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IN MEMORIAM GERRIT JOHAN VERSTEGE
H.A. Meijerink
Op 6 januari 2012 overleed ons
erelid Gerrit Verstege.
De vereniging heeft erg veel
aan Gerrit te danken. Zijn liefde voor de historie, en de
geschiedenis van de voormalige
gemeente Gorssel, deed hem
mede aan de wieg staan van de
Oudheidkundige Vereniging.
Vanaf de oprichting voelde hij
zich erg betrokken bij de vereniging en stimuleerde hij de
groei naar een flink ledental.
Vooral voor de werkgroep
genealogie heeft hij veel betekend. Het onderzoek naar de
oude boerderijen in onze
gemeente was een belangrijk
product van zijn hand.
Velen werden door hem persoonlijk benaderd en raakten
daardoor geïnteresseerd in de
activiteiten van de vereniging.
Met de nodige humor kon hij de gesprekken met zijn streekgenoten over ‘het oude’ weergeven en hij wist daarmee veel historische
wetenswaardigheden voor het nageslacht te bewaren. Hij had het
vermogen om op een boeiende en persoonlijke wijze deze herinneringen op papier te zetten en van zijn hand verschenen dan ook
vele artikelen in Ons Markenboek.
Dankzij zijn kennis konden we genieten van zijn boeiende lezingen, vaak ondersteund door mooie dia’s, die door hem werden
gemaakt van kaarten en foto’s.
Daarnaast dankt onze vereniging haar succes voor een groot deel
aan de nauwgezetheid waarmee hij gegevens verzamelde en anderen stimuleerde om onderzoek en bijdragen te leveren.
Zijn zorgvuldigheid bleek al uit zijn stelling: ruim altijd alles op.
Zet alles op z’n plaats, laat de werkplek achter zoals je begonnen
bent, zodat de werkplek weer voor anderen beschikbaar is.
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Zo enthousiast als hij kon zijn bij succes, zo greep het hem persoonlijk aan als iets niet liep zoals het moest. Hij kon dan met volle inzet voor zijn mening vechten en het was juist die inzet waar
we dan allen zo'n respect voor hadden.
Tijd noch moeite werden gespaard als de jaarlijkse genealogische
dag naderde en Gerrit toch nog weer gegevens uit Het Richtershuis moest hebben. Er gingen dagen voorbij dat hij drie dagdelen
per dag aanwezig was, waarop Gerda, zijn vrouw, hem adviseerde
ook zijn bed maar mee te nemen!
We herinneren ons Gerrit als een man met een brede lach. Vooral
als er leuke, opmerkelijke zaken te vertellen waren.
Hij zette zich steeds weer aan het beschrijven van historische
gegevens en inkleuren van kaartmateriaal. Hij had daarbij nog zo
veel plannen, er moest nog zoveel. Ook toen hij naar Eefde verhuisde en hij niet meer zo vaak naar Het Richtershuis in Harfsen
kon komen, ging hij naar zijn zolderkamer om ‘aan Eefde te werken’.
Helaas werd hem de tijd niet meer gegeven. Geleidelijk aan ging
zijn gezondheid achteruit. Z’n blik werd zorgelijker. Hij moest met
pijn in het hart de meeste van zijn taken overdragen.
Graag was hij aanwezig geweest bij de opening van ons nieuwe
onderkomen in Gorssel, maar zijn gezondheid liet het niet toe.
Gelukkig heeft hij op 16 december van het vorige jaar nog een
bezoek gebracht aan het Tramstation en kon hij nog kennis nemen
van onze nieuwe werkplek.
Op 6 januari 2012 moesten we afscheid nemen van Gerrit. Met
respect en dankbaarheid zal hij in onze herinnering voortleven.

4

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Het Tramstation staat niet alleen midden in Gorssel, het bestuur
wil ook bevorderen dat het Tramstation een centrale rol in de
Gorsselse samenleving gaat vervullen. Naast de huidige openstellingen op dinsdagmiddag en donderdagmorgen zouden we graag
nog een paar dagdelen open willen zijn. Op dit moment ontbreekt
echter hiervoor nog de nodige menskracht. Wel wordt er zowel op
de eerste zaterdag van mei als ook op de eerste zaterdag van juni
nog een Open Huis gehouden. De Open Huizen in februari en
maart waren een groot succes.
Intussen gaat het gewone werk van onze vereniging ook door. Zo
worden in het voorjaar de lezingen en excursies voor het komend
seizoen vastgelegd.
De vier eerste lezingen in het afgelopen seizoen, gehouden door
respectievelijk de heren Dommerholt, Berends, Hietbrink en
Bargeman waren zonder uitzondering interessant en goed tot zeer
goed bezocht. Het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem bestond uit de
lezing in Almen van Henk Koopman over de V1. De belangstelling
voor deze lezing overtrof alle verwachtingen. Met veel moeite lukte
het om de 170 toehoorders een zitplaats te verschaffen. De laatste
lezing van dit seizoen vond in Gorssel plaats. De heer J. Trijsburg
hield een boeiende inleiding over de unieke cultuurhistorische
waarden van onze regio. Deze lezing werd voorafgegaan door een
korte ledenvergadering.
De belangrijkste punten uit deze vergadering zijn de verkiezing
tot bestuurslid van Jan Haijtink uit Gorssel en de verandering van
de naam van onze vereniging: de term Oudheidkundig is vervangen door Historisch. In het vervolg is de naam van onze vereniging
dus: Historische Vereniging De Elf Marken. Een uitgebreid verslag van de jaarvergadering kunt u in het volgende nummer van
Ons Markenboek tegemoet zien.
Deze naamswijziging heeft ook gevolgen voor Ons Markenboek.
Vanaf het augustusnummer 2012-3 zal Ons Markenboek in een
nieuwe lay-out verschijnen.

Bijzondere expositie in het Achterhoeks Museum 1940-1945
Tot 31 oktober 2012 is in het Achterhoeks Museum 1940-1945,
Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo (Gld) de expositie ‘Onze jongens
in Indië, het vergeten leger’ te zien. Dit museum is op woensdag
tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
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Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij
dit jaar op zaterdag 19 mei haar jaarlijkse genealogische dag organiseert in De Brink, het bijgebouw van de Protestantse Gemeente
Gorssel/Epse, Hoofdstraat 27, Gorssel. De leden van de werkgroep
genealogie hebben dit jaar de familie Wiltink in beeld gebracht.
Ook tijdens deze genealogische dag vragen wij weer uw aandacht
voor onze boekentafel. De werkgroep bibliotheek heeft weer een
aantal boeken en ook prentbriefkaarten voor verkoop aan onze
leden en bezoekers geselecteerd. Het evenement begint om 10.00
uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.

Staringkoepeldag
Tenslotte willen wij u herinneren aan de jaarlijkse ‘Staringkoepeldag’. Deze wordt op 3 juni gehouden van 12.00 tot 16.00 uur.
Op deze unieke locatie zult u kunnen genieten van muziek en
declamatie. Het evenement is gratis te bezoeken.

Rectificaties
Vanwege enige onvolkomenheden in het artikel over De Luchte
(Gevelstenen 32) in het vorige Markenboek plaatsen we het artikel
in dit nummer in zijn geheel opnieuw, met dank aan Albert
Menkveld voor zijn correcties en aanvullingen.
In het eerste deel van het artikel over Het Rijsselt, eveneens in het
vorige nummer van Ons Markenboek, waren bij de foto’s verkeerde onderschriften geplaatst. Bij het tweede deel van het artikel in
dit Markenboek plaatsen we de foto’s opnieuw, nu uiteraard met
de correcte bijschriften, en met excuses aan de auteur.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 30 juni
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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EXCURSIES IN 2012
H.F. Bruil
De excursiecommissie heeft geprobeerd weer een aantrekkelijk
programma voor u op te stellen, dat er als volgt uitziet:

Avondwandeling op dinsdag 3 juli
Deze keer maken we letterlijk en figuurlijk een rondje om de kerk.
Henk Pelgrum zal vertellen over de historie rond de kerk van
Almen. Bij mooi weer doen we dit buiten op het schoolplein en als
het weer ons minder goed gezind is, zitten we in de kerk.
Het wordt zeker een interessante, sfeervolle avond. Aanvang 19.30
uur.
We denken de avond af te sluiten met een drankje bij De Hoofdige
Boer.
Graag horen we voor zaterdag 30 juni van u of u komt.

Middagexcursie op zaterdag 4 augustus
Het lijkt ons interessant om eens een stadswandeling in Borculo te
maken onder leiding van een gids. Hij of zij zal ons het bijzondere
van dit stadje laten zien en erover vertellen. Ongetwijfeld zal over
de stormramp van 10 augustus 1925 worden verteld en ook is de
onlangs gerestaureerde synagoge in de wandeling opgenomen.
De wandeling duurt ongeveer een uur, daarna kunnen we een terrasje pakken, of, als u daar de voorkeur aan geeft, een bezoek
brengen aan het Brandweer- en Stormmuseum. De kosten voor de
wandeling bedragen € 3,50 per persoon.
We vertrekken om 14.00 uur bij de VVV, deze is gevestigd in het
Brandweer- en Stormmuseum, Hofstraat 5, Borculo.
Aanmelding is noodzakelijk, graag voor zaterdag 28 juli.
Wilt u graag mee, maar heeft u geen vervoer, dan proberen we dit
voor u te regelen, laat het ons weten!

Dagexcursie dinsdag 11 september
Bij de voorbereiding van deze dag kwamen wij zeer enthousiast
terug van een bezoek aan het Tapijtmuseum in Genemuiden.
Genemuiden aan de oever van de vroegere Zuiderzee was eeuwenlang het centrum voor de vervaardiging van de Genemuider biezenmatten, later vervangen door de kokosmatten. Vanaf 1960
schakelden de fabrikanten over op tapijt van nylon en wol en ze
fabriceren hier op dit moment 60% van de Nederlandse productie
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van kamerbreed tapijt. In het museum zijn de meeste machines in
werking, hiermee worden demonstraties gegeven. De gidsen, vaak
afkomstig uit deze industrie, maken met hun verhalen en demonstraties het bezoek tot een uniek gebeuren. Heel aardig is ook de
museumwinkel waar onder meer matten, tassen en biezen sloffen
verkrijgbaar zijn.
Vanuit Genemuiden rijden we door het waterrijke gebied De
Weerribben naar Dwarsgracht (gemeente Brederwiede) waar we
de lunch gebruiken. Daarna rijden we via Giethoorn naar
Ruinerwold om een bezoek te brengen aan museumboerderij De
Kastenhoeve. In deze boerderij met een indrukwekkende collectie
gebruiksvoorwerpen, kleding, huisvlijt en landbouwwerktuigen
krijgen we een rondleiding met deskundige uitleg.
Na een kopje koffie of thee met perencake rijden we via Staphorst
en Zwolle over de dijk naar Deventer en verwachten rond 18.00
uur weer terug te zijn in Gorssel.
We vertrekken bij het gemeentehuis in Gorssel om 08.15 uur.
De groepsgrootte is maximaal zestig personen en de prijs is € 49,50
per persoon.
De aankondiging van deze reis zal in het augustusnummer van
Ons Markenboek worden herhaald, maar u kunt zich nu reeds bij
ons opgeven. Hopelijk tot ziens!
Willy Holtslag-Harkink, 0575 432058, Henk Pelgrum, 0575 431781
en Henk Bruil, 0575 491822.
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GEVELSTENEN (32)*
Boerderij de Luchte
Werkgroep genealogie
Boerderij De Luchte ligt aan de Meijerinkstraat nr. 40 te Eefde. In
de verpondingslijsten van Zutphen van 1646 komt de boerderij
genoemd De Locht al voor. In de buurt staan meer boerderijen: het
Eggink, Swavinck, ’t Valcke, ’t Rijsselt. Eigenaar van de Locht was
in 1646 Jan Spitholt.
Volgens overlevering heeft de eerste boerderij tegenover de nu
bestaande boerderij gelegen. ’s Winters, als het hoog water was,
stond de boerderij rondom in het water.
Tot 1728 behoorde de boerderij tot het Hungerink; in datzelfde
jaar is het hiervan afgesplitst. In 1850 wordt een nieuwe boerderij
gebouwd, de Luchte II. De gevelsteen wordt in het voorhuis gemetseld naast de voordeur. In het achterhuis staan de letters B H
(Bertus Harmsen). Op een gevelsteen boven de baanderdeuren
staat:
FH
GDMV
1850

Dit zijn de initialen van
Frederik Harmsen (FH) en
Gerritdina Menkveld (GDMV)
Foto: A. Nijenhuis

Op de gevelsteen staat vermeld:
De eerste steen Gelegd, Wm. Meijerink, oud 76 jaar, 1850
Foto: A. Nijenhuis
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Bewoners
In het trouwboek van Warnsveld lezen we als bewoner in 1671
Frederik Cornelissen, jonge man van Vorden. In dat jaar trouwt
hij met Geertje Arents, weduwe op De Locht in Eefde. Op 12 april
1674 trouwt Jan Jansen, weduwnaar op De Locht met Aaltje
Harmsen op De Pas te Evede.
Daarna volgt de familie Menkvelt.
‘Jan Menkveldt soon van Warner te Mengvelt en Willemken
Berntsen’ gedoopt op 13 december 1673 te Ruurlo, trouwt omstreeks 1700 met Trijntje Jacobs, zij gaan wonen op het erve Het
Trepken in Vierakker.
Kerkgangers uit Eefde gingen naar de kerk in Warnsveld, Eefde
had geen kerk. Dat kan een reden zijn dat de zoon van Jan en
Trijntje, Willem Menkveld, gedoopt op 25 maart 1703, zijn bruid
uit Eefde in Warnsveld heeft leren kennen (na de kerkdienst?). Hij
trouwt op 30 maart 1731 te Warnsveld met Johanna Hermansen
Eggink van ‘t Eggink en zij gaan op De Luchte wonen. Zo komt
hier de eerste Menkvelt op De Luchte.
Zoon Harmen Menkveld, gedoopt te Warnsveld op 4 maart 1736,
trouwt in de kerk te Warnsveld met zijn buurmeisje Lucretia
Roelofsen Eggink, gedoopt in 1747 te Warnsveld. Zij blijven op de
boerderij De Luchte wonen. In de bijbel van Lucretia Roelofsen
Eggink staat de door haar zelf geschreven tekst:
“Luchtcresija Roelofsen Eggink,
Die hoort dit boek toe.
Die het vindt Die brengt het weer.
Die zal een goede vevering hebben.
Maart 1791.”
Uit het huwelijk van Harmen en Lucretia wordt in 1771 zoon Jan
Willem Menkveld geboren. Hij trouwt op 27 april 1794 te
Warnsveld met zijn halfnicht Bartha Wolters Olthof, 18 jaar oud,
dochter van Wolter Olthof en Maria Roelofsen Eggink. Bartha is
geboren op erve Olthof in Epse. Ze krijgen drie kinderen:
Hermanus in 1795 (hij trouwt met Garritjen Heuvelman: zij gaan
wonen op Het Overkamp); Lucretia in 1796 (zij trouwt met Gerrit
Roeterdink en zij gaan wonen op Het Groot Bentinck); Maria in
1801 (zij trouwt met Jacobus Wilemsen en zij gaan wonen in
Giesbeek).
Het noodlot slaat echter toe: moeder Bartha overlijdt in 1802 op de
zeer jonge leeftijd van 25 jaar. In het Register van Overlijden van
de gemeente Warnsveld lezen we:
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‘In het jaar Een Duizend acht honderd Twee den twintigsten Juny
is overleden, en den vijfentwintigsten daaraanvolgende begraven
Bartje Olthof’
Jan Willem Menkveld hertrouwt op 19 juni 1803 te Warnsveld met
Willemina Meijerink, dochter van Jan Meijerink en Gerritje
Hueterman. Ze krijgen zeven kinderen: Bartha in 1804, die nog
datzelfde jaar overlijdt; Jan Bertus in 1805 (hij trouwt met Aaltje
Enzerink/Bouhuis en zij gaan wonen op Het Haveke); Gerdiena of
Gerritdina in 1807 (zie verder in de tekst); Roelof in 1810 (hij
trouwt op 14 november 1834 te Gorssel met Geertjen Boschloo,
geboren op 21 september 1811 te Gorssel, zij gaan op de
Peerdekamp wonen); Jenneken in 1812 (zij overlijdt in 1841 ongehuwd, inwonend op De Luchte); Wolter in 1815 (hij trouwt met
Gerritdina Aleida Willemsen en zij gaan wonen op Het Meijerink);
Johanna Willemina in 1818 (zij trouwt met Harmen Bartelds
Addink).
In 1853 overlijdt Willemina Meijerink, 79 jaar oud.
Dochter Gerritdina of Gerdina (1807) trouwt in 1827 te Gorssel
met Frederik Harmsen, zoon van Willem Harmsen en Berendina
Bannink; zij blijven op De Luchte. Van de negen kinderen uit dit
huwelijk blijft Bertus Harmsen, geboren in 1834, (zie de steen in
het achterhuis) op De Luchte boeren.
Opvolger wordt zijn zoon Bertus Hendrikus Harmsen, geboren in
1869. Hij trouwt in 1897 met Harmina Johanna Schuerink uit
Eefde, dit echtpaar gaat later op Het Wassink wonen. Ze krijgen
drie kinderen: Bertus (1899), Hendrika (1902) en Everdina (1907).
Dochter Hendrika trouwt in november 1926 met Hermanus
Wilhelmus Wiegman, geboren in 1901 te Warnsveld. In 1928 overlijdt Hendrika en Wiegman hertrouwt in 1929 met Hendrika
Regelink. In 1930 wordt zoon Hermanus Wilhelmus (Herman)
geboren en in 1931 dochter Harmina (Hermien).
In 1983 overlijdt zoon Herman, dan verkoopt vader Wiegman de
boerderij aan Berend Memelink. Wiegman gaat met dochter
Hermien naar een burgerhuis in Warnsveld.
Berend Memelink blijft boeren tot 2003, dan vertrekt hij naar
Joppe, dichtbij De Zessprong en verkoopt de boerderij aan de
gemeente Gorssel.

Toekomst
Zutphen heeft veel belang bij een nieuwe verbindingsweg van
Deventer naar Zutphen. Na lang overleg is besloten deze weg dicht
langs de boerderij De Luchte te leggen. De boerderij en grond
rondom worden in 2005 door de gemeente Zutphen gekocht. Zij
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verhuren de boerderij aan diverse huurders. Nadien is De Luchte
in handen van de landelijke overheid overgegaan. Wat zal er in de
toekomst met deze mooie oude boerderij gebeuren?

Boerderij De Luchte

Foto: A. Menkveld

*Vanwege onvolkomenheden in de eerste versie in Ons
Markenboek van februari 2012 is het artikel Gevelstenen (32)
opnieuw geplaatst
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DE GESCHIEDENIS VAN BOUWBEDRIJF WICHERS
TE GORSSEL
A.J. ten Have
De geschiedenis van voormalig bouwbedrijf Wichers gaat meer
dan honderd jaar terug. Het familiebedrijf is opgericht in Harfsen,
werd later verplaatst naar Gorssel, maakte na de Tweede
Wereldoorlog een forse groei door en beëindigde enkele jaren geleden wegens gebrek aan opvolging zijn werkzaamheden.

Het begin: Harfsen
Hendrik Wichers, geboren op 4 augustus 1792 te Lochem en overleden op 18 januari 1871 te Gorssel op de boerderij Klein Norden
aan de Harfsensesteeg 12 in Harfsen, was de eerste van deze familie Wichers in Gorssel. Hij was een zoon van timmerman Jan
Wichers en Derksken Beltman te Lochem.
Hendrik Wichers was van beroep timmermansknecht en was op
4 september 1821 te Lochem gehuwd met Hermina Kapelle
(Capelle) (geboren op 16 mei 1792 te Almen, dochter van Willem
Kapelle en Hendrika Wilgenhof). Ze woonden in op boerderij
Wilgenhof aan de Braakhekkeweg in Almen. Hier werden vijf kinderen geboren. Hendrika is overleden op 14 april 1828 op bovengenoemde boerderij.
Op 9 mei 1829 hertrouwde Hendrik Wichers met Maria Scheuter
(geboren op 25 december 1799 te Gorssel en overleden op 5 mei
1865, dochter van Hendrik Scheuter en Aaltjen Schurink). Ze gingen wonen op Klein Norden aan de Harfsensesteeg 12 in Harfsen,
dat ze net hadden gekocht. Het was een klein boerderijtje, groot
ongeveer vier ha met elders nog ongeveer drie ha bos en heide. Op
het terrein stond ook nog een hutje, dat Wichers Hutte heette. Er
was dus sprake van dubbele bewoning, tot ongeveer 1890, toen het
hutje werd afgebroken.
Uit dit tweede huwelijk werden zes kinderen geboren en wel vier
zonen, waarvan er een jong is overleden, en een dochter.
De oudste zoon Harmanus Wichers (geboren op 12 januari 1830 en
overleden op 30 mei 1901), was de opvolger, waarover later meer.
De derde zoon Lambertus Wichers (geboren op 12 maart 1837),
ging boeren op boerderij De Prins in Harfsen en de nazaten hiervan zijn later het timmerbedrijf Wichers aan de Braakhekkeweg
begonnen, zoals omschreven in het boek over Harfsen ‘Twee
Marken Gemerkt’.
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Hendrik Wichers was aanvankelijk dus timmermansknecht en is
een eigen timmerbedrijf begonnen op Klein Norden. Daarnaast
was hij ook nog boer: in elk geval een veelzijdig man.
Zijn zoon Harmanus, hierboven genoemd, was ook timmerman en
heeft het timmerbedrijf voortgezet en verder uitgebouwd. Hij is op
25 mei 1857 gehuwd met Gerritjen Braakhekke (geboren op 12
januari 1836, dochter van Gerrit Braakhekke en Hendrika
Nijendijk). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Na het
overlijden van Gerritjen Braakhekke op 9 oktober 1864 is
Harmanus Wichers op 28 april 1865 hertrouwd met Aaltjen
Nijland (geboren op 18 januari 1842, dochter van Jan Nijland en
Janna Braakhekke).

Klein Norden

Foto: eigen archief

Uit dit huwelijk werden geboren: Gerrit Jan Wichers, geboren op
28 september 1866 en jong overleden; Gerritjen Wichers, geboren
op 3 oktober 1867 en ook jong overleden; Gerrit Jan Wichers, geboren op 29 december 1868 en gehuwd met Hendrika Alberdina Kok,
van beroep landbouwer (tegenwoordig woont er op Klein Norden
nog steeds een kleinzoon, ook een Gerrit Jan Wichers); Jan Wichers,
geboren op 27 januari 1871, van beroep metselaar, waarover straks
meer; Hermanus Wichers, geboren op 1 oktober 1873, van beroep
smid, gehuwd met Derkjen Venderink en op 23 oktober 1920 vertrokken naar Warnsveld; Jan Albert Wichers, geboren op
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20 augustus 1876 en opvolger in het timmerbedrijf; Aaltjen
Wichers, geboren op 9 februari 1879 en gehuwd met Arend Klein
Hulze, landbouwer op boerderij De Vos in Gorssel.
Zowel Hendrik Wichers als zijn zoon Harmanus Wichers en ook
zijn kleinzoon Jan Albert Wichers hebben het timmerbedrijf op
Klein Norden in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Zij zijn
begonnen met alleen maar handgereedschap zoals hamer, nijptang, verschillende soorten zagen, houthiep, handbijltje, grote bijl
en boren om eiken en dennenhout uit de bossen te halen om er
boerderijen, woningen en schuren van te bouwen, of onderhoud te
verrichten. Voor de opslag van graan en hooi werden bij de boerderijen veel bergen gebouwd. Dit waren één-, vier- of soms vijfroedige bergen. De bergroeden waren meestal van mooie oude rechte
eikenbomen, want die hadden een lange levensduur. Eerst moest
men het hout in het bos zagen, vervolgens naar huis vervoeren,
van de bast ontdoen en laten drogen om er daarna planken, balken, latten etc. van te zagen. Dennenhout werd soms wel tijdelijk
in het water bewaard om het een langere levensduur te geven. Bij
de bouw van grotere bouwwerken zoals boerderijen werden eerst
gebinten gemaakt van eikenhout. Deze werden van dikke balken
gemaakt die soms met een bijl wat vierkant werden gemaakt en
met houten pennen in elkaar gezet, zodat men een frame kreeg
om verder af te bouwen. Omdat deze gebinten met houten pennen
in elkaar waren gezet kon men indien dat nodig was, ze weer uit
elkaar nemen en op een andere plaats opnieuw opbouwen.
In de loop der jaren kwamen er houtzagerijen waar machinaal
gezaagd werd. Deze konden de bouwmaterialen goedkoper aanleveren.

Verhuizing naar Gorssel
Aangezien het bedrijf aan uitbreiding toe was, werd een perceel
grond, groot ongeveer 0.20 ha gekocht aan de huidige Nijverheidsstraat in Gorssel, toen nog Kromme Molenweg genoemd, om daar
een nieuw bedrijf te stichten.
In het jaar 1902 is de bouw hiervan gereed gekomen, bestaande
uit een dwarshuis, waarvan het achterhuis helemaal was ingericht
als timmermanswerkplaats. In deze werkplaats zijn in de loop der
jaren verschillende machines geplaatst om het hout te bewerken
zoals: zaagmachines, freesmachines, boormachines etc. Eveneens
werden er loodsen gebouwd voor opslag van materialen, steigerwerk etc.
Jan Albert Wichers (geboren op 20 augustus 1876 en overleden op
12 januari 1962), is op 4 juni 1904 gehuwd met Johanna Pelgrum
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(geboren op 18 april 1878 in Borculo en overleden op 4 februari
1964, dochter van Philippus Pelgrum en Willemina Menkveld).
Uit dit huwelijk werden geboren: Hermanus Wichers, geboren op
7 september 1905; Philippus Wichers, geboren op 4 december 1906;
Albert Wichers, geboren op 20 januari 1907 en jong overleden;
Albert Wichers, geboren op 26 maart 1914; Willemina Wichers,
geboren op 6 augustus 1917 en gehuwd met B. Peters.

Het pand aan de Nijverheidsstraat, toen nog Kromme Molenweg genoemd
Foto: J.A. Wichers

Het bedrijf
De verplaatsing van het timmerbedrijf van Harfsen naar Gorssel
is een goede beslissing geweest, want al snel kwamen er nieuwe
klanten in Gorssel bij en werd het bedrijf steeds groter.
Timmerbedrijf Wichers stond bekend als een vakkundig bedrijf
dat goed werk afleverde. Bovendien stond het bedrijf bekend om
de vervaardiging van kozijnen, deuren en ramen in de eigen werkplaats. Deze werden zeer solide gemaakt van beter materiaal en
met een langere levensduur dan die door timmerfabrieken werden
geleverd.
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De oudere broer van Jan Albert Wichers, Jan Wichers, metselaar
van beroep zoals hiervoor reeds genoemd en op 13 mei 1899
gehuwd met Jenneken Bruggeman (geboren op 4 oktober 1869 te
Voorst, dochter van Willem Bruggeman en Jenneken Mager), is
rond 1900 een metselaarsbedrijf begonnen aan het Nijenbeeksepad in Gorssel. Uit zijn huwelijk werden drie kinderen geboren,
waarvan de zoon Harmanus Wichers (geboren op 14 april 1900 en
gehuwd met Gerritjen Mensink, geboren op 17 juni 1905) het
bedrijf later zou voortzetten. Een van zijn zonen, Hendrik Jan
Wichers (geboren op 19 mei 1931, gehuwd met Doortje Hekkelman), heeft later een metselbedrijf gehad aan de Lindeboomweg in
Gorssel. Dit bedrijf is inmiddels opgeheven wegens gebrek aan een
opvolger.
Jan Alberts zoon Hermanus Wichers (Herman) (geboren op 7 september 1905 en overleden op 28 maart 1975), timmerman, was op
26 januari 1936 gehuwd met Maria Zweverink (geboren op 8 januari 1911 en overleden op 9 februari 2000). Hij was de opvolger in
het timmerbedrijf en bouwde het verder uit tot een groot timmerbedrijf, waar meerdere werknemers het timmerwerk hebben
geleerd.
Naast alle werk dat dit bedrijf met zich mee bracht, heeft
Hermanus veel gedaan voor de kerk en voor zijn hobby: de
muziekvereniging De Harmonie in Gorssel.
Uit zijn huwelijk werden zeven kinderen geboren.
Jan Albert Wichers als timmerman en zijn broer Jan Wichers als
metselaar aan het Nijenbeeksepad werkten soms samen aan
bouwprojecten. Ook heeft Hermanus Wichers (Herman) wel met
zijn neef Harmanus Wichers samengewerkt; later echter vaak met
metselbedrijf T. Woertman sr. aan de Joppelaan.
Het was hard werken en lange dagen maken. Zo kon het gebeuren
dat Jan Albert Wichers rond 1925 met een knecht op een maandagmorgen lopend vertrok naar een karwei in de buurt van
Nijverdal en dat ze pas op zaterdagavond terugkwamen.
Jan Albert gaf van 1905 tot 1920 in zaal Concordia bij De Roskam
in de avonduren les aan jonge bouwvakkers in constructieleer en
tekenwerk.
In 1935 bouwde de firma Wichers op een perceel grond aan de
Molenweg een woning, waar Hermanus Wichers, na zijn huwelijk
in 1936, is gaan wonen. Na verloop van een aantal jaren is de
woning aan de Nijverheidsstraat verbouwd tot dubbele woning.
Het paste beter in de bedrijfsvoering dat Hermanus Wichers met
zijn gezin weer in de Nijverheidsstraat ging wonen.
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Het pand na de verbouwing, omstreeks 1940

Foto: J.A. Wichers

Jan Alberts zoon Albert Wichers (Ap) werd geboren op 26 maart
1914 en is overleden op 9 april 1996 te Zutphen. Hij was op
10 augustus 1944 in Amsterdam gehuwd met Cornelia Antonia
Beekman (geboren op 21 maart 1915 te Amsterdam en overleden
op 3 april 1999 te Zutphen). Hij was van beroep metselaar en vestigde zich in 1944 aan de Molenweg, waar zijn oudere broer had
gewoond. Hier begon hij een metselbedrijf en bij dit pand bouwde
hij de benodigde opslagloodsen. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren.

Groei
Na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1945 tot begin jaren 1950
herbouwde bouwbedrijf Wichers veel boerderijen in Harfsen die bij
de bevrijding waren verbrand.
Ook bij de landbouwcoöperatie C.A.V. Gorssel, verrichtten ze in de
loop der jaren veel werk aan het hoofdgebouw en aan de uitbreiding van de loodsen. Daarnaast kregen ze de opdracht voor de
bouw van een nieuwe directeurswoning en de renovatie van de
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oude directeurswoning, waarvan een dubbele woning werd
gemaakt. Verder vonden veel onderhoudswerkzaamheden plaats
aan andere bedrijfswoningen.
In 1952 zijn Jan Alberts zonen Hermanus Wichers (Herman) en
Albert Wichers (Ap) samengegaan onder de naam Bouwbedrijf
J.A. Wichers en Zn. Hierdoor werd het gemakkelijker om meer
projecten binnen te halen. Door samen te gaan werken kregen ze
steeds meer werk en er moest personeel worden aangenomen om
alle werk op tijd klaar te kunnen krijgen.
Het bedrijf was inmiddels uitgegroeid tot een groot bedrijf en er
waren op een gegeven moment negen timmerlui en zes metselaars
in dienst.
In de jaren 1950 tot 1960 werd een aantal woningen aan de
Ravensweerdsweg gebouwd en in de jaren 1970 tot 1980 op het
Amelte. In 1979 ging Albert Wichers (Ap) met pensioen. Hij werd
opgevolgd door zijn zoon Jan Albert Wichers (Jan).
Albert Wichers (Ap) was ook jarenlang raadslid en wethouder in
de gemeenteraad van de voormalige gemeente Gorssel.
Toen in 1970 Hermanus Wichers (Herman) met pensioen ging,
heeft zijn zoon Jan Albert (Ap), samen met zijn oom Albert (Ap),
het bedrijf voortgezet.
Jan Alberts tweede zoon, Philippus Wichers (geboren op 4 december 1906 en overleden op 16 augustus 1989) was op 20 augustus
1937 gehuwd met Hermina Meijer (geboren op 17 november 1911
en overleden op 3 oktober 1972). Uit hun huwelijk werden drie
kinderen geboren. Zij woonden aan de Deventerweg in Gorssel.
Philippus was architect van beroep. Hij maakte na de Tweede
Wereldoorlog meerdere tekeningen voor boerderijen in Almen die
bij de bevrijding waren verwoest, evenals voor woningen en boerderijen in Gorssel en omgeving. Ook maakte hij het ontwerp voor
het herdenkingsmonument op de begraafplaats in Gorssel en voor
de vroegere Boerenleenbank aan de Hoofdstraat in Gorssel. Ook
ontwierp hij de voormalige Nijverheidsschool voor meisjes aan de
Beukenlaan in Gorssel. In samenwerking met architectenbureau
Kleinhout en Van der Steen uit Amsterdam tekende hij ook voor
de herbouw en restauratie van de Nederlandse Hervormde Kerk te
Gorssel, alsmede voor de pastorie. Door het maken van dit ontwerp kreeg hij contacten met instanties in Den Haag, waardoor hij
in 1951 een heel goede baan vond bij de Rijksgebouwendienst, specifiek voor scholenbouw. Hij is toen met zijn gezin vertrokken naar
Den Haag. In 1970, toen hij met pensioen ging, keerde hij weer
terug naar het oosten van ons land om in Zutphen te gaan wonen.

De dubbele woning in de huidige situatie

Foto: H.A. Meijerink
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Afbouw
Zoals vermeld ging Albert Wichers (Ap) in 1979 met pensioen,
waarna hij werd opgevolgd door zijn zoon, ook een Jan Albert
Wichers (Jan).
De oudste zoon van Hermanus Wichers, weer een Jan Albert
Wichers (Ap) (geboren op 27 december 1940), was op 2 juli 1968
gehuwd met Catharina Elisabeth den Hoed, geboren op 1 januari
1943. Hij heeft naast zijn timmerbedrijf in de avonduren meegewerkt aan de opleiding van jonge bouwvakkers in regionaal verband. Uit zijn huwelijk werden drie kinderen geboren.
Deze Jan Albert Wichers (Ap) en de zoon van Albert Wichers (Ap)
ook een Jan Albert Wichers (Jan, een neef, geboren op 15 maart
1951 en op 27 juni 1973 gehuwd met Ineke Langeler, geboren op
28 mei 1952) hebben samen het bouwbedrijf voortgezet van 1979
tot 1984 en verder uitgebouwd.
In 1984 besloot de jongste Jan Albert Wichers (Jan) om uit het
bouwbedrijf Wichers te stappen en een andere functie te aanvaarden. Aangezien geen van de drie kinderen van Jan Albert Wichers
(Ap) belangstelling had om het bedrijf verder voort te zetten, werd
besloten het bedrijf langzamerhand af te bouwen.
Ruim honderd jaar na de oprichting van het bedrijf werden de
werkzaamheden beëindigd.

Tot slot
De bejaardenwoningen aan de Poststraat waren aan vervanging
toe en er was een plan om daar een appartementencomplex te bouwen. Op deze plek was echter onvoldoende ruimte. De familie
Wichers bezat daar nog een perceel grond: door verkoop van dit
gedeelte en van een deel van het bebouwde perceel kon nieuwbouw
gerealiseerd worden. Er bleef nog voldoende ruimte over voor de
bouw van een dubbele woning.
De dubbele woning werd gebouwd op een gedeelte van het oorspronkelijke bedrijf. Het echtpaar Wichers ging zelf in een van de
huizen wonen, op de vertrouwde plek waar ze zoveel herinneringen aan hebben.
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ERVE ’T NUESSINK IN AEFDE
(vervolg op miene schrieverieje
in Ons Markenbook van mei 2010)*
J.W. Rood
A’j dan zo in allene buut’n um ’t huus gangs bunt, wil d’r mangs
wel ’s bepaolde gedacht’n baoven komm’n driev’n. Zo gebeurn’t
veurige wekke, toen ‘k in de tuin an ’t krabb’n was, dat mien prakkezaoties wiet t’rugge-ging’n naor de tied, toen de eeuwenolde
boerderieje ’t Nuessink nog aoverende stond.
Zonder good nao te denken, hebt ze in de zestiger jaor’n dat unieke
stuksken aold erfgood met de grond geliek-emaakt. ’t Is toch um te
huul’n. ’t Enige wat d’r nog steet is de olde, grote nötteboom.
Deurumme is ’t misschien aadig en ok wel nuttig um in ’t kort op
te schriev’n, hoe dat olde huus d’r in mien jonge jaor’n van binn’n
uut hef ezeen.
Nao, daor gaot wie’j dan!

Erve ’t Nuessink

Foto: eigen archief
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A’j de veurdeure lös de-jen, kek ie uut op ’n lang’n recht’n gang,
met an ’t uutende de dichte delledeure. Op de gladde, rooie potlander vloere lag ’n kokosloper, dee an waerskant’n ’n stuksken van
de vloer vriej leet. Wit-epleisterde muur’n en ’n zoldering. (Zo as
trouwens aover de hele boerderieje) van dikke breje plank’n op
zwaore veerkante behakte balk’n. Alles in eik’n uut-evoerd en donkerbroen evarfd. Links ’n met figuur’n uut-ewarkte holten kapstok
met een afhangend broen kleed met franje, teeg’n de muure.
In ’t midden, an ’n balk hing de ganglampe, ’n simpel elektrisch
bölleke. Al een paar jaor hadden ze elektrisch lech. Waterleiding
was d’r neet, alle water veur de huusholding kwam uut de zwengelpompe den veur de boerderieje ston.
Dalek links, achter de veurdeure, ko-j met ’n schuun oplopend
drietreeds trepken naor de opkamer, den in-ericht was as schoomakerswarkplaatse.
Middenin ston de grote ronde taofel, met twee reet’n stool’n. In ’n
hook op de vloere laag’n vell’n laer en stukk’n rubber. (Veur ’t
maak’n van schoone en weer terechte maken van kapotte
schoone).
Onder ’t raam ston de zwaore trapneimechine op-esteld. Op ’n
schap ston ’n lange rie-jen schoene van de vrouwluu en de mansluu. Ok laerzen, sloffen en ’n paar iezer’n spanners um te kleine
schoene wat op te rekk’n.
In ’n holten kiste lag ’n bult klein grei, zo as priem’n, viel’n, elz’n,
hamers en knieptang’n, mess’n en ’n knuphaöksken um de hoge
schoene van de vrouwluu makkeleker dichte te krieg’n. In ’n blikken deuze op taofel zatt’n pötjes met liem, vet en schoonsmaer.
’n Paar kloss’n zwat gaorn en ’n pot holt’n spiekers de-jen toen ok
al wonder’n bie kapotte schoene.
Wat wieter in de gang an dezelfde kante, was de kleine kökk’n.
Um de ronde klaptaofel stonn ’n stuk of wat reet’n steule zonder
lönning. De veurnaamste ruumte wodd’n in-enommen deur ’t
aopen veur. Op de vloere, onder de bozem (’n grote aoverkapping,
die deen’n as rookopvang) lag ’n centimeter dikke iezeren plate
met in ’t midden ’t staokgat.
Rechts op ’t ende, tegen de muure achter de vuurplate, twee zwarte iezeren haerdplaten met een biebelse veurstelling d’r op.
An de vuurhaole hing altied de grote pikzwarte waterkettel. De
gruusbak en de holtmande ston opzied bie’j ’t vuur.
An ’n paar kopper’n pinn’n hing de blaospiepe, ’n pook, ‘n wafeltange, ’n vuurleppel en de kaol’nscheppe. Vlak naost de deure lag
’t schuunsliggend kelderloek. Was ’t loek dichte, dan deenen ’t as
’n trepken naor de opkamer. Klappen ie ’t loek op, dan ko-j ’t vaste
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zett’n tegen de muure en kwam ie met ’n vaste trappe in de -emetselde, wit-epleisterde gewelfde kelder. Op de vloer rooie estriken
en ’t schap langs de muure vol weckfless’n met greunte, vrucht’n
en vleis. In ’n paar Keulse pott’n zoerkool en snieboon’n in de pekkel en af-edicht met ’n plenksken en ’n zwaore zwarfkeie. Op
’t schap onder de trappe lag meestieds ’n hompe roggebrood,
’n paar brune brood’n en stonn d’r ’n paar fless’n en kruuk’n met
drank. Veur de vrouwluu mangs advocaat, veur de mansluu jannever en brandewien.
Ok ston d’r ’n pot met eier in de kelder en de melkkanne had
’n plaetsken tegen de kolde butenmuure.
As jongs mogg’n wie-j neet allene de kelder in. D’r wodd’n ezeg, dat
d’r ‘n kwaoje bullebak in zat. Later he’w wel begrepp’n, dat ze in
de smiezen kreeg’n, dat ’t neet allene de moezen wazz’n, die an de
keze zatt’n. In de kleine kökk’n wodd’n -ekokt en -ewassen.
’s Naojaors wodd’n daor ok ’t varken deur de huusslachter naor de
andere waereld -eholp’n. Um zeker te waen, of ’t varken zo’n tweehonderd pond waog, deed’n ze ’n touw um de boek. De lengte mos
geliek waen (of maer) met acht tegeltjes van 13 cm, die achter de
haerd in de grote kökken zatt’n. ’s Nummedags hing ’t geslachte
varken op de kop an de laere, tegen de ziemuure van de boerderieje.
’n Paar daag’n wazz’n ze druk met ’t maak’n van balk’nbrie, heufkeeze, zwoerd-röllekes en wos. De wos wod’n in de schossteen van
de kleine kökk’n -erookt en later met de zie’jen spek, in de wieme
van de grote kökk’n -ehang’n.
Zo as ik in ’t begin al ezeg hebbe: an ’t ende van de gang was de
delledeure. Dalek links was de huuskesdeure. De plee beston uut
’n veerkante holt’n opbouw, met in ’t midd’n ’n rond gat met
’n deksel met een hangreep d’r op. An ’n spieker in de muure hing
’n pak krant’npapier. De huuskesvloere was van rode potlander.
De dellevloere was van angestamt leem. Bie dreugte keihard, bie
nattigheid wodd’n de vloere week en klaeverig.
De koestand had ruumte veur vief melkbeeste. An de andere kante
was de paerdestal, ’t kalverhok en ruumte veur de hekselmechine,
de ploog en wat handgereedschap. D’r lag een stapel jute zakk’n en
mand’n, schupp’n en bats’n, greep’n en heuj-gafels, paerdetuug en
’n bos koetouw’n. Ok lagg’n d’r ’n paar holt’en kuup’n um ‘s zommers de melk kolt in te hold’n. ’s Winters lag midd’n op delle altied
’n bult knoll’n veur de beeste. ’t Heuj van de zolder gooid’n ze deur
’t slop op de delle. Op disse zolder mogge wie-j neet komm’n. De
sleten lagg’n lös nöst mekare, dus laevensgeveurlek veur kleine
jongs.
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Terugge op de gang zat an de linkerkante, tegenaover de deure
naor de kleine kökk’n, de ingang van de veurnaamste plaatse van
de boerderieje, namelek de grote kökk’n. Blauwe estriken op de
vloere, meestens bedekt met kokosmatt’n en nieje reet’n steule
langs de lange binn’nmuure. An de veurkante ’t grote kammenet
met vief broen en blauw beschilderde glasachtige komm’n d’r baovenop.
In disse ruumte wodd’n de vesite ontvang’n en in de marketied
deur de markerichter rech-esprokk’n.
De mooiste en de gezelligste plekke was de haerdplaatse. Onder
den olderwetsen bozem met ziedwang’n was ’t net of ie in
’n ampart kaemerken zat. ’t Was daor bie de potkachel altied lekker warm. De hele achterwand was betegeld met blauwe en maerkleurige tegels van 13 bie 13 cm. ’t Wazz’n olde antieke tegels van
de porceleinse fles, met biebelse veurstelling’n, landschapp’n, möllens, scheepkes en kinderspöl’n. Alle tegels hadden in de veurkökk’n de tekening van ’n spinneköpken.
De potkachel had dree kokgaat’n. Met ring’n köj ze dichte legg’n
naor de grootte van de pann’n. En d’r was ’n zakketteltje, den was
veur ’t heite maak’n van water. Naost de kachel ston ‘n bak met
eierkaol’n en brikett’n en ’n holtmande met sprikk’n en turf.
’n Schoeve in de zwarte piepe was veur ’t regel’n van de trek.
Ok ontbrak de kopper’n doofpot neet en ’n paar staov’n met
vuurpötjes waar’n d’r ok. Langs de bozem stond’n rondumme in
’n richel, blauwe landschapsbord’n. An ’n kopper’n knop hing de
beddepanne. Achter de gemaksstool hing ’n olde letterdook en de
scheurkalender van de Jongelingsvereniging van ’t Gebouw (de
olde kapel). Baoven de taofel hing an ’n paar kettings de petröllielampe met mooie gekleurde kraal’n. An de veurkante stond’n
twee clivia’s op ’n bloom’n-taofeltje. Schuuns tegen de muure hing
de spegel met an de onderkante ’n kamm’nbekske met klepdeksel.
Daornaös ston de Friese statklokke. Tussen de beide bre-je veurramen hing ’n glazenkaste an de muure met ’n deenblad vol mooie,
kleine köpkes en schötteltjes. Ok stond’n d’r glaeskes veur drank,
’n zilver’n pepper en zoltstelletjen, ’n bewarkte tabaksdeuze met
piep’n en ’n vesjeshallosie met ’n ketting. ’n Flesken odeklonje
stond d’r ok bie, net as ’n leppeldeuske en ’n beschilderd keukskestrommelke.
De witte, gesteev’n gedien’n met ’n latte d’r onderin, bedekt’n veur
dree-kwat de ramen. In de muure an de dellekante wazz’n twee
hoge beddekast’n in-ebouwd. Um d’r in te kroep’n, mos ie op ’n staove gaon staon. Kwam d’r ’s aovens praotvesite, dan de-jen ze de
deur’n van de beddekaste stief dichte, want kleine kinder hebt grote aorne.
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An ’t veutenende zat ’n planke veur de nachtspegel en ’t nachtgood. Op de onderlaoge lagg’n stroozakk’n met ’n molton dekken
met laken d’r op. Onder ’n paar woll’n dekkens, en met ’n stel
vaer’n kussens in de rugge was ’t knus en warm.
Was ‘t ’s winters hard kold, dan ging d’r nog ’n gestikten dekk’n
aoverhen.
In de beddekaste zat ’n kiekglaesken an de dellekante, zodat de
boer de beeste op stal in de gaat’n kon holl’n zonder ’t bedde uut te
mott’n.
Vanuut de grote kökk’n was d’r ’n deurgang naor ’n wat laeger elèg’n slaopkamer. Behalve ’t ledekant, ston d’r ’n taofeltje met
lampetkanne en waskomme.
Ampat, op ’n taofel ston’n neimechine met ’n mande vestelwark.
As mien tante daor gangs was, mos ie daor neet komm’n, want
veur daj ’t in de gaat’n had, stak z’oe met ’n naolde in ’t achterwark. Achter disse ruumte was nog ’n kaemerken, ’t was de veurraodkaste. Op schappen lagg’n in lange rie-jen, met de stellekes
naor baov’n de goldrenett’n, rooie ster en notarisappels. En neet te
vegett’n de staofpeer’n en nött’n.
Ok hing’n daor een paar rooie kool’n en boss’n met broene boon’n
te dreug’n en was d’r ’n opslag veur de eerpels en winterwortels.
A’k d’r an denke, kump mie nog die fijne loch van die notarisappels waer in de neuze.
In de schuure, nöst de boerderieje stonn’n de stottekaore en ’n paar
kruwaag’ns. De kipper, de kniene en ’t varken hadd’n door hun
onderkomm’n. Net as de moezen - ’t basten d’r van. De twee huuskatt’n konn’n de anwas van dit moezenvolk bie lange nao neet
baas.
Dit was ’n rondje deur ’t Nuessink, ’n plaatse waor eeuwenlange
ve-schillende femilies leef en leed -edeeld hebt.

*Zie Ons Markenboek 28e jaargang no. 2, mei 2010.
Het Nuessink lag in Eefde, ongeveer gelegen op het punt waar nu
Nachtegaalstraat, Beeklaan en Gaanderij bij elkaar komen. De
eerste vermelding van deze oude bewoning dateert uit 1401.
De boerderij werd vanaf 1856 tot aan de afbraak in de jaren zestig
van de twintigste eeuw bewoond door de familie Brinkman.
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Plattegrond ’t Nuessink
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DE HAVEZATE RIJSSELT BIJ EEFDE (2)
J. Harenberg
Noot van de redactie
In deel 1 van ‘De havezate Rijsselt bij Eefde’ dat in het vorige
Markenboek verscheen (februari 2011, nr. 2) volgden we de lotgevallen van het geslacht Van der Capellen, eigenaren van de havezate Rijsselt sedert 1378 tot de verkoop in 1829 aan mr. Johannes
Alexander van Dijk. De nieuwe eigenaar, die ook in het bezit was
van ’t Velde in Warnsveld, heeft het huis omstreeks 1830 afgebroken en op de plaats van het oude huis een weinig opvallend landhuis laten bouwen. Van het oude huis Rijsselt bleef niets over.
(In het eerste deel van het artikel over Het Rijsselt, in het vorige
nummer van Ons Markenboek, waren bij de foto’s verkeerde
onderschriften geplaatst. Bij dit tweede deel plaatsen we de foto’s
opnieuw, nu uiteraard met de correcte bijschriften, en met excuses
aan de auteur.)

Het huis van voren. Gewassen pentekening door J.S. van Naamen,
eind 18e eeuw?
(Part. coll.)
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Het huis van terzijde door J.S. van Naamen, eind 18e eeuw?

De andere kant van het huis door J.S. van Naamen, eind 18e eeuw?

De voorzijde van het huis in 1826. Pentekening door G.H. Spies. Detail boerenbedrieger
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Het door Van Dijk gebouwde huis. Prentbriefkaart (Coll. auteur)

Heeft Van Dijk zijn nieuwe landhuis toch verruild voor ’t Velde?
Hij en zijn nageslacht zijn hun Warnsveldse kasteel blijven bewonen, doch of Rijsselt gedurende die tijd bewoond is geweest en door
wie, is ons helaas niet overgeleverd. Mr. J.A. van Dijk is er overigens niet lang eigenaar van geweest. Reeds tien jaar later, in
1839, verkocht hij het goed aan Gustaaf Frederik Willem baron
van Neukirchen genaamd Nyvenheim, eigenaar van het Huis De
Voorst, eveneens in Eefde gelegen. Kocht Van Nyvenheim Rijsselt
ter uitbreiding van zijn landgoed? Het zou kunnen. Vreemd doet
het dan echter aan dat hij in 1846 zijn eigen erfgoed De Voorst in
percelen liet verkopen en slechts vier boerderijen daarvan, gelegen
aan weerszijden van de Voorsterallee, behield.
Vier jaar later, in 1850, ontdeed hij zich ook van Rijsselt. Het landgoed was toen 53 bunder groot en de koper betaalde er de somma
van ƒ 32.400 voor. Blijkens het Kadaster van 1832 behoorde de
boerderij Swaving niet meer bij het landgoed. De eigenaar was op
dat moment Jacobus Zwavink. Kennelijk had zijn familie zich,
naar goed Achterhoeks gebruik, naar de boerderij genoemd.
In die tijd was er iemand, die zich het lot aantrok van verwaarloosde kinderen en daartoe een inrichting wenste te stichten. Dat
was de heer Willem Hendrik Suringar. Daartoe had hij in 1845 en
1847 een bezoek gebracht aan de Landbouwkolonie Mettray, in de
nabijheid van de Franse plaats Tours. Iets dergelijks stond hem

De eerste opzet van de stichting. Kleurenlitho door W.M. Trap (Coll. auteur)
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ook voor ogen. Daartoe richtte hij de stichting ‘Nederlandsch
Mettray’ op, een stichting die zich ten doel stelde, zoals dat in het
jaarverslag gesteld werd, zich dienstbaar te maken ‘ten nutte van
de hulpbehoevende, verlatene, veronachtzaamde jeugd.’
Hij ondervond veel steun bij zijn pogingen om zijn plannen te verwezenlijken. De belangrijkste steun kreeg hij van de heer
C.D. Schüller te Amsterdam. Die schreef hem 11 oktober 1847 het
volgende: ‘Geheel doordrongen van het nuttige en wenschelijke
voor ons Vaderland, van het oprigten eener Landbouw-kolonie, zoo
als te Mettray bestaat, zoo is het, dat ik U het volgende aanbod
doe, ingevalle UEd. kans ziet om zulk eene inrigting hier te lande
tot stand te brengen. Ik ben genegen om van mijn Landgoed de
Keijenberg, gelegen in de gemeente Renkum, in het midden
tuschen den spoorweg naar Arnhem en den grooten weg, doorsneden van een gemeenteweg van Bennekom naar Heelsum, en van
twee of drie beken, een groot aantal bunders gronds af te staan,
onder voorwaarde, dat zij mijn eigendom blijven of tot mijn bezit
terug keeren, wanneer de inrigting mogt komen tot verval of
geheele vernietiging.’ Zijn aanbod betrof een oppervlakte van 103
bunders, bestaande in bouw- en weidelanden, dennenbos en heide.
Achteraf bleken deze gronden niet erg geschikt voor het doel,
waarop de heer Schüller de somma van ƒ 16.000 stortte in het
oprichtingsfonds. Het was de bedoeling van de heer Schüller dat
het geen opvoedingsgesticht voor jeugdige criminelen zou worden,
‘maar meer voor hulpbehoevende, verwaarloosde kinderen in het
algemeen, die, of reeds aanvankelijk de ondeugd ten prooi waren,
of het, wegens hunnen ongunstigen huisselijken of maatschappelijken toestand, dreigden te worden.’ Hij kon gerust zijn; dat was
ook van begin af aan de bedoeling van Suringar geweest.
Maar eerst moest een ander terrein worden aangeschaft. Daartoe
werd in 1850 de havezate Rijsselt aangekocht van mr. J.A. van
Dijk van ’t Velde.
Na deze aankoop onderging het landgoed Rijsselt een totale metamorfose. Zoals E. Laurillard in het tijdschrift ‘Eigen Haard’
schreef: ‘. . . het landgoed Rijsselt, onder Gorssel bij Zutphen,
werd aangekocht, en in 1851 ging men over tot de aanbesteding
der vertimmering van het hoofdgebouw en de stichting van eene
school en vier familiewoningen.’ De kosten van deze familiewoningen waren gedoneerd door leden van het Koninklijk Huis. Koning
Willem III schonk geld voor twee huisjes, die de namen zouden
dragen van Koning Willem II en Prins Maurits; de Koningin-moeder, Anna Paulowna, schonk het huisje Prins Alexander en haar
zwager Prins Frederik het huisje Prins Frederik. Het door Van
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Mettray in 1969, kort voor de afbraak (Foto auteur)

Dijk gebouwde landhuis werd verbouwd tot directeurswoning. In
1862 verrees op het terrein een kerkje. Mettray had haar eigen
begraafplaats, waarop de graftombe van de heer Suringar sinds
1873 als blikvanger diende. Ook werkplaatsen en een school werden later gebouwd. Er werd veel aan allerlei soorten van sport
gedaan. In 1922 werd een zwembad aangelegd ter vervanging van
het oude dat in 1858 in een deel van de oude slotgracht was aangebracht, maar niet erg voldeed.
In 1851 kwamen de eerste elf jongens op Nederlandsch Mettray
aan. Aanvankelijk stond land- en tuinbouw centraal, maar al vrij
spoedig werden de pupillen ook opgeleid in andere vakken, zoals
timmeren, broodbakken en zelfs werden er enige jongens onderwezen in het ‘baardscheren’. Ook kledingreparaties werden in eigen
beheer uitgevoerd en zo werd een naaister overbodig. Het Mettray
had zelfs een eigen fanfarecorps, dat regelmatig door Eefde en
omstreken trok.
Op zeker moment voldeden de eerstgebouwde familiewoningen
niet meer en werden zij vervangen door vijf grotere en hogere,
kazerneachtige gebouwen, die plaats boden aan hoogstens veertig

Het oude huis, met daarachter het nieuwe kantoorgebouw in 1969. Inmiddels is alles verdwenen
(Foto auteur)
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kwekelingen in ieder huis. Weer veel later werd achter het herenhuis een modern kantoorgebouw gezet. Daarmede was het oorspronkelijke terrein van de vroegere havezate en bijbehorend park
binnen de gracht wel volgebouwd.
Dat wil echter niet zeggen dat het afgelopen was met de bouwactiviteiten op het terrein. Integendeel! Na de Tweede Wereldoorlog
brandde de neogotische kapel geheel uit en werd vervangen door
een in moderne stijl. De allergrootste verandering vond echter
plaats in 1970. In 1969 was besloten om vier nieuwe paviljoens te
bouwen, ter vervanging van de bestaande en een nieuw hoofd- en
behandelgebouw. Vrijwel het gehele terrein zou worden leeggesloopt en geëgaliseerd en er zou een geheel nieuwe inrichting worden aangelegd. Ook de opvolger van de havezate, het door Van
Dijk gebouwde huis, ontkwam niet aan de slopershamer en verdween in 1969.
De kapel bleef gespaard, maar dient nu andere doeleinden. Het
kerkhof is geruimd en het monument van Suringar is spoorloos.
Een grote veldkei geeft nu de plaats aan. De grachten werden
gedempt, zodat niets meer herinnert aan de oude havezate
Rijsselt, die hier eens gestaan heeft. Wel zijn eens op het terrein
twee achttiende-eeuwse borstbeelden opgegraven, destijds toegepast bij een gedeelte van de vroegere tuinaanleg. Ze werden
gekocht door de heer Völcker, eigenaar van het landgoed De
Voorst. Hij liet ze opstellen aan weerszijden van de toegangsdeur
van de noordelijke zijvleugel van De Voorst.
Deze bijdrage betreft de lotgevallen van de havezate Rijsselt.
De geschiedenis van het opvoedingsgesticht ‘Het Nederlandsch
Mettray’ is een geheel ander onderwerp en komt hier derhalve niet
ter sprake.

Zij- en achterkant van het door Van Dijk gebouwde huis in 1969

(Foto auteur)
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GESNEUVELDE DUITSE MILITAIREN ALSNOG
GEIDENTIFICEERD
H. Timmerman
Na meer dan 65 jaar is het gelukt drie onbekende, in Gorssel
gesneuvelde, Duitse militairen te identificeren. Ze waren omgekomen tijdens het bombardement op Gorssel op 18 maart 1945, en
hadden als ‘Unbekannter Soldat’ hun laatste rustplaats gekregen
op de Duitse Militaire Begraafplaats te Ysselsteyn.
De speurtocht naar de identiteit van deze mannen begon in 2007
als onderdeel van het onderzoek naar dat bombardement, waarover in Ons Markenboek (29e jaargang, no. 2, p. 18, mei 2011) een
uitgebreid artikel van mijn hand is verschenen.
De reden om meer over deze gesneuvelden te weten te komen, was
dat ik vooral geïnteresseerd was in de eenheden waarbij deze militairen ten tijde van hun overlijden waren ingedeeld. Dat zou
namelijk veel kunnen zeggen over welk Duits hoofdkwartier in
1945 in Gorssel gevestigd was. Dat laatste was een van de belangrijkste vragen die ik met mijn onderzoek wilde beantwoorden.
Een bezoek aan het Regionaal Archief Zutphen leverde een
belangrijk document op dat informatie bevat over vijf Duitsers die
op 18 maart 1945 om het leven kwamen. Van grote betekenis
waren allereerst de persoonsgegevens en de namen van de eenheden waartoe de mannen behoorden, maar zeker zo belangrijk was
per persoon het grafnummer op de Algemene Begraafplaats Gorssel.
Het ging om:
Grafnummer 12
Obergefreiter Horst Sommer
Geboren 6.12.1925, overleden 18.3.1945
Nachrichten Batterie/Flakregiment 95
Grafnummer 13
Unteroffizier Edgar Cieplik
Geboren 2.7.1920, overleden 18.3.1945
Funk-Kompanie (motorisiert)/Luftnachrichten Abteilung 106
Grafnummer 14
Stabsfeldwebel Georg Brauneis
Geboren 20.5.1911, overleden 18.3.1945
Flakabteilung I/18
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Grafnummer 15
Feldwebel Herbert Margritta
Geboren 8.3.1915, overleden 18.3.1945
Funk-Kompanie (motorisiert)/Luftnachrichten Abteilung 106
Grafnummer 16
Obergefreiter Karl Thum
Geboren 30.6.1904, overleden 18.3.1945
Felpostnummer L. 02690 Luftgaupostamt Unna
Daarnaast bleek het Rapport van Overbrenging in het archief aanwezig te zijn. Hierop staan de gegevens van de omgekomen militairen die destijds in Gorssel begraven waren en die in april 1948
naar de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn werden overgebracht. Onder andere, per persoon, het grafnummer in Gorssel
en het huidige grafnummer. Opmerkelijk genoeg staan bij de
Gorsselse nummers 12 tot en met 16 geen namen, maar alleen
‘onbekend’. Schijnbaar was het eerder genoemde document met de
persoonsgegevens bij het overbrengen van de Duitsers niet voorhanden.
Vervolgens heb ik mijn onderzoek thuis voortgezet door de informatie over de militairen in te voeren in de database op de website
van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Daarin zijn de
gegevens te vinden van de Duitse soldaten die destijds in
Nederland zijn omgekomen en die nu rusten op de begraafplaats
te Ysselsteyn.
Daarin bleek dat van slechts twee van de vijf militairen, Brauneis
en Thum, informatie te vinden was. Dat kan verbazingwekkend
genoemd worden, want wanneer zoveel gegevens voorhanden zijn,
is de verwachting dat de betrokken militairen met voornaam, achternaam en geboorte- en sterftedatum in Ysselsteyn geregistreerd
zijn.
Om zeker te zijn dat een en ander klopte, heb ik de volgende dag
contact opgenomen met de beheerder van de Duitse begraafplaats,
de heer Karl-Heinz Voigt. Daaruit bleek dat inderdaad alleen
Brauneis en Thum onder naam begraven waren. Gegevens over de
andere drie waren niet voorhanden.
Met behulp van de beide documenten uit het Regionaal Archief
Zutphen zou het mogelijk moeten zijn de graflocaties van Sommer,
Cieplik en Margritta te bepalen. Daarop staan immers zowel de
toenmalige graflocatie in Gorssel als de huidige in Ysselsteyn. Dit
leidde in maart 2007 tot een brief met diverse bijlagen aan de
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Kassel.
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Graf van een Duitse soldaat, Siegfried Albrecht genaamd, gesneuveld op
4 april 1945 en later herbegraven op een Duitse militaire begraafplaats

Mijn schrijven werd vervolgens doorgestuurd naar de Deutsche
Diensstelle (WASt) in Berlijn, want daar zijn de basisgegevens van
Duitse militairen ondergebracht.
Het antwoord volgde in juli 2009 met daarin de mededeling dat de
aangeleverde documenten niet voldoende bewijs leverden om de
graflocaties van de drie militairen vast te kunnen stellen.
Aangezien ik er vanuit was gegaan dat identificatie geen probleem
zou zijn, was ik zeer verrast.
Omdat ik er nog steeds van overtuigd was dat een positief resultaat mogelijk was, ben ik nieuwe informatie gaan verzamelen. Via
het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag kreeg ik de beschikking
over de individuele Rapporten van Overbrenging van de drie onbekenden, en via de heer Karl-Heinz Voigt over de gegevens van
deze drie mannen die in de begraafboeken van Ysselsteyn vermeld
staan.
In juni 2010 stuurde ik een brief met deze nieuwe documenten
naar de Volksbund, en die werd (uiteraard) ook doorgestuurd naar
Berlijn. Uiteindelijk kwam op 18 oktober 2011 het bericht dat op
basis van nieuw onderzoek, de door mij aangeleverde documenten,
alsmede de grafligging van Stabsfeldwebel Brauneis en Obergefreiter Thum in Ysselsteyn, de huidige graflocaties van Sommer,
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Cieplik en Margritta alsnog konden worden vastgesteld. Dat betekent dat vanaf dat moment vast staat waar de drie tot dan vermiste militairen op Ysselsteyn begraven zijn. Obergefreiter Horst
Sommer rust in vak Y, rij 7, graf 159, Unteroffizier Edgar Cieplik
in vak Y, rij 8, graf 182 en Feldwebel Herbert Margritta in vak Y,
rij 8, graf 184. Stabsfeldwebel Georg Brauneis en Obergefreiter
Karl Thum zijn begraven in graf Y 8 183 en Y 8 185.
Door het samenbrengen van diverse documenten over de drie
‘onbekenden’ uit diverse archieven, en een goede samenwerking
tussen instanties, is hiermee de vraag over de laatste rustplaats
van deze drie Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog na
meer dan 65 jaar alsnog beantwoord.
Met dank aan: Geert Maassen (Oosterbeek)
Bronnen:
Stukken betreffende het herbegraven van oorlogsslachtoffers,
1945-1953: Archief van de Gemeente Gorssel over de periode 19361959, inv. nr. 735 (Regionaal Archief Zutphen) Stukken betreffende het registreren en ontruimen van de tijdelijke graven van gesneuvelde Duitse militairen, 1945-1955: Archief van de Gemeente
Gorssel over de periode 1936-1959, inv. nr. 736 (Regionaal Archief
Zutphen)
Rapporten van Overbrenging, Dienst Identificatie en Berging:
Archief van het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag.
Begraafboeken: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn
www.volksbund.de/graebersuche.html
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UIT DE GIDS VAN 23 MEI 1952
Nijverheidsschool voor Meisjes
Uit de gemeente
Nijverheidsschool voor meisjes
Gorssel. De vlag hing uit voor de mooi gelegen nieuwe school in
Gorssel. Van het werk der leerlingen werd getoond wat zij van
September tot heden gepresteerd hadden. En dat was heel veel.
De ouders wensten nog wel eens naar school te gaan, nu de A.V.O.
vakken op zo’n prettige manier onderwezen worden. Er was op dit
gebied veel te zien.
Het tekenwerk was de moeite waard om bekeken te worden, vooral
het groepswerk viel zeer in de smaak.
De afdeling kinderverzorging trok veel belangstelling.
In het was- en strijklokaal werd getoond hoe de herenboorden glanzend gestreken worden en de vaders van de leerlingen kunnen met
keurig geperste pantalons lopen. Er was op huishoudelijk gebied
veel te zien.
De keuken had de belangstelling van ieder. Er werden voortdurend
flensjes gebakken die warm uit de pan verkocht werden. Heerlijk
waren ze. De gedekte tafel zag er uitnodigend uit. De uitgestalde
gerechten werkten eetlust opwekkend.
Daarna konden de bezoekers de naailokalen bewonderen. Wat was
hier veel te zien. Ten eerste de leergang van de primaire opleiding.
De meisjes beginnen met machinenaaien te leren en aan het einde
van de cursus naaien zij een japon.
Ook van de opleiding Hulp in de Huishouding was er veel te zien.
De opleiding voor huisnaaister liet een grote verscheidenheid zien,
zowel in stoffen als modellen; zo ook de middag- en avondcursus
voor costuumnaaien. Alle Dinsdag- en Donderdagmiddagen is er
van 2.30 tot 4.30 uur gelegenheid zich voor de nieuwe cursussen, die
a.s. September beginnen, te laten inschrijven. Hiervan werd op de
tentoonstelling ook al een druk gebruik gemaakt.
430 bezoekers hebben met interesse bekeken hoe het Nijverheidsonderwijs de meisjes thans klaar maakt voor de Maatschappij en
velen wensten nog eens te mogen leren en zouden zeker een Nijverheidsschool willen doorlopen.
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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
Van de Straat Verhuizingen, Heuvelweg 2
Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 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
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43
Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
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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
Woningstichting De Groene Waarden, Nijverheidsstraat 8
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
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
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
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Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17
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
Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink,
Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
De contributie bedraagt € 16,00 per jaar per gezin. De leden buiten de
gemeente betalen hiervoor € 3,00 extra als bijdrage in de portokosten.
Hiervoor heeft men vrije toegang tot de vergaderingen, lezing- en diaavonden. Tevens wordt elk kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden.
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.: Oudheidkundige 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 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 09.00-17.00 uur.
Gelders Archief, Markt 1, 6811 CG Arnhem, tel. 026-3521600,
www.geldersarchief.nl
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