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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Van het bestuur

Op 26 maart 2013 is in ‘De Roskam’ in Gorssel de jaarlijkse ledenvergadering van
De Elf Marken gehouden. Op zaterdag 27 april jl. vond de busexcursie plaats langs
een aantal buitenplaatsen in onze gemeente. Op 4 mei legden enkele bestuursleden
bloemen bij de herdenkingsstenen voor de gevallenen aan de Joppelaan en voor
Hurrell aan de Lindeboomsweg en bij het graf van Johannes Bielderman in  Almen.
Ook was een delegatie van het bestuur aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid
aan de Houtwal. Op zaterdag 25 mei trok de genealogische dag weer veel belang-
stelling, ook van mensen van buiten onze gemeente. Van al deze gebeurtenissen
treft u in dit Markenboek een verslag aan. 
Op dinsdag 10 september 2013 vindt de dagexcursie plaats naar  Anholt en Keve-
laer. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Nadere gegevens over deze excursie
kunt u in dit nummer vinden.
In de komende maanden staan de volgende lezingen en dia-avonden op het pro-
gramma:

Eefde: Het Hart aan de Joppelaan, voor Hurrell, donderdag 24 oktober 2013
Journalist Sander Grootendorst zal het een en ander vertellen over leven en werk
van Ida Gerhardt en een aantal facetten van haar poëzie belichten. Daarbij laat hij
in de vorm van een powerpointpresentatie tal van foto’s zien.  Aanvang 20.00 uur. 

Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 28 november 2013
Lucia Beerten uit Zieuwent zal ons door middel van een powerpoint- en fotopre-
sentatie kennis laten maken met de vlascultuur in de  Achterhoek. Zij verzorgt
een amusante lezing over vlas, antieke kleding en mode.  Van vlas werden naast
linnen nog vele andere producten gemaakt.  Zieuwent had van de zeventiende tot
de negentiende eeuw een bloeiende vlasindustrie. In het Openluchtmuseum te
Arnhem is de oliemolen van ‘Tilias’ daar nog een levend bewijs van.   Aanvang 20.00
uur.

Als data van de volgende lezingen kunt u alvast noteren: 
Donderdag 16 januari 2014 in  Almen, donderdag 27 februari 2014 in Epse en dins-
dag 25 maart 2014 in Gorssel. Zoals gebruikelijk zal de jaarvergadering aan deze
laatste lezing voorafgaan. Ten slotte zal er op 6 maart 2014 weer een gezamenlijke
activiteit met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem georganiseerd
worden. In het novembernummer van Ons Markenboek komen we hier uitgebreid
op terug. 
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Museum voor realisme

Eind april 2013 is men begonnen met de sloop van het nieuwe gedeelte van het
gemeentehuis. Inmiddels is de sloop achter de rug en zal men na de bouwvakva-
kantie met de bouw van het museum beginnen.  Als ‘omwonende’ wordt De Elf
Marken door de adviseurs van de heer Melchers op de hoogte gehouden van de
voortgang van het project. De architecten zijn op de hoogte gebracht van de lo-
catie van de fundamenten van de eind achttiende eeuw opgeblazen graftombe van
de familie Van der Capellen. Deze plek ligt bij de ingang van het nog in te richten
parkeerterrein. Er zal daar een gedenkteken voor Johan Derk van der Capellen
komen. Onze vereniging mag een voorstel doen voor de toelichtende tekst bij dit
gedenkteken. 

Verplaatsing kunstwerk De elf marken

De sloop van het gemeentehuis heeft tot gevolg gehad dat er een nieuwe plek
voor het kunstwerk ‘De elf marken’ gevonden moest worden. In overleg met de
nieuwe eigenaar van het kunstwerk de heer Melchers en de gemeente Lochem is
aan de Van der Capellenlaan een nieuwe plek voor het kunstwerk gekozen. Het
kunstwerk is van zijn voetstuk gelicht en ligt nu, in afwachting van het eind van de
daarvoor vereiste procedure, onder zeil in de werkplaats van Henk Hietbrink. 

Tramstation

Na de vijf Open Dagen die afgelopen voorjaar gehouden zijn, staan de volgende
Open Dagen voor 5 oktober en 2 november 2013 op het programma. Op Open
Monumentendag (14 september 2013) is het Tramstation ook open.
Er zijn dit voorjaar drie exposities in het Tramstation geweest. De expositie van
AWN Lochem van archeologische vondsten in onze regio is tijdens de Open Dag
op 2 maart geopend door wethouder Wilma Heesen. Deze expositie heeft veel
aandacht (ook van de jeugd) gekregen. 6 april 2013 was de laatste dag van deze
expositie.
In het kader van de kroning van Willem-Alexander werd medio april 2013 een ex-
positie, gewijd aan het Oranjehuis, ingericht. Op vrijdag 19 april 2013 heeft oud-
burgemeester Nico Meerburg de opening verricht. Zijn ingekorte openingsspeech
kunt u elders in dit nummer vinden. Eind mei is in het Tramstation een expositie
ingericht die gewijd was aan de IJssel. Dit in het kader van het project ‘Gorssel
dichterbij de IJssel’. Deze tentoonstelling was tot eind juli te bekijken. Daarna is
aan Geert de Groot gelegenheid gegeven om zijn foto’s tentoon te stellen. 

Busexcursie buitenplaatsen 

De busexcursie op zaterdag 27 april 2013 langs een aantal buitenplaatsen in onze
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gemeente viel erg in de smaak van de deelnemers. Daarbij inbegrepen was een
lunch en ontvangst op de volgende buitenplaatsen: huize  Ampsen, huize Ross en
De Boedelhof. Deze excursie sloot aan op de lezing die Focko de Zee op 12 maart
daaraan voorafgaand in Ons Huis in  Almen over de buitenplaatsen heeft gehouden. 

Eeuwfeest ‘Het Noorsche Huis’

Op vrijdagavond 31 mei 2013 is gevierd dat ‘Het Noorsche Huis’ honderd jaar ge-
leden naar Gorssel kwam. Er was klassieke muziek en poëzie van ‘Dichterbij de
IJssel’. Een delegatie van het bestuur van De Elf Marken was aanwezig om de hui-
dige bewoners, Rien Verhagen en Erma Prins, met het eeuwfeest van hun bijzon-
dere woning te feliciteren.

Project Gorssel dichterbij de IJssel 

Van 26 mei tot 23 juni 2013 was het Tramstation door middel van een inspirerende
wandel- en fietsroute verbonden met de Zorgtuin aan de Veerweg.
Dankzij de verbeelding van dichters en het werk van beeldend kunstenaars zijn
dorp en rivier nauwer met elkaar verbonden geraakt. Foto’s, kaarten en ander
beeldmate-riaal uit onze collectie toonden daarbij de historische dimensie. Deze
oude en nieuwe ‘gezichten’ zijn samen met de gedichten gebundeld in een fraai
boekwerkje.

Oer, cultuurhistorisch tijdschrift voor  Achterhoek en Liemers

Graag willen wij u attent maken op dit prachtige tijdschrift over de cultuur en de
historie van de  Achterhoek en Liemers. De kosten voor een jaargang (vier num-
mers) bedragen � 22,50. U kunt zich als abonnee aanmelden met een mail naar:
info@ecal.nu met vermelding van naam en adresgegevens en datum van gewenste
ingang van het abonnement. Men kan ook bellen: tel. 0314-787078.

Molenweg met het Noorsche Huis  

Foto: Archief De Elf Marken
Het Noorsche Huis  Foto: Gea Laar
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Verzamelfestijn 2014?

In maart 2011 hebben de vier samenwerkende historische verenigingen van Zut-
phen, Gorssel, Lochem en Brummen/Eerbeek een verzamelfestijn georganiseerd.
Dit festijn werd in ‘t Trefpunt in Gorssel gehouden. Bij het dagelijks bestuur van
de Historische Vereniging Zutphen is de vraag binnengekomen of er een vervolg
komt van deze verzameldag. Zo ja, dan wordt deze in 2014 gehouden. Voordat het
bestuur van De Elf Marken besluit mee te werken aan de organisatie, is het be-
langrijk te weten of er bij onze leden animo is om deel te nemen.
Graag verneemt het bestuur of er onder ons leden zijn, die met hun verzameling
zo’n dag willen opluisteren. Wilt u meedoen, laat dat dan weten aan secretaris
Johan te Linde of aan voorzitter Willy Holtslag. (Mail)adressen vindt u in dit blad
(binnenzijde omslag). 

Van de redactie

Af en toe gaan we in Ons Markenboek wat dieper in op de historie van de oude
boerderijen in ons ‘werkgebied’. Gevelstenen zijn dan soms de aanleiding, zoals u
in dit Markenboek kunt lezen. De werkgroep genealogie schrijft over de geschie-
denis van het Swavink in Eefde.   Al bekend in de veertiende eeuw, en nog steeds
wordt er gewoond en gewerkt! Misschien nog wel ouder, en ook bij de IJssel ge-
legen, is Het Dommerholt aan de Veerweg in Gorssel. Gorsselnaren kennen de
plek beter als De Houtwal.   Ap ten Have vertelt over de betekenis die de boerderij
als herberg, maar ook als plek voor het voetveer en los- en laadplaats voor het
dorp heeft gehad.
Behalve de gebruikelijke excursieverslagen en –aankondigingen biedt dit nummer
ook een aantal persoonlijke verhalen. Henk Pelgrum doet verslag van ‘zijn’ 4 mei
ervaring. Nico Meerburg vertelt een ‘waar gebeurd’ verhaal over ons nieuwe ko-
ningspaar en Henk Kraaijenbrink haalt jeugdherinneringen op aan de ‘School met
de Bijbel’ en vertelt over de geschiedenis van deze christelijke school, die door
krimp van het leerlingental ter ziele is gegaan. 

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 22 september

2013 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met af-

beelding).
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Bij het artikel over de geborduurde oorlogslap in Ons Markenboek van mei 2013
stond de foto van de oorlogslap erg klein afgedrukt. 
We nemen hem in dit Markenboek opnieuw, en dan beter ‘leesbaar’, op.

Collectie Museum Rotterdam

Foto: Han van Senus



OMB 2013-3/7

EEN  AVOND OP DE EIKENHORST

Nico Meerburg

Door de redactie met toestemming van de auteur ingekorte versie van

de toespraak van Nico Meerburg bij de opening van de tentoonstelling

‘Oranje door de eeuwen heen’ op 19 april 2013.

‘Een avond op de Eikenhorst’

Dames en heren, ik nodig u uit om met
mij mee te gaan naar de Eikenhorst in
Wassenaar. Ik laat u graag getuige zijn
van een prinselijke conversatie. Het is
midden april 2013. De Prins van Oranje
zit op een avond in zijn zitkamer. Zonder
dat er geklopt wordt gaat de deur open.
“Hallo schat, wat ben jij nu toch aan het
doen? Wat zijn dat voor boeken? Koss-
mann ‘De lage landen’. Jij bent toch afge-
studeerd bij professor Wesseling?”
“Ja Maxima, maar zoals je weet, moet ik ook een woordje zeggen bij de inhuldiging.
En die toespraak moet ik zelf schrijven. En ik herinner me nog uit mijn studietijd
hoe professor Kossmann de eerste drie Oranjekoningen beschrijft. Toen ik dat las,
dacht ik: ‘Ik word nooit Willem IV’. Schat, luister en huiver. 
Willem I was kortaf, stijfhoofdig, lang van memorie, snel gekwetst, maar wel intelli-
gent. Hij was een autocraat die even weinig vertrouwen had in zijn raadgevers als in
zichzelf. En Willem II was zo’n onduidelijke figuur dat hij minstens acht keer van po-
litieke kleur veranderde. Maar hij bezat wel een zekere ruimheid van geest en gebaar. 
En ten slotte Willem III. Die had een gering prestige en was zonder meer impo-
pulair. Koning Gorilla werd hij genoemd. Maar zijn weduwe Emma was zeer gezien
als regentes en wist haar dochter Wilhelmina goed te promoten. Ze reisde met
haar door het hele land. En door Wilhelmina’s kordate optreden tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd ze ongekend populair. Maar weet je hoe ze over mijn lieve
oma Juliana dachten in de jaren zeventig? Ze werd in de Barend Servet show weg-
gezet als een vriendelijke huismoeder die zelf de spruitjes afhaalde. En zuinig dat
ze was! Er ging een mud aardappels mee uit haar eigen groentetuin in het vliegtuig
naar het vakantiehuis in Porto Ercole. Lieverd, dankzij die zuinigheid kan jij nu je
jurk laten maken door een beroemde ontwerper. Ken je het verhaal over die kro-
ningsmantel die ik ga dragen? Die komt gewoon bij V&D vandaan. Voor oma Juliana

Geschilderd door Dick Muyt
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werd in 1948 een vrijwel nieuwe mantel gemaakt met materiaal uit een bontjas
van mevrouw Dreesmann. Die van Vroom en Dreesmann dus.”
“Alex, ik ben benieuwd wat je over je vader en moeder gaat zeggen.”
“Daar vraag je me wat Max, ik weet uit de NRC dat ik moet letten op gevoelige
zaken als: het vaderland, het Oranjehuis, mijn ouders en op godsdienstige frases.
Die ingrediënten moeten omzichtig en met mate worden gehanteerd. En historisch
moet het allemaal wel kloppen.”
“Alex, schat, ik weet dat het moeilijk is, maar mag ik je een raad geven: blijf dicht
bij jezelf. Neem een thema en maak daar een verhaal omheen.”
“Een gaaf idee Max. Ik kan een plaats nemen en daaromheen een verhaal maken. Ik
denk zo maar aan de voormalige gemeente Gorssel. Daar halen ze een oud-burge-
meester van stal om een tentoonstelling van De Elf Marken te openen over de re-
latie met het Koningshuis. Gorssel is op heel wat manieren met ons Oranjehuis
verbonden. Neem huis De Voorst in Eefde. Willem III, de Koning-Stadhouder, liet
het bouwen voor een vriend van hem naar voorbeeld van Het Loo. En Epse: daar
kwamen mijn vader en moeder vaak bij  Alfred Mozer. Hij was de grote promotor
van mijn vader binnen de kringen die moeite hadden met zijn Duitse achtergrond.
In Eefde logeerde mijn moeder als bruidsmeisje bij een huwelijk in de familie van
Tijs Booi, de secretaris van Prinses Wilhelmina. En de Gorsselse hei: een hele reeks
van mijn familieleden was er present om militaire parades en oefeningen bij te
wonen. De helden uit de Tiendaagse Veldtocht werden er uitbundig geëerd.
En Gorssel zelf. Ik heb er een goede jachtvriend wonen. En Rudolf Spoor, die zo
fraai jouw traan in beeld bracht bij ons huwelijk, woont er ook of woont-ie in
Epse? Met ons hele gezin gingen we in Gorssel naar de Kerstnachtdienst. 
De dominee en de burgemeester hebben er nog jarenlang over gesproken.”
“Mag ik je even in je enthousiasme onderbreken  Alex? Heeft Gorssel ook niet
iets met een zekere Johan Derk van der Capellen? Bepaald geen aanhanger van
ons Oranjehuis. Zijn graf werd zelfs opgeblazen door de aanhangers van prins Wil-
lem V. Hoe wil je daar een draai aan geven  Alex? Je gaat het toch zeker niet kop-
pelen aan de oproerkraaiers in 1980?”
“Maxima, overdrijf nu niet gelijk op zo’n Zuid-Amerikaanse manier. Ik noem Johan
Derk van der Capellen heel bewust om het Republikeins Genootschap de wind
uit de zeilen te nemen. En wie weet gaan die veertien dissidente Kamerleden dan
ook nog overstag.”
‘Maar nu in alle ernst, wat doe je met  Argentinië in je speech  Alex? Ik word nu
wel in naam Koningin der Nederlanden, maar mijn roots liggen daar. Ik breng op-
nieuw een offer vanwege het verleden van mijn vader.”
“Maxima, schat, als ik het over je vader ga hebben dan moet ik ook mijn grootvader
Prins Bernhard ten tonele voeren. Die is van hetzelfde laken een pak of liever ge-
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zegd een uniform. De MP zal dat zeker niet toestaan. Maar ik weet er wel wat op.
Ik begin en eindig op z’n  Argentijns/Vaticaans. Ik start met: ‘Beste mensen een
goede middag, fijn dat jullie gekomen zijn’ en eindig met: ‘nog een prettige dag al-
lemaal en voor straks smakelijk eten’. 
“Alex , ik neem je nu niet serieus meer. We gaan naar bed. Morgen is het weer
een drukke dag. Ik ga naar de Nieuwe Kerk om de nieuwe troonzetels uit te pro-
beren. Ik mocht van Rutte kiezen uit de Ikea catalogus. Het model Lasse vond ik
meteen hartstikke leuk. � 199,99 per stuk. Holland op z’n smalst.”
“Lieve Maxima en durf jij dan nog te beweren dat de echte Hollander niet bestaat?” 

VERSLAG VAN DE  ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP 26 MAART 2013

1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Willy Holtslag-Harkink, kon om 19.30 uur bij de opening van de
vergadering circa 50 leden in Hotel de Roskam verwelkomen. Een speciaal wel-
komstwoord had ze voor de spreker van de avond Jacques Baartmans. In haar
openingswoord ging onze voorzitter in op de stand van zaken rond de boeken die
de vereniging wil uitgeven. Men kan nu voor het boek Eefde intekenen. Een aantal
hoofdstukken is gereed en men hoopt in de loop van 2013 zo ver te zijn dat men
bekend kan maken wanneer het boek uit zal komen. De werkgroep van het boek
over Gorssel heeft haar werk aan het boek Gorssel voortgezet. Voor het boekje
over het Tramstation is al wel veel materiaal verzameld, maar nog niet genoeg om
hieruit een boekje te kunnen samenstellen. Wel zijn er onlangs twee boeken ver-
schenen waar onze vereniging aan meegewerkt heeft. Dit betreft het boek over
Den Oldenhof en het boek van Johan de Jong over Het Hassink. Beide boeken
zijn nog bij boekhandel Bechtle verkrijgbaar. Over het gebruik van het Tramstation
kon onze voorzitter nog meedelen, dat voor het houden van exposities regels op-
gesteld zijn en dat na de expositie van archeologische vondsten in onze gemeente
er een tentoonstelling over ons Koninklijk Huis ingericht zal worden. Daarna komt
er een expositie in het kader van het project Gorssel dichterbij de IJssel. Vorig jaar
waren de Open Dagen, die telkens op de eerste zaterdag van de maand gehouden
zijn, een groot succes. Dit jaar zal de reeks Open Dagen voortgezet worden. 
Na de mededeling dat op 25 mei 2013 de jaarlijkse genealogische dag in Gorssel
gehouden wordt en dat het ledental op peil gebleven is, werd de agenda van de
vergadering verder afgewerkt. Ultimo 2012 hebben we 752 leden en 77
(sponsor)leden, zodat we met 829 leden ruim boven de 800 leden zitten.
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2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 27 maart 2012
Deze notulen zijn afgedrukt in OMB 30e jaargang nummer 3, augustus 2012 en
werden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller
vastgesteld. 

3. Jaarverslag secretaris over 2012
Dit jaarverslag was gepubliceerd in OMB 31e jaargang nummer 1, februari 2013. 
Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, waarna het met alge-
mene stemmen werd goedgekeurd. 

4. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013
Penningmeester Henk Bruil gaf een korte toelichting op de ter vergadering uitge-
reikte financiële stukken. Hij kon melding maken van een positief resultaat over het
jaar 2012 van � 1.635,58. De begroting voor 2013 sluit met een negatief saldo van
� 2.608, - . De afschrijving (over een periode van tien jaar) op de investering voor
de bouw van het Tramstation is de voornaamste oorzaak van het te verwachten
tekort. Daar komt bij dat enkele sponsors als gevolg van de crisis afgevallen zijn. 
Voorstel voor contributieverhoging: omdat ook De Elf Marken te maken heeft met
voortdurend stijgende kosten voor onder meer de drukkosten van Ons Marken-
boek, de hogere vergoeding voor de sprekers bij onze lezingen, de stijgende por-
tokosten etc. stelt het bestuur voor de contributie te verhogen. De leden, die in
de voormalige gemeente Gorssel wonen, betalen nu � 16,-.  De buitenleden be-
talen nu � 19,-. Het prijsverschil van � 3,- dekt de portokosten niet meer. Bo-
vendien is het verspreidingsgebied binnen de voormalige gemeente Gorssel zo
groot geworden dat ook een aantal van deze Gorsselse leden Ons Markenboek
per post ontvangt. 
Dit motiveert het bestuur om voor te stellen het prijsverschil af te schaffen en de
contributie m.i.v. 1 januari 2014 voor alle leden te brengen op � 20,-. Met alge-
mene stemmen werd het voorstel aangenomen, waarbij aangetekend moet worden
dat één lid opmerkte dat het voorstel voor contributieverhoging op de agenda
had moeten staan.

5. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie voerde Gerrit Groot Wassink het woord. Hij had met
Hans Geerlink de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Hij vroeg de
vergadering de penningmeester te dechargeren. Nadat de voorzitter eerst de kas-
commissie bedankt had, bedankte zij de penningmeester voor het vele werk en
onder luid applaus werd hem decharge verleend. 
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6. Verkiezing kascommissielid
Aftredend was Hans Geerlink. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te
worden. Spontaan bood Jan Stegeman zich aan. Hij werd met algemene instemming
benoemd.

7. Bestuursverkiezing
Willy Holtslag-Harkink, Wim Besselink en Piet Staal waren aftredend en herkies-
baar als bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld. De aftredende be-
stuursleden werden met algemene instemming herkozen.  Als nieuw bestuurslid
werd met algemene stemmen Koos Bleeker uit Epse/Joppe gekozen. Vorig jaar was
hij al aan de leden voorgesteld en binnen enkele maanden zal hij Henk Bruil op-
volgen als penningmeester. Henk blijft daarna deel uitmaken van het dagelijks be-
stuur in de functie van vicevoorzitter. 

8. Rondvraag
Naast de ingang van gemeentehuis staat het kunstwerk ‘De elf marken’. Teun
Woertman vroeg aan het bestuur of het kunstwerk behouden blijft, nu de heer
Melchers eigenaar van het kunstwerk is geworden. Onze voorzitter kon hem ge-
rust stellen. Er is in goed overleg met betrokkenen een voorlopige plek gevonden.
Zodra de sloop begint zal het kunstwerk in veiligheid gebracht worden en bij Henk
Hietbrink worden opgeslagen, in afwachting van plaatsing op gemeentegrond aan
de Van der Capellenlaan. Viverion had bezwaar tegen plaatsing op het terrein van
het Tramstation. De financiering van de verplaatsing is echter nog niet rond. 
Onze voorzitter kreeg van Sipke Ham-Coltof een prachtig fotoboekje van de bus-
excursie naar Genemuiden, Dwarsgracht en Ruinerwold aangeboden. Dit cadeau
werd in dank aanvaard. Van de rondvraag werd verder geen gebruik gemaakt. 
Aan het eind van de rondvraag vestigde onze voorzitter nog de aandacht op de
komende excursies. Op 27 april 2013 busexcursie langs een aantal landgoederen
in de gemeente met bezichtiging van een drietal landgoederen, 11 juli 2013 zo-
meravondwandeling in Joppe, 10 augustus 2013 in Zutphen de Ida Gerhardtwan-
deling en 10 september 2013 busexcursie naar  Anholt en Kevelaer.  

9. Sluiting
Om 20.15 uur was het eerste gedeelte afgelopen en omdat er in de tussentijd nog
een aantal belangstellenden was binnengekomen kon Jacques Baartmans voor on-
geveer 60 toehoorders zijn lezing over Robert Jasper v.d. Capellen  houden. Voor
insiders was dit een boeiende lezing, maar voor dat deel van het publiek, dat zon-
der voorkennis de lezing volgde, was het een hele opgave de aandacht erbij te
houden. Het ontbreken van dia’s was er mede de oorzaak van dat bij dat deel van
het publiek de aandacht verslapte. 
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ONS TRAMSTATION IN ZUID-HOLLAND

Henk Bruil

Op zaterdag 20 april 2013 waren we uitgenodigd om de officiële opening bij te
wonen van de replica van ons Tramstation in het Smalspoormuseum in Valkenburg
Zuid-Holland (gemeente Katwijk). Vanzelfsprekend hebben we die uitnodiging aan-
genomen en waren we met twee bestuursleden aanwezig.
De opening werd verricht door burgemeester Jos Wienen en voorzitter Pieter
van de Ham; zij onthulden het plaatsnaambord van het station: ‘Valkenburg Z.H’.
Het was een vreemde gewaarwording ‘ons’ station op ware grootte op 150 km
afstand van Gorssel te zien. 
Hoe komt het dat ons station daar is gebouwd?
Aan het begin van deze eeuw deed de Stichting Nationaal Smalspoormuseum een
verzoek aan Burgemeester en Wethouders van Gorssel om het tramstation aan
de Van der Capellenlaan te mogen verplaatsen naar Valkenburg. Gelukkig voor
Gorssel en uiteraard voor De Elf Marken heeft de raad hieraan geen goedkeuring
willen geven en bleef het station voor Gorssel behouden.
Hierna besloot de Stichting het station dan maar nieuw te bouwen om het te ge-
bruiken als entree voor het binnen- en buitenmuseum.   Aan de hand van de origi-
nele bouwtekeningen is met architect Rob Bosman, de Katwijkse Bouwmaatschappij
KBM en niet te vergeten de vele vrijwilligers van de Stichting een getrouwe kopie
op ware grootte van het Gorsselse station gebouwd. Diverse keren is men bij ons
geweest om details van het gebouw te bekijken en op foto vast te leggen, want
het streven was de uitvoering van 1926 zo veel mogelijk te benaderen. Ook de ei-
genaar van ons station, woningcorporatie Viverion, gaf hieraan zijn volle medewer-
king en het resultaat is een prachtig nieuw/oud station.   Achteraf bezien is men
wel blij dat Gorssel zijn station niet
wilde afstaan: sloop door specialisten,
restauratie en herbouw zou wel een
heel dure operatie zijn geweest. 
En wij in Gorssel? De Elf Marken zou
niet zo’n prachtig onderkomen hebben
gehad en aan de Van der Capellenlaan
zou een grote kale plek zijn ontstaan. 
Een bezoek aan het museum is zeer aan
te raden, er is veel materiaal van de
G.T.W. aanwezig: onder andere loco-
motieven zoals de ‘Silvolde’, rijtuigen en Opening tramstation Valkenburg    Foto: Henk Bruil



OMB 2013-3/13

een getrouwe kopie van de locomotievenloods uit Doetinchem. Ook is het mo-
gelijk een rit met de stoomtram langs het Valkenburgse Meer te maken.
U vindt het museum aan de Jan Pellenbargweg 1, 2231 SP te Valkenburg Z.H., zie
ook www.smalspoormuseum.nl.  

VERSLAG VAN DE GENEALOGISCHE DAG

OP ZATERDAG 25 MEI 2013

Werkgroep genealogie

Op 25 mei 2013 werd in De Brink te Gorssel  de jaarlijkse genealogische dag ge-
organiseerd door de werkgroep genealogie van De Elf Marken. 
Het was weer een heel gezellige dag, waarop alle gelegenheid was om bij de ver-
schillende standhouders informatie te verkrijgen. Veel bezoekers komen elk jaar
even langs om met de standhouders de laatste informatie uit te wisselen.   Anderen
komen voor het eerst omdat ze nu eindelijk eens wat meer over hun voorouders
willen weten. Nieuw was dit jaar een stand van Gerrit Woertman, waar informatie
werd gegeven over resultaten van DNA-onderzoek als ondersteuning van genea-
logisch onderzoek.
Annie  Albers en Gerry Dijkerman, ondersteund door enkele leden van de werk-
groep, hebben zich weer bezig gehouden met het uitzoeken van een familienaam.
Dit jaar stond de familienaam Van der Mey centraal. Ze hebben een mooi boek
geschreven over de Gorsselse familie van der Mey. Overzichtelijke verhalen,  veel
mooie foto’s en enkele familieverhalen geven de lezer een prachtig beeld hoe deze
familie geleefd heeft. 
De naam Van der Mey komt ook voor in Friesland, Barneveld en omgeving en in
Noord- en Zuid-Holland. Deze Van der Mey’s zijn niet verwant aan de Gorsselse
familie. 
Sinds 1700 woont er een Van der Mey in Gorssel. De naam is in Ruurlo ontstaan.
In 1650 wordt bij een verponding de boerderij Meiman in Ruurlo genoemd. Dit
huis stond dicht bij de Slinge en in de buurt van het museum De Lebbenbrugge,
dat net in Borculo staat.
Eerste generatie: de bewoner Jan ter Vrucht noemde zich later Jan Jansen ter
Vrucht op de Mey. 
Tweede generatie: zijn zoon  Aelbert ter Vrucht op de Mey woont eveneens in
Ruurlo. 
Derde generatie: de oudste zoon van  Aelbert, die aanvankelijk Jan  Aelberts ter Vrucht
van der Mey heette, trouwt in 1700 in Gorssel met  Aeltjen Hendriks Klein Bentink.
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Hij wordt timmerman op Klein Bentink, een boerderij naast de kerk in Gorssel.
Vierde generatie: hun kinderen worden in Gorssel gedoopt als Van der Mey. Een
van die kinderen, Willem van der Mey, wordt herbergier op De Roskam in Gorssel.
Het valt op dat de familie in zeer gevarieerde beroepen werkzaam is geweest. Een
aantal was in de landbouw  werkzaam, maar ze waren ook kastelein, onderwijzer,
dominee, advocaat en schrijver.   Achterin het boek staat een index van de ver-
schillende beroepen van de familie Van der Mey.
Verschillende Van der Mey’s zijn naar het buitenland gegaan, zoals naar Neder-
lands-Indië en Noord-Amerika. Van de  Amerikaanse tak VanderMey waren enkele
familieleden op de genealogische dag aanwezig. 
Een van de familieleden was H.W. van der Mey (1865-1941). In de liedbundel ‘Kun
je nog zingen, zing dan mee’ stonden enkele soldatenliederen van hem uit 1914-
1918. De tekst van het lied ‘Wij willen Holland houen’ is door hem geschreven.
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Annie Albers en Gerry Dijkerman Mevrouw Poesse en mevrouw Jilmaz

Luisteren naar Ap ten Have  
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EXCURSIE  ANHOLT EN KEVELAER

OP 10 SEPTEMBER 2013

Henk Bruil

Onlangs heeft de excursiecommissie een bezoek gebracht aan Wasserburg  Anholt
en aan Kevelaer om te bekijken of dit de bestemming zou kunnen zijn voor onze
jaarlijkse busexcursie. Wij waren hierover zo enthousiast dat we deze excursie
van harte bij u aanbevelen. 
Schloss  Anholt is een prachtig kasteel dat ingericht is als museum. Pal naast het
kasteel ligt het Parkhotel waar we koffie met gebak krijgen geserveerd in het res-
taurant met een prachtig uitzicht op het water.
Na de rondleiding in het museum gaan we naar Kevelaer, bekend als bedevaart-
plaats. Nadat we in het centrum de lunch hebben gebruikt, bent u vrij om uw eigen
programma in te vullen: het bedevaartcentrum met de genadekapel en de bijbe-
horende Mariabasiliek en kaarsenkapel, het Nederrijnse museum voor Volkskunde
en Cultuurgeschiedenis of genieten in de gezellige winkelstraat met een aantal bij-
zondere winkels. En, als u bent uitgekeken op de vele monumentale gevels en schil-
derachtige straatjes en hoekjes, is een terrasje pakken een aanbeveling.

Het programma op 10 september 2013 ziet er als volgt uit:
08.45 uur: Vertrek bij de kerk in Gorssel (de verwachting is dat we bij

het gemeentehuis niet kunnen staan in verband met bouw-
werkzaamheden).

10.00-10.45 uur: Parkhotel, koffie met gebak
11.00-12.30 uur: Bezoek met rondleiding in het kasteel
13.30-14.30 uur: Lunch in restaurant  Alt Derp in Kevelaer
14.30-16.30 uur: Vrij voor een eigen programma
16.30 uur: Vertrek uit Kevelaer en we verwachten om circa 18.30 uur

weer in Gorssel terug te zijn.

De kosten bedragen � 48,- per persoon. Opgave uiterlijk zaterdag 24 augustus
bij Willy Holtslag, tel. 0575-432058, Henk Pelgrum, tel. 0575-431781 of Henk Bruil,
tel.  0575-491822. Het maximum aantal deelnemers is zestig.
U wordt verzocht de kosten over te maken op het banknummer van de Rabobank
3014.05.611 t.n.v. Historische vereniging De Elf Marken te Gorssel, onder vermel-
ding van: excursie. Wilt u zich eerst opgeven voordat u geld overmaakt? 
Bij verhindering is teruggave van uw betaling niet mogelijk, wel kan iemand anders
in uw plaats meegaan. Op deze dag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer:
06-49944172. Graag tot ziens op 10 september!
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‘DICHTERBIJ DE IJSSEL’

Willy Holtslag

Het project

Eind 2012 kwam Gorsselnaar Henk van Dort tijdens een bestuursvergadering van
De Elf Marken vertellen over zijn plan om de kern van Gorssel meer bij de IJssel
te betrekken en met de vraag of wij hieraan mee wilden werken, door bijvoorbeeld
onze foto’s van de IJssel daarbij te exposeren. Zo benaderde hij ook anderen en
op 7 januari van dit jaar kwam een enthousiaste werkgroep bijeen, waarbij Jacobus
Trijsburg zich als de coördinator van het project voorstelde. Er moest heel veel
gebeuren en wat een werk daarvoor verzet moest worden om tot uitvoering van
het project ‘Dichterbij de IJssel’ te komen, kon toen nog niemand overzien.
Dichters en beeldend kunstenaars werden opgeroepen mee te werken, maar ook
werden instanties en winkeliers benaderd om tijdens de manifestatie schilderijen,
foto’s etc. met gedichten in hun etalages te plaatsen. Op die manier zou er een
route naar de Zorgtuin ontstaan en zouden fietsers en wandelaars ‘dichterbij de
IJssel’ kunnen komen.

Opening door Isala

Dicht bij de IJssel kwamen op 26 mei 2013 Stroomgodin Isala en twee waternimfen
in prachtige gewaden langs de rivier aangeschreden om daarna in de Zorgtuin het
project te openen. Zang, gedichten en speeches omlijstten het geheel onder de
bezielende leiding van Wilma Makkink. Daar kregen wethouder Wilma Heesen en
Henk van Dort de eerste exemplaren van het fraai uitgevoerde boekje ‘Dichterbij
de IJssel’ overhandigd. 
Tijdens de weken van het evenement werd ook het honderdjarig bestaan van het
‘Noorsche Huis’ in de prachtige bijbehorende tuin gevierd, met medewerking van
een aantal dichters, afgewisseld door mooie muziek. Op 21 juni werd de Zorgtuin
officieel geopend door wethouder Wilma Heesen. Ook hier met een link naar het
project door Daan Bargeman, die het gedicht van Liselore Gerritsen over haar
IJssel zong. En Wilma Makkink zorgde weer voor een inhoudelijke aankleding, nu
met een aantal kinderen, die de kern van de Zorgtuin weergaven: ‘alleen met je
hart kun je goed zien’, geïnspireerd op ‘De kleine Prins’ van  Antoine de Saint-Exu-
péry. Kunstgalerij Lenten in Epse deed ook mee en opende op 7 juni de expositie
‘Dichter bij de IJssel’ met prachtige IJsselschilderijen. Hoewel landelijk bekend en
geliefd, valt mij persoonlijk op dat deze bijzondere Galerij met zijn mooie collectie
kunst op een unieke plek aan de uiterwaarden van de IJssel bij veel bewoners in
de directe omgeving niet bekend is.
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Afsluiting door hiphop

En dan de slotmanifestatie op zondag 23 juni tijdens ‘Buitenkunstig Gorssel’ bij
het Tramstation. Een optreden van Bruno Prent met zijn hiphopformatie Flow &
Co zorgde voor een onverwacht  hedendaagse muzikale omlijsting.   Al waren de
teksten voor ongeoefende oren niet altijd te verstaan, hun enthousiasme en blije
gezichten gaven ons allemaal een blij gevoel. 
Stroomgodin Isala overhandigde tenslotte het boekje ‘Dichterbij de IJssel’ aan onze
vereniging. In een kort dankwoord heb ik, om niemand te vergeten, in de naam en
persoon Jacobus Trijsburg iedereen genoemd en geroemd die samen dit project
tot zo’n groot succes hebben gemaakt. Na het lezen van het afscheidsgedicht van
Henk van Rossum vertrok Isala met haar nimfen. Toen kon Jacobus de manifestatie
afsluiten met de positieve mededeling dat dit initiatief een vervolg gaat krijgen
onder de titel ‘Dichter bij het Landschap’.
Hoeveel Gorsselnaren en overige bezoekers de kunstwerken en gedichten langs
de routes hebben bekeken en gelezen, is niet te achterhalen.
Wij van de Historische Vereniging De Elf marken vonden het ook interessant om te
mee werken. Onze tentoonstelling over de IJssel is nog tot eind juli te zien geweest.

BESPIEGELINGEN ROND 4 MEI 2013

Henk Pelgrum

4 mei in  Almen

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2013 op het kerkhof in  Almen was ik erg
onder de indruk van het verhaal dat Jan Ilbrink vertelde over de laatste oorlogs-
dagen in het oude Harfsen. 

Stroomgodin Isala en twee waternimfen  

Foto: Willy Holtslag

Hiphopformatie Flow & Co    Foto: Willy Holtslag
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Jans moeder Tonia Ilbrink-Nijland heeft in 1990 haar herinneringen opgeschreven.
Ze groeide op in een groot gezin aan de Harfsensesteeg op de boerderij, die bij
iedereen bekend stond als ‘Nieland in de Bulten’. (Mijn grootvader woonde een
paar kilometer verderop in Eefde. Met enkele jongens zwierf ik als jongetje op een
avond over de Gorsselse Heide en kwam ook langs Nijland. Eigenlijk was ik best
wat teleurgesteld, want ik had me een boerderij voorgesteld die helemaal ver-
scholen lag tussen de bulten.) Meerdere broers en zussen van Tonia hebben ook
hun ervaringen uit die tijd opgeschreven. Hierdoor is in de familie Ilbrink een heel
mooi stukje geschiedenis over de bevrijding van de Harfsensesteeg bewaard ge-
bleven.  Al die rode pannendaken op de wederopbouwboerderijen rondom het
vroegere Harfsen vertellen steeds weer het verhaal over deze spannende dagen.
Nadat de familie Nijland was bevrijd zijn alle kinderen veilig en ongedeerd bij elkaar
in het ouderlijke huis, behalve Tonia, die op de boerderij 't Ebbink van de familie
Loman aan de Harfsensesteeg als dienstmeisje inwonend was. Ontroerend is het
stuk waarin wordt geschreven hoe de grotere broers op zoek gaan naar hun zus.
Ze lopen langs de verbrande huizen en horen over slachtoffers. Gelukkig vinden
ze haar gezond en wel terug bij Loman in een schuur: de boerderij was afgebrand. 
Jan Ilbrink noemde in zijn verhaal ook Johannes Bielderman, een jonge buurman,
die nog vrijgezel was. Hij woonde op een boerderijtje met zijn vader. Vader was
doodgraver en als het nodig was, hielp Johannes hem daarmee. Het huis stond op
de hoge kamp aan de Harfsensesteeg, iets voor de bocht van de weg in de richting
van de vroegere varkens KI. Johannes werd dodelijk getroffen door een granaat-
scherf, toen hij nog iets uit hun brandende woning wilde halen. Zijn vrienden heb-
ben hem op het kerkhof begraven. Hij was een actief en gewaardeerd lid van de
jongelingvereniging Obadja in  Almen. Zijn vrienden van Obadja zorgden samen
voor een grafsteen. In 2001 werden we als historische vereniging van verschillende
kanten benaderd door mensen die Johannes Bielderman gekend hebben. Ze had-
den gezien dat er bij zijn graf een bordje stond: 'Voor dit graf is geen rechtheb-
bende bekend’. ‘Hoe moet het in de toekomst, als de lijst van oorlogsslachtoffers
wordt voorgelezen en bij de rondgang langs de graven daarna, het graf van Johannes
Bielderman niet meer bestaat?’ Het bestuur van De Elf Marken heeft toen in goed
overleg met de gemeente Gorssel het grafrecht overgenomen, opdat de herinne-
ring aan dit oorlogsslachtoffer niet verloren zou gaan. Elk jaar leggen we op 4 mei
een bloemstuk op het graf. Dit jaar hebben we de tekst op de grafsteen nog eens
goed schoongemaakt. De tekst luidt: ‘Uit Dankbaarheid van zijn CJV Vrienden’. Een
stil monumentje, zoals er zo vele nog te vinden zijn.

  4 mei bij de Houtwal in Gorssel

Op 4 mei komen elk jaar Canadese oorlogsveteranen die te gast zijn bij het De-



OMB 2013-3/20

venter comité ‘Welcome  Again Veterans’ naar het monument aan de Houtwal in
Gorssel, nadat ze eerst naar de herdenking op de Canadese begraafplaats in Holten
zijn geweest. In de buurt van dit monument en het voetveer zijn de geallieerden
op 12 april 1945 de IJssel overgestoken. Dit jaar waren er vier veteranen met hun
familie en gastgezinnen. Ze werden verwelkomd door een paar doedelzakspelers.
Nadat burgemeester Spekreijse een toespraak had gehouden, werden namens de
gemeente Lochem en De Elf Marken bloemen gelegd bij het monument. Na het
spelen van de volksliederen speelden de pipers ‘Abide with me’ (Blijf mij nabij, uit
gezang 392). Indrukwekkend was het moment toen een veteraan en enkele jonge
meisjes het veteranengedicht For the Fallen (1914) van Robert Laurence Binyon
in het Engels, Frans en Nederlands voorlazen.

They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
We will remember them.

(Voor de Gevallenen:
Zij zullen niet ouder worden zoals
wij, die nog over zijn, ouder wor-
den: De tijd zal hen niet tekenen,
noch zullen de jaren hen veroor-
delen. Maar bij het ondergaan van
de zon en in de ochtend,  
zullen wij hen gedenken.)

VERSLAG EXCURSIE  KASTELEN VAN LOCHEM

OP 27  APRIL 2013

Willy Holtslag

Na de lezing door Focko de Zee over kastelen en buitenhuizen in onze gemeente
op 12 maart 2013 in  Almen gaf zich al een aantal toehoorders op voor de bus-
tocht op 27 april. Even bleef het spannend of de tweede bus ook vol zou komen,
maar uiteindelijk vertrokken we met een groot gezelschap in twee bussen vanaf
het Graafschapterrein in Lochem. In onze bus zat gids Focko de Zee.

Monument Veerweg Gorssel Foto: Henk Bruil
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’t Ross

De excursie begon bij ’t Ross in Groot Dochteren, waar we heel gastvrij werden
ontvangen door eigenaar Mr.  W.  Nan. Na zijn inleiding mochten we door het
prachtig gerestaureerde huis lopen, met uitzicht op de mooie, parkachtig aan-
doende tuin.   Aan meubilair en bijvoorbeeld de bijzondere wandbekleding was te
zien hoe serieus wordt geprobeerd alles in stijl te vervolmaken. Bij een kijkje in
de keuken viel meteen op dat ook de buren van ’t Ross betrokken worden… er
hingen prachtige koeienschilderijen van buurvrouw boerin Tine van Housselt. Wij
bedankten de heer Nan voor de ontvangst en overhandigden hem het mooie boek
van Bertus Maassen ‘Groen door Oranje’.

De Boedelhof

Langs de buitenplaats De Ehze, vroeger ook kasteel, gingen we voor de koffie naar
Landhotel De Hoofdige Boer in  Almen. Vandaar via de Spitholterbrug en de Lage
Lochemseweg naar De Boedelhof in Eefde. Ook hier stond vroeger een kasteel,
maar nu resteert alleen het koetshuis, waar eigenaar P. Foole ons verwelkomde
en ons via een beamerpresentatie liet zien wat er allemaal al was gerestaureerd
en wat hij nog moet doen om het geheel naar wens te verwezenlijken. Ook hier
was te zien hoe de eigenaar zijn liefde voor de cultuur en de geschiedenis van het
huis stap voor stap weet vorm te geven. Ook deze gastheer overhandigden we
het boek ‘Groen door Oranje’.

Ampsen

Via Eefde en Gorssel reden we naar het Bosrestaurant in Joppe voor een uitge-
breide, goed verzorgde lunch. Hierna wisselden de gidsen van bus en gingen wij

Kasteel Ampsen Foto: vToly/Huidink Kasteel Ampsen - leibomen     Foto: vToly/Huidink
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verder met Jan Huidink. Via Dorth en door prachtige landweggetjes met uitleg
over de wisselende landschappen kwamen we tenslotte in  Ampsen. Op het land-
goed werden we gewezen op het sterrenbos en onze gids, die op dit landgoed is
geboren, raakte in vuur en vlam over de bijzondere leibomen, perenbomen, tegen
de schuur en over de bijzonder gevormde bomen, kleinbladige lindes (Tilia cor-
data), waarachter de tuin begint. Maar eerst kregen we ook hier een inleiding met
een powerpointpresentatie over de geschiedenis van kasteel  Ampsen door de ei-
genaren, de heer en mevrouw Van Weede. Een korte rondgang maakte duidelijk
wat een inzet er nodig is om zo’n historische gebouw en omringend landgoed in
stand te houden. De Familie Van Weede gaven we het pas verschenen boek over
’t Hassink, waar ze heel blij mee waren omdat er ook nog familie in wordt be-
schreven.

Ruïne Nettelhorst

De tijd begon te dringen, want er wachtte ons nog een laatste bezoek en wel aan
de restanten van Kasteel Nettelhorst, waar we het derde boek ‘Groen door
Oranje’ aan de verteller gaven. Helaas kwamen we tijd tekort om via De Heest
en Zwiep naar Lochem terug te gaan en gingen we rechtstreeks naar het Graaf-
schapterrein. 
Een bustocht langs onze vele kastelen en buitenplaatsen, door een prachtig land-
schap met onderweg veel boeiende verhalen door de twee gidsen, op drie locaties
gastvrij ontvangen en rondgeleid, met tot slot nog uitleg over de geschiedenis van
Nettelhorst. Met grote dank aan de leden van het Historisch Genootschap Lochem
Laren Barchem voor de perfect georganiseerde dag en een groot compliment voor
de gidsen.

    
DE EERSTE KLAS VAN DE J.A. DE VULLERSCHOOL UIT 1935

Henk Bruil

Herinneringen

Enige tijd geleden deed Evert Beltman aan De Elf Marken het verzoek om met
een groepje reünisten van de J.A. de Vullerschool het Tramstation te mogen bekij-
ken. Uiteraard waren ze van harte welkom en zo kon het gebeuren dat we op 
3 mei 2013 met een groep van negen ‘leerlingen’ rond de tafel zaten in het station.
Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst en herinneringen aan de tram waren
er te over, zoals ritjes naar Deventer of Zutphen en de handvaardigheidslessen
die hier na de oorlog werden gegeven door de Maatschappij tot Nut van het 
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Algemeen (noot 1).
Er waren herinneringen aan de tijd dat de school gevorderd was door de Duitse
bezetter. Evert vertelde dat er zelfs Turkse soldaten in Duitse dienst gelegerd
waren. (noot 2). Bijzonder was dat hij zich zelfs de eerste regels van een liedje dat
ze hem leerden nog kon zingen, dat fonetisch opgeschreven luidt:
‘A diedel pasa,
Sa nia sa,
A diedel pasa
Sa nia sa’. 
Het zou leuk zijn als te achterhalen is wat dit betekent, reacties zijn welkom.

Reünie

Hoe is het zo gekomen dat deze groep eens per twee jaar bij elkaar komt?
Aan het eind van de jaren negentig ontstond bij Evert Beltman het idee na ge-
sprekken met klasgenoten uit die tijd, om eens een reünie te houden. In 1997
kwam toen voor de eerste keer een groep van vijfentwintig ‘kinderen’ uit de eerste
klas van 1935 bij elkaar samen met meester Niek van Wijk, de onderwijzer die ze
later in de zesde klas hadden. De klas bestond destijds uit circa veertig leerlingen,
maar er was in 1997 al een aantal van hen overleden en enkelen konden in verband
met omstandigheden niet aanwezig zijn. Het programma van die dag sloeg zo aan
dat men besloot elke twee jaar bij elkaar te komen.

Reünie 1997
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Op bijgaande foto zien we deze groep, de namen zijn:
Boven v.l.n.r.: Teun Woertman, Gerda Meijer-ten Have, Hans  Assink,  Alie Kappert-
Bruggeman, Jan Jansen, Jantje Sievers-Bruggeman, Piet Bechtle, Rieky Brinkman-
Beltman, Gerrit Groot Koerkamp, Wiesje Rutten-Seebus,   Arie Smallegoor, Piet
van Rijn, Johan Berkenbosch, Henny Koster-Udink, Tinus Boterman, Tom Jansen
Evert Beltman, Jan Brinkman.
Onder v.l.n.r.: Dicky Hannink-Sletterink, Jan van de Vlekkert, Dinie Braakhekke,
Betsy Uithoven-Dijkerman, Fré Dolleman, Jansje Oldenhave-Dikkeboer, meester
Niek van Wijk, Marietje Veldhuizen-van der Meij.

Inmiddels is van deze groep natuurlijk ook een gedeelte overleden, zodat de groep
nu nog twaalf leden telt (drie waren er op 3 mei wegens ziekte verhinderd) en
men heeft nu besloten om elk jaar bij elkaar te komen. 
In het herinneringsboekje dat bij de eerste reünie is gemaakt trof ik een gedichtje
aan van de bekende meester Ras, in taalgebruik uit 1942, maar toch…:

Wees zachtmoedig  en hulpvaardig
Geef aan elk een vriend’lijk woord.
Door zelf goed en sterk te wezen,
Help je licht een ander voort.
Gorssel, 3  Aug. ’42, meester Ras

Noten:

1. De Maatschappij tot Nut van 't  Algemeen (vaak genoemd als Het Nut) is een
landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen, opgericht in 1784, die zich ten doel
stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen.
De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een
zo hoog mogelijk cultureel gehalte. 
2. Tijdens WO II was Turkije neutraal, maar verleende achter de schermen inlich-
tingen aan Duitsland in ruil voor de Duitse belofte aan steun voor de onafhanke-
lijkheid van Turkse republieken in Rusland na de overwinning op dit land. In de
Balkan en in de Kaukasus dienden ook enkele tienduizenden Turkse en  Azer-
beidzjaanse soldaten in lokale SS-afdelingen. 
Bron: Wikipedia. 
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GEVELSTENEN (35)

Boerderij Het Swavink (Zwavink) in Eefde

Werkgroep genealogie

Boerderij Het Swavink (Zwavink) ligt in Eefde aan de Valkeweg nr. 2. De

boerderij is op een IJsselduin gebouwd.  In 1378 horen we voor het eerst

van het ‘Swavinck’, als het wordt beleend door Gerlach van der Capel-

len. Het Swavink zal eeuwenlang in handen van de familie Van der Ca-

pellen blijven. De boerderij was een gewaard erf in de marke Rijsselt,

een van de marken waaruit Eefde is ontstaan. De boerderij gaat van

vader op (schoon)zoon over, totdat er bij gebrek aan opvolging in de

jaren zestig van de vorige eeuw nieuwe eigenaren in beeld komen. 

De bewoners

Bartholt Warner Swavinck, komende van
het Warnsinck, komt in 1669 op het 
Swa-vinck wonen. Hij trouwt op 11 april
1637 met Willemken Hendriks Olthof te
Deventer en woont eerst op Claphekke
in Gorssel. Uit dit huwelijk zijn zes kin-
deren geboren: Warner, Derk, Geesken,
Geerlich, Bartelt en Henderik.   Alle kin-
deren trouwen in Gorssel en Epse;
Geerlich blijft thuis op de boerderij. 
Geerlich trouwt op 8 mei 1681 met
Harmken Lenderink, dochter van Peter
Lenderink uit Laren. Geerlich overlijdt en Harmken vraagt momberen (voogdijs-
chap) bij het Scholtambt te Zutphen over haar ‘soontje Philippe’, dan drie jaar oud.
Vervolgens hertrouwt Harmken in 1684 te Lochem met Jan Hendriks Slachman,
zoon van Hendrik Slagman op ‘t Slach uit Laren. Harmken heeft het geluk niet mee,
want ook Jan Slachman overlijdt en Harmken blijft met haar twee kinderen: Jutte,
gedoopt op 19 oktober 1684 en Geerlich, gedoopt op 10 april 1687 alleen op de
boerderij. 

Ze trouwt vóór 1689 opnieuw, nu met Willem Jansen die al op de boerderij werk-
zaam was. Ze krijgen vier kinderen: Jan in 1689,   Arent in 1691, Hendrik in 1697
en Gerrit in 1700. Zoon Hendrik trouwt in 1719 met Stijntje Hendriks Woestman,
dochter van Hendrik op ’t Have. Dit echtpaar zet het werk op de boerderij voort. 

Boerderij Swavink  Foto: Annie Nijenhuis
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Dochter Jacoba  Amalia Swavinck blijft op Swavinck en trouwt in 1757 met Willem
Gerritsen Stormelink, geboren op 18 november 1725 op erve Stormink in Colm-
schate/Weteringen. Zoals gebruikelijk in die tijd wordt Willem Stormelink vanaf
zijn huwelijk Willem Swavinck genoemd. Jacoba  Amalia en Willem krijgen twee
kinderen: Gerrit, geboren op 9 juli 1758 en Hendrika op 13 april 1760. Hendrika
vertrekt naar  Angerlo en trouwt in 1784 met Christiaan Willemsen. 
Gerrit trouwt in 1789 in Warnsveld met Hendrika Breemer. Er worden zeven kin-
deren geboren op Swavinck: Jacobus in 1790, Hendrik Jan in 1792, Willemina in
1794, Gradus in 1796, Berendina in 1799, Willem in 1803 en Philip Johan Frederik
in 1807. 

Verbouwingen

Jacobus ‘Zwavink,’ de oudste zoon, trouwt op 10 december 1826 met Harmina
Hassink uit Epse en hij koopt op 15 juli 1829 als pachter de boerderij van de familie
Van der Capellen. In 1851 is het echtpaar Zwavink/Hassink 25 jaar getrouwd en
wordt de boerderij verbouwd (zie het jaartal 1851 op het achterhuis). Er waren
in de tussentijd vijf kinderen geboren: Frederika in 1828, Tonia in 1830, Gerrit Jan
in 1832, Willemina in 1835, Willemina in 1837. 
Gerrit Jan (1832)  leert Willemina Hassink uit Gorssel kennen en ze trouwen in
1864. In 1891 wordt de boerderij weer verbouwd en vergroot, vooral het voor-
huis.
Op een gevelsteen staat: G.J. Zwavink W.M. Hassink  18 15/6 91.

Klein Zwavink

Na de verbouwing trouwt in 1892 zoon Jacobus Hermanus, geboren in 1866, met
Harmina Smeenk van ‘t Esterholt in Joppe. Dit echtpaar krijgt twee kinderen: Gerrit

Schuur bij boerderij Swavink  

Foto:  Annie Nijenhuis

Gevelsteen boerderij Swavink  

Foto:  Annie Nijenhuis
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Jan Willem, geboren op 25 mei 1897 en  Antonie Herman, geboren op 19 septem-
ber 1899. 
Gerrit Jan Willem vertrekt naar Klein Zwavink, een oude boerderij dichterbij de
IJssel (Valkeweg 6). Hier woonde vroeger het personeel met gezin van ‘t Zwavink.
Bij hoog water van de IJssel vertrokken de bewoners tijdelijk naar de boerderij
Zwavink, die hoger gelegen was. In 1920 werd hier door Gerrit Jan Willem Zwavink
een nieuwe boerderij gebouwd, ‘IJsselhoeve’ genoemd. Hij woonde hier met zijn
vrouw Johanna Frederika Wiegman uit Brummen. (De huidige bewoner Ypma heeft
dit huis ‘Landgoed Klein Zwavink’ genoemd,  met een bord aan de weg.)

Andere bestemming

Tweede zoon  Antonie Herman blijft op Het Zwavink. Hij trouwt met Harmina
Johanna van Voorst. Dit echtpaar blijft kinderloos. Ze verkopen de boerderij in
1963 aan het opvoedingsinstituut de Mettray, waarna personeel van deze instelling
zijn intrek neemt op de boerderij. 
Vervolgens verkoopt de Mettray Het Zwavink in 1999 aan Marius en Sophie van Wijk.
Marius maakt keukens en de deel is geheel verbouwd tot een ruime werkplaats.
Een lange geschiedenis van agrarisch gebruik komt zo ten einde, maar Het Zwavink
bestaat nog. 

DE SCHOOL MET DE BIJBEL IN GORSSEL

Henk Kraaijenbrink

In 2013 zou het honderdjarig bestaan van de ‘School met de Bijbel’ in

Gorssel gevierd moeten worden, maar de school werd, na 91 jaar, in

2004 opgeheven. Ons Markenboek besteedde er geen aandacht aan in

jaargang 2004. Reden om er nu iets over te vertellen. De schrijver was

leerling op de school van 1 april 1943 t/m juni 1950.  

Kennismaking

Mijn eerste kennismaking met de school was op vijfjarige leeftijd, nog voordat ik
naar school ging. De ramen van het lokaal van de derde en vierde klas zagen uit
op het Smidspaadje. Dat liep langs de school en kwam uit op de Hoofdstraat naast
de smederij van Leuvenink. Vandaar ook de naam. (Daarnaast bestond er ook nog
een Bakkerspaadje dat van de ‘Krommemolenweg’ (nu Nijverheidsstraat) naar de
Hoofdstraat liep, waar nu de voetpad langs de Beukenlaan loopt. ‘Bakkerspaadje’,
omdat het uitkwam op de Hoofdstraat bij de bakkerij van Stoelhorst.) Ik was be-



vriend met Henk Molenaar, zoon van de gemeentesecretaris, wiens huis zo onge-
veer tegenover dat lokaal van klas drie en vier gelegen was (Huize Sonnevanck).
We gingen nog wel eens op de ruiten tikken bij het lokaal van de derde en vierde
klas. De kozijnen zaten hoog (kinderen mochten niet afgeleid worden door wat
er buiten gebeurde). Meester Koerselman kwam dan kijken en wij doken weg
onder de hoge ramen. Op een keer kwam hij niet kijken. Voor ons reden om het
getik te herhalen. Wat we niet wisten was, dat hij inmiddels de school verlaten
had. We konden hem niet zien aankomen vanwege een grote struik die tussen de
Joppelaan (toen Stationslaan) en de ramen stond. Plots stond hij voor onze neus.
Henk kon nog wegkomen, ik werd gepakt en triomfantelijk op des meesters arm
meegenomen. In de klas liet ik mij horen met de opmerking: “Ik bun stark”. Er
steeg een homerisch gelach op. Ik moest beloven het niet weer te doen en werd
voor straf ook nog opgesloten in de kast waar de pomp voor de schoolwaterlei-
ding stond. In mijn verzet kwam mijn pink tussen stijl  en deur toen die dichtging.
Pijnlijk. Reden dat ik mij het gebeurde nog precies herinner.

Eerste klas

Begin april kwam ik in de eerste klas bij juffrouw Garssen (die tijdelijk nog ver-
vangen werd door een jonge hip, die we juffrouw Bellefleur noemden vanwege de
rode wangetjes). Daarna bij meester Koerselman. In de vijfde klas heb ik het af-
scheid van meester Van Velden meegemaakt, die opgevolgd werd door meester
Van Riessen. Hij ging over van schuinschrift naar blokschrift. De gevolgen ondervind
ik nu nog; in een schriftsoort, beter gezegd hanenpoot, dat ergens tussen beide
schrijfstijlen in hangt. Het hoogtepunt in mijn schooltijd was ongetwijfeld het
schoolreisje dat ik in de zesde klas maakte naar  Amsterdam. We werden naar
Harderwijk gebracht en gingen vandaar met de boot naar  Amsterdam over het
IJsselmeer. We gingen onder andere naar Schiphol, waar we op de foto mochten
bij de driestaartige Lockheed Constellation. Dat was me iets! Het Czaar Peter-
huisje werd ook door ons bezocht. Verder herinner ik me nog een schaatswedstrijd
op een ondergelopen weiland aan de Zutphenseweg, iets verder dan de villa waar
indertijd tandarts Goedhart zijn ‘martelpraktijken’ uitvoerde. Ik had net mijn eerste
schaatsen gekregen.
Het onderstaande is verder hoofdzakelijk ontleend aan het boekje ‘Bij de Bosrand
schilderde Vincent van Gogh De school met de Bijbel’, met als ondertitel: ‘Het ver-
haal van 91 jaar christelijk onderwijs in Gorssel’, dat in 2004 uitkwam bij de op-
heffing van de school.  Af en toe gelardeerd met een eigen herinnering.

Oprichtingsvergadering in 1910

Rond 1900 moesten kinderen die naar het christelijk onderwijs gingen helemaal
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naar Eefde. Lopend wel te verstaan. Kom daar nu eens om. Dat was reden voor
een aantal ouders om na te gaan of christelijk onderwijs in Gorssel een haalbare
kaart was. In december 1910 werd een eerste vergadering gehouden en werd be-
sloten tot het oprichten van een vereniging met het doel een School met de Bijbel
te stichten. Zoals gebruikelijk werd een dominee, in Gorssel ds. Van Velzen, voor-
zitter. C. Roeterdink, van de boerderij  aan de Ravensweerdsweg, werd secretaris.
Zijn kleinzoon Karel sprak ik nog bij de opheffing in 2004.  Andere echte Gorsselse
namen: Makkink, Boschloo, Hassink, Klein Hulze en Wichers. Tot 1931 waren de
diverse dominees voorzitter. Daarna nam Roeterdink het roer over. Toen ds. Scha-
kel kwam, werd hem het voorzitterschap aangeboden. Toen Roeterdink in 1944
overleed, gebeurde dat. 

Opening in 1913

Op 14 november 1913 wordt de school met drie lokalen geopend. Deze is ge-
bouwd door F. Woertman en J. Tuitert (metsel- en timmerwerk). Nu maakt de
vroegere school deel uit van de (per augustus 2013 gesloten) modezaak van de
familie Kreeftenberg (noot 1). Het woonhuis daarbij was oorspronkelijk het huis
van de hoofdonderwijzer. Twee lokalen werden gebruikt voor het onderwijs. Het
derde kon je huren voor vergaderingen en wat later werd er de eerste naaischool
onder leiding van juffrouw Eskes gevestigd. In 1923 verhuist de naaischool naar
het inmiddels gereedgekomen ‘Gebouw voor Christelijke Belangen’. De tijd was
toen zo dat er zelden of helemaal geen subsidie gegeven werd. De school werd
dus gebouwd met het geld van de leden van de vereniging voor Christelijk onder-
wijs. Er werd wel een lening aangegaan, die afgelost werd met geld voor school-
gaande kinderen. De ouders daarvan betaalden naar draagkracht. 

Weinig leerlingen

De school zou tegenwoordig niet meer van start zijn gegaan, want er waren maar
45 inschrijvingen. De heer Van der Velden werd hoofd en juffrouw (zo heette dat
toen) Garssen werd onderwijzeres. Langzaam groeide de school: in 1920 waren
er 58 leerlingen. Het kan ook zijn dat er toen plotseling meer leerlingen kwamen
omdat in 1920 het christelijk onderwijs financieel gelijk gesteld werd met het open-
bare onderwijs en dus de leerkrachten door het rijk betaald werden. Dat was daar-
voor niet het geval, al lees ik in mijn ‘Bij de Bosrand…’ dat de gemeente in het begin
al wel het personeel betaalde van de christelijke school. Maar of dat gelijk geweest
is aan de rijksbetaling voor het openbaar onderwijs, dat vraag ik mij af. 
De groei zat er goed in, want in 1935 gaat het om honderd leerlingen. Let wel, de
nieuwe laagste opheffingsnorm waar nu, anno 2013, over gesproken wordt.
In 1938 wordt het 25-jarig jubileum groots gevierd.
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Tijdens de oorlog

Zelf ging ik in het midden van de oorlog voor het eerst naar school. Dat ging op
klompen. Vanuit mijn huis, G 156 (noot 2), was dat nog geen vijf minuten. In de
herfst en ‘s winters rook het lokaal vaak naar drogend textiel. Dat kwam van de
leerlingen die al lopend of fietsend in de regen en van ver naar school kwamen.
Zij hadden altijd wel iets nats aan hun lijf. Ik ruik het nog. De banken met een vaste
zitplaats, de kleine voor in de lokalen en de grote achterin, hadden wel een inktpot
waarin je je kroontjespen kon dopen. Verder liep het blad enigszins schuin. Naar
mijn mening was dat ergonomisch beter dan de latere banken met een horizontaal
blad en nog later losse tafeltjes met losse stoel. Verder hingen er in elk lokaal wel
een paar kleurige schoolplaten met historische taferelen. 
Of er voor de oorlog al op papier geoefend werd met schrijven en rekenen weet
ik niet. In 1943 was dat in ieder geval niet (meer) voor handen. We schreven met
griffels op leien en hadden dus een griffel- en sponsdoos. Ook herinner ik me nog
dat we eind jaren ‘40 in de kamer van de hoofdmeester een tentoonstelling moch-
ten inrichten met herfststukjes. Uiteraard waren de vliegenzwammen favoriet, ze
waren nog niet beschermd.  Aan het eind van de winter kregen we ook wel bollen
of plantjes mee voor een wedstrijdje wie de mooiste bloemen kon telen.
Een gymnastieklokaal had de School met de Bijbel niet. Daarom gingen we altijd
naar het gymlokaal van de openbare ‘De Vullerschool’ met aangrenzend slagbal-
veldje. Verder was er het zendingsbusje.  Als je daar een stuiver of dubbeltje in-
gooide, knikte het hoofd van het negertje dankbaar. Met een cent zal hij het ook
gedaan hebben. Per slot is ‘het penningske van de arme weduwe’ net zo veel waard
(noot 3). ’s Ochtends werd altijd begonnen met gebed en elke week moest een
psalmvers uit het hoofd geleerd worden dat op maandagmorgen werd overhoord.
Dat lijkt nu wat vreemd, maar met name in concentratiekampen in de oorlog heb-
ben veel mensen steun gehad aan de geestelijke bagage die hun was aangeleerd.
Daar we van september 1944 t/m met mei 1945 ondergedoken waren heb ik geen
herinneringen aan die tijd op school. Maar in ‘Bij de Bosrand...’ lees ik dat het span-
nend geweest moet zijn en noodge-
dwongen werd er al vooruitgelopen op
de samenwerking met het openbaar on-
derwijs. De De Vullerschool was door
de Wehrmacht ‘organisiert’ en dus kwa-
men die hun lessen ook volgen in de
christelijke school. Interessant is nog dat
het bestuur eind 1945 collectief aftrad.
De overkoepelende bond van besturen
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Schoolgebouw aan het Nijverheidsplein  

Foto: Archief De Elf Marken



van christelijk onderwijs had dat geadviseerd. Reden was dat men zo een zuivering
kon doorvoeren en foute of dubieuze bestuursleden kon weren uit een nieuw te
kiezen bestuur.

Schaatsekaf

In de vijfde of zesde klas werd in mijn schooltijd een bijzonder spel gespeeld, waar
ik later nooit meer van gehoord heb. Het heette ‘Schaatsekaf’. Ook Google op in-
ternet geeft geen uitsluitsel. Misschien werd het ooit op ijs gespeeld. Er werden
een jongen en meisje gekozen die hand in hand alle anderen, die vrij rondliepen,
probeerden te tikken. Lukte dat dan ging zo’n jongen of meisje tegen de muur
staan. Zo snel er dan een tweede van het andere geslacht getikt werd vormde dat
een tweede tikkend paar. Dat ging zo door totdat de laatste ook getikt werd. Ik
vond dat wel spannend. Daar ik geen zussen had, was het hand in hand rennen
met een van de meisjes toch iets aparts. 
Na de zesde klas gingen de meeste kinderen van school. Daar mijn ouders me bij
het christelijk lyceum wilden inschrijven mocht ik ook de zevende klas nog doen
die er op voorbereidde. Naast de gewone lessen kregen we al wat lessen Frans.
Binnen de kortste keren was de beroemdste zin niet dat vader een pijp rookte
maar één die niet in het boekje stond: ‘Le père sur la mère’. En daar werd door
de ‘prepubers’ flink bij gegniffeld. Overigens behoorde ik niet tot diegenen die dat
echt begrepen.

Groei en nieuwe school

Rond de midden jaren ‘50 komt er nog een leerkracht bij en wordt een klas on-
dergebracht in het ‘Gebouw van Christelijke Belangen’. In 1969 komt er zelfs een
vijfde leerkracht en in 1973 een zesde en daarna nog een zevende. De school is
dan uitgegroeid tot meer dan 200 leerlingen. De school breidt regelmatig uit en
soms is voor een of twee klassen noodbehuizing noodzakelijk. Zo worden ge-
noemd een lokaal in het ‘Gebouw van Christelijke Belangen’ en daarna noodloka-
len op de achterspeelplaats. 
Na de nodige afwijzingen, komt toch een nieuwe school tot stand aan de Roskam-
weg. We schrijven dan 1967. De groei blijft aanhouden en in 1973 wordt de school
weer uitgebreid. Ook komen er nog twee noodlokalen in ‘De Zonnekamp’, waar
de Hoofdstraat aansluit op de rondweg om Gorssel. Daarna komt er weer een
uitbreiding met een losstaand noodlokaal in 1976 bij ‘De Bosrand’.  Dit lokaal is
nu het enige restant, zo maak ik op uit ‘Bij de Bosrand…’en doet nu als kantine
dienst bij de ijsbaan van Harfsen. 

OMB 2013-3/31



Teruggang

Dan begint ergens de teruggang. De ontzuiling, aangevangen in de revolutionaire
jaren zestig en de afname van de gezinsgrootte beginnen de school langzaam par-
ten te spelen.
In 1980 gaat men terug naar zes leerkrachten. Maar omdat er sprake is van een
integratie van kleuter- en lageronderwijs (nu samen basisonderwijs) wordt er in
1982 een Christelijke Kleuterschool gesticht met de naam ‘’t Stationnetje’, gelegen
achter het oude tramstation (nu het honk van De Elf Marken). De informatie uit
‘Bij de Bosrand …’ klopt hier niet helemaal volgens mijn nicht (oud-bestuurslid).
Al vanaf 1974 of 1975 was er in de oude School met de Bijbel een kleuterklas,
waar een achterneef van mij zijn kleuterjaren deels doorgebracht heeft. 
Nu ik toch het bestuur noem, blijkt ook dat de emancipatie in het bestuur is door-
gedrongen. Bestond bij de oprichting het bestuur uit acht mannen, in 1980 is de
verhouding vijf mannen en vier vrouwen. In 1985 gaat de ‘Wet op het Basisonder-
wijs’ in werking. Dit zorgt voor de integratie van ’t Stationnetje met De Bosrand
en resulteert in een paar extra lokalen, ook om te spelen. De officiële opening
vindt op 10 oktober 1986 plaats door burgemeester Notten. De school krijgt dan
pas officieel de naam ‘De Bosrand’.  Een toepasselijke naam aan de rand van het
bos van Van der Meij. In 1988 wordt het 75-jarig bestaan nog feestelijk gevierd,
maar de neergang heeft dan al definitief ingezet.

Nieuw bestuur

Niet alleen in aantal leerlingen gaat de school achteruit, maar ook het gebouw van
De Bosrand vertoont gebreken. Met name het platte dak geeft regelmatig sores
door condens en lekkage. Door de introductie van nieuwe onderwijsvormen blijkt
het gebouw ook minder geschikt.  De De Vullerschool heeft echter ook ruimte-
gebrek en zo worden er klassen van daar in De Bosrand ondergebracht. De klein-
ste klas van De Bosrand wordt naar een tot lokaal verbouwd magazijn verhuisd.
Alle beslommeringen en overleg met het gemeentebestuur leiden tot een uitbrei-
ding bij de De Vullerschool, van de christelijke school gescheiden door het gym-
nastiek lokaal. In diezelfde tijd gaat bestuurlijk het onderwijs ook op de schop. Eerst
gaat het bestuur van het Christelijk Onderwijs in 1999 op in een koepelbestuur
van de vereniging CNS Deventer e.o. (Christelijk Nationaal Schoolonderwijs). In
datzelfde jaar verhuist De Bosrand naar de nieuwe locatie aan de Veldhofstraat. De
naam ‘De Bosrand’ is dan niet passend meer en het wordt  ‘CBS Vincent van Gogh’.
De verhuizing kon de neergang in aantal leerlingen niet stoppen.
Per 1 januari 2004 gaat dit bestuur weer samen met de katholieke stichting ‘Sint
Bernardus voor Katholiek Onderwijs’ in een nieuwe stichting. De naam wordt
‘Quo Vadis’. Een superstichting voor interconfessioneel onderwijs in  Almelo, De-
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venter Gorssel en Twenterand (Vriezeveen en omgeving) met o.a. een administra-
tiekantoor in Borne, mijn huidige woonplaats. Het bestuur is inmiddels geprofes-
sionaliseerd en gebureaucratiseerd. Waar het vroeger vrijwilligerswerk was, wordt
er nu een goede boterham mee verdiend door meerdere personen. Of het een
verbetering is? Daar heb ik mijn vraagtekens bij. En wat de integratie met het ka-
tholieke onderwijs betreft vermoed ik dat de leden van het allereerste bestuur
zich in hun graf zouden omdraaien als ze het wisten. 

Opheffing

‘Quo Vadis’, ‘waarheen gaat gij’ in de vertaling. Dat was al duidelijk voor de ‘Vin-
cent van Gogh’ school. Het aantal leerlingen daalde tot onder de honderd en op-
heffing was niet meer tegen te houden. De weg waarheen was duidelijk;  het ging
naar de ondergang.
Het laatste schoolhoofd, Lyda Hassefras, verwoordt het zo: “Met veel PR-werk-
zaamheden is geprobeerd om meer bekendheid te geven aan de school. Maar on-
danks de inzet van alle ouders, leerkrachten en kinderen is het niet gelukt om het
tij te keren. Groepen waren en bleven klein. De gewenste instroom bleef uit. Twijfels
kwamen en er is grondig onderzoek gedaan naar het welslagen van het voortbe-
staan van de school.” Na een korte terugblik op het verleden eindigt ze: “Het besluit
om te gaan sluiten is weloverwogen genomen in samenspraak met de ouders. Met
veel inzet en opgeheven hoofd zijn er (in de school) de laatste activiteiten op touw
gezet.” (De tentoonstelling in 2004 zal wel de laatste activiteit geweest zijn, dat was
een mooi nostalgisch moment ook voor mij.) “Er komt een einde aan een fijne
maar ook moeilijke tijd. We kijken nog even terug naar 91 jaar protestants-christelijk
onderwijs in Gorssel. Dan zal ieder zijn eigen weg vervolgen maar wel met een
rugzak vol bagage. Een nieuw begin en de basis is goed. We gaan verder, we maken
nieuwe keuzes en gaan op weg naar een volgend doel. We gaan nu, het was goed!” 
Lyda Hassefras was in dienst tot 1 augustus 2004. Na die datum was het definitief af-
gelopen met het protestants-christelijk onderwijs in Gorssel. Voorgoed geschiedenis.
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Noten:
1) De klok die nu het gebouw siert was er oorspronkelijk niet, al was dat waarschijnlijk wel be-

doeld vanwege het cirkelvormige metselwerk op die plaats. Bert Kreeftenberg vertelde mij

enkele jaren geleden dat hij meer dan vijftien jaar overal, ook in het buitenland, naar een pas-

sende klok gezocht had. Uiteindelijk vond hij die in 1999 in Gaanderen. De klok bleek van de

GTW (Gelderse Tramwegen), de busdienst in die tijd, geweest te zijn.
2 In die tijd werden de adressen (in ieder geval in dorpen) nog niet weergegeven door straatnaam

en huisnummer.
3) Zie Marcus 12: 38-44, ook elders in de Bijbel wordt het genoemd. U ziet: de sporen van mijn

opleiding zijn er nog.



WIE WAS TOCH… IDA GERHARDT

Han Koolhof

Op donderdag 24 oktober zal journalist Sander Grootendorst een le-

zing verzorgen over leven en werk van Ida Gerhardt.

Met toestemming van de Historische Vereniging Zutphen publiceren

we een artikel over Ida Gerhardt, dat is verschenen in het verenigings-

blad Zutphen 32(1), 20, 2013. 

Wie was toch... Ida Gerhardt

Ida Gardina Margaretha Gerhardt wordt geboren op 11
mei 1905 in Gorkum. Zeer tegen de zin van haar moe-
der gaat ze naar het gymnasium in Rotterdam. Haar le-
raar Grieks is J.H. Leopold, die dan al bekendheid geniet
als dichter. 
Tegen haar vader zegt Leopold: “Ida is hoogbegaafd.
Daar zal, vrees ik, niet veel aan te doen zijn.” Een van
haar klasgenoten, Marie van der Zeyde, zal later Ger-
hardts levenspartner worden. 
Ida Gerhardt groeit op in een liefdeloos gezin. Zij wordt
letterlijk uit huis verbannen:
O God, hoe kon het gebeuren –
/ gesloten het venster, de deuren, 
/ gebannen uit liefde en huis.
(uit: ‘Radiobericht’) 
In 1939 krijgt Gerhardt een aanstelling als leraar klassieke talen aan het gemeen-
telijk lyceum in Kampen. Tussen 1951 en 1963 is ze verbonden aan De Werkplaats,
beter bekend als de (vooruitstrevende) Kees Boekeschool. Ze woont dan in Bilt-
hoven. 
In 1967 verhuizen Marie van der Zeyde en Ida Gerhardt naar Eefde. In 1990 over-
lijdt Marie van der Zeyde. 
Ida Gerhardt wil na de dood van haar partner toetreden tot een kloostergemeen-
schap.  Als dat niet lukt, besluit ze te gaan wonen in verzorgingshuis Berkelstaete,
Rijksstraatweg 117 in Warnsveld. Op 15 augustus 1997 overlijdt ze daar. 
Ida Gerhardt krijgt vele literaire prijzen, waaronder in 1979 de P.C. Hooftprijs
voor haar gehele oeuvre. 
In Zutphen - ‘hoezeer heeft deze kleine stad allure’ - is Ida Gerhardt vooral bekend
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door haar gedicht ‘Dolen en dromen’.
In een toelichting schrijft Gerhardt dat dit gedicht geen hommage is aan Zutphen,
‘ondanks mijn gehechtheid aan deze stad’. ‘Het gedicht gaat over een wijze van er-
varen die de mens soms - bij hoge uitzondering - ten deel mag vallen: het bekende
en vertrouwde opent zich voor hem.’ 
Fragmenten uit ‘Dolen en dromen’ staan op een muursteen in de Walburgiskerk
en op een plaquette in de zijgevel van het stadhuis:
Anderhalf etmaal ben ik omgegaan
- mijzelf ontkomen, eindelijk mijzelf  -
dolend en dromend in een kleine stad,
waar àlles stem kreeg, àlles open ging.
Steeds wetend: zó kan het maar éénmaal zijn.

Bron/literatuur:

Website gewijd aan Ida Gerhardt: http://www.idagerhardt.nl/index.html
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1979-
1980, Leiden 1981.

HET DOMMERHOLT

BOERDERIJ, HERBERG, VEERHUIS EN  AANLEGPLAATS

Ap ten Have

Het Dommerholt, tegenwoordig beter bekend als De Houtwal, was al

heel vroeg ook herberg en een plek voor het voetveer over de IJssel.

Later was het ook een laad- en losplaats voor schepen. De familienaam

Dommerholt is er ontstaan. Op deze voor Gorssel belangrijke plek is

veel gebeurd.

Boerderij, herberg, veerhuis en aanlegplaats

De boerderij het Dommerholt, annex herberg en veerhuis, lag in Gorssel bij een
belangrijke aanlegplaats aan de IJssel (aan het eind van de huidige Veerweg) en is
al bekend vanaf 1240, toen ‘het Kapittel Elten tegen tins (cijns) zijn goeder Dom-
mere’ aan het klooster Ter Hunnepe  gaf. De naam Dommerholt is waarschijnlijk
ontstaan uit het feit dat de Dommerbeek hier in de IJssel stroomt en dat daar
destijds veel bos was (in het dialect holt). Een samenvoeging van Dommer en holt
is Dommerholt, hetgeen meestal met een ‘t’ maar soms ook met een ‘d’ wordt
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geschreven. 
Het bijbehorende grondgebied lag in de marke Epse Dommer. In latere jaren
vormde de Dommerbeek de grens tussen de marken en behoorde het Dommer-
holt tot de marke Gorssel. 
De bewoners van Het Dommerholt onderhielden tevens een veer over de IJssel.
De boerderij was ook bekend als herberg en als los- en laadplaats voor schepen. 
Na 1343 is het nabij gelegen erf ‘Sunderkamp’ aan het Dommerholt toegevoegd
(noot).

Het Dommerholt als gerechtsplaats

In 1469 komen we het Dommerholt tegen als gerechtsplaats van het schepengerecht
uit Zutphen. De moordenaars  Aernt Jans van Tyll en Hans Meydelborch worden ge-
vonnist. Beide boeven worden ter plaatse ter dood gebracht (op het rad gelegd)
omdat zij een koopman hadden ‘geschynt’ (afkomstig van ‘schinden’ wat beroven, in
het Middelnederlands mishandelen betekent) en sijn gelt genaemen hadden’.

Een weerspannige herbergier

In 1681 pachtte Jan Zwiers de boerderij annex herberg en in 1716 kocht hij het
pand voor f. 22.99.75. In 1693 bouwde Jan een schuur op grond van de marke en
plaatste daar een paal met een uithangbord. Ook had hij plaggen gestoken op
grond van de marke en een ‘strepel’ grond aangegraven. Hij moest hiervoor ‘voor
de tijd van zes jaeren een somma van vier Carolus guldens betalen’. Daarnaast
werd het hem toegestaan een ‘lechplaatse op Gorsselsen bodem te gebruiken
voor de opslag van hout voor de tijd van zes jaeren’. Daarvoor mocht hij ‘lechgelt’
laten betalen. In de herfst van 1693 gaf dezelfde Jan Zwiers geen gehoor ‘om met
de schuppe te helpen aen de Gorsselse en Escheder dycken’. Toen meerdere op-
roepen vruchteloos bleken, paste men het vroeger meer gebruikelijke middel van
pandhaling toe. Vergezeld van enige huislieden ging ‘Hendrick den onderscholte,
als ‘t opsicht op dijcken hebbende’ bij de weigerachtige de eetketel in beslag
nemen. Gebrek aan dit in de huishouding zo hoognodige stuk zou hem wel nood-
zaken aan de oproeping te voldoen. Zo
oordeelde althans het markebestuur,
maar Zwiers dacht er aanvankelijk an-
ders over. In plaats van toe te geven,
daagde hij Hendrick de onderscholte,
die het geval nogal van de vrolijke kant
beschouwd schijnt te hebben, voor het
scholtengerecht. Daarbij beschuldigde
Zwiers Hendrick ervan buiten zijn
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boekje te zijn gegaan, want met zijn assistenten had Hendrick bij de koster ‘op
verdroncken eenen daelder’. Jan Zwiers is toch komen helpen met de werkzaam-
heden en heeft zijn verpande eetketel teruggekregen en ‘de daelder daarop ver-
dronken’ ook betaald. 

De familienaam Dommerholt

De familienaam Dommerholt komen we tegen vanaf 1734.  Alle Dommerholts
stammen af van Catharina Swiers Dommerholt, geboren op 1 februari 1711 en
overleden in 1774 in Gorssel. Catharina was een dochter van Zwier Jansen ten
Have en Jenneken Rensen.
Zij trouwde op 27 november 1734 in Gorssel met Engbert Jansen (landbouwer,
herbergier) geboren op 2 mei 1710 en overleden 22 juli 1762 te Gorssel, zoon
van Jan Stevens op ‘t Walle-Roskam en  Aeltjen Roeterdink. Uit dit huwelijk werden
zeven kinderen geboren, van wie de oudste zoon Zwier Engberts Dommerholt,
geboren op 17 maart 1743 en overleden in januari 1795, op 16 december 1764
trouwde met Harmken Philips Roeterdink, geboren 4 maart 1742 en overleden in
januari 1795. Zij was een dochter van Philips Jansen Roeterdink en Teunisken
Arents Wolferink.
Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren, van wie  Anthony, Hendrik en
Philippus de naam Dommerholt of Dommerhold hebben gehouden. De rest heeft
voor andere namen gekozen.
De oudste zoon  Anthony Dommerholt, geboren 2 maart 1766 te Gorssel en
overleden 22 juli 1847, was op 10 februari 1788 te Deventer gehuwd met Catha-
rina Beltman, geboren 9 december 1764 te Deventer en overleden 5 januari 1811.
Anthony hertrouwde op 30 september 1813 met Hendrika Dommerholt, geboren
30 oktober 1782 en overleden op 19 maart 1838 op de boerderij Stoevenbelt in
Epse. Uit het eerste huwelijk van  Anthony werden elf kinderen geboren en uit
het tweede huwelijk vijf. Het gezin heeft eerst op het Dommerholt gewoond en
is later naar de boerderij Stoevenbelt in Epse gegaan. 
Anthony’s broer Hendrik Dommerholt, geboren op 29 december 1768 te Deventer
en overleden 3 maart 1818 te Gorssel was op 16 juli 1797 gehuwd met Maria
Boers, geboren 18 juli 1776 te Laren en overleden 23 mei 1837 te Gorssel. Zij zijn
op het Dommerholt gebleven. Uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren.
Na het overlijden van Hendrik Dommerholt is Maria Boers op 30 januari 1819
hertrouwd met Teunis Willemsen, geboren in 1766 en overleden op 10 december
1850. Teunis was een zoon van Gijsbert Jan Willemsen en Eva Lammers, vermoe-
delijk eigenaar van de Houtwal in Voorst nabij kasteel Nijenbeek. 
Teunis Willemsen was in 1832 al eigenaar van het Dommerholt en was houtteller
en turfmeter van beroep. Het Dommerholt was toen groot totaal 7.01.70. ha,
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waarvan 2.49.40 ha gelegen was nabij het Dommerholt en de rest wat verder uit
de buurt. Hij had toen vier runderen ouder dan twee jaar en een paard.
Engbert Jan Dommerholt, zoon van Hendrik Dommerholt en Maria Boers, zou de
opvolger worden op  het Dommerholt. Hij was geboren op 9 maart 1812 in Gors-
sel en was op 15 februari 1839 te Gorssel gehuwd met Henrietta Hietkamp, ge-
boren op 19 december 1816 in Kring van Dorth en overleden op 29 augustus
1850 te Gorssel. Zij was een dochter van Christiaan Hietkamp en Maria Hoek-
stein. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Na het overlijden van zijn
vrouw is Engbert op 21 februari 1851 hertrouwd met Willemina Jansen, geboren
4 november 1823 te Gorssel. Uit dit huwelijk werd een tweeling geboren, die kort
na de geboorte is overleden. Omstreeks 1856 is deze familie vertrokken naar De-
venter en later naar Holten, waar Engbert op 26 augustus 1863 is overleden. 

Nieuwe bewoners

Vermoedelijk is na het vertrek van Engbert Jan Dommerholt het erve Dommer-
holt in 1866 verkocht aan Jan Willem Nijenhuis, koopman te Gorssel. Hij is in 1866
ook eigenaar van het daarnaast gelegen huis De Ravensweerd. 
Omstreeks 1856 is de nieuwe bewoner op het Dommerholt  A.J. Leusink. In 1859
is boerderij, herberg en veerhuis het Dommerholt door snel oplaaiend vuur totaal
afgebrand en weer herbouwd. 
In 1861 komt Theodoris Velthuizen er wonen. Hij werd geboren op 19 december
1820 te Ede en was gehuwd met Hendrika Helleweg, geboren op 19 september
1821 te Zutphen. 
In 1870 vinden we als bewoner Sager Marten, van beroep landbouwer, geboren
op 29 mei 1833 in  Apeldoorn en gehuwd met Hendrina Oolman, geboren op 
2 juni 1845 in Voorst. Zij vertrekken weer in 1878. 
Vervolgens verschijnt Geurt Reinder van Beek, geboren op 8 april 1835 in Voorst
en overleden op 30 maart 1903 in Gorssel. Hij was houtteller van beroep. Hij was
gehuwd met Gerritjen Johanna Bensink, geboren op 15 oktober 1850 in Brummen
en overleden op 26 januari 1894 te Gorssel. Uit dit huwelijk werden vier kinderen
geboren. 
Na het overlijden van zijn vrouw is Geurt Reinder van Beek in 1895 hertrouwd
met Johanna Barmentloo, geboren op 10 november 1872 in Voorst. Uit dit huwelijk
werden vier kinderen geboren. Na het overlijden van Geurt Reinder van Beek in
1903 is Johanna Barmentloo op 20 augustus 1904 hertrouwd met Johannes Hek-
kert, geboren op 6 september 1877 in Gorssel en overleden op 20 januari 1916.
Uit dit huwelijk werden ook vier kinderen geboren: Jantje, geboren op 12 oktober
1905,  Alberta Gerdina, geboren op 25 februari 1907, Reinier op 21 maart 1909
en Johanna Willemina, geboren op 1 juni 1911.
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Het Dommerholt als herberg

Op 29 januari 1792 schrijft Jan van der Meij van De Roskam in Gorssel, dat hij
een rekening van tachtig gulden heeft ontvangen van Swier Dommerholt voor de
geleverde jenever over de jaren 1790, 1791 en 1792. In 1813 kostte de jenever
geleverd aan de Kozakken f 0.40 ‘de Vles’. Er werd dus nogal wat jenever verkocht
bij Dommerholt.
Uit een document in het gemeentelijk archief in Zutphen is bekend dat de post-
route van Zutphen naar Deventer in 1817 werd aanbesteed voor 400 gulden per
jaar. Duidelijk staat in de route de herberg het Dommerholt aan de IJssel vermeld.
De postbode verplichtte zich om ‘s morgens om vier uur in Zutphen te starten
en dan liep hij langs de IJssel, via het Rijsselt, Eschede, Hekkert naar ‘t Walle en
vandaar naar Dommerholt en verder via het schipperspad/jaagpad naar Deventer.
Deze route moest in drie uren worden afgelegd, dus erg lang zal hij bij de ver-
schillende herbergen niet hebben kunnen vertoeven. 
Er kwamen ook wel sterfgevallen op Het Dommerholt voor. Uit een overlijdens-
akte van 20 juni 1843 blijkt, dat beurtschipper  Albert Ronge op 18 juni is overle-
den op het erve Dommerholt, oud 46 jaar en echtgenoot van Magteltjen van der
Berg, geboren te Zwolle. Er zijn ook wel vrouwen en kinderen overleden op de
boot of op het Dommerholt.

Het Dommerholt als los- en laadplaats

Op de IJssel was het druk met scheepvaart en bij het Dommerholt was er aanvoer
van veel riet en turf en verder van zand, stenen, grind, kalk, bieten etc. 
De boten werden daar gelost en de goederen met paard en wagen verder het
achterland ingebracht. Om de boten wat gemakkelijker te kunnen laden en lossen
werd een insteekhaven gegraven. Helaas was dit geen groot succes, want door de
hoge waterstand en de sterke stroming ging die na verloop van tijd weer dicht-
slibben.
In 1797/1798 ontving Gerrit Wolters 7 gulden en 10 stuivers voor vervoer ‘van
6000 stenen van Deventer tichelavont (-oven) met een schip tot aen Dommerholt
te brengen’. Jan ‘de kerckenbouman’ ontving 4 gulden en 10 stuivers voor ‘het aan
de kercke brengen van de stenen vanaf Dommerholt’. 
Daarnaast werd er veel hout (waaronder boomstammen) en eek verladen. Het
hout ging naar Zutphen, Deventer etc. De eek, een grondstof voor het maken van
leer, werd geleverd aan de leerlooierijen, onder meer naar het gebied de Langstraat
in Noord-Brabant.  Op een aantekening van 19 april 1788 van Jan van der Meij
‘van de Roskam’ - naast herbergier ook houtteller en houtkoper van beroep -
staat onder meer vermeld dat hij heeft verkocht aan ‘Monsuier Berent Wildeboer,
de schipper van Meppelt Meyhold Zutphen Holt, honderd voer holt waarvoor te
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ontvangen aan het Dommerholt tyn gulden het voer’. 
Genoemde Jan van der Meij verzorgde dus de verlading van hout en eek, maar
ook Teunis Willemsen, herbergier van het Dommerholt en tevens houtteller en
turfmeter, was hierbij betrokken. Op zijn terrein werd het eikenhout aangevoerd,
geklopt en geschild (eken) en opgeslagen in de grote eekschuur om verladen te
worden.
Ook bij Den Oldenhof, eigendom van de familie Van der Meij, een boerderij annex
bakkerij, stond een grote eekschuur (voor onder andere opslag van eek, hout, turf
en riet). Daar had Jan Lucas Willemsen, van beroep bakker en houtteller, de leiding.
Hij was gehuwd met Willemina van der Meij (dus familie van Jan van der Meij) en
daar werd ook eikenhout geklopt, geschild, opgeslagen en later verladen via het
Dommerholt.  
Jan van der Meij kocht het hout meestal op stam. Dit ‘slaghout’ wordt ook wel ak-
kermaalshout genoemd, bestond vooral uit eikenhout en werd in het voorjaar op
stam gekocht (meiholt). Het moest dan nog gekapt worden en daarna van takken
ontdaan. De takken werden tot bossen gebonden en vervolgens werd alles opge-
haald, waarbij het uitgesnoeide hout naar de eekschuren werd gebracht. De tak-
kenbossen werden aan mijten gezet (bosmiete) om te drogen. Wanneer ze droog
waren werden ze vaak door bakkers gebruikt om de ovens mee te stoken.
Percelen hout waarin te weinig eikenhout zat werden bij inschrijving verkocht aan
de boeren. Daar zat dan vaak ook wat berkenhout in, dat ook geschikt is voor
brandhout. Ook werden van berkentakken bezems gebonden, die veel gebruikt
werden op de boerderij. 
De bekende  Achterhoekse schrijver H. W. Heuvel uit Laren vertelt in het boek
Oud  Achterhoeks Boerenleven over ‘riet halen bij Dommerholt’. ‘Over landelijke
wegen kwamen ze bij de oude schippersherberg en in de schaduw van de hoge
eiken aangekomen hebben ze het paard uitgespannen en op stal gezet. Samen met
de schipper eerst koffie gedronken en toen de wagen volgeladen met riet en
daarna weer naar Laren teruggereden.’ 

Het Dommerholt als veerplaats

In 1811 beheerden Hendrik Dommerholt en Gerrit Zandscholten (Scholten) het
veer: ze hadden twee aken. Hendrik Dommerholt woonde op ’t Dommerholt en
Gerrit Zandscholten woonde op ’t Boster. (Hij was een buurman van Dommer-
holt. Via de weg over de dijk was dit maar een kleine afstand om bij het Dommer-
holt te komen.)
Op de Gorsselse ‘Lenden’ (kleigronden langs de IJssel) bij de boerderij ‘t Weiland
was een veer van de familie Dommerholt en bij ‘het Nieuwe weiland’ een veer
van de familie Bruggeman. De kortste weg vanaf het dorp naar dit laatste veer was
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over het Nijenbeeksepad, via de klaphekjes van de weilanden kon men er naar
toe. Bij hoog water woonden ze op een eiland en konden ze alleen met de boot
naar de vaste wal. Inmiddels zijn beide boerderijen verdwenen.

De Houtwal

Het Dommerholt was zo gebouwd dat er twee gezinnen apart konden wonen.
De oorspronkelijke boerderij annex herberg werd in 1927 opgesplitst in café en
boerderij, die beide een naam moesten hebben. Omdat ten gevolge van het verla-
den van veel hout en aanvoer van verschillende goederen als riet, turf, stenen, zand
etc. de naam Houtwal al bekend was, is toen waarschijnlijk de naam De Houtwal
voor het café gekozen. 
De oudste dochter van Johannes Hekkert, Jantje, trouwde in 1927 met  Albertus
(Bertus) Tuitert. Het echtpaar ging in het aparte gedeelte wonen en nam de ex-
ploitatie van het café voor zijn rekening. 
Over de geschiedenis van De Houtwal en zijn bewoners vertellen we een volgende
keer meer.
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De Houtwal  Foto: Archief De Elf Marken

Noot:
1) Op 12 september 1294 verkoopt de heer Ibekink het erf ‘Sunderkamp’ aan de heer Gerardus

De Dummere. Op 2 maart 1343 wordt het erf overgedragen aan de abdis van het klooster Ter

Hunnepe: ‘Henric Groenloec, schout van Zutphen, oorkondt dat Hoszakin van Halle met zijn

echtgenote Webele en kinderen opgedragen aan het convent van der Hunnepe het erf Sunder-

kamp gelegen in Dummere’. Waarschijnlijk lag Sunderkamp tussen het Dommerholt het Schurink

en is het daarna al vrij spoedig toegevoegd aan het Dommerholt.



SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:

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

Eefde:

Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Woningschouw BV, Kapperallee 91

Epse:

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

Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Drogisterij Trea, Hoofdstraat 36A
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
IJsseldal Wonen, Hoofdstraat 45 B

Harfsen:

Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
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Joppe:

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

Kring van Dorth:

Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34

Lochem:

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

Zutphen:

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

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

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

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

gezonden.

Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging nr. 3014.05.611

bij de Rabobank ”Graafschap Noord” t.n.v.: Historische Vereniging De Elf Marken.

Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.

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

toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.

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

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

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

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

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

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

www.regionaalarchiefzutphen.nl.

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

Het Gelders Archief

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

de maand van 9.00 tot 17.00 uur.

Gelders Archief, Markt 1, 6811 CG Arnhem, tel. 026 - 3521600,

www.geldersarchief.nl
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