan Ebbink boerde. Het perceel van het huis
en erf van Peppelenbosch is klein, slechts 960 vierkante meter. De
belasting gebouwd is 21 gulden. Dit wijst op een redelijk huis in
vergelijking met veel andere boerderijen in Eefde. Bijna de helft
van de grond is in gebruik als bouwland. Een gedeelte hiervan ligt
om de boerderij. Ruim vier hectare bouwland ligt in de Eefdese
enk, waar bijna alle boeren uit Eefde bouwland hebben liggen.
Vaak in hele smalle stroken naast elkaar. De ruim vier hectare
weiland ligt voor de helft rond de boerderij. De rest ligt aan de
Eefdese beek. Op de atlas is een weggetje dichtbij boerderij Bellert
te zien waarlangs het vee over eigen grond naar dit weiland aan
de beek kan lopen. In 2005 is dit weggetje nog steeds aanwezig.
Rond de hoek van de huidige Reeverdijk en de Dortherdijk ligt
ruim vier hectare heide. Hier kunnen de plaggen worden gestoken.
In 1835 wordt de deel van de boerderij uitgebreid met twee gebin-
ten. Omdat zijn vrouw al is overleden staat alleen de naam van
Hendrik Jan Ebbink in de gevelsteen vermeld.
Volgens de veetelling van 1840 bestaat de veestapel uit drie run-
deren ouder dan twee jaar en twee runderen jonger dan twee jaar
en een paard ouder dan drie jaar.
De boerderij is dus al wel uitgebreid maar de veestapel is nog
maar weinig toegenomen.

deren: Gerritjen Ebbink, geboren op 6 juli 1845; Hendrik Jan
Ebbink, geboren op 7 mei 1847; Gerrit Jan Ebbink, geboren op
29 juli 1848; Willemina Ebbink, geboren op 7 augustus 1851.
In het gemeentelijke bevolkingsboek van 1860 staat het hele gezin
genoteerd op huisnummer G 164. Er zijn ook nog een dienstknecht
en een dienstmeid in huis.
Waarschijnlijk is het de bedoeling geweest dat een van de beide
zonen op de boerderij zou opvolgen. De beide dochters trouwen
elders.
Dochter Gerritjen trouwt in 1873 met de weduwnaar J.A. Wiltink
in Epse. Dochter Willemina trouwt op 14 april 1877 met Frederik
Bloemendal, geboren 12 september 1845 in de gemeente Diepen-
veen.
In 1879 overlijdt zoon Gerrit Jan en in 1882 overlijdt zoon
Hendrik Jan. Ze waren nog niet getrouwd.
6e generatie: Dochter Willemina Ebbink komt in 1882, samen met
haar man Frederik Bloemendal en een dochter en een zoon, vanuit
Diepenveen terug naar Eefde om op Peppelenbosch te gaan boe-
ren. Ze krijgen in 1886 nog een dochter en in 1892 nog een zoon.
De oudste zoon overlijdt als kind en de jongste zoon Gerrit Willem
trouwt pas op zijn oude dag.
7e generatie: Nadat haar vader in 1899 is overleden trouwt de
oudste dochter Hermina Roeloffina Bloemendal op 2 februari 1900
met Gerrit Willem Brummelman, die op 9 maart 1871 op Het
Kalfster in Almen is geboren. Zij gaan samen boeren op
Peppelenboseh.
Ze krijgen een zoon Frederik (1900) en een dochter Woltera
Hendrika (1903).
Nadat zijn vrouw in 1909 op 30-jarige leeftijd is overleden, her-
trouwt Brummelman met haar jongere zuster Frederika
Willemina Bloemendal. Uit dit huwelijk worden een dochter
Hermina Roeloffina (1912) en een zoon Jan Willem (1913) geboren.
8e generatie: De jongste zoon Jan Willem Brummelman, die is
geboren op 15 juni 1913, neemt het bedrijf over. Hij trouwt op
12 mei 1939 met Willemina Besselink, afkomstig van boerderij De
Plumpe in Harfsen. Ze krijgen een gezin met vier kinderen:
Frederika Willemina (1940), Gerrit Willem (1943), Albertus (1944)
en Willem Johan (1947).
ge generatie: Albertus (Bertus) Brummelman, geboren op
4 december 1944, trouwt op 30 oktober 1970 met Geertruida
Willemina Heuvelink uit Almen. Zij zijn nog steeds boer op het
Peppelenboseh, maar hun beide kinderen Wilma en Dirk Jan heb-
ben een ander beroep gekozen.

Vanaf 1860 tot 1920 is in het bevolkingsregister van Gorssel per
dorp en huisnummer bijgehouden wie op welk adres woont.
Hiervan is per persoon een alfabetisch overzicht aanwezig. In alle
buurtgemeentes bestaat een dergelijk boek.

5e generatie: Op 29 april 1841 trouwt zoon Roelof Ebbink met
Harmina Dijkerman, die in Laren geboren is. Ze krijgen vier kin-
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Aan het eind van het gesprek met de familie Brummelman wijst
Willemien op de letterdoek, die in de kamer aan de wand hangt.
Ze weet niet wat al die namen, die hierop zijn geborduurd, voor-
stellen.
Met de gegevens die inmiddels waren uitgezocht konden we heel
gemakkelijk bijna alle namen herleiden.
De letterdoek is in 1864 gemaakt door Willemina Ebbink, de over-
grootmoeder van Bertus Brummelman. Ze was toen dertien jaar.
Ze is een kleindochter van Hendrik Jan Ebbink die in 1835 de
gevelsteen liet maken. Haar vader Roelof Ebbink en haar moeder
Harmina Dijkerman en haar beide broers en haar zus zijn ook op
de letterdoek vermeld. Alleen de namen rechts boven aan de let-
terdoek blijven nog een vraagteken.
Terwijl ik naar huis reed dacht ik nog eens na over de vele letter-
doeken die aan de wand in veel huizen prijken. Het komt erg vaak
voor dat men niet weet op welke personen de initialen betrekking
hebben. Hopelijk zijn met dit artikel sommige mensen wat op weg
geholpen hoe ze kunnen zoeken naar familieleden waarvan de
namen op hun letterdoek zijn geborduurd.
Op Peppelenbosch is het nu bijna bekend.
Toen ik naar gegevens over de gevelsteen van Hendrik Jan Ebbink
begon te zoeken, besefte ik niet dat hij deel uitmaakt van de vier-
de generatie van een familie die hier inmiddels negen generaties
of misschien nog iets langer woont. De plek is ongeveer hetzelfde
gebleven. De namen zijn veranderd.

Tip: De website www.genlias.nl biedt een goede toegang voor
genealogisch onderzoek.

Foto: Geert Groot

http://www.genlias.nl
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OME DIEKS (1894-1982)
"Ernst en lach dooreen geweven
Ook bij al ons werk en streven."

W. ter Meulen-Breukink

Meer dan vijftig jaar was hij leider van de Almense zondagschool.
Hij was een geboren dichter maar kon ook prachtig voordragen.
Een bijzonder Almenaar. Herinneringen worden opgehaald met
zijn dochters Jantje Makkink-Zoetenhorst en Diet Lebbink-
Zoetenhorst met haar man Henk.
Ome Dieks, ofwel Hendrikus Jacobus Zoetenhorst, wordt op
22 september 1894 geboren op de boerderij Klein Staring bij de
Boggelaar in Warnsveld. Het gezin verhuist als Dieks nog maar
een klein jochie is naar de boerderij Ehzerman aan de Ehzerallee
in Almen. Samen met broer Jan haalt Dieks het nodige katten-
kwaad uit; beide broers zien de humor van het leven. Omdat vader
een broze gezondheid geniet komen de beide jongens na de lagere
school thuis om het werk te doen. Dan al heeft de jonge Dieks veel
belangstelling voor kerk en zondagschoolwerk. Hij volgt cursussen
op dat gebied. Nog maar nauwelijks ouder dan zijn leerlingen
wordt hij leraar op de zondagschool. Hij is dan nog maar achttien
jaar, terwijl zijn pupillen een jaar of zestien zijn. De jeugd ging in
die tij d nog lang naar de zondagschool.
Hij trouwt op15 oktober 1926 met Hendrika Kalfsterman uit
Harfsen. Het stel gaat boeren op de Mariënhoeve aan de
Wagenvoortsdijk in Almen. Veel bos en heide moeten echter eerst
ontgonnen worden. Dit gebeurt met de schop. Ook de boerderij
moet nog worden gebouwd. Zij krijgen twee dochters: Jantje
(Makkink) en Diet (Lebbink). Het werk voor de zondagschool is
belangrijk in het gezin. In die tijd telt de zondagschooi meer dan
honderd leerlingen. Ook dochter Jantje wordt al snel leidster en
zelfs later schoonzoon Henk Lebbink. Door dit werk kent ome
Dieks alle kinderen, en alle Almense kinderen kennen hèm. Hij
kan mooi vertellen, zo blijkt nog steeds uit reacties van leerlingen
uit die tijd. Alle verhalen kent hij uit zijn hoofd. Jantje en Diet
over die tijd: "Het leek alsof hij dat zomaar even uit de mouw
schudde. Maar hij bereidde zich er echter uitgebreid op voor, zit-
tend voor het fornuis en trekkend aan zijn pijp. Hij deed zijn uiter-
ste best om de verhalen van toepassing te laten zijn op de gebeur-
tenissen van alledag." Vanwege zijn inzet voor de zondagschool
kreeg hij een koninklijke onderscheiding.
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Voordragen was zijn lust en zijn leven. Toen hij nog heel jong was,
werd hij al vaak gevraagd om op de feestavonden van de
Jongelingsvereniging op te treden. Niet alleen in Almen maar ook
in omliggende dorpen. Vaak ging hij samen met zijn dorpsgenoten
Teunis Boschloo van de Baankreis en Hendrik Jan Heijink van
't Coersel. Ook deed hij dikwijls mee met voordrachtwedstrijden en
viel regelmatig in de prijzen: vaak een voordrachtenboekje.
Bekend is ome Dieks ook vanwege zijn talent om eenvoudige
gebeurtenissen op rijm te zetten. Het bijzondere van deze gedich-
ten is dat deze eenvoudige gebeurtenissen daardoor iets speciaals
krijgen. Over de meest uiteenlopende gebeurtenissen of mensen
maakt hij gedichten. Ook voor trouwerijen bijvoorbeeld wordt
vaak een beroep op hem gedaan. Meester Jan Brouwer heeft ooit
een paar boekjes met werk van hem uitgegeven. Ook houdt hij zijn
leven lang een dagboek bij. In een prachtig evenwichtig hand-
schrift schrijft hij over de gebeurtenissen van de dag, zelfs als die
dag een hele gewone is. Ook na zijn oogoperatie in 1976, als hij
heel slecht ziet, blijft hij zijn gedachten en ervaringen op rijm zet-
ten. Papiertjes, oude kalenders, alles wordt volgeschreven. "Als wij
's avonds uitgingen liet hij voor ons een gedichtje achter op de keu-
kentafel naast een bord voor de pap en een appel", vertellen zijn
dochters nu. "Deze briefjes moesten we onder de deur van de
slaapkamer doorschuiven en dan wist hij dat we weer thuis
waren." Deze briefjes, vaak op krantenbandjes geschreven, komen
jammer genoeg op een na allemaal in de prullenbak terecht.
Zijn dochters en schoonzoon herinneren zich hem als een wijze
man. "Hij had een brede kijk op de dingen en stond open voor
andere meningen. Bijvoorbeeld vrouwen in de kerkenraad, inder-
tijd een hot item, ervoer hij als een verrijking. En als hij het eens
bij het verkeerde eind had dan erkende hij zijn fout."
De laatste keer dat hij zijn gedachten aan zijn dagboek toever-
trouwt is op 10 december 1982. Twee dagen later overlijdt hij,
88 jaar oud.
Al zijn dagboeken en gedichten die hij voor anderen maakte, zijn
bewaard gebleven. Evenals zijn onafscheidelijke pijp.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14

Eefde:
De Blaakhof, De Blaak 15
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 15
Kamphuis b.v., Kokstraat 37
Klein Dennenboseh, Jodendijk 25
Lenselink b.v., Schoolstraat 11
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regio Bank Gorssel Eefde, Kokstraat 37

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
InstallatiebedrijfHaarman, Lochemseweg 10

Gorssel:
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel-IJssel
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis &Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Gerjak B.V., Holtmark 2

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bouwbedrijf Enderink, Lochemseweg 64
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en GrondverzetbedrijfVrielink, Joppelaan 81

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 € 13,60 per jaar per gezin. Hiervoorheeft men vrijetoe-
gang tot de vergaderingen, lezing-en dia-avonden. Tevens wordt elk
kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden. De leden buiten de gemeente
betalen hiervoor€ 2,40 extra als bijdrage in de portokosten.
Betalingvan contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de
verenigingnr. 3014.05.611 bijde Rabobank 'Berkel-IJssel'.
Voorcontributiebetalingwordt de voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptgirokaart.

Publicatieof overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzittervan de redactiecommissie.
Kopijte zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, indienmogelijk
op diskette met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 te Harfsen, is op
dinsdagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de
maand kan men hier terecht voor bibliotheeken genealogie.
Het gemeentearchief is ondergebracht bijhet Stads- en Streekarchief te
Zutphen, tel. 0575-512157. Ukunt hierop terecht op dinsdag van 9.00-21.00 uur
en woensdag tot en met vrijdagvan 9.00 - 17.00 uur.
In de maanden juni, julien augustus vervalt de avondopenstelling.
In het Richtershuis beschikken wijover kopieën op microfichevan het
bevolkingsregister.

Kaartjevan de vroegere marken in de gemeente Gorssel


