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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

De voorbereidingen voor de verbouwing van het Tramhuisje zijn in
volle gang. In goed overleg met woningcorporatie Viverion en de
architect is een aantal door onze vereniging ingebrachte suggesties
voor verbeteringen gehonoreerd. Zoals eerder al gemeld kunt u,
zodra de restauratie gaat beginnen, vanuit De Elf Marken acties
verwachten!
Ook in het afgelopen seizoen waren de lezingen, gehouden door
respectievelijk de heren Tragter, Berends, Nijhof en Saaltink,
weer zeer goed bezocht. Op de meeste avonden konden we tot ver
over de honderd belangstellenden verwelkomen. De lezing in
Gorssel van mevrouw Spliethoff over het leven van Juliana werd
voorafgegaan door een korte ledenvergadering. Een verslag daar-
van treft u aan in het volgende nummer van Ons Markenboek.
Op zaterdag 9 mei 2009 wordt in Ons Gebouw, Sporkehout 4-6,
Harfsen, de jaarlijkse genealogische dag gehouden. De werkgroep-
leden hebben dit jaar de stamboom van de familie Wilgenhof onder
de loep genomen. Tijdens deze genealogische dag vragen wij uw
aandacht voor onze boekentafel. De werkgroep bibliotheek is flink
aan het werk geweest en heeft dubbele en soms zelfs driedubbele
exemplaren van veel gevraagde, ook antiquarische boeken voor
verkoop aan onze leden en bezoekers geselecteerd. Dit evenement
begint om 10.00 uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten. 
Verder willen wij u herinneren aan de jaarlijkse ‘Staringkoepel -
dag’. Deze wordt op 14 juni 2009 gehouden van 13.00 tot 16.00 uur.
Op deze unieke locatie zult u kunnen genieten van muziek en
declamatie. Nieuw is dat het Staringinstituut zich die middag zal
presenteren. Koffie/thee, biologische appelsap en ijs zijn verkrijg-
baar. Het evenement zelf is gratis te bezoeken.
In het verleden hebben we meerdere keren het verzoek aan u
gedaan bij ‘zolderopruimingen’ zorgvuldig te selecteren en, bij twij-
fel, te informeren of De Elf Marken geïnteresseerd is in bepaalde
documenten of foto’s.
Hoe belangrijk dit is blijkt uit een ervaring die we enige tijd gele-
den hadden: een lid van onze vereniging was bezig met de voorbe-
reiding van de boekenmarkt voor de kerk en vond tussen de inge-
leverde boeken het oudste notulenboek van de schietvereniging
Nimrod en meldde dit aan ons. De groep die werkt aan het boek
over Eefde is zeer gelukkig met deze vondst en heeft er gebruik
van kunnen maken. Helaas is het boek met de jaarverslagen van
Nimrod nog steeds zoek. 
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Dus mocht u bij het opruimen iets uit het verleden tegenkomen
wat van belang kan zijn voor de beschrijving van de geschiedenis
van onze regio... denk aan De Elf Marken. 

Oude foto’s
Wederom vragen wij u of u iets kunt vertellen over een tweetal
foto’s.
De eerste opname dateert van rond 1905 en laat een stoomwals
zien in een van de dorpen rondom Zutphen. Wie herkent de dorps-
pomp en het gebouw?
Op de tweede foto staat een groep deelnemers aan een melkcursus
in Eefde. De opname is gemaakt tijdens het examen melken en
dateert uit ongeveer 1925. Herkent u iemand van de geportretteer-
den (veelal boerendochters)?
Graag horen we van u!

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 
27 juni 2009 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien moge-
lijk met afbeelding).
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EXCURSIES IN 2009

H.F. Bruil

De excursiecommissie heeft voor u het volgende programma opge-
steld.

Middagexcursie
In vervolg op de lezing van de heer H. Saaltink over Twickel op 
12 maart 2009 gaan we op donderdag 18 juni  naar dit prachtige
kasteel bij Delden. We krijgen een rondleiding door het kasteel en
er is gelegenheid om de tuinen te bezichtigen. Het kasteel is
slechts twee keer per jaar gedurende een periode van twee weken
toegankelijk voor publiek: in juni en in september. De maximale
groepsgrootte is vijftig en tijdens de lezing gaven zich al ruim
veertig personen op. Als u zich wilt opgeven, neemt u dan contact
met Fenny Woertman (telefoon 0575 492021) op, er zijn nog enkele
plaatsen beschikbaar. De reis maakt u op eigen gelegenheid, als
dit voor u een probleem is, dan kunt u eveneens in overleg treden
met Fenny Woertman. Zij probeert dan te bemiddelen of u met
iemand kunt meerijden.
De deelname kost € 15,- per persoon (toegang inclusief een con-
sumptie), gaarne vooraf te voldoen op bankrekening nummer
3014.05.611 ten name van De Elf Marken onder vermelding van
‘excursie 18 juni’. 
We verzamelen ons om 13.00 uur bij kasteel Twickel. Route vanaf
Deventer: A1 richting Hengelo, afslag 28 (Rijssen), richting
Goor/Delden, bij Delden wordt de richting naar het kasteel met
borden aangegeven.
In het kasteel mag geen gebruik worden gemaakt van rolstoel of
rollator, een wandelstok mag.

Avondwandeling
Op dinsdag 14 juli 2009 gaan we onze midzomerwandeling maken.
Deze keer hebben we gekozen voor een bezoek aan het Kienveen
bij het landgoed De Velhorst in Almen. Henk Hietbrink en Henk
Pelgrum zullen ons rondleiden in dit bijzondere stukje natuur. De
lengte van de wandeling is ongeveer 5 km.
Het punt van verzamelen is langs de Lage Lochemseweg ter hoog-
te van De Velhorst, waar we om 19.30 uur vertrekken. Aan deze
wandeling zijn geen kosten verbonden.
We hopen met elkaar een mooie zomeravond te beleven en nog
even te kunnen napraten in de tuin van De Hoofdige Boer. Opgave
graag voor 10 juli bij een van de commissieleden.
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Dagexcursie
Traditiegetrouw op de tweede dinsdag in september, dit jaar 8 sep-
tember, maken we weer een dagexcursie per bus. Op het moment
van schrijven zijn de details nog niet bekend, het reisdoel zal ver-
moedelijk Tiel en Buren zijn, dus een rit door de Betuwe.
Eerdaags gaan we ter plekke bekijken of we u daar een aantrekke-
lijk programma kunnen aanbieden. In het augustusnummer van
Ons Markenboek wordt het complete programma gepresenteerd.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats, dan kunt u zich nu alvast
opgeven.
Fenny Woertman, 0575 492021, Henk Pelgrum 0575 431781,
Henk Bruil 0575 491822.

BEVRIJDINGSFEEST 1945
bij Blankenberg in Harfsen

(Een lied gemaakt in 1945 door Stiena Wuestman-Groote Haar uit
Harfsen, geplaatst met toestemming van de familie. De melodie is
niet meer bekend.)

Noe zoowat een jaor ‘eleen, was ‘t hier een stagnatie
Want de mof die had veur niks, en veur niemand gratie
‘s Margens zag ie een hele stoet, noar de stellings draven
Burger, boer of ambachtsman, allemaol mossen ze graven

Refrein:
Dat was too in de harfs, van ‘t veurig jaor
Too wazze wiej der hier nog neet mee klaor
Mor now is dat verbiej, wiej bunt weer vriej
En met opgewekte geest, viere wiej hier feest

Och ze warkten zich neet krom, dat moj neet verwachten
Want ze waren ‘t allemoal ens, dat ze dat wark verachtten
Was ut vrogger een schandaal, daj neet wollen warken
Too der tied was dat een daod, As den Todt-keerl ‘t moar neet 

marken
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Mor too op een kwoajen dag, ur veel niks an te proaten
Kwam’n de duutsers, en in ’t spergebied, mossen ze ‘t huus 

verloaten
Vroog iej ze : woar mok noar toe, met mien vrouw en kinder
Doar bemeujen ze zich neet met, dat mog eur nit hindern

Wat dat allemoal in zich had, doar kon’n wiej oaver proaten
Moar gin mense wis der rech, van eur doon en loaten
Want daor in ’t spergebied, mog gin mense lopen
Leep de’r ene in de val, met spek was é 1ös te kopen 
Op een morgen kwam d’r inens, een akelig gedelder
Wat er eigenlijk gebeur’n, was ons nog neet helder
Was ‘t een brandend vliegtuug soms, dat doar an kwam roazen
Woar een groten vlammen stat, achter uut kwam bloazen

Efkes later, wat was dat? Weer zo’n groot spektakel
En doar kwamp van Blankenberg, een ondink van merakel
Too was ‘t leve lêven gangs, ieder half uur éne
Dat was noe zeker een V-1, zoo iets haw nog nooit ezéne
Schotten ze d’r tiene af, zag ie d’r vieve vallen
En met een minuut of wat, kon’n ze akelig knallen
Kwam zo’n ding recht op oe an, zag ie um al zakken
‘k Vertel oe, op zo’n ogenblik, haj de schrik te pakken

An ut wark dach gin mense meer. ‘t Was mie een misère
‘s Nachens kwam iej helemoal, neet meer uut de klère
Nee veur een V-1 startbaan, kon gin mense won’n
En iej zoggen onderdak, zoo aj ‘t beste kon’n

En familie, buur en vrind, hilpen oe gauw sjouwen
In zo’n tied dan leer ie pas, woar ‘j op könt vertrouwen
Mor al haj ut nog zoo goed, biej familie of biej vrinde
Vake vroog iej oe toch wel af, wanneer kump ut ende 
De V-1 dee hef ut toen, gauw weer op egeven
Mor ut bleef nog oorlogstied, de ongeneugten bleven
Peerde, fietsen, wat niet al, dwongen ze oe af te geven
Had dat zoo nog lange e’duurd, d’r was niks oaver e’bleven

Mor op een mooie dag in mei, toen kwam de bevrijding
Wilhelmina hef noe weer, in ons land de leiding
An ons old Oranjehuus, schenke wiej ons vertrouwen
Met mekare goaw noe weer, an de toekomst bouwen
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DE GORSSELSE BOERENDANSERS 75 JAAR

H.F. Bruil

Op 3 april 1979 werd bij notaris K. Anema te Deventer in aanwe-
zigheid van het voltallige bestuur de akte van de statuten van de
vereniging ‘Gorsselse Boerendansers’ opgemaakt; betwijfeld wordt
of er voordien een notariële akte is gemaakt. In de akte wordt ver-
meld dat ‘in de algemene vergadering van de vereniging Gorsselse
Boerendansers, gevestigd te Gorssel, gehouden op zestien maart
jongstleden, werd besloten tot het wijzigen van de statuten der
vereniging en tot het opnemen van die statuten in een notariële
akte’. Voorts wordt vermeld dat ‘de vereniging is opgericht op een
juni negentien honderd vierendertig en is aangegaan voor onbe-
paalde tijd’.
In 1932 had echter  al een optreden plaatsgevonden van een groep
Gorsselse volksdansers in Achterhoekse klederdracht tijdens een
bijeenkomst van het Nederlandse Rode Kruis. De heer H.J. de
Rooij, de latere oprichter van de vereniging,  had de leiding over
deze dansgroep. Bij die gelegenheid was ook Z.K.H. prins Hendrik
aanwezig en namens hem werd aan het einde van hun optreden
aan iedere danser een anjer uitgereikt. Dit is de reden dat de
Gorsselse Boerendansers zich sindsdien sieren met een oranje
anjer. Bekijken we het materiaal dat bewaard is gebleven, dan
valt de enorme reislust op die men had en kennelijk waren de
leden ook in de gelegenheid er zoveel tijd aan te besteden. Bedenk
hierbij dat in die tijd een week vakantie al een luxe was die weini-
gen zich konden veroorloven en bovendien was het middenin de
crisistijd van de jaren dertig. Het aantal optredens in binnen- en
buitenland is te veel om op te noemen, maar een greep eruit
maakt al snel duidelijk wat deze vereniging door de jaren heen
heeft gepresteerd en heeft betekend voor de gemeente Gorssel.
Bovendien blijkt hieruit dat het een groep mensen moet zijn
geweest die een goede onderlinge verstandhouding had: een reis-
duur van tien tot twintig dagen was geen uitzondering. Veel baga-
ge hadden ze niet mee te nemen, want de hele reis, van vertrek tot
thuiskomst, werd gemaakt in klederdracht en op klompen!
Ik wil aan enkele reizen aandacht besteden en dankzij uitgebreide
verslagen in fotoboeken, in een keurig handschrift geschreven,
kunnen we delen van die reizen meebeleven. Om de sfeer te
behouden heb ik de aangehaalde tekst in de spelling van die jaren
laten staan. Welke enorme belevenissen moeten deze  reizen voor
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hen zijn geweest, immers velen hadden nauwelijks buiten de pro-
vincie gereisd, laat staan buiten de landsgrens. 
De eerste reis na de oprichting werd gemaakt van 7 tot en met 
17 juni 1934 naar een internationaal volksdansfestival in Wenen.
Ze traden daar op met groepen uit onder meer Zweden, Hongarije,
Denemarken, Oekraïne en Roemenië. 

Foto van de groep uit 1934. De namen zijn v.l.n.r.: spölleman Schaapveld,
Lammert Regterschot, Dina Kolkman, Gerrit Leuvenink, Bartje Hulsbergen,
Dina Beuse, Gerry ter Maat, Jan Leuvenink, Jo Schouten, Andries
Brinkman en ‘de boerengeneraal’ H.J. de Rooij; knielend Gerrit Leuvenink
en Bouke Brinkman; zittend Heintje Leuvenink, Jo Willemink (van de
Pessink), Gerda (Acki) Goldstein, Riek Schoterman, Gerrit Goldstein (van
de Stoom) en Jo van Vorden. De foto is gemaakt bij het boerderijtje dat tot
circa 1960 heeft gestaan op de begraafplaats in Gorssel (laatste bewoner
D.J. van Vorden, geboren 1864), tegenover het doktershuis waar mevrouw
J. Dekker-van Rhijn woont.
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We laten G. Leuvenink aan het woord:
“De laatste repetitie heeft plaats gevonden op een weide. Eindelijk
is dan de groote dag aangebroken. Donderdag 7 juni 1934 
’s avonds om 8 uur bij hotel de Roskam. Alle boeren en boerinnen
komen samen ieder  met een koffer. Er is veel volk op de been om
ons te zien vertrekken. De heer Bruil van de ZEGO heeft aangebo-
den om ons gratis naar Arnhem te brengen. Eenige winkeliers
komen ons voor de reis nog eenige versnaperingen brengen. Van
slager Woertman een paar heerlijke harde worsten, van Dikkers
en Dommerholt koekjes en ons lid L. Regterschot heeft een groote
roode zakdoek vol kleine harde worstjes. We hebben er nu al zin
aan, zoo smakelijk ziet dit er uit. Eindelijk is het tijd om te ver-
trekken. Na nog een flink Hoera! stappen we in de bus en gaat het
er van door. We beginnen direct flink te zingen van “we gaan naar
Wenen”, enz. Het is een gezellig stel en het belooft een fijne reis te
zullen worden.  In Arnhem is ook veel volk aan het station en kij-
ken naar de jolige boeren en boerinnen. Op het perron ontvangen
we het spoorkaartje en gezelschapskaart plus pas. Om 10.08 uur
stappen we in de Rheingold en na nog eens hoera en zakdoekenge-
wuif gaat de toeketoek er van door. Ongeveer 1 uur ’s nachts zijn
we te Köln en moeten hier 2 uur wachten en blijven dan maar in
de coupé zitten. We proberen te slapen doch dit lukt niet. Om 
3 uur vertrekken we weer. Het begint nu al weer iets licht te wor-
den en kunnen we van de prachtige reis langs de Rijn genieten.
We komen bijna oogen te kort om alles goed te zien… Overal ziet
men de menschen op het land werken met ossen. Ook ziet men
hier veel meer vrouwen dan mannen landarbeid verrichten. Ze
dragen doeken om het hoofd… Overal ziet men het hakenkruis op
de fabrieken en zelfs zo maar tegen de rotsen aan…”.
Uitvoerig wordt de reis, die via Neurenberg, Regensburg, Passau
en Linz naar Wenen voert, beschreven, waar ze ’s avonds om acht
uur aankomen. Ze overnachten in een jeugdherberg op slaapzalen,
dames en heren uiteraard gescheiden, eten doen ze in een nabij
gelegen hotel. Ze worden met alle andere groepen ontvangen door
de burgemeester van Wenen en aansluitend nemen ze deel aan
een grote optocht: “Deze tocht viel ons erg zwaar, daar we nu al
twee heele dagen de klompen aanhadden en ons de voeten erg pijn
deden. Het was een heele lange wandeling en er was heel veel
publiek langs de weg. Zingende en springende en in een heel vro-
lijke stemming togen we naar het Militair Casino waar een groot
bal gegeven werd… Al die andere kleederdrachten zijn zoo mooi en
kleurrijk, dat wij met onze stemmige kleeren erg somber afstaken,
alsof er een stelletje zwarte raven tusschen dansten. Toch is onze
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dracht juist hierdoor het meest opvallend, vooral ook door onze
klompen. Op vragen of ons de voeten niet pijn deden antwoordden
we ontkennend, al dachten we wel eens anders… Voor het naar
bed gaan moesten we eerst onze klompen nog schuren.”
Aardig is het om even verder te lezen: “Het gezeur over onze klom-
pen begint ons te vervelen en van der Meij weet er een middeltje
op. Als we nu weer op het terras van een café zitten en de men-
schen al weer om ons heen komen staan, zet van der Meij zijn
klompen op tafel zoodat het publiek ze ongevraagd goed kan
bezichtigen.”
Het concours omvatte vier middagen optreden in Schönbrunn, hier
kregen de Gorsselse dansers de eerste prijs en een ere-oorkonde.
Ook werd op andere tijdstippen spontaan een optreden gegeven,
als men met andere groepen in contact kwam. Tussen de optre-
dens door werd er veel gelegenheid geboden om Wenen te bezichti-
gen: reizen per ‘ondergrondsche tram’, een uitgebreide rondrit door
de stad per bus, een bezoek aan de Spaanse Rijschool, het Prater
en Grintzing. 
De laatste twee avonden werden goed bezochte ‘Hollandse avon-
den’ gegeven, waar boerendansdemonstraties werden gedaan,
afgewisseld met het vertonen van promotiefilms over volksgebrui-
ken uit Nederland, zoals de boerenbruiloft, de pinksterkroon en
het oogstfeest. De laatste avond werd er goed gefeest, want het
was al licht toen ze in het hotel kwamen, ze hebben “toch nog even
een oogje dicht gedaan” om enigszins ‘fit’ op het appel te kunnen
verschijnen om zeven uur. Tijdens de terugreis wordt er weer
volop genoten en ook geprobeerd een beetje te rusten, want er
staat de ‘boeren’ nog iets te wachten: “…’s Morgens te vier uur zijn
we te Keulen en stappen hier uit om ook deze stad op ons gemak
te kunnen bezichtigen... En als het dan twee uur is wordt de reis
naar ons Vaderland voortgezet en zoo komen we tegen zes uur in
Arnhem aan, waar we op het station al weer opgewacht worden
door de heer Bruil met een versierde ZEGO”.
Bij De Roskam aangekomen wachtte hen een grootse ontvangst
door de hele bevolking, Kunstmin verzorgde een muzikale hulde
en tijdens de Gelderse koffietafel in Concordia werden ze toege-
sproken door burgemeester Wentholt. 
Met nog een afsluitend optreden kwam een einde aan deze prach-
tige reis.
Vermeld wordt dat de familieleden heel blij waren dat de groep
heelhuids terug was, omdat de kranten hier vol stonden met
berichten over bomaanslagen en slachtoffers in Wenen. De groep
heeft hiervan kennelijk geen weet gehad, want in het reisverslag 
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Een grootse ontvangst bij de thuiskomst

Voor het vertrek naar Londen in 1935



vinden we slechts één kleine vermelding over die turbulente tijd
als Leuvenink schrijft dat ze bij een rondtour door Wenen per bus
in Florisdorf komen: “…waar in Januari 1934 een vreeselijke
opstand is geweest. De huizen waren verschrikkelijk geschonden”.    
Van enige vermoeidheid was kennelijk geen sprake, want op 
23 juni traden ze al weer op bij de Amsterdamse Zomerfeesten in
het Oosterpark en in augustus onder meer in Scheveningen,
Zwolle en Apeldoorn.
Van 15 tot en met 20 juli 1935 namen de Boerendansers deel aan
het grote ‘International Folk Dance Festival’ in Londen, tezamen
met deelnemers uit zeventien landen. Ook van deze reis heeft 
G. Leuvenink een uitgebreid verslag, voorzien van foto’s, geschre-
ven en de verleiding is groot ook hieruit gedeelten te citeren, maar
dan leg ik wel erg veel beslag op de tekstruimte in dit Markenboek.
In 1936 werd een reis van drie (!) weken gemaakt door Duitsland,
volledig betaald en verzorgd door de Duitse organisatie. Ze waren
van 22 tot en met 31 juli in Hamburg, vervolgens bezochten ze zes
steden in Zuid-Duitsland en verbleven ze tot 12 augustus in
Berlijn voor optredens tijdens de Olympische Spelen. 
Velen van de groep zullen later met gemengde gevoelens hebben
terug gekeken op deze reis, maar wie kon op dat moment bevroe-
den welke gruwelijke tijden ons nog te wachten stonden. Men
moet zich wel proberen te verplaatsen in die tijd! 
Vertegenwoordigers van de nazi’s waren nadrukkelijk aanwezig,
De Rooij werd bij Göbbels op de thee genodigd en gedurende de
reis was als ‘tolk’ Frau Boer toegewezen; in werkelijkheid werkte
ze voor de N.D.S.A.P. om de Gorsselnaren in de gaten te houden. 
Laten we in het kader van ‘75 jaar Gorsselse Boerendansers’ ons
maar bezig houden met prettiger onderwerpen en op deze bijzon-
dere reis in een speciaal artikel terugkomen. Dit mede naar aan-
leiding van een schenking, bestaande uit foto’s en documentatie-
materiaal, die aan De Elf Marken werd gedaan door de heer 
F.J. Jansen, zoon van de architect Guus Jansen; onder andere is
hierbij een verslag van Guus Jansen met de titel: Een Nederlander
op reis door het Duitsland van Adolf Hitler in 1936. 
Aan de vooravond van de  reis naar Duitsland werd door mevrouw
Ten Hove-Blätner het vaandel, ontworpen door de Deventer schil-
der E. Bokhorst, geschonken aan de vereniging. Dit vaandel doet
nog steeds dienst, maar het doek moest een aantal jaren geleden
vervangen worden wegens verregaande slijtage, de afbeeldingen
zijn toen ook opnieuw geborduurd.
In 1937 werd door Jo van Vorden en Guus Jansen (zoon van de
gemeentearchitect A.J. Jansen) die onder meer het gemeentehuis
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bouwde een maquette gemaakt van een boerendansgroep die de
dans ‘de Vleegert’ uitbeelden. De uitnodiging om deze te maken
kwam van het Nederlands Centrum Bureau voor Volksdansen met
de bedoeling de maquette te presenteren op de Wereldtentoon stel-
ling in Parijs in 1937. Guus maakte de poppen van IJsselklei en ze
werden gebakken in de oven van een steenfabriek. Doordat de
temperatuurregeling voor zulke kleine afmetingen te onnauwkeu-
rig was, was er veel uitval, maar met oneindig veel geduld werd
een prachtig resultaat bereikt. Deze klus was bij beide leden in
goede handen: Jo was costumière van beroep en Guus, zoals
gemeld, architect. Het Deventer Dagblad van 5 maart vermeldt:
‘De maquette munt uit door de karakteristieke vormgeving van
het geheel: dansers in de weide, aangemoedigd door andere paren,
de harmonicaspeler op het hekje. Dit alles schijnt te leven. Mej.
van Vorden verdient lof voor de nauwkeurigheid en smaak, waar-
mee zij het ‘kistentuug’ in het klein gecopieerd heeft, en ook de
heer Jansen, die de poppen vervaardigde, is er in geslaagd er leven
en actie in te brengen. Hij heeft blijk gegeven van kunstzinnig
gevoel en idee voor de mogelijkheden van zijn materiaal.’ 
Jo en Guus hebben het tableau in Parijs opgesteld, waar het werd
onderscheiden met de Prix d’Honneur.
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‘De Spölleman’. 
Op deze foto is goed te zien hoe gedetailleerd de poppen gemaakt zijn



Er is zelfs een ansichtkaart van uitgegeven, op de achterzijde van
de kaart staat vermeld: Maquette van de Gorsselsche Boeren -
dansers (Holland) 1937. Jo van Vorden, Costumière Gorssel  Aug.
L. Jansen, Architect Zutphen
In 1960 is de maquette geschonken aan het Openluchtmuseum in
Arnhem, daar heeft men aan de dansgroep nog een groepje toe-
schouwers toegevoegd.
Bij het vijftigjarig jubileum van de vereniging in 1984 werd het
kunstwerk opgesteld in de etalage van modezaak Hekkelman aan
de Hoofdstraat. Dat de waarde van dit miniatuur groot is, mag
blijken uit het feit dat de hoge verzekeringspremie een struikel-
blok dreigde te worden, dit ontlokte aan Jo de uitspraak: “maor 
‘t waar’n maor olde lapp’n!”
In de periode tot de Tweede Wereldoorlog werden nog veel optre-
dens verzorgd in ons land, maar ook daar buiten: onder meer naar
Duitsland en Frankrijk (Lille en Roubaix). Op deze laatste reis
ging De Rooij wegens ziekte niet mee en kort na thuiskomst van
de groep overleed hij op 13 juni 1939.
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H.J. de Rooij werd op 11 november 1869 in Zutphen geboren. Op
zestienjarige leeftijd nam hij dienst bij de Cavalerie in Deventer,
daar bracht hij het tot wachtmeester-trompettist. Na zijn dienst-
tijd wijdde hij zich volledig aan zijn grote hobby’s dans en muziek,
in Deventer stichtte hij een dansinstituut. Toen hij zich later in
Gorssel vestigde werd hij een geliefd figuur in het verenigingsle-
ven: hij behoorde tot de oprichters van de rijvereniging Gorssel en
omstreken in 1928, waarvan hij ook instructeur was. Hij was diri-
gent van het strijkje Entre Nous, hij was dirigent van de Christe -
lijke Harmonie Looft Den Heer, mede op zijn initiatief werd het
zwembad in de IJssel gemaakt en niet in de laatste plaats was hij
oprichter van De Gorsselse Boerendansers. Zijn overlijden was een
groot verlies voor de vereniging. 
De groep voldeed aan zijn uitdrukkelijke wens dat de optredens
hieronder niet mochten lijden en zo waren ze op 29 juni 1939 al
weer present voor een optreden in Luik, daarna volgden nog enke-
le optredens in eigen land, maar na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog op 1 september 1939 werd  niet meer opgetreden.
Tijdens een eerste bijeenkomst na de oorlog op 10 juli 1945 werd
besloten de draad weer op te pakken en werd al spoedig daarna
een aantal optredens gegeven. 
De eerste buitenlandse reis werd gemaakt van 2 tot 12 november
1946, per trein en bus naar Denemarken. Ook van deze reis is een
uitgebreid verslag gemaakt. De reis Deventer-Padburg was voor
eigen rekening, het verblijf in herbergen en bij particulieren werd
verzorgd door de Danske Folkedansere, de VVV Gorssel schonk
een bijdrage van f.  50,- en de heren H.I.G.J. Tobi en A.M.
Gerritsen begeleidden de groep.
In die tijd had men ook, speciaal voor het maken van een film, een
kindergroep samengesteld. Hierover leest u in een afzonderlijk
artikel in dit Markenboek het verhaal van mevrouw B. de Ruiter-
Woertman, die destijds deel uitmaakte van de groep kinderen.
Bijzonder was ook een reisje tijdens een weekend in 1954 naar
Blackpool. Een krantenartikel vermeldt: ‘De Nederlander B. van
Leer biedt zijn 2000 man personeel van de Metal Containers Ltd.
een feest aan in het Operahouse. Naast George Formby, Vera
Lynn, Terry Thomas en vele Britse radio- en TV artiesten treden
de Gorsselse boerendansers op. Hiervoor waren ze met een speci-
aal vliegtuig, samen met het orkest van de Bietenbouwers onder
leiding van Ger de Roos overgevlogen.’  
Tevens gingen ze in dat jaar naar Liangollen in Wales voor deelna-
me aan een volksdansconcours.
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In 1957 maakten ze van 22 tot 30 januari een reis per trein naar
Sicilië met als begeleider Jan van der Meij, de eigenaar van de
Roskam. 
In Ons Markenboek van januari 2005 is een foto van die groep
gepubliceerd met vermelding van de  namen. Later in dat jaar tra-
den ze nog op in Calais. 
Het voert te ver om alle optredens in binnen- en buitenland, die
sindsdien zijn gemaakt, in dit artikel te vermelden, daarom een
gedeeltelijke opsomming die niet pretendeert volledig te zijn, maar
wel laat zien dat de vereniging steeds zeer actief was en dat nog
steeds is:  
Rosenheim Duitsland 1968, Wales Engeland 1970, Finland 1972,
Arnsberg Duitsland 1974, Labuissière Frankrijk 1976,
Shrewsbury Engeland 1979, Cusset Frankrijk 1980, Kaub
Duitsland 1983, Bonheiden België 1985, Feldkirch Oostenrijk
1987, Veberöd Zweden 1990, Saint Girons Frankrijk en Vielha
Spanje 1992, Buzsák Hongarije 1993, idem in 1996, Viljandi
Estland 2000, Ikast Denemarken 2001, Westendorf Oostenrijk
2003, Brussel België 2007. 
Ontelbaar zijn daarnaast de optredens in eigen land.
Het jaar 2009 is Het Jaar van de Tradities. Laten we hopen dat,
met alle activiteiten rond hun 75-jarig bestaan op 19, 20 en 21 juni
aanstaande, de Gorsselse Boerendansers  aanmeldingen van nieu-
we leden zullen krijgen, zodat de vereniging over vijfentwintig
jaar haar 100-jarig bestaan kan vieren. Immers: deze volkskunst
is het waard in stand te worden gehouden! 
Voor informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met de
heer W. de Ruiter, Larixweg 6, telefoon: 0575 492486. 
In onze vitrine in het gemeentehuis in Gorssel is een expositie
gewijd aan dit stuk Achterhoekse volkscultuur.

Bronnen: 
Archief De Gorsselse Boerendansers
Archief De Elf Marken, geschenk G.R. Dommerholt
Archief De Elf Marken, geschenk F.J. Jansen

21

De dansgroep in 2007, enkele leden staan niet op de foto: 
Op de dorsmachine Evert Bensink, v.l.n.r. Eef Schonewille, Alie Goorman,
Jennie Schonewille, Jan Stegeman, Jet Brokken, Derk Vrielink, Jan
Nijland, Bertha Leusink, Willie Vrielink, Dieneke Brummelman, Wim de
Ruiter, Bertus Klein Hulze, Herman Aalderink, Aad van de Vlekkert,
Gerda Oostenenk, Dettie Bensink, Joop Oostenenk, Reinie van de Vlekkert,
knielend Gerrit Brummelman, Marijke te Velde en Manny Nijland 



KINDERDANSGROEP GORSSELSE BOERENDANSERS

B. de Ruiter-Woertman

Voor mij ligt een foto van de kinderdansgroep van de Gorsselse
Boerendansers, die in 1947 werd opgericht. Bert Haanstra, jonge
filmregisseur, wilde hiermee een film maken en deze gebruiken als
promotiefilm in Amerika.
Ik herinner me nog de dag, dat mijn broer en ik gevraagd werden
om deel te nemen  aan dit experiment. 
Een van de boerendansers, mevrouw B. Leuvenink, woonde toen
tegenover ons. Zij kwam met een enthousiast verhaal. Wat was ik
blij dat we mee mochten doen.
Allereerst moesten wij de dansen leren, onder andere de ‘Drie kus -
man’. We oefenden in het gymlokaal van de Vullerschool.
Daarna arriveerde de kleding, dat was passen en meten. Het was
een sobere aankleding: de meisjes droegen zwarte jurken, daar-
over een roodgeruite schort, een zwart knipmutsje en lange zwarte
kousen, die ontzettend kriebelden; de jongens droegen een zwarte
broek en jasje, zwarte pet en een rode boerenzakdoek om de nek.
Klompen dragen was voor ons geen bezwaar: als echte dorpskinde-
ren waren we daaraan gewend. 
De paren werden gevormd en na flink oefenen moesten we optre-
den voor de camera. Dit gebeurde bij de oude boerderij van
Hackfoort (later verkocht aan de familie Visser en vervolgens afge-
broken). Deze oude Gelderse boerderij was een prachtige locatie.
Het was zomer, dus snikheet, vooral door de warme kleding. De
cameraman zat op een verrijdbaar podium met een enorme came-
ra.
Er waren ook filmsterren aangewezen. De twee mooiste meisjes,
Jopie ter Harmsel en Diny ten Have, moesten in de camera kijken
als ze voorbij dansten.
Het filmen betekende heel veel wachten en dan weer opnieuw dan-
sen. Na een zware middag werden we in hotel De Roskam verwel-
komd met een heerlijk glas limonade. Wat een feest! We mochten
aan de stamtafel zitten en voelden ons echte filmsterren.
Toen de filmopnames klaar waren moest het geluid nog opgeno-
men worden, want dat kon toen waarschijnlijk niet gelijktijdig met
het filmen. We gingen met een bus naar Haarlem naar geluidsop-
namestudio’s. In vol ornaat vertrokken we en in de studio dansten
en zongen we de Driekusman enzovoort. Achter glas zaten de
mannen die het geluid opnamen.
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In het midden van de groep stond steeds Berend van de Vlekkert,
die met de stok de maat aangaf. Hij zong luidkeels met ons mee.
Opeens werd er achter glas afgetikt: Berend mocht niet meer mee-
zingen, want hij had een bromstem.
Na eindeloos dansen en zingen was het klaar en mochten we de
bus weer in. Tot onze grote vreugde gingen we naar Kraantje Lek,
een oud restaurantje in de duinen, waar je heerlijk pannekoeken
kunt eten. 
Duinen... dat was iets nieuws voor ons. Wij gleden als dolle stieren
van de duinen, klompen die in het zand bleven steken en uitgegra-
ven moesten worden. Het was heerlijk zo te dollen na al dat oefe-
nen. Moe, maar voldaan vertrokken we weer naar Gorssel, waar
onze ouders ons al opwachtten.
Als afsluiting mochten wij de film zien, voordat deze naar Amerika
werd verzonden.
Het was een leuke tijd, waar ik echt van genoten heb.
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BRAND IN GORSSEL (1853)

H.J. Lensink

Bladerend in een boek ‘ADVERTENTIEN 1830-1930’ die verza-
meld zijn uit het Algemeen Handelsblad, viel mijn oog plotseling
op de naam ‘Gorssel’, vermeld onder een van de advertenties. Dit
was opmerkelijk, omdat de meeste advertenties in dit boek betrek-
king hebben op Amsterdam en omgeving. 
Het was een dramatische advertentie met een oproep voor hulp en
bijstand voor een moeder en haar vier kinderen, ondertekend door
J. Coops.

Deze advertentie heeft mij nieuwsgierig gemaakt en aangezet om het een
en ander uit te zoeken
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In de advertentie wordt weergegeven wat er zich heeft afgespeeld
op ‘den avond van den 21sten september 1853 op het dorp Gorssel.
In weinig tijds werd een gehuurde woning van eenen algemeen
geachten bakker, eene prooi der vlammen. Maar zijne vrouw
beweent een 13 jarig zoontje dat in den Brand is omgekomen, en
haren man die eenige uren later aan zijne bekomen Brandwonden
overleed.’
Ze blijft achter met haar vier nog onmondige kinderen, zijnde het
jongste een zuigeling van zeven maanden, van haar broodwinning
beroofd en ook nog aan brandwonden lijdend.
Er wordt een beroep gedaan op medechristenen: “Openen wij Oor
en Hart en Hand voor de Smeekstem dezer Weduwe en hare
Kinderen, elke Gift, hoe klein ook, zal ons een gewenscht offer zijn
op het Altaar der Barmhartigheid. Met de ontvangst van dezelve
willen zich belasten de Heeren J.A. de Vuller (burgemeester), 
R.S. Schummelketel (heelkundige), J. Coops (predikant) te Gorssel.”
Verder wordt er nog een aantal predikanten genoemd uit de wijde
omgeving en de heren H. de Wit Hamer, Med. Doctor te Delft, 
B. Haitzema Vietor, advocaat en notaris te Winschoten en C. Ribbius
te Twello. 
Beginnende met het internetprogramma Genlias, de gedigitali-
seerde burgerlijke stand, kwam ik erachter dat het de bakkersfa-
milie J.W.  van der Meij Wz. betrof. De 13-jarige zoon, Willem, is
dezelfde avond omgekomen en de vader, Jan Willem 44 jaar, is de
volgende dag overleden. De moeder, Hendrika Buitenweerd, 
41 jaar, bleef achter met vier kinderen, Antonetta 17 jaar,
Johanna Willemina 16 jaar, Alberdina 3 jaar en Gradus 7 maan-
den oud.
Ook bleek dat er in de periode 1838 tot 1850, tussen de kinderen
Johanna Wilhelmina en Alberdina, nog eens vijf kinderen waren
overleden in de leeftijd van 1 tot 18 maanden. 
De oudste dochter Antonetta is op 15 juni 1876 getrouwd met
Brandjen de Graaf en is in Deventer gaan wonen, ze overleed 
23 juli 1922 te Ruurlo.
Johanna Wilhelmina, geboren in 1837, is overleden op 4 februari
1920 te Ruurlo.
Alberdina, geboren in 1850, is getrouwd op 4 april 1882 met Gerrit
Lentink te Rheden en overleden op 21 november 1919 te
Nijmegen.
Gradus, geboren in  februari 1853, vertrok op 11 november 1865
als 12-jarig jongetje naar Doesburg om het bakkersvak te leren bij
zijn nicht Johanna Gerharda van der Meij, die getrouwd was met
Fredrik Coops (banketbakker). Johanna Gerharda was een doch-
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ter van oom Albert van der Meij, oudste broer van de overleden
vader Jan Willem. 
Gradus is getrouwd op 20 november 1877 te Gorssel met Johanna
Dommerhold, dochter van Hendrik Willem Dommerhold (brood-
bakker), die getrouwd was met Hendrika Stoelhorst. Of Gradus
ook bakker in Gorssel is geweest heb ik niet kunnen achterhalen.
Hij is voor de tweede keer getrouwd op 22 september 1921, op 
68-jarige leeftijd, met Cornelia Pellen te Ruurlo, en overleden
3 augustus 1925 als broodbakker te Ruurlo.
Moeder Hendrika, geboren op 15 oktober 1811 te Deventer, was op
11 augustus 1835 getrouwd te Gorssel met Jan Willem van der
Meij. Zij is op 11 november 1865 vertrokken naar Voorst als
dienstbode, dezelfde dag dat haar zoon Gradus naar Doesburg
ging. Zij kwam terug uit Voorst op 2 mei 1870. Daarna vertrok zij
naar Zutphen op 16 juni 1872, ze woonde toen op No. 45, het
Hofman, later Villa Buitenzorg aan de Groeneweg nr. 3. Ze over-
leed op 24 augustus 1878 te Ruurlo.
Opvallend is dat bijna de gehele overblijvende familie uiteindelijk
naar Ruurlo is vertrokken, misschien toch niet zo bijzonder als
hierna blijkt dat de wortels van de familie Van der Meij in Ruurlo
liggen.
Over de brand heb ik het volgende gevonden:
In de Deventer Courant van vrijdag 23 september 1853 stond o.a.:
‘de brand `s avonds om half negen uren is ontstaan in eene bakke-
rij aan den straatweg in den kom van het dorp. In korten tijd is de
bakkerij en een nabijgelegene eekschuur door het vuur vernield.
De zoon des huizes, een veertienjarige knaap is omgekomen en de
eigenaar zelven, die wel levend uit het huis is geraakt, maar zoo
met brandwonden bedekt, dat hij den volgende morgen overleden
is’.
De Zutphensche Courant wist te schrijven dat: ‘het zoontje slapen-
de in de bakkerij is achtergebleven, toen zijne moeder met de vier
overige kinderen het brandende huis verliet, als een misvormd lijk
onder eene baktrog is teruggevonden’.
In de Zutphensche Courant van 7 oktober 1853 stond een adver-
tentie met de kop ‘Liefdadigheid’. Ondertekend door J.C. van de
Velde (predikant te Zutphen), een van de predikanten die zich
bezig hield met de ontvangst van de giften.
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liefdadigheid

Op 28 oktober 1853 waren er nog twee couponnen ontvangen van
f. 2,47 en f. 1,98.
De bakkerij en de eekschuur blijken eigendom te zijn geweest van
Albert van der Meij, hoofdonderwijzer te Doesburg, oudste broer
van de overleden Jan Willem. De vader van Albert en van Jan
Willem was Willem van der Meij, hoofdonderwijzer en koster.
Albert was getrouwd met Aaltjen van der Meij, dochter van Jan
van der Meij de herbergier/kastelein. Jan en Willem waren broers
van elkaar, dus waren Albert en Aaltjen neef en nicht. Jan was
getrouwd met Hendrika Hassink en Willem met Anto(i)netta
Be(u)mer(s). De ouders van Jan en Willem waren Willem Jansen
van der Meij, getrouwd op 26 juli 1744 met Maria Jansen Franke
(Roskam).
Voor de geïnteresseerden: de ouders van Willem Jansen waren
Jan Alberts van der Meij, getrouwd in 1700 met Aaltjen Hendriks
Perecate. De ouders van Jan Alberts waren Aelbert ter Vrugt en
Tonisken Peters, zij woonden in Ruurlo (de wortels van de familie
van der Meij?).
In het Regionaal Archief Zutphen vond ik twee brieven van de bur-
gemeester, geschreven op 22 september 1853, aan ‘den Heere
Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland
en aan den Heer Officier bij de Arrondischements Regtbank te
Zutphen’, met een verslag van de brand.
In deze brieven is te lezen dat “de oorzaak van den brand gelegen
is in het stooken van den bakkersoven, welke door de daarmede
corresponderende schoorsteenpijp vuur kan hebben ‘medegedeeld’
aan de ligt vlamvattende voorwerpen als hooi, koren enz. op de
deel, althans op de deel is de brand het eerst ontdekt en hebben
twee koeien en een varken daar gered kunnen worden. De bakker
van der Meij is van zijne pogingen tot redding bijna dadelijk het
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slagtoffer geworden en zodanig verbrand, aan welke gevolgen hij
hedenmorgen ten negen ure in het logement de Roskam is overle-
den. Ongelukkig heeft bij dit onheil de oudste zoon des voornoem-
de bakkers, een jongetje van ruim dertien jaren, het leven verlo-
ren, waarvan het misvormde lijk onder ene verbrande trog in de
bakkerij is gevonden, enige ogenblikken voor mijne komst ter
plaatse van den brand. De nacht ten 12 ure vanwaar hetzelve op
mijnen aanwijzing is over gebragt ten huize van Hendrikus
Draaijer, het naast bij de brand gelegen en aldaar ter mijner
requisitie geschouwd door den heer R.S. Schummelketel, heel-
meester te Gorssel, waarvan ik de eer heb het verslag hierbij over
te leggen”.
In het verslag aan de commissaris des Konings van de Provincie
Gelderland schreef de burgemeester o.a.:
“Door de windstilte begunstigd heeft het aan de ijverige en onver-
moeibare pogingen van zovele toegesnelde ingezetenen niet alleen
met deze maar ook met naburige gemeenten mogen gelukken de
voortgang te stuiten met behulp der beide brandspuiten, geplaatst
in het dorp Gorssel en bij den Huize Joppe, waarbij voor enige
jaren daar ‘gestalde’ brandkolk in de kom van dit dorp uitstekend
veel dienst heeft bewezen, als ook door het dempen met aarde van
den hevige vuurgloed der opgehoopte schors welken hoogst drei-
gend aanzien had.
Het huis en de schuur zijn verzekerd in de brandwaarborgmaat-
schappij te Loenen aan de Vecht en de 400 mud gehakte schors
door de Zutphensche, doch de inboedel, de bakkersgereedschap-
pen, winkelwaren, voortbrengselen van den oogst enz. zijn niet
overwaarborgd”.
Jan Willem van der Meij bleek ook te handelen in eekschors (hout-
teller) vandaar de grote hoeveelheid in de schuur.
De familie Van der Meij heeft ten tijde van de brand ook een inwo-
nende dienstbode gehad. Op 23 september 1853 stuurt de ambte-
naar van de Burgerlijke stand van de gemeente Deventer, een
brief aan zijn collega in Gorssel, waarin hij vraagt om een getuig-
schrift van Hendrieka  Nieuwenhuis, die gewoond heeft bij Van
der Meij, de bakker te Gorssel. “Zij wenscht hare woonplaats in
deze Gemeente te vestigen, op het bevolkingsregister is zij doorge-
haald”. 
Dat er behoorlijk is gegraven om het vuur te dempen bleek uit een
brief van ‘de opzigter van de Waterstaat’ aan de Burgermeester,
waarin hij “de vrijheid neemt Uwer Eachtb. uit te noodigen, het
gat gegraven in den berm van de Rijks grootenweg, voor eene
spoedige blussing van den brand, ten spoedigste in den vorigen
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toestand te laten herstellen en tot voorkoming van ongelukken,
totdat de digting heeft plaats gehad, te laten afheinen”. 
In het Richtershuis heb ik in de Kadastrale Atlas 1832 gevonden
waar de bakkerij en de schuur hebben gestaan. Bakker Jan
Willem van der Meij Wz woonde op sectie E, nr. 344, ongeveer op
dezelfde plaats waar nu Den Oldenhof staat, maar dan dichter bij
de Hoofdstraat. In het Huisnamen boek is te zien dat het pand is
herbouwd en in 1856 bewoond door hoofdbewoner 
W.R. Schum mel ketel, geneesheer. Of dit nieuwe pand op dezelfde
plek is gebouwd waar nu Den Oldenhof staat en of Schummelketel
de eerste bewoner van Den Oldenhof is, is niet geheel duidelijk.
Het huis van Hendrikus Draaijer, Het Elshof, sectie E nr. 341
stond tussen het afgebrande huis en het Heijtinkhof, sectie E, 
nr. 340. Beide huizen, Elshof en Heijtinkhof, zijn in 1861 tijdens
een kermisviering ook afgebrand.
Het Elshof is niet meer herbouwd, het perceel behoort nu bij Den
Oldenhof.
Het Heijtinkhof of Haijtinkhof is wel herbouwd, het heet nu Huize
Everdinahof.
Mijn onderzoek naar deze advertentie heeft nog meer vragen opge-
roepen, die de moeite waard zijn om uitgezocht te worden, zoals
genealogisch onderzoek van de familie Van der Meij, de geschiede-
nis van Den Oldenhof, het beroep houtteller en waar en wanneer
is de brandkolk gegraven?
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HET ONTSTAAN VAN DE LANDBOUWCORPORATIES (3)

A.J. ten Have

(Dit artikel is een vervolg
op eerdere artikelen in
Ons Markenboek van
november 2008 en februari
2009.)
Omstreeks 1983, toen col-
lega H.J. Oonk - hoofd
expeditie en beheer over
de expeditie en mest-
stoffenloods - met ‘vut’
ging, werd mij gevraagd of
ik dit erbij zou kunnen
doen. Dat was geen

bezwaar, want ik had veel met Oonk samengewerkt en was reeds
van alles volledig op de hoogte.
Omstreeks 1985 werd de productiecapaciteit van fabriek I ver-
hoogd van 50 naar 60 ton per uur,  door de menger van 5 ton te
vervangen door een van 6 ton.
Om in de behoefte aan mengvoeders te voorzien werd normaal in
tweeploegendienst gewerkt en bij feestdagen continu (drieploegen-
dienst).
Inmiddels was het A.B.C. met het overslagbedrijf in Lochem over-
eengekomen dat zij op het A.B.C. terrein een grote op- en overslag-
silo zouden gaan bouwen met een capaciteit van 40.000 ton van
waaruit ook de beide mengvoederfabrieken van grondstoffen kon-
den worden voorzien.
Voor het lossen van schepen had men een eigen losinstallatie en
waren er nu inmiddels drie losplaatsen aan de haven. Tevens was
er voldoende ruimte beschikbaar om een derde mengvoederfabriek
te bouwen.
Geleidelijk aan hebben de volgende coöperaties aansluiting met
het A.B.C. gezocht:
Combinatie Colmschate en Diepenveen 
De Graafschap: Ruurlo, Hengelo G., Linde, Vorden en Zelhem 
Coöperatie Ons Belang in Klarenbeek
N.O.V.A.C.O.: Vaassen / Emst, Epe, Oene, en Heerde. 
We komen nu in 1989 en er waren besprekingen om tot fusie te
komen met de al eerder gefuseerde coöperaties Coöperatie
Gelderland te Doetinchem (dat waren Doetinchem, Aalten,
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door For Farmers overgenomen 



Winterswijk. e.a) en V.L.C. Iesselland (dat waren Hummelo-
Keppel, Steenderen, Baak, Drempt, Dieren/Spankeren, e.a.). Zij
wilden zich ook bij het A.B.C. aansluiten. Op 1 juli 1989 werd deze
fusie gerealiseerd.
Waren de voorgaande fusies van beperkte omvang, nu lag dit wat
anders en de voorbereiding vergde dan ook wat meer tijd. In de
nieuwe situatie was er een tekort aan productiecapaciteit waar-
voor een oplossing moest worden gezocht. De mengvoederfabriek
Deventer Mengvoeder Centrale (D.M.C.) in Deventer had produc-
tiecapaciteit over. Door hiervan gebruik te maken was dit voor ons
een passende oplossing en voor hen een belangrijke bron van
inkomsten. Dat was de grootste fusie tot nu toe en de naam werd
A.B.C. Gelderland te Lochem. 
In 1990 werd de opslagcapaciteit van gereedproduct bij onze beide
fabrieken belangrijk uitgebreid met twee doorritten, dat was onge-
veer 2.000 ton, waardoor de verlaadcapaciteit nu vijf doorritten
groot werd. Ook de perscapaciteit werd meer dan verdubbeld.
Daarna werd de bulkverlading totaal gemoderniseerd en aange-
past volgens de laatste snufjes (robotbesturing).
Tot dusver was het zo dat de bulkwagens als ze binnenkwamen,
door de chauffeurs zelf moesten worden geladen via transportban-
den. Dit was nogal tijdrovend. In een nieuw systeem werd de
lading al klaargemaakt in meerdere contrasets. Zo kon de
chauffeur bij binnenkomst zijn bulkwagen binnen vijf minuten
laden en dan weer vertrekken. Nu kon er dus sneller worden gela-
den en ook de wachttijden voor de chauffeurs werden korter.
Tevens konden de bulkwagens ook in de nacht al geladen worden.
Dit had een belangrijke kostenbesparing tot gevolg.
De opzakinstallatie van mengvoeders moest boven worden wegge-
haald en verplaatst worden naar de expeditiehal. Er werd een
aantal gereedproductsilo’s geplaatst, van waaruit opgezakt en
gepallettiseerd werd. Dit was veel makkelijker en overzichtelijker. 
Het gevolg van de fusie was dat een uitbreiding noodzakelijk werd
van kantoorruimte voor de centrale administratie.
Er werden een nieuw expeditiekantoor en een bedrijfskantine
gebouwd met eveneens kantoorruimte voor de technische dienst.
Ook werd een groot laboratorium gebouwd, waarin onder andere
onderzocht konden worden:
- De grondstoffen die per schip worden aangevoerd, op vochtgehal-

te en verder op eiwit, zetmeel etc. Daarnaast worden de geprodu-
ceerde mengvoeders onderzocht of de gehaltes en hardheid over-
eenstemmen met de daaraan gestelde eisen. Van de inname van
boerengraan wordt het vochtgehalte en kwaliteit per partij vast-
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gesteld, hetgeen noodzakelijk is om de juiste prijs vast te stellen.
- Controle op de kwaliteit van de ontvangen meststoffen op korrel-

grootte en gehaltes.
- Bepaling van zetmeel- en droge stofgehaltes van partijen snij-

maïs. Deze gegevens heeft de veehouder nodig voor samenstellen
van het voederrantsoen van zijn rundvee en/of bij verkoop voor
de prijsbepaling. 

- Onderzoek van grondmonsters en wat zich verder voordoet.
Omdat nu ook de omzet van meststoffen belangrijk groter werd,
was het noodzakelijk om ook de tweede meststoffenloods te bou-
wen. Tevens werd ook de verlading in bulk uitgebreid en ook een
installatie voor het zelf mengen van kunstmeststoffen gereali-
seerd.

Inmiddels zochten de volgende coöperaties aansluiting:
- He.Le.Co.: Heino en Lemelerveld
- Cosal te Raalte: Coöperatie De Samenwerking Raalte   
- A.B.T.B. Raalte en de coöperatie Luttenberg
- De combinatie Holten, Wierden en Rijssen
Een aantal jaren later volgde een nieuwe grote fusie en wel met de
Coöperatie Twente Achterhoek (C.T.A.) te Delden, die al een fusie
was van de V.T.L. Almelo, Delden en Hengelo (O.) Zuid
Achterhoek (Beltrum A.B.T.B. Eibergen e.a.). De nieuwe naam
werd Agrarisch Belangen Centrum Twente Achterhoek
(A.B.C.T.A.), te Lochem.
Inmiddels werd de mengvoederfabriek van D.M.C. in Deventer
overgenomen. Hier werd zoals genoemd, al een deel van onze
mengvoeders geproduceerd.
De mengvoeders die werden geleverd aan de hoofdzakelijk
Nederlandse afnemers in Denemarken werden aanvankelijk van-
uit Lochem aangevoerd. Dit was door de hoge transportkosten niet
rendabel, daarom werd besloten de productie uit te besteden aan
de Deense mengvoederfabriek Aarhusegnens Andel.
In 2006 werd de grote particuliere mengvoederbedrijf van Bela in
Hamburg (D.) overgenomen. Daarna in 2007, het mengvoederbe-
drijf van B.M.G. in Rapshagen, in het oosten van Duitsland, een
productiebedrijf van pluimveevoeders. 
Hiermee werd het aandeel mengvoeders dat in het buitenland
wordt geleverd belangrijk groter en dit vroeg om een internationa-
le naam: For Farmers te Lochem.
We zijn nu aan het einde van het jaar 2007 gekomen. Toen was
For Farmers te Lochem één van de grootste mengvoederfabrieken
in Nederland met de hoofdvestiging aan de Kwinkweerd in
Lochem. De omzet van het afgelopen jaar van mengvoeders was
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2.300.000 ton en in geld 586.000.000 euro, met een personeelsbe-
zetting van ruim 600 personen. Mede door de fusie was er een gro-
te omzetstijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook voor
2008 werd een flinke omzetverhoging verwacht, gezien het steeds
groeiend aantal afnemers. 
Tengevolge hiervan was het noodzakelijk om de productiecapaci-
teit optimaal te benutten. In beide fabrieken in Lochem wordt in
vijfploegendienst continu gewerkt om aan de behoefte van meng-
voeders te voldoen.
Vanaf 28 april 2008 zijn alle Deense activiteiten van For Farmers
overgedragen aan de Deense partner Aarhusegnens Andel. Ook de
drie voorlichters van For Farmers zijn door hen overgenomen.
Hiermee is de leverantie van mengvoeders in Denemarken afgeslo-
ten en zijn de Nederlandse melkveehouders daar verzekerd van
een optimale service en begeleiding van hun bedrijven. 
Op 1 mei 2008 werd de naam ‘Club’ Nord (voormalig Bela) in
Hamburg gewijzigd in For Farmers, dit omdat er ook een ‘Club’
Süd was, dus om verwarring te voorkomen en niet met meerdere
namen en merken te werken. For Farmers is een internationale
naam die al veel bekendheid heeft. 
Op 21 mei 2008 werd de mengvoederfabriek BMG in Rapshaven
(Oost Duitsland) die in 2007 was overgenomen, officieel geopend.
Tegelijkertijd werd de naam gewijzigd in For Farmers BM en heb-
ben alle fabrieken van For Farmers nu dezelfde naam. Deze
fabriek produceert momenteel ongeveer 70.000 ton pluimveevoe-
ders op jaarbasis, maar heeft de intentie om door te groeien naar
150.000 ton. 

Op 23 juli 2008
heeft de fusie
plaatsgevonden
van For Farmers
met het
Coöperatieve op-
en overslagbe-
drijf Combinatie
Deventer-Lochem
(CDL). 
Sinds 27 mei
2008 was For
Farmers het eni-
ge lid van het
C.D.L., dus was
deze fusie voor de

33

Mengvoederfabriek For Farmers in Rapshagen, Duitsland



hand liggend. Ook de elf personeelsleden werden overgenomen.
CDL beschikte over twee vestigingen voor op- en overslag van
grondstoffen voor veevoeders en meststoffen, namelijk aan de
Goorseweg (alleen veevoedergrondstoffen) en op de Kwinkweerd
op het terrein van For Farmers voor veevoedergrondstoffen en
meststoffen. 
Ook het overslagbedrijf C.O.D.O. in Deventer was eigendom van
het CDL en is niet meer in gebruik. Dit overslagbedrijf was in het
verleden hoofdzakelijk voor de landbouwcoöperaties rondom
Deventer. Op jaarbasis verzorgde het CDL de op- en overslag van
ruim 600.000 ton veevoedergrondstoffen, waarvan 90% voor For
Farmers en 40.000 ton meststoffen alleen voor For Farmers.
Inmiddels is de haven aan de Kwinkweerd met ongeveer 
150 meter verlengd, zodat schepen die nog niet gelost kunnen wor-
den, beter kunnen afmeren. 
Momenteel is het ruim veertig jaar geleden dat de eerste fusie
heeft plaatsgevonden en de naam C.A.V. Gorssel is verdwenen. De
coöperatie die in het verleden in Gorssel als een kleine complete
mengvoederfabriek is begonnen, heeft er zeer zeker aan meege-
werkt dat deze grote moderne mengvoerconcentratie een van de
grootste in Europa is geworden, zo prachtig gelegen aan het
Twentekanaal te Lochem. 

Het fabriekscomplex For Farmers in 2008 met de verlengde haven

Bronnen:
Ons Markenboek 11e jaargang, nr. 3, blz. 22 (N. van Wijk)
Ons Markenboek 14e jaargang, nr. 4, blz. 16 (N. van Wijk)
Eigen onderzoek 
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HERINNERINGEN AAN OORLOGSGEWELD

H. Stok-Bouhuys

De laatste oorlogswinter was een heel moeilijke tijd. In september
1944 hadden we de slag om Arnhem gehad en vanaf die tijd zat
ook Gorssel en omstreken zonder stroom. Om te koken werd er
thuis een kookkachel aangeschaft die op hout gestookt werd. Voor
het hout kregen we toestemming van een goede kennis om bij hem
in het bos een paar bomen om te hakken en we konden daar ook
hout sprokkelen, het was niet ver van ons ouderlijk huis. We
sleepten de dikke takken en stammen naar huis en daar werd het
met de spanzaag van onze buurman in blokken gezaagd en zo zijn
we wat dat betreft, die laatste winter goed doorgekomen. We heb-
ben geen gebrek aan eten gehad. We haalden vier liter melk per
week bij de boer. Daar ging, thuis gekomen, wel aardig veel water
bij, maar dat was best te doen. Aardappels kochten we ook bij de
boer en voor groente gingen we naar de twee groentewinkels die
het dorp rijk was. De bakker (Brinkman) kwam niet meer aan de
deur, maar stond ‘s morgens voor de coöperatie en iedereen kon z’n
brood daar kopen. Omdat we geen stroom hadden, zaten we ook
zonder licht. We hadden een drijvertje op een laagje olie en ook
nog een knijpkat (en dat was ook niet alles). Maar ondertussen
kwam de oorlog steeds dichterbij. 
Wij woonden aan de Rijksstraatweg, zo heette het toen nog, de
doorgaande weg tussen Deventer en Zutphen, dichtbij de
Dommerbeek. (Huidig adres Deventerweg nr. 47). We hadden een
grote tuin, één weiland ertussen en dan de IJssel). Er kwam veel
verkeer langs. Vaak grote colonnes met Duitse voertuigen, waar-
onder soldaten op motoren met zijspan. Ze werden ook nogal eens
beschoten. Waar dan ineens die vliegtuigen vandaan kwamen wis-
ten we niet, maar het gebeurde wel! Op een gegeven moment wer-
den er tussen de bomen aan weerskanten van de weg éénmansput-
ten gegraven om te schuilen bij gevaar. Op een nacht werd er een
geallieerd vliegtuig neergehaald en die kwam brandend neer op de
oprijlaan van het Amelte. In Epse werd Het Hassink gebombar-
deerd. Dat grote huis was door de Duitsers bezet (eigenaar was
baron Van der Feltz). Bij het Elf Uur werd het huis van de familie
Hoentje getroffen er bleef niets van over. Het gezin zelf zat tijdens
het bombardement in hun kelder. Gelukkig hebben ze het over-
leefd. Vervolgens werd de N.H. kerk plus pastorie zwaar getroffen.
Bijna iedereen had kapotte ruiten. 
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Er werden allerlei provisorische voorzieningen getroffen. Zo ook bij
ons thuis. We hadden twee erkers aan de voor- en zijkant van het
huis en daar waren twee kleine ramen uit de schuur in geplaatst,
zo hadden we toch daglicht. Op een dag, het gebeurde op een mid-
dag, kregen we een granaat door het dak van een slaapkamer
boven. De timmerman heeft het vrij gauw gerepareerd, maar van-
af die tijd sliepen we beneden in de huiskamer. ‘s Avonds haalden
we de matrassen en dekens naar beneden en ‘s morgens werd het
spul weer naar boven gebracht. Als we wilden gaan slapen, gingen
eerst de tafel en stoelen aan de kant en dan was er plaats voor de
matrassen. We lagen dan met z’n vijven naast elkaar op de grond.
Iedere avond kwam er die laatste winter, tussen half 10 en 10 uur
een Duits vliegtuig superlaag over vliegen. Het vloog zo laag, dat
je bang was dat hij het dak van het huis zou raken. Iedereen in de
buurt had het er over, maar niemand wist wat het te betekenen
had. Je hoorde hem al uit de verte aankomen. In Gorssel noemde
men het fenomeen al gauw de ‘Nachtzuster’. (Later bleek dit een
Messerschmitt te zijn). In het bos van ‘t Joppe kwam een installa-
tie om de V-1 te lanceren. Ze waren bestemd voor Engeland, maar
het ging nogal eens mis met die dingen. Het waren een soort onbe-
mande vliegtuigen, ze maakten een enorm lawaai. We keken ze
nogal eens na, want voordat het lawaai ophield, kreeg je eerst een
grote knal en dan stortte hij neer. Op een dag was er weer een
overgevlogen en toen hoorden we een knal en hij stortte neer, pre-
cies in de IJssel. Wat een geluk!  ‘s Avonds en ‘s nachts hoorden we
vaak het zware gebrom van de geallieerde bommenwerpers met
hun zware lasten richting Duitsland. Vooral in heldere nachten
was het gebrom niet van de lucht. 
Op ons huis was naast de voordeur, een witte ‘K’ (van Keller)
geverfd. 
De Duitsers hadden hun oog laten vallen op onze kelder als schuil-
plaats. De kelder werd versterkt en gestut met dikke boomstam-
men en er werden twee eenpersoons bedden boven elkaar in getim-
merd en zo hadden ze voor zichzelf een veilige schuilplaats
gemaakt. Er is maar eenmaal gebruik gemaakt van de schuilkel-
der, de Duitsers in de kelder en wij in de gang. Aan de achterkant
van het huis, op zolder, werd een uitkijkpost gemaakt met uitzicht
op de IJssel. Regelmatig kwamen ze controleren of alles nog in
orde was.
Dan komen we nu aan de laatste week van die angstige tijd. Het
zal eind maart of begin april geweest zijn, dat een bode van het
gemeentehuis bij ons en onze buren aanbelde om te waarschuwen.
“Het zou verstandiger zijn dat we een ander heenkomen zouden
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zoeken, want de oorlog liep ten einde en het zou waarschijnlijk
heel gevaarlijk zijn om hier te blijven zitten, maar het was onze
eigen keus.” Hij wist ook een adres waar we heen zouden kunnen
gaan. Het adres was De Berkenbelt op de Ravensweerdsweg. Het
huis had ook een bunker, waar we ‘s nachts konden verblijven en
overdag konden we in het huis zijn. Dat huis werd op dat moment
niet bewoond. De heer Bennekers was kort daarvoor als represail-
le door de Duitsers doodgeschoten (met nog zes andere dorpsgeno-
ten) en mevrouw Bennekers had met haar dochtertje onderdak bij
familie gevonden. Mijn oom en tante (die naast ons woonden met
hun twee kinderen) gingen ook mee. Zo gingen we met z’n negenen
richting Berkenbelt. We liepen eerst een stukje langs de IJssel en
daarna een bos door en zo kwamen we op onze bestemming, maar
wat bleek, er waren daar al drie gezinnen. Twee uit de Molenweg
en een gezin uit de Parallelweg, maar wij konden er gelukkig nog
bij. We waren in totaal met 24 personen. Overdag in de bungalow
en ‘s avonds en ‘s nachts in de bunker. We hadden daar genoeg
stro en lagen daar in een lange rij naast elkaar. We voelden ons
daar best veilig. Op de 5e april ‘s middags kwamen er ineens
vreemde militairen een kijkje bij ons nemen. Het bleken
Canadezen te zijn en we moesten daar weg. We probeerden rich-
ting ons huis te lopen, maar er werd intussen heel veel geschoten
en er volgden keiharde ontploffingen. De hel was losgebarsten! We
kwamen niet erg ver. Bij de derde boerderij van de familie
Nieuwenhuis mochten we op de deel  schuilen. We bleven daar de
rest van de dag en de nacht, want we zaten midden in het oorlogs-
geweld. Op de deel lag allemaal stro. We mochten ook wel schuilen
in een kelder die op de deel uitkwam, maar zei de boerin, “op eigen
risico”, want er had een paar weken een zieke knecht gelegen die
difterie had en de kelder was daarna nog niet ontsmet. We bleven
dus maar op de deel. We waren daar alleen maar met onze twee
families. Waar die andere gezinnen gebleven waren wisten we
niet. Na een poosje werd het druk op de deel, er kwamen steeds
meer Canadezen binnen. Ze hielden daar waarschijnlijk een rust-
pauze. Ze deelden chocola uit. Wat smaakte dat lekker als je dat in
zo’n lange tijd niet meer geproefd hebt. 
Er waren verschillende zwarte mensen onder de Canadezen. Ik
herinner mij, dat ik toen voor het eerst een neger zag. Nu is dat
heel gewoon, maar in die tijd was Nederland echt nog helemaal
wit (blank). 
Buiten was het die hele nacht een hevig kabaal, schieten, dreunen,
explosies, zonder ophouden. Toen het wat rustiger werd, kregen de
soldaten allemaal een zwemvest en ontvingen ze hun laatste
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instructies. Er stond ze nog een zware klus te wachten. Ze zouden
proberen met boten en/of amfibievoertuigen de IJssel over te ste-
ken om aan de overkant het verzet te breken en alles schoon te
vegen, zodat ze na een dag of vijf een pontonbrug over de IJssel
konden bouwen. (In de jaren negentig is zo’n brug nog door
Nederlandse militairen op bijna dezelfde plaats nagebouwd.)
Nadat de Canadezen vertrokken waren van de deel, kwamen er na
verloop van tijd toch weer Canadezen. Zij droegen de eerste
gewonden binnen. Later gevolgd door enkele gesneuvelden. Dat
maakt toch veel indruk als je er zo dicht bij bent, zoiets vergeet je
niet meer. Tegen de morgen toen het al licht werd, vertrokken de
hospitaalsoldaten met hun gewonde en gesneuvelde kameraden.
We begrepen, dat het ergste voor ons voorbij was en dat Gorssel
bevrijd was, natuurlijk werd er nog veel geschoten, maar het
geluid was nu niet meer zo dichtbij. We gingen nu echt naar huis.
Daar aangekomen bleek dat het door Canadezen was bezet. In de
grote voortuin stonden twee legervoertuigen, een jeep en een tank.
We hadden een ligusterheg als afscheiding maar daar was niets
meer van over. Ze waren dwars door de heg de tuin ingereden.
Gelukkig mochten we wel ons huis in. Na twee dagen vertrokken
ze. Toch bleef het dagen daarna nog erg onrustig, al het verkeer op
de weg, veel geallieerde wagens volgeladen met gevangen
Duitsers. Er was van alles te zien. Wat ik me ook nog herinner is,
dat de weg zo kapot gereden was, het wegdek zat vol gaten. Later
is de weg provisorisch gerepareerd door jongens uit de jeugdgevan-
genis van Zutphen. 
Zoals bekend: Gorssel bevrijd op 6 april, Deventer op 10 april en
Apeldoorn pas op 17 april.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22

Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 Versluis, Schurinklaan 16
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
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

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43

Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
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
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Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Spar Kirchjünger, Lochemseweg 130A
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4

Warnsveld:
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Lage Weide 29

Zutphen:
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Marinus J. Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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