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Ons Markenboek

Uitgave van de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.

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

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

gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de
geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”.

Contactpersonen van de werkgroepen

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

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

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

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

Verenigingsadres

Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG  Gorssel

Website: www.deelfmarken.nl

Samenstelling bestuur

Waarnemend 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erevoorzitter: W.J. Holtslag-Harkink

Redactiecommissie

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

e-mail: capellenhof@gmail.com

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

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

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

Op 12 april 2016 werd in Residentie de Roskam, het zalencomplex van ’Loetje’ in
Gorssel, de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd
van drie bestuursleden afscheid genomen en werden twee nieuwe bestuursleden
verwelkomd. In deze mededelingen en in het verslag van de ledenvergadering
elders in dit Markenboek komen we hier nader op terug. We kunnen terugzien
op een waardige jaarlijkse 4-mei-herdenking en op zaterdag 4 juni 2016 trok de
genealogische dag weer veel belangstelling, ook van mensen van buiten onze
gemeente. Op vrijdag 27 mei 2016 organiseerden we in het Tramstation een
receptie voor de mensen met wie Willy Holtslag in haar jaren van voorzitterschap
contacten heeft gehad. Van al deze gebeurtenissen treft u in dit Markenboek een
verslag aan. In het vorige nummer van Ons Markenboek kunt u de gegevens vinden
van de drie excursies die in ons zomerprogramma zijn opgenomen. Voor de
dagexcursie op dinsdag 13 september 2016 kunt u zich nog aanmelden.

Lezingen en excursies
Eefde, zalencentrum Het Hart, donderdag 20 oktober 2016
Hans Geerlink uit Gorssel vertelt aan de hand van een Po werPointpresentatie
over het boek over de tramlijn Zutphen-Deventer dat een redactiegroep in voor-
bereiding heeft. Het streven is erop gericht om dit boek in november 2016 te kunnen
presenteren en op deze avond zal een intekenlijst voor het boek klaarliggen.
Aanvang 20.00 uur.

Epse, protestantse kerk, donderdag 1 december 2016 
Clemens Hogestijn, gepensioneerd stadshistoricus van Deventer, zal een lezing
verzorgen over Deventer als boekenstad, stad van drukkers, uitgevers en biblio-
theken. Clemens was verbonden aan het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek.
Zijn verhaal begint bij Geert Groote en zijn broeders en zusters van het gemene
leven. Na de invoering van de drukkunst kwamen al vroeg (vanaf 1477) drukkers
naar Deventer. Deventer is altijd een drukkersstad gebleven. Boeken vormden een
belangrijk middel voor onderwijs aan de Latijnse school en het Athenaeum. Hieruit
ontstond (in 1560) de stads- of Athenaeumbibliotheek. Uit de drukkerijen
ontstonden uitgeverijen zoals Kluwer, met nationale betekenis. Boekhandels en
antiquariaten zorgen voor de boekverkoop aan particulieren. De jaarlijkse
Boekenmarkt brengt dat alles bij elkaar. Aanvang 20.00 uur.
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Almen: Ons Huis, donderdag 29 januari 2017
Michel Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, houdt een lezing over de
middeleeuwse wijk Nieuwstad in Zutphen. Michel promoveerde in 2013 aan de
faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden op de vroege stadsontwikkeling
van Zutphen rond de grafelijke hof en de (Konings?) palts. De Nieuwstad is rond
1250 gesticht door de Gelderse graaf Otto II. Mede dankzij de vele opgravingen
van de laatste jaren is men veel te weten gekomen over deze dubbelstad van
Zutphen. Aanvang 20.00 uur.

Over de lezingen die dit seizoen in Harfsen en Gorssel gehouden zullen worden
vindt nog overleg plaats over de onderwerpen, de data en de plaats. Dit seizoen
is het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem aan de beurt om de
gezamenlijke activiteit met onze vereniging te organiseren. De datum hiervan is
nu nog niet bekend. In het novembernummer van Ons Markenboek komen we
hier uitgebreid op terug.

Vernieuwd bestuur 
Tijdens de ledenvergadering op 12 april 2016 is van drie bestuursleden afscheid
genomen: Willy Holtslag, Piet Staal en Wim Besselink. In totaal verliezen we
daarmee 50 jaar bestuurservaring. Willy is bestuurslid geworden in 1998 en heeft
vanaf 1999 de voorzittershamer gehanteerd. Piet Staal en Wim Besselink waren
bestuurslid vanaf het jaar 2000.
Enthousiasme voor de geschiedenis van de vroegere gemeente Gorssel en een
grote betrokkenheid bij onze vereniging kenmerkten deze drie bestuurders.
Gelukkig blijven ze in de toekomst actief bij De Elf Marken. Willy blijft de exposities
doen, Piet blijft oproepbaar voor diverse taken en Wim blijft de website verzorgen. 
De invulling van een nieuwe voorzitter is nog niet gelukt; we blijven zoeken. Jan
Haijtink zal Willy de komende tijd vervangen en Henk Hietbrink geeft daarbij als
vicevoorzitter actieve steun. De invulling van de ’vacature Piet Staal’ is nog niet
gelukt. Wel zijn we in gesprek met een kandidaat. Twee nieuwe bestuursleden zijn
benoemd, te weten Gerri Smale-Bielderman en Joop Hekkelman.Gerri Smale
woont in Joppe en heeft samen met haar man Jan en zoon Erik een melkveebedrijf.
Deze boerderij ligt in het stroomgebied van de Dommerbeek, geschiedkundig een
belangrijk gebied. Dat maakte haar nieuwsgierig hoe het er in het verleden aan
toe ging. Gerri is actief geweest in diverse verenigingen en heeft daarmee
bestuurlijke ervaring. Wim Besselink maakt in Harfsen een plaats vrij en Gerri vult
deze weer op.
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Joop Hekkelman is geboren, getogen en woonachtig in Gorssel. Joop is zeer
geïnteresseerd in onze geschiedenis en weet er veel van. Zijn bijzondere belang-
stelling gaat uit naar de streektaal, hij draagt dit uit in voordrachten en publiceert
verhalen. Joop is onder andere medeorganisator van de Achterhoekse boeken-
week, redacteur van De Moespot en presentator bij enkele culturele evenementen.
Hij maakt deel uit van het redactieteam voor het nog te verschijnen boek over
Gorssel.
Jan Haijtink, waarnemend voorzitter: ”Een tweetal keren hebben we inmiddels in
de nieuwe samenstelling vergaderd. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we in dezelfde
prettige sfeer als voorheen onze vereniging kunnen blijven besturen”.

MORE, Museum voor Modern Realisme
Het museum trekt veel meer bezoekers dan waarop men gerekend had. Binnen
het jaar heeft men 100.000 bezoekers kunnen begroeten. We merken dat de komst
van Museum MORE tot gevolg heeft dat niet alleen individuele bezoekers maar
ook gezelschappen niet alleen het museum bezoeken, maar ook van alles willen
weten over het Tramstation en onze exposities. Op ons verlanglijstje staat nog
een informatiezuil op de plek waar de graftombe van Joan Derk baron van der
Capellen gestaan heeft. De locatie van deze plek is enkele jaren geleden getraceerd.
De plek ligt aan de westelijke rand van het parkeerterrein van MORE.

Tramstation 
Open Dagen
Na de vijf Open Dagen die afgelopen voorjaar gehouden zijn, staan er dit najaar
nog drie Open Dagen op het programma. Deze staan gepland voor 3 september,
1 oktober en 5 november. 

Exposities
Er zijn dit voorjaar vijf exposities in het Tramstation geweest. Na de expositie over
het dorp Eefde werd begin februari een expositie ingericht van het werk van de
Gorsselse kunstschilder Henk Wuijster. Daarna waren er vanaf 1 maart de uit een
legaat verkregen schilderijen van Anton Lefeber tentoongesteld. In april en begin
mei was De Roskam onderwerp van een expositie. De daaropvolgende expositie
betrof het werk van Jur Thomas. Tijdens de zomersluiting konden passanten een
blik werpen op een presentatie van de vogelwerkgroep IJsselstreek. Vanaf half
augustus tot half september zal Agnes Oolthuis in het Tramstation exposeren. In
verband met de verschijning van het boek over de tramlijn Zutphen-Deventer en
het Tramstation willen we in het najaar een tentoonstelling over dit onderwerp
organiseren. Voor de tentoonstellingen daarna moeten nog afspraken gemaakt
worden.
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Nieuw boek over Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol
(1741-1784)
In de reeks uitgaven van Elseviers politieke bibliotheek is dit voorjaar een herdruk
verschenen van ‘Aan het volk van Nederland’. Dit beroemde pamflet uit 1781 bevat
een pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting en bekritiseert stadhouder Willem V.
Politiek historicus Ewout Klei beschrijft in zijn inleiding het leven van Joan Derk
en schetst de betekenis van het pamflet. Historicus en publicist Geerten Waling
richt zich in zijn epiloog op de vraag hoe de kijk op het pamflet in de loop der
eeuwen is veranderd. Deze paperbackuitgave bevat een personenregister en telt
180 pagina’s. Inclusief verzendkosten kost het boek € 14,90 en het is te bestellen
via www.elsevier.nl/volkvannederland.

Wie weet het
In het vorige Markenboek (34e jaargang nr. 2, p. 6) vroegen wij u om reacties op
onbekende foto’s.
De eerste foto was een afbeelding van De Wippert in Kring van Dorth. Dit café
bestond al eeuwenlang als boerderij/herberg, en werd in 1907 overgenomen door
de gebroeders Kettelarije. Naast het cafébedrijf was er ook een graanmaalderij,
pension en kruidenierswinkel. In het pand ernaast hadden ze een bakkerij. Op de
foto staan juf Marsman, Hein Kettelarije, Gerritje Klein Horsman en de kinderen
Willem en Jo Kettelarije. Het pand is tegenwoordig nog steeds café, met dezelfde
naam De Wippert.
Op de tweede foto (een schoolfoto van de Vullerschool in Gorssel, eind jaren
dertig van de vorige eeuw) herkende Willem van Male in de onderwijzer zijn vader,
Izaäk van Male. Izaäk van Male, geboren in 1907 in Groede (Zeeland) en op
12 december 1982 overleden in Steenderen, heeft voor zover bekend altijd voor
de vijfde klas gestaan.
We vragen weer aandacht voor twee nieuwe onbekende foto’s.
Op de eerste foto is een groep keurige heren te zien en op de tweede een klas
met jonge kinderen.
Als u de foto’s herkent, dan graag uw reactie via info@deelfmarken.nl of per post
aan Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel. Zelf langskomen
tijdens de openingsuren van het Tramstation kan natuurlijk ook: dinsdag van
14.00-16.00 uur en donderdag van 10.00-12.00 uur.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk maandag 19 september 2016
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
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Bij welke gelegenheid werd deze foto gemaakt?

Welke klas is dit en waar werd de foto gemaakt?
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AFSCHEID

Willy Holtslag-Harkink

Geachte leden,

Toen ik in december 2015 de eindejaars- en nieuwjaarsgroet aan het schrijven
was, besefte ik natuurlijk dat het mijn laatste groet als voorzitter zou zijn. Maar
voordat dit tijdens de jaarvergadering een feit werd, hebben we op 8 april het
Canadezenmonumentje aan de Dorpsstraat nog onthuld.
In Ons Markenboek van november 2015 hebt u gelezen hoe dit tot stand kon
komen. Naast burgemeester Van ’t Erve, bestuursleden, enkele genodigden,
leerlingen van de Almense Julianaschool en natuurlijk Almenaren, had Mark Veldhuis
de attaché van de Canadese ambassade, kolonel Michael Hogan uitgenodigd. Verder
waren er afgevaardigden van het Canadian Legion met een aantal vaandeldragers.
De Dorpsstraat was afgesloten en muziekvereniging Juliana begroette de gasten
met passende hymnes.Almenaar Joost Dijksman fungeerde als ceremoniemeester.
Ik mocht een welkomstwoord verzorgen. Hierna sprak kolonel Hogan en vervol-
gens burgemeester Van ’t Erve, die na zijn toespraak alle veertig namen van de
gesneuvelden voorlas. Het maakte diepe indruk. Drie kinderen van de Julianaschool
lazen de Act of Remembrance in het Nederlands, het Engels en het Frans:
Belofte te herdenken
Zij waren jong, zoals wij jong zijn
Zij deden hun plicht, gaven alles van zichzelf
Aan hen beloven wij ook in de toekomst
De fakkel door te geven opdat wij nooit vergeten
Wij zullen hen blijven gedenken
De Last Post werd geblazen, gevolgd door een minuut stilte. Vervolgens onthulden
mr. Hogan en de burgemeester samen met Pien Pon het monument. 
Muziekvereniging Juliana speelde daarna het Canadese volkslied en het Wilhelmus.
Mark Veldhuis zorgde ervoor dat de krans- en bloemenlegging goed verliep, zoals
de hele ceremonie perfect en waardig is verlopen. Na afloop gingen alle bezoekers
naar de Staringzaal van Hotel De Hoofdige Boer, waar Mark Veldhuis’ leerlingen
van scholengemeenschap Canisius uit Tubbergen een presentatie verzorgden over
de lotgevallen van Otto Helmer, een van de gesneuvelde Canadezen. Er waren
geen nabestaanden uit Canada, wel, naast de vele andere kransen en bloemen, een
krans van de broer van Otto Helmer en van het North Shore Regiment.
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Onthulling Canadezenmonument in Almen, op de foto v.l.n.r.:

Pien Pon, kolonel Hogan, burgemeester Van ’t Erve. Foto: Geert de Groot

Leerlingen van de Julianaschool leggen bloemen: v.l.n.r. Viggo Aiking,

Tjalling Houtzager en Thijs Benes. Foto: Geert de Groot
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Op 12 april volgde onze jaarvergadering, waar ik nog als voorzitter afscheid mocht
nemen van twee andere bestuursleden. Piet Staal, helaas wegens ziekte niet
aanwezig, maar wel in het zonnetje gezet voor zijn grote verdiensten, en Wim
Besselink, eveneens van groot belang voor onze vereniging. Hem kon ik het
afscheidscadeau overhandigen: een mooie ingelijste foto van ons Tramstation.
Die foto hebben we Piet later gebracht. En toen was ik aan de beurt en daarvan
wordt elders verslag gedaan. Wat voor mij heel bijzonder was: de voorzitter en
een aantal leden van het Historisch Genootschap uit Lochem waren voor dit
afscheid ook aanwezig.
En toen kwam het bestuur met het voorstel om ook nog een afscheidsreceptie te
organiseren, waar ik na enig aarzelen mee ingestemd heb en achteraf heel blij mee
ben! Op het gazon naast ons Tramstation kwamen naast bestuursleden veel van
de uitgenodigde vrijwilligers van onze vereniging. Als grote verrassing zoon Dirk
met Sandra, maar ook de speciaal door mij uitgenodigde gasten! Onze buurman
en sponsor Café De Hoek heeft die middag de catering perfect verzorgd. Ik kan
nog lang nagenieten door de mooie foto’s die van alle aanwezigen zijn gemaakt.
Al met al waren april en mei voor mij heel bijzondere en ook zeer emotionele
maanden!

Het monument                  

Foto: Geert de Groot
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Afscheidsreceptie Foto: Henk Hietbrink

Afscheidsreceptie Foto: Henk Hietbrink
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
12 april 2016

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Willy Holtslag-Harkink kon om 19.30 uur bij de opening van de
vergadering circa 80 leden en niet-leden in Residentie de Roskam verwelkomen.
Vanwege haar vertrek als voorzitter uit het bestuur was de opkomst wat groter
dan gebruikelijk op onze ledenvergaderingen. Zo was er een grote delegatie van
het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem aanwezig. Onze voorzitter
begon haar openingswoord met verwelkoming van de gasten en met de
aankondiging van de komst van twee nieuwe bestuursleden, Gerri Smale en Joop
Hekkelman. Vervolgens maakte zij melding van de expositie over De Roskam in
het Tramstation en van de onthulling op 8 april van het oorlogsmonument in
Almen. Over de komende evenementen kon onze voorzitter nog meedelen, dat
we dit jaar op 4 mei bij de Houtwal toch nog weer een aantal Canadezen mochten
verwachten en dat op 4 juni de jaarlijkse genealogische dag in Gorssel gehouden
zou worden. 
Hierna werd de agenda verder afgewerkt. 

OMB 2016-3/11

Afscheidsreceptie Foto: Henk Hietbrink
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De som van het aantal leden en sponsoren is dit jaar gelijk gebleven. Ultimo 2015
waren er 748 leden en daarnaast nog 78 sponsoren, zodat we met 826 leden ruim
boven de 800 leden hebben. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 14 april 2015
Deze notulen waren afgedrukt in OMB 33e jaargang nummer 3, augustus 2015 en
werden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller
vastgesteld. 

3. Jaarverslag secretaris over 2015
Dit jaarverslag was gepubliceerd in OMB 34e jaargang nummer 1, februari 2016. 
Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, waarna het met
algemene stemmen werd goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
Penningmeester Koos Bleeker gaf een korte toelichting op de ter vergadering
uitgereikte financiële stukken. Vorig jaar moest nog melding gemaakt worden van
een negatief resultaat over het jaar 2014 van € 629,58. Deze keer is het resultaat
over 2015 met een positief saldo van € 2.201,45 een stuk beter dan begroot.
Er was gerekend op een tekort van € 1.978, -. Dit is vooral te danken aan de
inkomsten uit de verkoop van het boek over Eefde. Deze waren circa € 1.700
hoger dan de kosten. Omdat we verwachten dat ook in 2016 nog inkomsten uit
de verkoop van dit boek komen, sluit de begroting over 2017 met een saldo van
€ 1.527,00 positief. 

5. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie voerde Rob van Hulst het woord. Hij had met Sipkje
Ham-Coltof de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Daarna vroeg
hij de vergadering de penningmeester te dechargeren. Nadat de voorzitter eerst
de kascommissie bedankt had, bedankte zij de penningmeester voor het vele werk
en onder groot applaus werd hem decharge verleend. 

6. Verkiezing kascommissielid
Aftredend was Rob van Hulst. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te
worden. Spontaan bood J. Jonkman zich aan. Hij werd met algemene instemming
benoemd.

7. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Onze voorzitter kreeg van Sipkje
Ham-Coltof een prachtig fotoboekje van de busexcursie Amsterdam en Zaanse
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Schans aangeboden. Dit cadeau werd in dank aanvaard. Aan het eind van de
rondvraag vestigde onze voorzitter nog de aandacht op de komende excursies.
Op dat moment waren daarvan nog niet alle details bekend. Wel kon zij meedelen
dat de jaarlijkse busexcursie op dinsdag 13 september zou plaatsvinden met als
bestemming Heiligerlee en de Menkemaborg bij Uithuizen. 

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar was Koos Bleeker. Er waren geen tegenkandidaten
aangemeld. Hij werd met algemene instemming herkozen. Daarnaast waren Willy
Holtslag-Harkink, Wim Besselink en Piet Staal aftredend en omdat zij zich niet
herkiesbaar hadden gesteld, dienden nieuwe bestuursleden gevonden te worden.
Het bestuur had Gerri Smale-Bielderman uit Joppe en Joop Hekkelman uit Gorssel
bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Ook voor hen waren er geen
tegenkandidaten aangemeld. Zij werden daarop door de vergadering met algemene
instemming gekozen. Onze aftredende voorzitter besteedde daarna veel aandacht
aan het vertrek van Wim en Piet uit het bestuur. Hun verdiensten kwamen
uitgebreid aan de orde en zij kregen beiden een prachtige ingelijste foto van het
Tramstation. Helaas kon Piet dit cadeau vanwege ziekte niet in ontvangst nemen.
Vervolgens pakte 2e secretaris Henk Pelgrum de microfoon om onze aftredende
voorzitter te bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging. Dit liet
hij vergezeld gaan van de mededeling dat Willy benoemd was tot erevoorzitter
van De Elf Marken. Als bewijs daarvan kreeg zij een prachtige gekalligrafeerde
oorkonde aangeboden. Zij kreeg ook de ingelijste foto van het Tramstation. Haar
dankwoord liet Willy vergezeld gaan van het aanbieden aan het bestuur van een
door Geert de Groot gemaakte foto van het bestuur. 

9. Sluiting
Om 21.00 uur was het eerste gedeelte afgelopen en na een pauze kon Arno
Dijkhof zijn lezing over de verdwenen industriesporen van Deventer houden. Zijn
presentatie aan de hand van het pas verschenen boek over deze industriesporen
werd met grote aandacht gevolgd. Aan het eind van de avond bedankte de
erevoorzitter, namens een dankbaar publiek, de spreker voor de interessante lezing
en wenste allen wel thuis.
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AFSCHEID BESTUURSLEDEN 
Willy Holtslag-Harkink, Piet Staal en Wim Besselink

Redactie

Tijdens de jaarvergadering van De Elf Marken op 12 april 2016 werd
afscheid genomen van voorzitter Willy Holtslag-Harkink en bestuurs-
leden Piet Staal en Wim Besselink. Bij deze gelegenheid werden de
scheidende bestuursleden voor hun verdiensten in het zonnetje gezet.
Hieronder vatten we samen wat in de respectievelijke toespraken werd
gememoreerd.

Willy Holtslag-Harkink
Bestuurslid Henk Pelgrum richtte het woord tot voorzitter Willy Holtslag. Hij
vertelde dat toenmalig voorzitter Henk Jansen op de Haar Willy in 1998 gevraagd
had hem op te volgen als voorzitter, vanwege haar bestuurlijke ervaring en grote
netwerk. 
In de jaren daarna slaagde Willy erin van het bestuur van De Elf Marken een hecht
team te maken en een groot aantal nieuwe initiatieven te ontplooien. Een voor-
beeld daarvan is de verschijning van de boeken over Almen en Eefde (reeds
verschenen) en over Gorssel (in voorbereiding).
Als leidraad bij zijn verhaal gebruikte Henk Pelgrum de begrippen: netwerker
(Willy weet steeds de juiste contacten te leggen), doorzetter (Willy blijft aardig
en attent, maar weet heel goed wat ze wil bereiken, denk maar aan de restauratie
van het Tramstation die met veel moeite tot stand is gekomen), attent en alert
(betrokken bij de mensen om haar heen) en ten slotte noemde Henk Willy’s
betrokkenheid bij de streekcultuur (Staring, schilderkunst, poëzie) en haar
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog (onderduikers- en bevrijdingsverhalen
en herdenking). Henk Pelgrum gaf aan dat De Elf Marken met Willy als voorzitter
betrokken is geraakt bij alle vormen van cultuur, waardoor de vereniging midden
in de samenleving is komen te staan.
Willy Holtslag had bij de opening van het Tramstation in 2011 al een Koninklijke
onderscheiding gekregen. Als dank voor het vele werk binnen de vereniging werd
ze bij haar afscheid als bestuurslid benoemd tot erevoorzitter van De Elf Marken.
Bovendien kreeg ze een foto van het Tramstation als blijvende herinnering aan
haar bestuurlijke werk voor De Elf Marken. Gelukkig blijft Willy actief binnen de
vereniging.
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Piet Staal 
Willy Holtslag-Harkink vertelde dat Piet Staal, toen Henk Jansen op de Haar stopte
als voorzitter en ook als bestuurslid uit Eefde, in 2000 als nieuw bestuurslid uit
dat dorp gekozen werd. Volgens Willy wist men van Piet dat hij ambtenaar van de
gemeente Gorssel was geweest: ”Net alsof je dan weet met wie je te maken krijgt”.
Maar in de loop der jaren bleek zijn grote betrokkenheid: ”Dan ging hij er voor”.
En Piet zorgde voor heel veel sponsoren. Toen hij aantrad als bestuurslid waren
dat er 18, en nu 81.
Piet begeleidde als technische man Willy bij praktisch alle bouwvergaderingen
tijdens de restauratie van het Tramstation, en hij heeft een grote rol gespeeld bij
het tot stand komen van het boek over Eefde. Bovendien is Piet nauw betrokken
bij het schrijven van een boek over de tramlijn Zutphen-Deventer en het
Tramstation en dat blijft hij doen.
Piet is een voorbeeld van een vrijwilliger bij onze vereniging op wie je bijna nooit
tevergeefs een beroep op doet. Zo is hij vaak een van de vaste aanwezigen tijdens
de open dagen in het Tramstation. Piet blijft gelukkig vrijwilliger voor De Elf
Marken. Ook Piet kreeg een foto van het Tramstation als dank voor zijn jarenlange
inzet.

Wim Besselink 
Zoals Piet Staal voor Eefde bestuurslid werd, zo werd Wim Besselink in 2000
gevraagd voor het bestuur toen Jan Pasman niet herkiesbaar was en Wim dus
Harfsen ging vertegenwoordigen. Als maatje van Gerrit Verstege zette hij zich in
voor samenwerking van Harfsens Belang met De Elf Marken en bewerkstelligde
hij een herdruk van het boek over Harfsen ’Twee Marken gemerkt’.
Wim had (en heeft) als jongste bestuurslid nog een werkkring en via zijn goede
relaties met enkele bedrijven heeft de vereniging de beschikking gekregen over
afgeschreven pc-apparatuur. Ook nu adviseert Wim als er nieuwe apparatuur nodig
is. Samen met zijn broer Henk heeft Wim voor een nieuw bibliotheekprogramma
gezorgd, zodat het invoeren en zoeken van boeken gemakkelijker is geworden.
Momenteel zijn ze nog bezig met een soortgelijk programma voor foto’s en dia’s.
Maar vooral is Wim belangrijk voor De Elf Marken omdat hij de website verzorgt.
En gelukkig blijft hij dat doen. En hij heeft beloofd om na zijn pensioen weer te
komen helpen.
Ook Wim Besselink ontving als dank voor zijn werk een foto van het Tramstation.
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EXCURSIE MENKEMABORG EN HEILIGERLEE
13 september 2016

Henk Bruil

Tijdens de lezing over Groninger borgen door Focko De Zee in november 2015
ontstond het idee om een bezoek aan een borg te brengen en zo reizen we in
september af naar de provincie Groningen, naar de Menkemaborg in Uithuizen.
De borg bestond al in de vijftiende eeuw en na een verwoesting werd hij in 1614
weer opgebouwd.  Sinds 1927 is de borg een museum. De borg is bijzonder
vanwege de sfeer van een volledig ingericht en bewoonbaar huis waarvan de
bewoners even afwezig zijn. Bovendien is er dit jaar de expositie ’Glans uit
Groningen’, met speciale aandacht voor zilveren voorwerpen. Het huis is goed
toegankelijk, we bezoeken alleen de benedenverdieping en de tuin.
Na de lunch in het mooie koetshuis rijden we door naar Heiligerlee, waar we het
Klokkengieterijmuseum en het Museum over de Slag bij Heiligerlee gaan bezoeken;
beide musea liggen tegenover elkaar.
Het Klokkengieterijmuseum is gevestigd in de voormalige gieterij uit 1862.
Aanvankelijk goot men er voornamelijk luidklokken voor kerktorens, maar vanaf
1940 legde men zich toe op carillons. In 1980 ging het bedrijf failliet en sinds 1987
is in het gerestaureerde pand het museum gevestigd.
Het andere museum vertelt het verhaal over de Slag bij Heiligerlee uit 1568,
waarbij Graaf Adolf van Nassau sneuvelde.
Zowel in Uithuizen als in Heiligerlee hebben we begeleiding van gidsen.

Het programma op dinsdag 13 september 2016 ziet er als volgt uit:
08.00 uur Vertrek bij de kerk in Gorssel
08.30-09.30 uur Reis Gorssel-Spier, Drenthe
09.30-10.15 uur Koffie met gebak met gebak bij Van der Valk in Spier
10.15-11.30 uur Reis naar Uithuizen
11.30-12.30 uur Bezoek aan de Menkemaborg
12.30-13.30 uur Lunch in het Schathoes bij de Menkemaborg
13.30-14.30 uur Reis naar Heiligerlee
14.30-16.30 uur Bezoek musea en koffie/thee met Groninger Koek
16.30 uur Vertrek naar Gorssel, waar we om circa 18.30 uur verwachten

aan te komen.

De kosten bedragen € 56 per persoon, opgave uiterlijk zaterdag 27 augustus
bij Willy Holtslag-Harkink, tel. 0575-432058, Henk Pelgrum, tel. 0575-431781,
Lyda te Linde, tel. 0575-517369 of Henk Bruil, tel. 0575-491822.
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De groepsgrootte beperken we tot één bus, het maximum aantal deelnemers is
zestig. U wordt verzocht de kosten over te maken op ons banknummer NL12
RABO 030405611 t.n.v. Historische vereniging De Elf Marken te Gorssel, onder
vermelding van: excursie. Wilt u zich eerst opgeven voordat u geld overmaakt? Bij
verhindering is teruggave van uw betaling niet mogelijk, wel kan iemand anders in
uw plaats meegaan.
Op deze dag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer: 06-49944172.  

VERSLAG VAN DE GENEALOGISCHE DAG
4 juni 2016

Henk Pelgrum

Op 4 juni 2016 werd in De Brink te Gorssel de jaarlijkse genealogische
dag georganiseerd door de werkgroep genealogie van De Elf Marken.
Dit jaar werd de familienaam Ribbink uitgezocht.

De jaarlijkse genealogische dag op 4 juni 2016 was weer een gezellige dag, hoewel
er minder bezoekers waren dan vorig jaar. Elk jaar zijn er ongeveer dezelfde
standhouders. Nogal wat bezoekers zijn geregelde gasten, die even langs komen
om elkaar te ontmoeten en om weer nieuwe informatie in te winnen. 

Ribbink
Het onderzoeksteam, bestaande uit Annie Albers, Gerry Dijkerman, Annie
Nijenhuis, Jan Stegeman en Janny Wesseldijk heeft weer veel speurwerk verricht
naar de familienaam Ribbink.
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Het eerste exemplaar werd door Henk Pelgrum uitgereikt aan Jannie Wesseldijk   Foto: Arjan Meijerink
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De naam Ribbink is afkomstig van erve Ribbink in de vroegere buurtschap Harfsen.
Bijna alle boerderijen in de kern van deze eeuwenoude buurtschap zijn bij de
bevrijding in 1945 in vlammen opgegaan. De nieuwgebouwde boerderij Ribbink is
op dezelfde plaats weer herbouwd. Het adres is Kapelweg 24. De boerderij ligt
dicht bij de Harfsensebeek in het centrum van oud Harfsen, waar tot vijftig jaar
geleden het plaatsnaambord Harfsen in de buurt van deze beek nog langs de weg
stond. Ten noorden van de kruising van de huidige Kapeldijk met de huidige
Harfsensesteeg heeft, op een paar honderd meter van erve Ribbink, van omstreeks
1500 tot 1860, de oude kapel van Harfsen gestaan. Iets ten westen van de boerderij
liep de oude hessenweg, waarover de handelslieden eeuwenlang met hun
koopwaren vanuit het Münsterland, via de Spitholderbrug in Almen, naar Deventer
reisden. Hier in Harfsen stopten ze vaak aan het einde van de dag bij de
eeuwenoude herberg ‘t Hoentjen om te overnachten, voordat ze de eenzame
heidevelden naar Epse moesten oversteken. In de grote keuken waren veel
bedsteden. En ’s avonds werden er verhalen en nieuwtjes verteld. De kleine
gemeenschap Harfsen rond de Harfsensebeek en de hessenweg kwam hierdoor
in aanraking met de gebeurtenissen buiten hun dorp. 
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Er is veel belangstelling voor de uitgewerkte stamboom Foto:  Arjan Meijerink
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Erve Ribbink
In de verpondingslijst uit 1494 wordt het erve Ribbink al genoemd. Het Bornhof
uit Zutphen wordt als eigenaar vermeld. Het Bornhof is een Zutphense liefdadig-
heidsinstelling, die in 1320 door de kanunnik Borro werd opgericht en zetelde in
een huis aan de Zaadmarkt te Zutphen. Deze stichting kreeg in de loop der jaren
veel boerderijen in de omgeving van Zutphen in bezit. Volgens de statuten was de
pachtopbrengst van deze boerderijen bestemd voor de verzorging van arme en
zwakke mensen boven de leeftijd van dertig jaar. Na meer dan 400 jaar werd de
boerderij in 1910 verkocht aan landbouwer Gerrit Ilbrink, geboren in Gorssel.
De huidige bewoners zijn Jan en Jenny Ilbrink.

Bewoningsgeschiedenis
Het boek Ribbink gaat over de nakomelingen van Jan Harmsen, ’bouman’ op Klein
Asseler in Harfsen, geboren rond 1630. 

Generatie 2
Zoon Hendrik Jansen Klein Asseler, volgens het doopboek van de kerk in Almen
gedoopt op 6 februari 1671, trouwt in 1697 met de 32-jarige Geertien Fransen
Ribbinck en gaat bij haar op boerderij Ribbink wonen. Ze krijgen zes kinderen.
De twee zonen Garrit en Jan Ribbinck nemen later niet de naam Ribbink aan.
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Erve Ribbink Foto: eigen archief

Ons Markenboek_augustus 2016_Opmaak 1  04-08-16  09:12  Pagina 21



Garrit, de oudste zoon wordt boer op Klein Ilsink in Harfsen en zijn kinderen
nemen de naam Klein Ilsink aan. De jongste zoon Jan wordt boer op Groot
Mensink in Harfsen en noemt zich eerst Groot Mensink en bij zijn overlijden weer
Klein Asselman. Na de dood van Geertien Ribbinck hertrouwt Hendrik in 1710
met Geertjen Hasselo (Schuylenborg). Ze krijgen nog elf kinderen. Hun kinderen
blijven de naam Ribbink dragen. 

Generatie 3
Oudste zoon Gerrit Ribbink (1711-1773), ‘bouman’ op Ribbink, trouwt in 1737
met Harmina Goorman uit Laren. Ze krijgen zes kinderen.

Generatie 4
Zoon Jan Ribbink (1742-1824), landbouwer, trouwt in 1779 met zijn achternicht
Jacomina Kleijn Asseler. Ze krijgen negen kinderen.

Generatie 5
Oudste zoon Harmannus Ribbink (1779-1827) trouwt in 1802 met Woltertjen
Meijlink, geboren in Kring van Dorth. Ze krijgen zes kinderen. (Derk Ribbink, een
broer van Harmannus wordt onderwijzer in Goor en krijgt kleinkinderen, die een
hout- en textielhandel in Nordhorn bezitten.)

Generatie 6
Gerrit Jan Ribbink (1809-1854) trouwt in 1834 met Frederika Angenis Schoonman,
geboren in Voorst. Ze krijgen zeven kinderen, maar geen van de kinderen wordt
boer. De boerderij wordt nu door het Bornhof verpacht aan Derk Vundering.

Uitgevlogen
Gerrit Ribbink, een broer van laatstgenoemde Gerrit Jan wordt koetsier,
hotelhouder en tapper aan de Frankensteeg in Zutphen. Zijn zoon Gerrit Ribbink
(1850-1893) wordt directeur van het telegraafkantoor in Johannesburg en wordt
secretaris van het verkiezingscomité van Paul Kruger. Hij krijgt drie zonen.
Paul Kruger was peetvader van een van zijn zonen en premier en generaal Jan
Smuts was peetvader van een achterkleinzoon. 
Met een achterkleinzoon, de zoölogist Tony (A.J.G.) van Lier Ribbink in Durban
zijn op het laatste moment heel leuke contacten ontstaan. Helaas kon deze
informatie niet meer in het Ribbinkboek worden opgenomen, maar het is inmiddels
als bijlage aan het boek toegevoegd.
Opvallend is dat de familie Ribbink inmiddels in alle continenten woont en een
aantal takken van de familie, zowel wetenschappelijk als zakelijk, heel succesvol is
geworden. Wie weet of de contacten met en de verhalen van de kooplieden in de
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naburige herberg ’t Hoentjen een eerste aanzet hebben gegeven tot de reislustig-
heid van de familie Ribbink.
Het grootste gedeelte van de familie Ribbink woont rond Apeldoorn, maar ook in
onze gemeente wonen nog familieleden.  Omstreeks 1952 vertrok Albert Ribbink
uit Harfsen met zijn grote gezin naar Canada. Vier kinderen waren inmiddels in
Nederland getrouwd en bleven hier. 
Op de genealogische dag werd het eerste exemplaar van het boek over de familie
Ribbink aangeboden aan Jannie Wesseldijk-Ribbink uit Bathmen, een kleindochter
van Albert Ribbink uit Canada. Ze was enigszins verrast, want ze had zelf veel werk
verricht om dit mooi uitgevoerde boek tot stand te brengen.

VANDAAG ZATERDAG EN GEEN SCHOOL

Ton le Poole

Herinneringen van Ton le Poole, zoon van kunstschilder Sam le Poole,
aan zijn jongensjaren rond de Oxerweg in Epse. Hij verkende de
omgeving regelmatig per fiets.

Oxerweg
We schrijven voorjaar 1956. Ik woon op De Pauw, Oxerweg 14 en ga fietsen naar
mijn favoriete plaats: Zutphen. Na het terrein verlaten te hebben heb ik rechts het
bos van Stegink en links de inrit naar de Witte Veer, waar Tob de Bordes woont,
dan het huis van mevrouw Van der Berg, heel erg donker gelegen, ook vanwege
het bos aan de andere kant, dat van Denink met zijn kippenbatterijen is. Denink
heeft een DKW-bestelwagen. 
Na mevrouw Van der Berg de Meerkoetjes met familie Goulmy; hij werkt voor
Deutz geloof ik. Daarna Floors, hooibergen rechts. Die stonden een keer in de fik. 
Vervolgens het huis van De Gooijer; zit bij Wout in de klas. Daarachter echtpaar
Wijers. Links boerderij Nijland, dan de Dommerbeek en de eerste huizen:
Vonkerman en Nijenhuis de fietsenmaker. Van het laatste huis weet ik niet wie daar
woont. 

Tramzicht
Ik kom nu bij Tramzicht op de Lochemseweg en ga rechtsaf. 
De boerderij voor het spoor is van Dommerholt. Bewaakte spoorwegovergang
met wachtpost 25, waar de familie Westerink woont. Toos, een dochter, werkt
weleens bij ons in de huishouding. Ik ga even aan bij spoorwegwachter Kroeze,
die woont aan de Oude Larenseweg, en hij vertelt me dat er over twintig minuten
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een goederentrein uit Deventer komt. Dan kan ik die mooi zien bij de Amelterweg
als ik daar ben. Terwijl ik met hem praat, gaat er een bel over: ting-tang, ting-tang,
ting-tang 2x. (Die bij Eefde klinkt: tang-ting.) Dat betekent dat een trein uit Zutphen
vertrokken is en na een paar minuten gaat een bel in het wachthuisje. Dan moeten
de bomen dicht. Maar daarvóór ben ik al over het spoor en zie recht voor me de
villa van Auping. Ik ga linksaf een pad in richting Joppe en blijf even staan bij een
transformatorstation, net voor de Joppelaan. Ik ben geïmponeerd door de wirwar
van draden en porseleinen knoppen aan de portalen.

Joppelaan
Ik kruis de Joppelaan bij een café en daarnaast bakkerij en kruidenier Brinkman
en fiets langs het station Joppe. Er staan wat goederenwagens met stammen op
een zijspoor. Ik geloof dat er bijna elke maandag gerangeerd wordt met een
tenderlocomotief. Die noemde ik Thomas, want mijn vader had de boekjes uit
Engeland. Maar toen ik een keer de oude mevrouw Brinkman vroeg wanneer
Thomas kwam, begreep ze er niets van … 
Na het station is er een kleine onbewaakte overweg en ik zie in de verte de lichten
van de goederentreinlocomotief. Hij rijdt niet snel, omdat-ie zwaar moet trekken.
Het is een Alsthom vierassige loc. Ik voel me echt in mijn element; prachtige natuur
en paden en de techniek van het spoor. Ik vergeet nog te zeggen dat de Joppelaan
hele grote slagbomen heeft die flink stuiteren voordat ze op hun plaats liggen.
Ze worden op afstand bediend vanuit het station. 
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Het vroegere café Tramzicht, ook wel ’t Montagne genoemd                 Foto: eigen archief
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Eikeboomlaan
Ik kruis het spoor en kom in een prachtig bosgebied. Er zit een fitis in de top van
een spar en ik ben ontroerd door het prachtige zingen. Nu ben ik op weg naar de
Eikeboomlaan en er vliegt een groene specht voor me uit. Tju-tju-tju, tju-tju-tju.
Veel beuken en op het aangrenzend landgoed Joppe hoge beuken, door gebrek
aan licht. Rechtsaf richting Marsweg, en ik ga weer het spoor over en kom dan op
de Flierderweg. Dan moet ik wachten op een trein uit Zutphen. Die maakt enorm
veel lawaai. Het blijkt dat het oppervlak van de spoorstaven een wasbord is. Dan
een huisje waar ik meen familie van Peppelenbos van Het Hassink woont. Dan
kom ik vervolgens op de Dortherdijk en vlak voor de Harfsensesteeg staat een
boerderij waar een oeverzwaluwkolonie in een wal in het weiland zit. Ik stap af en
ga er naartoe. Ik steek mijn hand in een van de gangen en voel wat jong grut.
(Thuisgekomen had ik zo’n slecht geweten dat ik huilend moest bekennen de
vogeltjes aangeraakt te hebben.) Gelukkig heeft de boer me niet gezien. 

Eefde
Na een paar minuutjes ben ik in Eefde. Over de brug van de Eefse Beek. Ik kruis
de spoorlijn Zutphen-Lochem en krijg een klim naar de Baileybrug over het
Twentekanaal. Links ligt hotel De Laatste Stuiver. Na de Baileybrug de brug over
de spoorlijn naar Winterswijk. Dan de afdaling en na Zutphen binnengekomen te
zijn ga ik naar de familie Hoving(k), die een zomerhuisje heeft aan de Oude Laren-
seweg: Tine’s hut. Ik besluit na het bezoek via de Kapperallee naar de sluizen bij
Eefde te gaan. Er ligt een schip in de sluiskolk die voor de IJssel afgeschut wordt.
Met donderend geweld wordt de sluiskolk geleegd. Ik heb zin het kanaalpad te
volgen en passeer een winkelschip. In de winter was ik hier ook een keer. Boten
lagen toen ingevroren en ik had het vreselijk koud. Ik fietste toen zoals nu via de
Elzerdijk naar De Zessprong en hoopte bij iemand aan te kunnen waar ik me kon
warmen. Kon natuurlijk bij café De Zessprong, maar ik dacht daar toen niet aan.
Van De Zessprong de Veldhofstraat in en ik sla af bij de Eikeboomlaan. Oh ja, ver-
geet ik nog te vertellen dat ik bij de Harfsensesteeg een grote gele kwikstaart zag. 

Renbaan 
Aan het einde van de Eikeboomlaan is de lus compleet en maak ik nog even een
ommetje over de Renbaan. Daar in de akker zitten patrijzen. Ik zie Eppe van de
Moespot weleens met zijn paard en wagen. Buren die ik hier ken: familie Muller,
het huisje Klein-Schultink, ik ken de naam niet van degenen die daar wonen; ik
geloof Rotterdammers. De Roo op Valé, De Leeuw op de Kloek, Montenberg op
de hoek. Verderop zie ik de boerderij van Toorneman, De Winter, Wiltink en
Mogezomp en aan de rechterkant Stegink. Links wat houten huisjes en dan op de
hoek Driekieftenweg/Oxerweg mevrouw Broekhof. Net daarvoor Midgaarde,
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Dusseldorp? Na mevrouw Broekhof De Bijenkorf waar de familie Stevenhagen
woont. Hij werkt geloof ik bij Thomassen & Drijver. 
Volgende adres: nr. 14. Thuis! 

WACHTEN OP HET EINDE AAN DE JODENDIJK

Homme Krol

In de jaren twintig van de twintigste eeuw wachtte een groep
’godsdienstverdwaasden’ in de bossen van Eefde het einde der tijden af.
Ze deden geen kwaad, maar de autoriteiten waren er toch niet gerust
op. Ook de pers liet zich niet onbetuigd.

In het voorjaar van 1923 werd Eefde opgeschud door de verschijning van twee
’profeten’. Ze sloegen hun tent op in de bossen nabij de Jodendijk (’circa 100 meter
rechts vanaf de Rijksweg tussen Gorssel en Eefde’, nu N348) om daar ’het einde
der tijden’ af te wachten. De man en vrouw in kwestie - twee veertigers - hadden
het helemaal gehad met ’deze verderfelijke wereld’. 
”De ondergang is aanstaande,’’ voorspelde de man, die zichzelf als de profeet
Johannes had benoemd. De vrouw met wie hij een schamel boshutje deelde, moest
als de profetes Sarah gezien worden. Niettemin wensten de twee in alle eenvoud
te worden aangesproken met broeder en zuster. Navraag leerde dat Johannes in
werkelijkheid Reitsma heette, gewezen ambtenaar bij de spoorwegen.
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Sarah was voor de burgerlijke stand juffrouw Noordhoek, voormalig lerares
MO-boekhouden. Ze had haar diploma’s als ’ijdelheden’ verscheurd.
Eind maart 1923 besteedden de lokale en landelijke kranten aandacht aan ’de
profeten te Eefde’. Misschien mede door die aandacht in de pers had het tweetal
een maand later reeds gezelschap van een twintigtal medegelovigen, voor een deel
afkomstig uit Zutphen en Deventer. Ook de Duitser Winkelmann uit Bocholt -
die zichzelf zag als Jezus Christus - had zich gemeld. 

Volgens profetes Sarah was de man met onzichtbare hand naar hen toe geleid.

Laatste oordeel
De kolonie hield zich vooral onledig met bidden, zingen en wachten op Het Laatste
Oordeel. De leden huisden in inderhaast opgerichte hutjes en tentjes. Werken
vonden ze uit den boze, onnodig ook, met het oog op het nakende einde.
Ze beweerden - naar goed bijbels gebruik bij profeten - dat de raven hen wel
zouden voeden.          
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Toen die lekkere hapjes uitbleven, kwamen enkele boeren uit de omgeving met
het nodige eetbaars aanzetten, naar verluidt uit meelij of vanuit hun eigen inter-
pretatie van Bijbelse profetieën. (Er waren geruchten dat profeet Johannes een
klein pensioen genoot en dat ook ‘de dame’ enig inkomen had, zodat ze in geval
van nood wel hun voedsel konden kopen.)

Sensatiepers
Mede door berichten in enkele dagbladen trokken de Eefdese profeten, van wie
de mannen op blote voeten en met lange baarden rondliepen, veel bekijks.
Ze gingen in gesprek met nieuwsgierige bezoekers. 
Over de berichtgeving werd verschillend geoordeeld. Sommigen meenden dat de
lokale pers te sensatiewekkende mededelingen deden over ’deze geestelijk
onevenwichtige mensen met een sombere levensbeschouwing’. De verslaggevers
meenden dat er aan de met de profeten gevoerde gesprekken nauwelijks een touw
viel vast te knopen en het liet zich makkelijk raden wat zij vonden van de ’heilige
geschriften’ die de profeet vervaardigde als boodschap van hogerhand aan de mensen. 
”Wij doen geen kwaad en vrezen ook geen kwaad van anderen,” aldus de profetes.
”Voor dieven die hier inbreken zullen wij bidden.’’ Op het terrein zelf viel weinig
te halen, naar de interieurs van de hutten en tentjes te oordelen. De vloerbedek-
king in de hutjes bestond uit een dikke laag dennenaalden. 
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Volgens krantenverslagen uit 1923 verheerlijkten Johannes en Sarah de daden van
sommige kolonisten die vrouw en kinderen hadden verlaten om zich bij hen aan
te sluiten. In het zogenaamde Kraaienbos, op een steenworp van het profetenpaar,
had zich een man genesteld die zichzelf zag als (de kleine) Johannes de Doper.
Hij verkondigde op overluide toon dat “alles in dit aardse bestaan van de duivel is
bezeten en dat de mensheid misleid wordt door de kerken”. Voor de burgerlijke
stand heette de man Johannes Weijers en hij was een van de vele kostgangers van
boer Te Velde (’lange Jan uit het Beukenbos’). 
In juni 1923 verrees op het terrein van de profeten een houten noodwoning, daar
neergezet door de gemeente. Een gezin van vijf personen (man, vrouw en drie
kinderen) nam er zijn intrek. Ze hadden hetzelfde krotje eerder bewoond op een
ander stuk grond, maar de eigenaar daarvan dwong hen op te krassen. Op de gevel
stond vermeld: Nooit gedacht en toch gekregen. De heer des huizes wilde met
de profeten overigens niets te maken hebben. Verder weigerde hij om de gemeente
de vereiste 25 gulden huur te betalen zolang zijn aanspraak op een ’menswaardige
woning’ niet werd gehonoreerd.
Toen de krant ook schreef over het grote nadeel dat het verblijf van deze mensen
zou hebben voor het vreemdelingenverkeer en voor de bewoners van de talrijke
buitenverblijven in de Gorsselse bossen, wilde gemeenteraadslid P.G. Wiemerinck
zich zelf een oordeel vormen. Hij bracht een bezoek aan de ’profetenkolonie’.
Hij vond de berichtgeving schromelijk overdreven. De planken woningen waren
volgens hem eenvoudig, maar wel helder ingericht met nette ledikanten, behoorlijk
beddegoed, reine keukengereedschappen, enz. De ’kolonisten’ leefden zeker niet
in plaggenhutten of zelfs in de grond, zoals her en der verkondigd werd.
Wiemerinck stelde vast dat de mensen hier zedelijk en eenvoudig leefden, niemand
tot last waren en dat er van onveiligheid geen sprake was. Door de persartikelen
’stroomt het mensen naar de kolonie’, wat Wiemerinck ertoe bracht het gemeen-
tebestuur te verzoeken de beschermende hand over de kolonie uit te strekken.

Brandgevaar
Toch begonnen omringende bewoners bezwaar te maken tegen de aanwezigheid
van de bosjesmensen die ’s avonds graag een vuurtje stookten. Het brandgevaar
werd een ’hot item’ in de buurt, evenals het gemak waarmee de gelovigen de
hygiëne in acht namen. Ook was men bevreesd voor de overspannen geestes-
toestand van de gelovigen die ’op bevel van hogerhand’ tot minder onschuldige
daden zouden kunnen komen.
Na enkele maanden kon het gemeentebestuur deze geluiden niet langer veron-
achtzamen en waren de dagen van de kolonie geteld. De bewoners verdwenen
successievelijk naar onbekende bestemming. 
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Herkomst foto’s:
Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad Photo/Het Leven/fotograaf onbekend

AETEN UIT OPOE’S GAT

Wim Rood

Toen ’k veur mien wark in den harfs van 1961 op pad ware in onzen Achterhook,
ree-j ’k mien op ’n afgelaeg’n zandweg in de stromende raegen muurvaste in
’n deep vol water -eloop’n karrespoor.
”Wat nu”, zae Pichegru. In geen velden of waeg’n was ’n man of moes te bekenn’n.
Uutstapp’n, deur de modder bater’n en op de koop toe driefnat wod’n trok mie
neet biester an. In disse verlaot’n streek ko-j, zo dacht ik, naoberhulpe haoste wal
vergaet’n. Aemn later kump opens opzied uut ’n bospad, ’n trekker de zandweg
oprie-j’n.
De vrendeleke boer zett’n zeen mechanische warkpeerd an de kante en vrog o’k
mangs de weg kwiet ware.  ’k Ve-tell’n ’m da ’k op weg ware naor ’n klant en da ’k
met geen meugelekheid uut disse drekzooi kon komm’n. ”Ie treft ut mirakels”, zae
de boer. ”De man  die-j spraek’n wilt is vandage bie-j ons an ’t wark. ’k Nemme
oe wal op sleptouw, dan bu-j ok gelieke weer op de harde weg”. Zo gezegd, zo
gedaon. Ondertussen was ’t al bienao aetenstied -ewod’n en de boerinne neudig-
den mien uut um met te aeten. ”Ie kunt mooi op opoe’s plaatse gaon zitt’n”, zae
de boerinne, want grootmoo lig in de beddekaste met ’n zwaore griep. Umda ’k
meuj-te hadde disse vrendelekheid af te slaon, zatten wiej aemn later gemeudelek
met ons zessen an de ronde kökkentaofel te klasjeneer’n. ”Hendrik”, zae de
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Nieuwe Rotterdamsche Courant
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Ons Markenboek_augustus 2016_Opmaak 1  04-08-16  09:12  Pagina 31



boerinne, ”lank mien de wasseldook efkes an, dan kan ‘k veur meneer opoe’s gat
aemn good schone vaeg’n”.
Geen mense an taofel keek hier vremd van op, maor ’k dachte, wat zal mien noe
aoverkomm’n. Mo ‘k aeten uut ’t gat van opoe? Wat zu ‘w noe dan toch belaev’n.
Laepels, messen en vörken kwammen veur den dag, maor geen bodden. ’n Grote
dampende geetiezeren pot met zoerkool en worst wod’n midden op taofel -ezet.
Iederene praot’n röstig vedan. Opens kreeg ’k ’t in de smiezen. In ’t dikke eiken
taofelblad zatten rondumme uutgeholde gaten. De boerinne pleerd’n bie-j
allemaole ’n beste scheppe zoerkool met een ende worst in ieder zeen gat en
gaot ’n laepel vette jus d’r aoverhen. Disse biejzundere aeterie-je uut opoe’s gat is
mien good bekomm’n en za ’k mien laevenlang neet vergaet’n.
’t Was ’n smakelek veurbeeld van onze onvolprezen Achterhookse gastvriejheid.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

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

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

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

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

Gorssel:
Bakkerij G. van Helvoort, Hoofdstraat 59
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Groente Fruit Traiteurs Wezenberg, Hoofdstraat 55
Herman Bakker Uitvaartzorg Gorssel, Grooterkamp 48
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27

OMB 2016-3/31

Ons Markenboek_augustus 2016_Opmaak 1  04-08-16  09:12  Pagina 33



Natuurdrogist Gorssel, Hoofdstraat 36A
René Vos Outdoor & Sports BV, Hoofdstraat 39
Restaurant Elf Uur B.V., Deventerweg 27
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Slagerij Jan Rodenburg, Hoofdstraat 38
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
Wijnkooperij Klosters, Deventerweg 14

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

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

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

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

Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43

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

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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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 
toegezonden.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging
nr.  NL12RABO 0301 4056 11 bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek t.n.v.: Historische
Vereniging De Elf Marken.
Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.

Het verenigingsgebouw het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op dinsdag-
middag geopend van 14.00 - 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. De
tweede dinsdag van de maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie. In het
Tramstation beschikken wij over kopieën op microfiche van het bevolkingsregister tot 1940.
Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen, tel. 0575 - 512157,
www.regionaalarchiefzutphen.nl.
U kunt hier terecht van dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 16.00 uur.

Het Gelders Archief
Openingstijden dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag
van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.
Gelders Archief, Westervoortsedijk 67D, 6827 AT Arnhem, tel. 026 - 3521600,
www.geldersarchief.nl
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