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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Met Jean Kreunen werd de serie lezingavonden van het seizoen
2004-2005 afgesloten. Voor de ruim tachtig aanwezige leden werd
de ernst van de oorlog aangrijpend belicht, maar ook de humor
werd niet vergeten. Jean vertelde heel boeiend aan de hand van
voorwerpen die hij uit zijn museum had meegebracht, dia's had-
den zijn verhaal niet duidelijker kunnen maken. Een welgemeend,
luid applaus bewees de waardering voor zijn presentatie. Een
bezoek aan zijn museum in Hengelo G. is zeker een aanrader en
onze excursiecommissie zou dit op het verlanglijstje kunnen zet-
tent
Voor het seizoen 2005-2006 is het programma met lezingen nu al
vastgesteld en wordt in het oktobernummer van Ons Markenboek
uitvoerig gepubliceerd. We beginnen op donderdag 20 oktober
2005 met de heer Tob de Bordes, die in het kader van het
Andersenjaar, sprookjes van Andersen zal voordragen. De avond
wordt gehouden in De Hoofdige Boer, aanvang om 20.00 uur.
Verder kunt u alvast de volgende data en plaatsen in uw agenda
zetten: donderdag 17 november in Epse, donderdag 26 januari
2006 in Eefde, donderdag 23 februari 2006 in Harfsen en dinsdag
21 maart 2006 in Gorssel. Bovendien wordt op zondagmiddag
12 februari 2006 om 15.00 uur voor het eerst een evenement
gehouden door Het Historisch Genootschap Lochem Laren
Barehem en De Elf Marken samen. De plaats is het mooie kerkje
van Almen en de organisatie is deze keer in handen van Het
Historisch Genootschap.
Als vervolg op het boek 'Tijdreis door Gorssel' geschreven door
Evelien van Dort, bij opheffing van de gemeente Gorssel geschon-
ken aan alle kinderen van het basisonderwijs, is een bewegwijzer-
de route gemaakt. De tocht met opdrachten is 23 km lang en is
bestemd voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Woensdag 20 april 2005
is de route op een ludieke manier geopend door de wethouder van
onder andere recreatie en toerisme, mevrouw M. Eggink-Meule-
man in het bijzijn van oud-burgemeester N. Meerburg en Evelien
van Dort, genodigden en veel kinderen. We hopen dat dit initiatief
bij de kinderen de interesse voor de geschiedenis van onze voorma-
lige gemeente Gorssel aanwakkert.
We kunnen u melden dat het boek 'Almen Ten Voeten Uit' nage-
noeg is uitverkocht, dat betekent dat ongeveer 1430 exemplaren
van dit prachtige boek zijn verkocht! Een eventuele herdruk is
geen optie, omdat de kosten daarvan veel te hoog zijn. We spelen



4

Evelien van Dort (links) en wethouder Eggink worden door de kinderen
'gereden'

met de gedachte dat er nu een dergelijk boek voor Eefde moet ko-
men, daarvoor zoeken we een schrijversteam. Wie meldt zich aan?
Op 4 mei 2005 was het dagelijks bestuur, zoals gebruikelijk, aan-
wezig bij de kranslegging namens de gemeente door de burgemees-
ter bij het monument aan de Houtwal. Enkele inwoners van
Gorssel waren hierbij ook aanwezig en na afloop nodigde de heer
Van der Woude ons gezamenlijk uit om bij een kopje koffie in het
gemeentehuis even na te praten. Aansluitend werd door het dage-
lijks bestuur een bloemenhulde gebracht bij de gedenksteen aan
de Joppelaan en bij de steen van Hurrell aan de Lindeboomweg.
Tevens werden bloemen gelegd op het graf van Johan Bielderman
in Almen, dit graf is enkele jaren geleden door onze vereniging
geadopteerd.
De Canadese veteranen, die in Deventer en omstreken onderge-
bracht waren, vonden het erg jammer dat zij 's morgens de krans-
legging bij de Houtwal niet mee konden maken in verband met
hun aanwezigheid bij de herdenking in Holten. Dit was voor ons
aanleiding om 's middags om 16.00 uur in hun bijzijn namens
De Elf Marken een bloemenhulde te brengen, waarbij de heer
N. Meerburg, als oud-burgemeester en betrokken lid van onze ver-
eniging, hen met een gloedvolle speech toesprak. Het was een
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Een vijftal rijk gedecoreerde veteranen, de persoon tweede van links heeft
de oversteek in april 1945 zelf meegemaakt

indrukwekkende plechtigheid: een honderdt:;tl veteranen had zic?
bij het monument opgesteld toen de OMS Pipe en Drumband uit
Canada met doedelzakken al musicerend de Veerweg kwam af-
marcheren. Na de kranslegging speelden ze het Wilhelmus en het
Canadese volkslied waarna men nog een kijkje bij de IJssel nam.
De volgende dag k~nden we onder redelijk goede weersomstandig-
heden genieten van de diverse activiteiten. De fietstocht was we~r
een groot succes, de Oranjeverenigingen kregen meerdere. c?mph-
menten voor de goede organisatie: duidelijke routeaanduiding en
een goede uitleg bij de verschillende afstapplaatsen door mensen
die de gebeurtenissen tijdens de oorlog hadden meegema~~t. Ook
onze expositie in Ehzerwold werd heel druk bezocht en bijzonder
gewaardeerd. Onze dank aan de organisatoren Piet Staal en Joost
Dijksman en ook aan diegenen die voorwerpen voor deze tentoon-
stelling beschikbaar hebben gesteld.
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Mejuffrouw Frederike van Uildriks, een opmerkelijke eend in de
Lochemse bijt rond 1900

H. Schuttevàer schreef in 1990 in zijn boekje 'Een stadswandeling
omstreeks 1915': "Het is immers het stadje waar een ieder ieder
kent, waar de stadsomroeper Evert-met-de-panne de bijzondere
gebeurtenissen afroept en waar altijd enkelingen als 'typen', als
'zonderlingen' te boek staan: als de 'blauwverver' in zijn huis aan
de eenzame Koedijk of - om nu iemand van de Nieuweweg te noe-
men - mejuffrouw Frederica van Uildriks, die 'samenwoont' (en
niemand spreekt daar schande van) met de Friesche socialist-van-
het-eerste-uur, de geleerde doctor Vitus Bruinsma. Als het vriest,
laat zij een gat in het ijs van het zwembad hakken om even kopje-
onder te gaan".
Deze Frederike van Uildriks (1854-1919) heeft meerdere keren in
landelijke kranten en tijdschriften als 'De Nieuwe Rotterdamsche
Courant', 'De Aarde en haar Volken' en 'Eigen Haard' over Lochem
en omgeving geschreven. In het bijblad van het tijdschrift 'De
Aarde en haar Volken' schreef ze de volgende lovende woorden:
"Met vol vertrouwen mag een ieder succes verwachten op zijn uit-
stapje, als hij Lochem en omgeving tot doel kiest van een zomer-
reisje. De omgeving van het Geldersche stedeke is een heerlijk
oord, zoo afwisselend en mooi in ieder jaargetijde".
Over deze opmerkelijke dame: lerares, schrijfster, vertaalster,
publiciste, socialiste en feministe, die van 1896 tot en met 1919 in
Lochem woonde en in het sanatorium Den Oldenhof in Gorssel
overleed, wil het Historisch Genootschap Lochem Laren Barehem
een boekje laten verschijnen, geschreven door E.R. ter Braak. Het
eerste gedeelte vertelt over haar opmerkelijke leven en werken. In
het tweede gedeelte wordt een aantal van de artikelen weergege-
ven, die ze rond 1900 over Lochem en haar omgeving heeft gepu-
bliceerd. Deze artikelen wordt geïllustreerd met ansichtkaarten
uit haar tijd.
Als u wilt intekenen voor dit boek of meer informatie wilt, dan
kunt u zich richten tot het Historisch Genootschap: Mevrouw M.C.
Lievestro-Schols, tel. 0573-250536.
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De OMS Pipe en Drumband brachten bij de IJssel nog enkele nummers
tengehore

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk maandag 29
augustus 2005 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP 2 MAART 2005

Om 19.30 uur opende onze voorzitter, mevrouw W.J. Holtslag-
Harkink deze ledenvergadering. Zij kon omstreeks zestig leden in
de nieuwe zaal van de Roskam welkom heten.
Eerst werd door haar het overlijden van Wim van de Kamp her-
dacht:
"Aan het begin van deze jaarvergadering willen we stil staan bij
het overlijden van onze secretaris Wim van de Kamp, op 1 januari
jongstleden. Jarenlang, vanaf 1992, zat hij als trouw boegbeeld
naast de voorzitter tijdens de jaarvergaderingen ... En ik moet zeg-
gen dat de lege stoel naast mij veel emoties, maar ook veel goede
herinneringen oproept ... Met grote precisie en betrokkenheid deed
hij zijn werk. Hij zorgde niet alleen voor een perfecte verslagge-
ving van de vergaderingen, maar bijvoorbeeld ook voor het jaar-
verslag en de berichten van het bestuur in Ons Markenboek. En
als Wim een onderwerp tegenkwam of aangereikt kreeg dat hem
boeide, dan kon de redactie rekenen op een verantwoord en vlot
geschreven artikel voor Ons Markenboek. Zelfs in de paar weken
die hem na de onheilstijding nog restten, heeft hij nog drie artike-
len geschreven.
Het kostte Wim moeite zijn troetelkind, zoals hij onze vereniging
omschreef, los te laten. Wij hebben hem los moeten laten, maar hij
zal bij De Elf Marken in dankbare herinnering voortleven.
V?or zover het voor u geen belemmering vormt om te gaan staan,
WIllenwe Wim op dit moment een ogenblik in stilte gedenken ...
Het deed goed te zien dat zoveel leden van onze vereniging bij de
begrafenis aanwezig waren. We zijn blij met de toezegging van
mevrouw M. van de Kamp dat het secretariaatsadres bij haar mag
blijven totdat we een nieuwe secretaris hebben gevonden. Zo blij-
ven we contact houden, wat voor beide partijen van wezenlijk
belang is. In één adem wil ik hieraan toevoegen dat wij als bestuur
heel blij zijn dat onze penningmeester Henk Bruil tot die tijd ook
het secretariaat op zich heeft genomen en wij in de persoon van
Henk Pelgrum een tweede secretaris hebben gekregen, wat in deze
situatie heel belangrijk is.
Dan wil ik nu verder gaan met de agenda van deze vergadering."

De notulen van de ledenvergadering 2004 en het jaarverslag van
de secretaris gaven geen reden tot op- of aanmerkingen. Aanslui-
tend verwelkomde de voorzitter het 700e lid van onze vereniging,
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de heer R. Groenink, en bood hem het boek van Johan Derk Baron
van der Capellen tot den Pol aan, vergezeld van een bloemetje. De
heer Groenink stelde dit gebaar zeer op prijs, verontschuldigde
zijn echtgenote die niet aanwezig kon zijn en zei te hopen op een
prettige tijd bij onze vereniging.
Ook het jaarverslag van de penningmeester gaf geen aanleiding
tot vragen.
Namens de kascommissie voerde de heer W.C. Kruiswijk het
woord. Hij had met mevrouw A. Albers-Fransen de boekhouding
gecontroleerd en in orde bevonden en vroeg de vergadering de pen-
ningmeester te dechargeren. De voorzitter bedankte de kascom-
missie, de heer Kruiswijk was aftredend en in zijn plaats werd
met algemene instemming de heer H. Bruins benoemd.
J. Nijenhuis, aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid, werd door
de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet voor onze vereni-
ging. Hij was bestuurslid vanaf de oprichting van De Elf Marken
en tevens lid van de dialectgroep van het Staring Instituut. Als
dank ontving hij van het bestuur een boek en een bloemetje.
De kandidaat voor de invulling van deze vacature voor Eefde, de
heer J. te Linde, werd met algemene stemmen benoemd en nam
bij het bestuur aan tafel plaats. Naar de invulling van de twee res-
terende vacatures wordt gezocht.

De voorzitter memoreerde dat mevrouw F. Woertman-Derks her-
stellende was van een operatie en de eerste weken in Het Spijk in
Eefde verbleef. Ze liet iedereen groeten en bedankte allen voor de
betoonde belangstelling.
Wat het 'Tramhuisje' betreft deelde de voorzitter mee dat men in
de krant had kunnen lezen over de boze brief van het trammuse-
um in Valkenburg (Z.H.) aan het college van B&Wvan Lochem. Ze
meldde dat het college dit had afgehandeld en dat onze architect
bezig was met zijn opdracht, zodat het haalbaarheidsonderzoek
binnenkort zou kunnen starten.
Verder memoreerde ze dat al een paar jaar een werkgroep bezig is
met het 'Staringproject' met als doel toerisme en recreatie in de
Achterhoek te bevorderen. In Ons Markenboek van april 2005 kon
men er meer over lezen, maar men kon alvast de presentatieda-
tum noteren: zaterdag 11 juni 2005 in de Protestantse Kerk in
Almen met daaraan gekoppeld een Staringexpositie in HCR De
Hoofdige Boer. .
De voorzitter bracht voorts de lezing in Harfsen op 14 april 2005,
te verzorgen door J. Kreunen met als onderwerp Tweede Wereld-
oorlog, onder de aandacht en deelde verder mee dat De Elf Marken
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op 5 mei 2005 in Almen weer een expositie zou verzorgen en de
Oranjeverenigingen weer een fietstocht zouden organiseren.
Tijdens de rondvraag stelde mevrouw E. Pelgrum voor vanuit deze
vergadering een oproep aan B&W en de raad van Lochem te doen
voor ondersteuning van het Staring Instituut. Dit voor ons zo
belangrijke instituut krijgt niet van alle gemeenten de ondersteu-
ning die het verdient en nodig heeft en dreigt zo in de problemen
te komen. De voorzitter zegde toe dat het bestuur zich zal beraden
welke actie vanuit onze vereniging het beste ondernomen kan wor-
den.
Om 20.00 uur was dit eerste gedeelte afgelopen en kwamen er nog
een aantal leden binnen, zodat de heer H. Graaskamp uit Vorden
zijn dialezing, met als onderwerp 'De boer van gisteren', voor onge-
veer tachtig toehoorders kon beginnen.
Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter de spreker en
een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en wenste allen wel thuis.

Afscheid Almen.
Na een glaasje oranjebitter ... vogelschieten.
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AFSCHEID VAN DE GEMEENTE GORSSEL (2)

Redactiecommissie

Burgemeester en wethouders van Gorssel namen ter gelegenheid
van de opheffing van de zelfstandige gemeente en de fusie met
Lochem per 1 januari 2005 afscheid van alle dorpskernen afzon-
derlijk. Burgemeester N. Meerburg hield in elk van deze dorpen
een afscheidsrede. Wij willen, door hem uitgesproken afscheids-
woorden de komende tijd allen in Ons Markenboek de revue laten
passeren. ...
In Ons Markenboek van april 2005 namen WIJ de woorden op die
de heer Meerburg sprak tot de inwoners van de kern Gorssel.
Hieronder volgt de tekst van de toespraak die hij op 12 december
2004 tot de inwoners van Almen richtte.

"Een kerstmarkt-impressie. Het sneeuwt. Over de Almense kerst-
markt schuifelen de talrijke bezoekers voetje voor voetje langs de
kraampjes. Het ruikt er naar oliebollen en Glühwein. Wie een
scherpe neus heeft, bespeurt ook patat en Bratwurst. Dat wordt
naast de brandweerkazerne verkocht. Glühwein en Bratwurst pas-
sen ook niet zo in het zo rustieke Almen, dat al eerder bestond dan
Gorssel. Almen zou je het stamdorp van de gemeente Gorssel kun-
nen noemen. Op Oudejaarsavond om 24.00 uur gaat het na 193
jaar op in het nieuwe Lochem.
'Zal er volgend jaar weer een kerstmarkt zijn, nu de gemeente
ophoudt te bestaan?' vraagt een wat oudere mevrouw aan haar
dochter. Ze wonen aan de Scheggertdijk op een boerderij. Samen
hebben ze wat kerstversieringen gekocht bij het kraampje van de
plattelandsvrouwen.'Ik zou niet weten waarom niet, de gemeente
heeft hier niets mee te maken. Dat doen we hier in Almen alle-
maal zelf, antwoordt de dochter. 'Maar een burgemeester zul je
hier toch weinig meer zien. Die Meerburg was meestal op het
Almens Feest om de schutterskoning te huldigen. Hij hield altijd
een leuk praatje. Je zag zo aan hem dat hij het leuk vond.' 'Ach
moeder, zo'n man heeft op vrijdagmiddag ook niet veel om handen.
Op het gemeentehuis is het weekend dan allang en breed begon-
nen en als Dries Rotman vrij heeft, dan moet hij zelf nog voor z'n
thee zorgen. Misschien komt volgend jaar de nieuwe burgemeester
wel of anders die waarnemer Van Beem, of zoiets. Die staat nu in
Ne~de. En trouwens zonder burgemeester gaat het feest hier in
Almen ook wel door. Op pottenkijkers zitten we niet te wachten.
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En we hebben natuurlijk Joost Dijksman nog. Meerburg noemde
hem de burgemeester van Almen.' 'Wat een flauwekul', antwoordt
oma, 'er is maar één echte burgemeester. Geen kwaad woord over
Joost Dijksman, maar een echte burgemeester zie ik niet in hem.
Ik zou op Henk Berends stemmen als er hier in Almen burgemees-
tersverkiezingen zouden komen. Dat is een prima boer. Z'n vrouw
is actief voor de Zonnebloem. Henk heeft veel verstand van koeien.
En nu doet hij ook al iets op het gemeentehuis. Loco-burgemeester
of zoiets. Trouwens, er wordt daar behoorlijk schoonschip ge-
maakt. Niet alleen Berends treedt af maar ook Schrijver. En
Heuvelink gaat met pensioen. Die is trouwens al opa, dus die kan
lekker met z'n kleindochter gaan wandelen'.
De dochter zegt dat ze het nog sterker kan vertellen. Er treden ook
nog eens acht van de vijftien raadsleden af. Maar dat kan haar
minder schelen. Ze heeft duidelijk haar mesje gewed op Joost.
'Zeg, sinds wanneer noem jij meester Dijksman bij z'n voornaam.
Dat heb je zeker niet van hemzelf geleerd toen je bij hem in de
klas zat. Je weet dat ik niet van dat ge-jij en -jou hou.'
'Ach moeder, wat ben jij ouderwets', reageert haar dochter. 'Jij
stamt nog uit de tijd van meester van 't Zand. Toen ging het er zo
stijf aan toe. Kom loop eens een beetje door, ik begin het koud te
krijgen. Of ben je soms toe aan een rollator?'
Even later komen ze hun oud-buurman Jan tegen. Hij woont nu
een klein jaartje in ...
'Zo de vrouwluu allenig op stap', roept hij als hij hen in het oog
krijgt. 'En de mannen veilig thuis gelaten?'
'Maak je daar maar geen zorgen over buurman. Ze zitten lekker
achter een borreltje in de gelagkamer van De Hoofdige Boer. Van
al dat geslenter moeten ze niks hebben. Dan hebben we alleen
maar last van ze. Straks halen we ze weer op. Ga je morgenmid-
dag nog naar Ons Huis, daar komt het gemeentebestuur afscheid
nemen.'
'Ik weet het nog niet. Ik ken eigenlijk alleen de burgemeester'.
'Nou, dat is nog al wat, hoe ken jij die zo maar?', vraagt Jan z'n
vroegere buurvrouw. 'Och, die kwam twee jaar geleden nog, bij ons
op de boerderij, toen we zestig jaar getrouwd waren. We kregen
een prachtige fruitmand en brieven van de koningin en haar com-
missaris hier in Gelderland. Daar schijnt de burgemeester alle-
maal zelf voor te zorgen. Het was trouwens best gezellig. De tijd
vloog om. Maar hij gaat nu met pensioen. Hij is hier zo'n jaar of
acht geweest, maar ik hoorde dat hij meer dan 42 jaar bij wel
zeven gemeenten heeft gewerkt.'
'Zet dat werken bij de gemeente maar tussen haakjes', zegt z'n
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vroegere buurmeisje, 'ik was onlangs op een afscheidsreceptie van
een kennis van ons. Die werkte op het gemeentehuis in Raalte,
toen zei de burgemeester ronduit in z'n afscheidstoespraak: Ik heb
hier 40 jaar hard moeten werken, maar ..., ik heb het niet gedaan'.
'Nou, wij gaan zeker morgenmiddag even langs. Ze geven slecht
weer op en met die sneeuw is het mij buiten veel te glad'. Jan z'n
oude buurvrouw verwacht dat het gemeentebestuur nog met een
afscheidscadeautje langs zal komen. Ze weet wel wat: betaalbare
woningen voor jongeren of een nieuw project voor het complex van
Pladdet. Volgens Jan moet je dat echt niet verwachten. Hij vindt
dat Almen beslist niet onderbedeeld is de laatste jaren. Het dorps-
centrum ligt er prachtig bij, Het Rupsje kruipt rustig voort en de
school mag ook niet klagen. Volgens Jan is het verlanglijstje van
Almen niet zo lang meer.
Met z'n drieën lopen ze langs de vrolijke kraampjes. Almen in
kerstsfeer kan zo uit een, door Anton Pieck geïllustreerd, kerstver-
haal van Charles Dickens zijn gelicht. Maar zelfs daar hebben ze
in dit dorp zelf in voorzien: in de persoon van Geert de Groot. Die
legt alles op de gevoelige plaat vast.
Als oma en haar dochter het eind van de markt naderen horen ze
'Juliana' kerstliederen spelen. Oma's kleindochter is een van de
klarinettisten. Hoe zal dat nu in het vervolg gaan, denkt de doch-
ter. Ze is bestuurslid van de muziekvereniging en is daar eigenlijk
wel nieuwsgierig naar. 'Wat loop jij in jezelf te mompelen', merkt
oma op. 'Je wordt toch niet kinds. Daar ben je nog veel te jong
voor.' 'Ach, ik hoop dat het nieuwe gemeentebestuur net zo goed
voor het muziekonderwijs zal zorgen als dat van Gorssel.' Oma
denkt dat ze daar maar niet te veel op moeten rekenen. In de
krant stonden allerlei berichten over tekorten. Ze hadden het zelfs
weer over hondenbelasting. En voor de nieuwe riolering moet ook
flink worden betaald. Maar dat is te begrijpen. Ze hebben sinds
een jaar op de boerderij een prima draaiende drukriolering.
'Er zal flink bezuinigd moeten worden', is oma van mening, 'en ik
ben bang dat al het geld naar de grote plaatsen gaat zoals Lochem.
Dan kunnen de dorpen straks op een houtje bijten'. 'Daar ben ik
nu juist niet bang voor', antwoordt haar dochter. 'In de nieuwe
gemeenteraad zijn de dorpen goed vertegenwoordigd. Er komen
zelfs twee Almenaren in: Henk Berends en Wim ter Meulen. Die
staan hun mannetje wel. Ik heb zelfs gehoord dat Henk Berends
kans maakt om wethouder te worden. Dan zitten we hier in Almen
op de eerste rang.'
Oma wil dat allemaal eerst nog wel eens zien. Ze herinnert zich
nog dat Laren een eigen gemeentehuis had. Ze is er geboren en
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meer dan vijftig jaar geleden zijn ze op dat gemeentehuis ge-
trouwd. 'Mijn vader was er erg op tegen dat Laren door Lochem
werd geannexeerd', zegt ze. 'Hij vond het maar niets al dat stadse
gedoe. Hij moest eens weten dat er nu een gemeente ontstaat met
elf kernen, waarvan er één een stadje is. Hij zou het prima vin-
den.'
'Ach moeder, wat begin je toch steeds over vroeger. Alles is altijd
in beweging en dat is maar goed ook, want anders zouden we nu
nog de Spitholterbrug tegen Zutphen moeten verdedigen. Zoiets is
wel leuk om nog eens te herdenken, maar het is wel geschiedenis,
voltooid verleden tijd.'
'Er komt toch veel van vroeger weer terug, kijk eens naar de
'Fute', die vaart ook weer op de Berkel', is het snedige antwoord
van oma.
In de verte komen de twee mannen aanlopen. Ze hebben duidelijk
genoten van hun borrel in De Hoofdige Boer. De sneeuw dempt
hun voetstappen. Almen, een sprookje in kerstsfeer. Onder welk
gemeentebestuur, onder elk gemeentebestuur."

De zangers van het afscheidslied
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AFSCHEIDSLIED GEMEENTE GORSSEL

H. Westendorp

Op 12 december 2004 werd in Almen ter gelegenheid van het
afscheid van het college van burgemeester en wethouders van de
oude gemeente Gorssel door een paar leden van 'Vocaal' op de wijs
van 'Nun sich der Tag geëndet hat' het volgende lied gezongen:

Nu dan uw taak beëindigd is
en slechts één afscheid rest
wacht u nog een belevenis
zoals het hoort: lest best!

In deez' voor ons wat nare zaal
wordt elke klank gesmoord
Vocaal zingt daarom boven illegaal
maar akoestisch ongestoord.

Pietje Bel versperde Almens brug:
het dorp geïsoleerd!
De gemeente Almen werd toen vlug
op gratis film getrakteerd.

Elk weet waar 't Almens kerkje staat
en kent de weg daarheen
maar als u snel het dorp in gaat
ligt uw uitlaat op de steen.

Als er door Gorssels B&W
een fout plan is bedacht
dan protesteert men hier ter stee
met veel vereende kracht!

Het zwembad dicht? Wie weet wanneer?
Nog in geen honderd jaar!
Want elke keer staat er dan weer
een actiegroepj e klaar.

Nu Gorssel voortaan Lochem heet
en start met frisse moed
wensen wij nu hier aan de meet:
het ga ons allen goed!
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EXCURSIE HATTEM EN VELUWE
13 SEPTEMBER 2005

H.F. Bruil

De excursiecommissie nodigt u uit voor een dagexcursie op dins-
dag 13 september 2005.
We hebben er deze keer voor gekozen niet zo ver van huis te gaan:
geen lange busreis; het gebeurt vaak dat men met plaatsen veraf
goed bekend is en bezienswaardigheden dichtbij de woonplaats
minder goed kent.
Deze keer blijven we in Gelderland, we bezoeken Hattem en
maken een rondrit over de Veluwe.
Het programma is als volgt:
08.30 uur: Vertrek uit Gorssel bij het gemeentehuis.
09.45 uur: Aankomst bij De Ridderhof, waar u een kopje koffie

met gebak geserveerd krijgt.
10.30 uur Bezoek aan de musea Anton Pieck en Voerman. In het

Voermanmuseum krijgen we een rondleiding met uit-
leg (een goede aanvulling op de lezing over Voerman en
Voerman, gehouden door mevrouw M.A.C. van de Hout
tijdens onze jaarvergadering in 2004).

12.15 uur: Vertrek uit Hattem.
12.45 uur: Aankomst bij Boerderij 't Hoge in Nunspeet, waar we

van een goed verzorgde lunch gaan genieten.
14.00 uur: Vertrek met onze bus onder begeleiding van een gids

voor een natuurtocht over de Veluwe. Hij zal ons veel
wetenswaardigheden weten te vertellen over het wild-
beheer. Ook bezoeken we tijdens deze tocht het Ver-
scholen Dorp, een onderduikersdorp uit WO Il.

16.00 uur: Aankomst bij Boerderij 't Hoge, waar we nog even kun-
nen napraten en een consumptie (voor eigen rekening)
kunnen gebruiken.

16.30 uur: Terugtocht naar Gorssel, waar we om ongeveer 18.00
uur denken aan te komen.

De kosten bedragen € 39,50 per persoon, voor niet-leden is de prijs
€ 44,-.
Opgave zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 19 augustus bij
Fennie Woertman, tel. 0575 492021, Henk Pelgrum, tel. 0575
431781 of Henk Bruil, tel. 0575 491822.
De belangstelling is ieder j aar groot en helaas moeten we vaak
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mensen teleurstellen, want we moeten de groepsgrootte tot één
bus beperken. Wacht dus niet te lang met opgeven!
De kosten dient u tijdig over te maken op het banknummer van de
Rabobank 3014.05.611 t.n.v. oudheidkundige vereniging De Elf
Marken te Gorssel, onder vermelding van: excursie. Graag opge-
ven voordat u geld overmaakt! Teruggave van uw betaling is niet
mogelijk, wel kan in uw plaats iemand anders meegaan.
Bij onvoldoende deelname gaat de reis niet door. Het maximum
aantal deelnemers is 58.
Wij hopen weer een geslaagde dag te hebben.

We maken u nog even attent op de stadswandeling in Deventer
o.l.v. Henk van Baalen op zaterdag 30 juli om 14.45 uur. Zie voor
meer informatie Ons Markenboek van april 2005.
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WIE, WAT, WAAR?

Op de foto die we in het vorige Markenboek (april 2005) publiceer-
den, kregen we van Wim de Greeffuit Joppe de volgende reactie.
"Zojuist heb ik Ons Markenboek gelezen en zie de foto van de ver-
meende Rustoordlaan. Deze foto doet me sterk denken aan de weg
vanuit het dorp Almen naar de Scheggertdijk, voordat het
Twentekanaal er lag.
Op de plek met schuin oplopende tuinen staan nu wat nieuwe hui-
zen. Schuin tegenover deze weg liggen nu de voetbalvelden."
Verdere reacties kregen we niet, dus voorlopig houden we het
maar bij deze mogelijkheid.
We hebben weer een nieuwe onbekende foto. Als u weet waar dit
huis "Welgelegen" staat, laat het de redactie dan weten!
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VERSLAG GENEALOGISCHE DAG 21 MEI 2005

H. Pelgrum

Van heinde en ver kwamen de bezoekers naar Harfsen om te speu-
ren naar hun 'roots' of naar de plek waar eens hun wieg of die van
hun voorouders heeft gestaan.
Genealogie is in de mode. Doordat via internet heel veel gegevens
zijn te vinden raken steeds meer mensen in de ban van deze tijd-
verslindende hobby, die niet zonder gevaar is. Verslaving loert om
de hoek. Hoe krijg je pasklare antwoorden op alle familiegegevens
die je al hebt verzameld?
De standhouders, met in hun computers soms gegevens van wel
100.000 namen uit deze omgeving, hadden dan ook niet over
belangstelling te klagen. De hele dag door was het een gezellige
drukte rondom een twintigtal stands in het Richtershuis, het ver-
enigingsgebouw van de Elf Marken. Door de goede samenwerking
met peuterspeelzaal De Peuterbloem, die in hetzelfde gebouw is
gehuisvest, werd evenals andere j aren ook gebruik gemaakt van
hun ruimte. Multifunctioneel noem je dat. Door de week de peu-
ters. In dit weekend de generatie die vijftig tot tachtig jaar eerder
werd geboren.
Ook het college van B&W van de nieuwe gemeente Lochem had
een afgevaardigde gestuurd. Tot zijn grote verrassing kon Thea
Makkink-van Dulmen onmiddellijk iets uit het doopceel van wet-
houder Schouten lichten. Het viel gelukkig mee.
De verslaggeefster voor De Stentor, Wilrike ter Meulen-Breukink,
wilde tijdens haar werk een speurtocht naar haar familiewortels
beginnen. Tot haar grote verbazing hoefde ze niet lang te zoeken.
In de stand van Joke Bakker-ten Have uit Gaanderen lag het pas-
klare antwoord. Geïnspireerd door het boek Almen Ten Voeten
Uit, had Joke mapjes uitgestald met daarin de bewoningsgeschie-
denis voor 1815 van een groot aantal boerderijen in Almen.
Enkele bezoekers brachten oude aktes mee, omdat ze bang waren
dat die na hun dood in de vergetelheid zouden geraken. Een land-
kaart uit de negentiende eeuw, met de perceelsindeling en de ver-
schillende eigenaren van de buitendijkse gronden uit Gorssel,
kwam boven water.
Het Stads- en Streekarchief Zutphen liet militieregisters uit de
negentiende eeuw zien. Sinds in 1811 door Napoleon de conscriptie
was ingevoerd, moesten jonge mannen op hun negentiende jaar
worden gekeurd voor de militaire dienst. Van de uitgebreide admi-
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nistratie is een gedeelte bewaard gebleven. Tot 1861 werd ook het
signalement vermeld.
De naburige historische verenigingen uit Bathmen, Lochem en
Voorst gaven inlichtingen over hun gemeentes. Doop-, trouw- en
overlijdensboeken van zowel de Veluwe als uit de Gelderse
Achterhoek lagen er ter inzage.
Het afgelopen jaar maakten enkele leden van de genealogische
werkgroep van de Elf Marken heel veel overuren. Annie Albers-
Fransen, Jannie Wesseldijk-Ribbink en Gerrit Verstege hebben
een grote klus geklaard. Ze hebben de nakomelingen van Roelf
Wesseldijk uitgezocht en vervolgens overzichtelijk op papier gezet.
De familie Wesseldijk woonde van 1680 tot 1803 op de boerderij
Wesseldijk te Laren. Vanaf 1803 wordt deze boerderij bewoond
door achtereenvolgende generaties Greutink. Het huidige adres is
Deventerweg 55 in Laren. Vele afstammelingen van Wesseldijk
togen zaterdag naar Harfsen om te zien van welke tak zij afkom-
stig waren. Zo kon het gebeuren dat enkele Wesseldijks uit
Diepenheim daardoor dit jaar ontdekten dat ze wel degelijk fami-
lie van elkaar waren. Al in de negentiende eeuw vertrokken ver-
schillende familieleden uit Laren. Zo treffen we in het mooie
Wesseldijkboekje, dat deze dag is uitgegeven, veel onderwijzers en
predikanten aan. De Amerikaanse Leona Wesseldijk was omringd
door familieleden. Vol verhalen gaat ze binnenkort weer terug
naar Michigan. Haar familie emigreerde, evenals enkele andere
Wesseldijks, in het midden van de negentiende eeuw naar
Amerika.
Vermeldenswaardig is dat meester Heuvel ook getrouwd was met
een Wesseldijk meisje. Zij was de dochter van Berend Hendrik
Wesseldijk, die meer dan veertig jaar hoofd van de school op het
landgoed Tongeren op de Veluwe was. Zijn kleindochter Harmke
Hek-Heuvel uit Rijssen was aanwezig. Zij is nu nog bestuurslid
van museum De Lebbenbrugge in Borculo, waardoor de band tus-
sen dit museum, waar meester Heuvel van droomde, en zijn fami-
lie nog steeds wordt onderhouden. Na afloop was er een reünie van
de familie Wesseldijk, met 170 deelnemers, in hotel Het
Langenbargh in Laren. Hier werden Janny Wesseldijk en Annie
Albers door een lid van de Wesseldijk-familie naar voren geroepen
en bedankt voor al hun speurwerk. Een welverdiend applaus was
hun beloning.
De genealogische werkgroep kijkt met veel plezier terug op deze
dag, waar we met 250 gasten weer heel wat contacten hebben
gelegd en verstevigd.
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OORLOGSBELEVENISSEN

L. W. Groot Koerkamp

De Harfsense Enk was een mooie enk met boerderijen eromheen,
die bedekt waren met riet. Op 16 december 1944 werd deze enk
tijdens een Duits offensief zwaar beschadigd door Vl's.
Tijdens de bevrijding in april 1945 werd het 'oude Harfsen' geheel
vernield, waaronder ook de boerderij van mijn vader. Op deze
boerderij woonden ook Herman Schrijver en zijn vrouw Dinie
Teunissen. Zij hadden na de bevrijding helemaal niets meer over.
Hierna volgt het verslag van de gebeurtenissen in die eerste week
van april 1945, door mij geschreven op 10 april 1945, en overge-
schreven op 18 januari 1948.

1 april, eerste paasdag van het oorlogsjaar 1945
's Morgens vroeg ben ik van Harfsen naar Gorssel gefietst om bij
ons aan huis naar de kerk te gaan. Uit de kerk ben ik zo spoedig
mogelijk weer teruggegaan. Toen ik daar kwam, waren er reeds
Duitsers met paarden en wagens. Het waren andere soldaten en
ze waren redelijk.
Tegen vijf uur 's avonds zijn ze weer weggegaan en een uur later
kwam er een andere terug om de platte wagen op te halen. Er was
niets aan te praten en we kregen er een lange ladderwagen voor
terug. Het was geen gekke ruil.
De avond en nacht verliepen verder tamelijk rustig.

2 april, tweede paasdag van het oorlogsjaar 1945
's Morgens kwam er een Duitser met het geweer in de aanslag en
ik moest direct met een paard mee. W. Schoolderman evenzo. We
kwamen samen bij Blankenberg aan. W. Schoolderman kon direct
terug en ik na vijven. We waren blij toe. De paarden hadden we
uit elkaar gezet, namelijk Roza, Louise en Lucie. Tegen de middag
kwamen er vijfItalianen, een Rus en twee Rotterdammers, die los-
gelaten waren uit het concentratiekamp De Kruisberg bij
Doetinchem. Ze vertelden ons, dat de Engelsen vier à vijf kilome-
ter van hier zaten, nadat ik van tevoren al opgemerkt had tegen
H. Schrijver, dat er ookwat aan de hand was.
Tegen de avond begon het leven. Bij Ter Hogt sloegen de granaten
in en we maakten overhaast eenmansgaten om in te kruipen. De
nacht verliep echter nogal rustig, hoewel we niet veel geslapen
hebben door de overkomende granaten.
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3 april 1945
In de voormiddag hebben we een beetje hout gezaagd en we hoor-
den het voor ons blijde bericht, dat de Tommies de brug bij het
Twentekanaal over waren. Verder kwamen er veel granaten langs
en over.
's Middags tegen half vijf, toen ik een partijtje damde met een van
de Rotterdammers, kwam er een Duitser die de weg vroeg naar
Deventer. Ik kreeg een sigaret van hem en maakte een praatje
met hem over de oorlog en nog wat. Hij bleef bij mij en wou niet
weg. Toen opeens kwam het eruit, dat er achter de schuur gra-
naatwerpers kwamen. Meteen kwamen ze reeds aanrijden en met
de vijf minuten schoten ze reeds. Vrouw Schrijver ging met de kin-
deren weg en wij wilden blijven met vier man. We zaten echter
nauwelijks in de schuilkelder, of we zeiden tegen elkaar: "Het
wordt hier veel te gevaarlijk als de Tommies terugschieten".
We zijn toen halsoverkop weggelopen naar Joh. Beltman, waar
ook de buurman heen ging. Daar hebben we een poosje gezeten en
toen er weer veel granaten bij ons neerkwamen, gingen we in de
schuilkelder .
Tegen een uur of acht gingen Beltman en ik door het bos weer op
de boerderijen aan om eens te zien of ze er nog waren, omdat ze
gezegd hadden, dat ze tegen de avond weer weggingen.
We waren er nauwelijks, of daar begonnen de Tommies met hun
granaten weer. We lagen plat op de grond in een loopgraaf en alles
schudde. De granaten sloegen dichtbij ons in en we maakten ang-
stige momenten mee. Toen het afgelopen was, was het allemaal
damp om de boerderijen, maar ze stonden er nog. Iedere keer scho-
ten de Duitsers terug. Nog later op de avond zijn we er weer met
zijn vieren heengegaan en hebben stro op de grond gelegd, waar
we op konden slapen. We zullen er ongeveer een uur gelegen heb-
ben, toen het begon te regenen, waarop we er weer uit gingen.
Het was toen tamelijk rustig en we gingen allemaal in het huis
van Beltman. De vrouwen en kinderen in de kelder en wij met zijn
allen op de deel in het stro. Tegen drie à vier uur begonnen de gra-
naten weer te suizen, maar we begonnen eraan te wennen.
Inmiddels kwam er mitrailleurvuur tussen en we verlangden dat
het licht werd. We durfden echter nog geen deur open te doen, zo
dichtbij was het. Het werd steeds heviger en we kregen werkelijk
angst en we dachten: "Zaten we maar weer in de grond". Als het
eens even rustig was gingen we met een of twee man boven in
huis, om te zien wat de Duitsers deden.
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Ze liepen overal en achter Martens en Enserink werd gevochten.
We zagen toen verscheidene boerderijen branden, onder andere
die van Pasman, 't Haantje, Berenpas en nog meer. Over het
kanaal had het de laatste dagen al veel gebrand. Het mitrailleur-
vuur ging door en de granaten sloegen dichtbij in. Nog meer boer-
derijen gingen in vlammen op en het was een treurig gezicht. Toen
we weer boven waren werd er in de richting van Enserink gevoch-
ten en de Duitsers, die bij Willemsen waren, liepen zo hard als ze
konden terug naar het bos om niet ingesloten te raken. We maak-
ten ons blij, dat we misschien met een paar uur vrij zouden zijn.
Hoe geheel anders is het uitgekomen.
Een uur later kwamen de Duitsers bij ons en ze moesten boven
naar het huis. We durfden er nu niet meer in te blijven en gingen
in de schuilkelder. Met een paar man zaten we in een gat, een
eindje van de schuilkelder vandaan, toen we opeens de vlam in de
boerderij van Groot Mensink zagen en in de zaadloods van 't
Velder. Het brandde fel en tegen tien voor half twee begon ook de
boerderij 't Velder te branden, eerst de schuur en toen het huis.
Met een drie kwartier stonden er alleen nog de muren. De ha ver-
berg brandde eveneens. We besloten toen allen om terug te trek-
ken, omdat er toch niets meer te redden was en omdat de Duitsers
zich begonnen in te graven.
Johan Beltman zijn huis viel ook ten prooi aan de vlammen en we
begonnen met man en macht alles eruit te halen. Ik probeerde
naar 't Velder te komen en ik vroeg aan een soldaat of de paarden
op die boerderij eruit gekomen waren. Het vee had ik reeds gedeel-
telijk zien lopen, maar onderweg kreeg ik van katoen van zo'n vent
die me een opstopper gaf, omdat ik naar zijn mening probeerde
over te lopen. Ik prakkezeerde niet langer en stelde mijn leven
niet langer in de waagschaal, en ging onmiddellijk terug.
Alles was rook en nog eens rook. De boerderij van Plekkenpol
brandde eveneens. Bij Beltman was alles weg, behalve de
Italianen, de Rus en de Rotterdammers. Ik nam afscheid van hen
en ze wensten me het beste. Mijn adres hebben ze nog opgeschre-
ven, maar ik heb nooit meer wat van ze gehoord. Ik begaf me
dwars door de bossen op weg naar huis, waar de Duitsers zich
overal hadden ingegraven. Ze lieten me echter gaan.
Na alle wederwaardigheden onderweg, waarbij ik nog een paar
maal plat op de grond gelegen had voor de granaten, kwam ik
thuis, waar ik vader en de zeereerwaarde heer Poel achter het
huis zag. Alles wat ik meegemaakt had kwam weer boven toen ik
in een beetje rustiger omgeving kwam en mijn ontroering was
groot.
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Goddank, ik leefde nog en was weer thuis. Veel heb ik in die dagen
gebeden en ondanks veel schade mocht ik niet klagen. Dit was
woensdag 4 april 1945.
Vrijdag 5 april 's morgens om acht uur waren we dan eindelijk
bevrijd na vijf jaar bezetting door de Duitsers. 's Middags zijn we
weer naar 't Velder gegaan en de aanblik was treurig.
Twee paarden lagen verbrand in de stal en drie koeien waren
getroffen door granaatscherven. Verder lag alles vol met munitie
en een dode Duitser zat nog in de houding in een dekgat. Verder
was alles verbrand en bij buurman Beltman evenzo.

Maalderij Hartgerink met W. Plekkenpol uit de Harfsense Enk
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DE VRIJWILLIGE BRANDWEER VAN GORSSEL
IN OORLOGSTIJD

W. van de Kamp t

In 1992 is in Gorssel een herdenkingsbrochure verschenen over 50
jaar vrijwillige brandweer Gorssel-Almen. Deze brochure heeft 21
bladzijden, is geschreven door de heren H.J. Jansen, N. van Wijk en
J. Kuipers en uitgegeven door de huis drukkerij van de gemeente
Gorssel (H. Groot Hulze), terwijl het logo op het voorblad is ont-
worpen door W.J. van der Meij. De oplage is helaas niet vermeld,
doch ik vermoed dat die zeer beperkt is gebleven en dat is heel
jammer, want de inhoud is belangwekkend.
Het voorwoord is nog geschreven door de toenmalige burgemeester
mr. W.J.P. van Notten.
De drie schrijvers hebben veel archiefonderzoek gedaan en begin-
nen hun relaas op bladzijde drie met een opsomming van de grote
branden in Gorssel vanaf 1764 tot 1916. Vervolgens wordt een
onvolledige opsomming voortgezet vanaf 26 juni 1943 tot 1 april
1947. Kennelijk zitten er in de verslaggeving en in de archieven
vele hiaten en omissies, waar ik nu dus ook op gestuit ben.
Vroeger beschikte Gorssel nog niet over een eigen vrijwilligers-
korps, want dat is pas in 1942 opgericht. Dus moesten de vroegere
branden worden bestreden door de bewoners zelf, de buren, de
buurtschappen en de marken. Vooral door invloed van de marken
kwam er enige structuur in de brandbestrijding, er werden
gemeenschappelijke bestrijdingsmiddelen aangeschaft en in 1814
kwam er in Gorssel zelfs een eerste brandspuit ten toneel.
Allemaal erg primitief, maar het begin was er. Soms stond bij de
brand de spuit klaar, maar was er geen water in de buurt. Zo zijn
er zelfs boerderij branden geblust met gier uit de kelder. In
Harfsen kwam de eerste spuit in 1817 en in Almen in 1826.
Vermoedelijk kwam er in 1819 een zogenaamd brandreglement en
kwam er zo langzamerhand enige structuur in de verspreide orga-
nisatie.
In 1853 waren er vier brandspuiten, een in Gorssel, een in Almen,
een in Epse/Joppe en een in Harfsen. Hiervoor werden speciale
brandspuithuisjes gebouwd. Op de Nederlandsche Mettray te
Eefde was een eigen brandspuit. En zo kwam men in die jaren tot
het blussen van branden.
In 1924 vond op advies van de Geldersche Provinciale Brandweer-
bond een herziening plaats en werd de hulpverlening tegen een
vast bedrag per jaar uitbesteed aan de gemeente Zutphen.
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De eerste motorspuit van Gorssel, een tweecilinder DKW, bij huize de Voorst.
V.l.n.r.: Gerrit Loman, onbekend, Harm van Lente, Karel Nieuuienhuis,
M. Rol, Gerard Denekamp (gebukt), met pet is van Bruggen van de brand-
weer Zutphen, de marechaussee is onbekend.

De eerste auto-materiaalwagen, een in Culemborg omgebouwde personenwa-
gen, met motorspuit is zojuist afgeleverd aan het korps van Gorssel. V.l.n.r.:
M. Rol, Jan van der Meij, Gerard Denehamp, Jan Tinholt en Ap Gerritsen.
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In de aanloop naar de oorlog werd getracht om de voorzorgsmaat-
regelen aan te scherpen, er werden zogenaamde putten gegraven!
geslagen en de hulpposten werden voorzien van een rode lantaarn.
En zo gingen wij de oorlog in. Al snel bleek toen, dat Zutphen toch
wel een beetje ver weg lag, de waarschuwingen en de aanrijtijden
duurden te lang. Burgemeester J.O. Thate drong aan op betere
bescherming in zijn gemeente en dit leidde ertoe, dat op 23 april
1942 het contract met Zutphen werd opgezegd en er in Gorssel
weer een eigen vrijwillige brandweer van start ging.
De commandant was Roskameigenaar Jan W. van der Meij. Korte
tijd later had hij een ploeg van zestien personen klaar staan om bij
branden in te springen.
De voorgaande periode wordt uitvoerig in de brochure beschreven,
een stuk geschiedenis trekt aan ons voorbij.
Hoe ging het nu verder in die benarde oorlogstijd? Nu niet direct
een periode om voluit aan personeel en vooral materieel te komen.
In het Stads- en Streekarchief te Zutphen trof ik een verslag aan
van de commandant aan de burgemeester van Gorsselover de
maand juni 1943.
Op zaterdag 12 juni 1943 werd de nieuwe brandweerauto met
motorspuit opgehaald van de leverancier in Culemborg. Hierbij
was eveneens aanwezig als adviseur commandant Tappers van de
Zutphense brandweer. De wagen werd overgebracht naar Gorssel
en gestald in de garage van Denekamp.
Op 15 juni werd de eerste oefening gehouden bij de brandput gele-
gen bij slagerij Roelofs, onder leiding van de heren Tappers en Van
Bruggen uit Zutphen.
Op dinsdag 22 juni vond de volgende oefening plaats op Het
Amelte, met welwillende toestemming van de eigenaresse
mevrouw Hofstede. Op schema van brandmeester Van Bruggen
werd geoefend en kennelijk verliep alles naar wens.
Op vrijdag 25 juni was er om 12.30 uur echt alarm in verband
met een hooibergbrand bij landbouwer J. Bruggeman te Epse. Zes
minuten na het alarm was de auto al ter plaatse, evenals de
ondercommandant en zeven manschappen. Helaas was er geen
water en moesten er extra slangen uit Zutphen worden gehaald.
Wat er in die tussentijd met de hooiberg is gebeurd laat zich
gemakkelijk raden. In de namiddag werd aan de Houtwal te
Gorssel een oefening c.q. demonstratie gehouden voor burgemees-
ter J.O. Thate, ir. J.W.A. Renssen als inspecteur van het Brand-
weerwezen, de heer Tappers als commandant en de heer Van
Bruggen als brandmeester van de brandweer Zutphen. Met twee
stralen werd water gegeven op een gefingeerde brand van een



28

De presentatie van de nieuwe aanwinst aan de bevolking van Gorssel in
april1942. Slechts enkele personen zijn redelijk te herkennen: geheel links
Jan van der Meij, 2e van links Wim Dihhers, geheel rechts Bram Loois, 3e
van rechts Gerrit Loman, 4e van rechts Philip Wichers.

aldaar staande schuur. Tot slot nog een extra oefening bij de
brandput van het Elfuur. Dus de heren hadden een drukke dag.
Maar het was nog niet afgelopen, want 's avonds belegde men nog
een vergadering in zaal Concordia. Besloten werd een rooster voor
de zondagsdienst samen te stellen en een wekelijkse oefenavond.
Op zaterdag 26 juni was er opnieuw alarm, nu in verband met het
neerstorten van een Engels vliegtuig bij de oprijlaan van Het
Amelte. De wagen met commandant en elf manschappen contro-
leerde de situatie ter plaatse, maar men behoefde geen water te
geven. Er werd alleen hulp verleend aan de familie Rutgers die tij-
delijk uit zijn woning moest.
Na deze klus geklaard te hebben kreeg men op weg naar huis
opnieuw alarm, nu bij een houtmijt van de heer W. Brummelman.
Ook hier bestond geen gevaar voor uitbreiding en er werd besloten
om geen water te geven. De Bosbrandweer nam de zaak over.
Zo was de eerste maand best een drukke maand en kon men veel
oefening en ervaring opdoen.
Op 5 juli 1943 doet de burgemeester van Gorssel op zijn beurt
mededeling van dit verhaal aan de Ortskommandant van Deven-
ter, Binnensingel. Kennelijk moest die ook geïnformeerd worden.
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Mijn verslag stopt hier een tijdje, de brochure van 50 jaar brand-
weer gaat echter door en vermeldt branden in augustus 1943,
1944, 1946 en 1947.
Op 5 februari 1946 vervolgt administrateur H.L.J. van Velden
zijn verslag over de werkzaamheden en belevenissen van de vrij-
willige brandweer over de periode 24 september 1944 tot de
bevrijding in april 1945.
Hij begint zijn relaas met de vermelding van het feit, dat onder-
commandant en secretaris Gerrit W.H.J. Loman tezamen met zes
andere inwoners van Gorssel op 24 september 1944 werd doodge-
schoten. (De vreselijke moord aan de J oppelaan, zie Ons Marken-
boek van april 2001.)
Ondanks het brandweerzegel op het persoonsbewijs (vrijstelling
van werken in Duitslandl) werd de heer Loman toch zomaar opge-
pakt en vermoord. Het brandweerzegel was dus geen garantieze-
gel. Administrateur Van Velden gaat verder op 28 september,
toen in Eefde een munitietrein door geallieerde vliegers in brand
werd geschoten. "De projectielen verspreidden kilometers in het
rond dood en verderf." Om 12.15 uur wordt door wachtmeester
Olierook (what's in a name?) brand gemeld bij landbouwer
Enzerink in Eefde. Om 12.15 wordt uitgerukt en negen minuten
later is de brandspuit ter plaatse. Brand in een haverberg, die
vlak bij de met riet gedekte schuur en woning staat. De wind is
hen echter gunstig gezind, doch voor alle zekerheid wordt een kar
met gier klaar gezet. Om 17.00 uur komt bericht van verergering
en bij het uit elkaar trekken van de berg stuitte men op een niet
ontploft projectiel. De brand loopt echter zonder ongelukken af.
Op 6 oktober 1944 meldt Kruissink te Almen, dat er een rijnaak
in het kanaal in brand is geschoten. Het hoofd van de luchtbe-
scherming, de heer Raak, deelt echter mede, dat de brand onbe-
langrijk is. Om 16.20 uur gaat op verzoek van waarnemend burge-
meester Wolzak een koerier poolshoogte nemen en die meldt, dat
uitrukken wel degelijk gewenst is. Om 17.20 uur arriveert de
spuitwagen bij de brandende rijnaak, die geladen bleek te zijn met
circa 8000 radio's. Deze lading was door de Duitsers op weg gezon-
den naar die Heimat. Om 18.35 uur was men die brand meester.
Op 14 oktober om 12.10 uur wordt brand gemeld in de Voorster-
allee. Na overleg met de brandweer te Zutphen rukt men uit en
arriveert om 12.17 uur bij een brandende roggemijt van de heer
Konijnenberg. Om 14.55 uur was ook deze klus geklaard en kon
men huiswaarts gaan.
14 oktober was overigens een zwarte dag voor Zutphen, want een
groot aantal bommen verwoestte het station en tientallen huizen
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in de buurt. Om 17.25 uur vraagt Zutphen assistentie en de
Gorsselse brandweer wordt ingezet bij de brand in de gebouwen
van de firma Reesink. Ook Apeldoorn zendt assistentie en om
21.30 uur rukt Gorssel weer in.
Op 10 december is er een hevig bombardement nabij Eefde. Er
worden twee EHBO-mensen ter verkenning uitgestuurd en zij
keren na enige uren terug met de boodschap dat Eefde zeer zwaar
is getroffen, doch dat er geen alarmerende branden zijn.
Echter, op maandag 11 december komt er bericht, dat er toch
branden zijn en dat die zich uitbreiden, en dat er ook nog iemand
onder het puin ligt. Na anderhalf uur blussen is deze brand
bedwongen en draagt men de situatie over aan de luchtbescher-
ming. 's Avonds komt er bericht, dat de brand opnieuw oplaait. Tot
22.30 uur is men doende met blussen en opruimen van puin. Op
weg naar Gorssel komt er echter wederom alarm, neervallende
bommen, en de brandweerwagen zoekt dekking bij de brug over de
Flierderbeek. De Boedelhofdijk was voor de tweede keer doelwit
van de vliegtuigen. Na nog enkele keren met de wagen in dekking
te zijn gegaan komt men doodmoe maar ongeschonden weer in
Gorssel terug.
Op dinsdag 12 december is het weer raak en moet er geblust wor-
den in een perceel waar olie en benzine lagen opgeslagen. Om
21.00 uur was de brand bedwongen.
Op 18 december om 15.00 uur meldt een wachtmeester van de
Koninklijke Marechaussee, dat in de boerderij van landbouwer
Enzerink achter de boterfabriek in Eefde een V1 was ingeslagen.
Op weg naar deze calamiteit werd de brandspuit echter op de
Jodendijk tegengehouden en teruggestuurd in verband met explo-
siegevaar. Later wordt toch nog assistentie verleend bij Enzerink,
evenals bij buurman Brummelman.
Op dinsdag 19 december is er een V1 ingeslagen bij landbouwer
Menkveld aan de Mettrayweg te Eefde. Bij aankomst bleek reeds
een schuur geheel te zijn uitgebrand. Om 23.00 uur was men weer
thuis.
Op zaterdag 23 december was het weer raak, opnieuw een voortij-
dig gevallen V1, nu in het huis van Jungborn bij Quatre Bras. Het
huis is uitgebrand. Het projectiel was overigens niet ontploft en is
later door het Duitse Sprengcommando onschadelijk gemaakt.
Op 12 januari 1945 is er een kleine schoorsteenbrand bij de fami-
lie D.J. Beffers te Gorssel. Met twee man wordt ook dit euvel ver-
holpen.
Op 6 februari 1945 was de volgende calamiteit, een zwaar bombar-
dement op Deventer. Laat in de avond wordt Gorssel te hulp ge-
roepen en men blust in de Rijkmanstraat en de Kapjeswelle.
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Op 9 februari meldt de waarnemend burgemeester een schoor-
steenbrand in zijn eigen huis. Met de zogenaamde ramoneur (een
toestel om schoorstenen te reinigen en schoorsteenbranden te
blussen) wordt ook dit gevaar bezworen. Op 12 februari gebeurde
ditzelfde bij Klein Velderman aan de Zutphenseweg. Ook hier
wordt de ramoneur ingezet.
Kennelijk was er wat mis met de schoorstenen of met de brand-
stof, want op 1 maart is er wederom een schoorsteenbrand, nu bij
ds. Schakel.
Een dag later komt de melding van een flinke brand in Epse. Het
huis, dat bewoond was door dr. Faber en gevorderd was door de
Duitsers, stond in brand. De rieten kap begaf het en de bovenver-
dieping liep ernstige schade op. De brandweer van Deventer
schoot overigens te hulp in verband met een tekort aan slangen.
Zondag 18 maart wordt bestempeld als de zwarte dag voor
Gorssel. Engelse jagers doen een zware aanval op de toren van de
kerk en ook de pastorie en vele andere huizen worden zwaar
beschadigd. De bewoners van de pastorie die zijn opgesloten in de
kelder kunnen worden bevrijd. Ook in dit geval assisteerde de
brandweer van Deventer.
's Nachts schiet ook de ladderwagen van de brandweer Zutphen te
hulp en pas op maandag 20 december kon 's morgens om 08.00
uur het sein brand meester worden gegeven. Bij deze ramp was de
bluswagen van Gorssel zodanig beschadigd, dat men niet op
21 maart kon uitrukken voor een bombardement op Epse en een
brand op Het Woolderik. Daarom werd Zutphen gewaarschuwd,
doch achteraf bleek deze brand van weinig betekenis.
Merkwaardig is dat Van Velden niet spreekt over de totale vernie-
ling van Het Hassink en de zware schade aan huizen en de school
en vele doden in het dorp Epse.
Mogelijk was de spuitwagen nog niet hersteld en kon men niet uit-
rukken en werd de bestrijding van deze rampen aan Deventer en
Zutphen uitbesteed.
Een paar dagen later, 24 maart, is er een schoorsteenbrand bij de
familie H. Bodde aan de Stationslaan te Gorssel. Per fiets rukken
enige manschappen uit en blussen dit brandje met de eerder
genoemde ramoneur. Ook in dit relaas wordt niet gesproken over
een zware bomaanval, nu op de huizen aan de Kratonweg, waar
ook vele doden zijn gevallen. Later op de dag is er nog een bom-
aanval in de richting Joppe en wordt een perceel dat wordt
bewoond door Duitse spoorwegmensen geraakt. Tijdens het blus-
sen gaan de beschietingen door en moet men regelmatig dekking
zoeken.
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Na een paar dagen rust vallen er op 4 april bommen nabij Het
Amelte en worden woonhuis en werkplaats van de heer
E. Wiemerink vernield. Er wordt een persoon vermist, en niet
gevonden.
Een dag later slaat een granaat in bij de zijmuur van het huis van
A. Groot Bleumink aan de Molenweg. Een oude man wordt hierbij
gedood.
Op 6 april arriveren de Canadezen in Gorssel. Nog was het leed
niet geleden, want de Duitsers gaven vuur vanuit Deventer en
vanaf de andere IJsseloever.
Op 9 april slaat een zware granaat in op een schuur van landbou-
wer Braakhekke en veroorzaakt brand. In de loods stonden
Canadese carriers gestald en was brandstof opgeslagen. Met hulp
van de Canadese soldaten wordt deze brand geblust.
Van Velden besluit zijn relaas met de vermelding van een nieuwe
schoorsteenbrand op 15 april bij G. Vromen aan de Veldhof-
straat. De beroemde ramoneur deed ook hier zijn werk.
"Zo is een zwaar en moeilijk tijdperk voorbij, vol gevaar en span-
ning. Gezegd moet worden, dat vooral in deze periode is gebleken,
dat de geest onder de brandweermannen buitengewoon goed is
geweest." .
Hoewel dus niet een volledig beeld kon worden verkregen, heb Ik
toch gemeend om al deze feiten op te schrijven in Ons
Markenboek. De vrijwilligers van het eerste uur waren door deze
oorlogsperiode doorgewinterde professionals geworden, voor hun
inzet moet hen alsnog veel hulde worden gebracht. Zij hebben
menige brand kunnen blussen en veel puin moeten ruimen en zijn
vele inwoners van Gorssel tot steun en toeverlaat geweest.

GEVELSTENEN (16)

Werkgroep genealogie

Aan de oever van onze mooie rivier de IJssel, in de buurtschap
Eesterhoek, Eekweg 1 te Gorssel, staat de mooie oude boerderij
'Boschloo'.
Uit de voorgeschiedenis valt af te leiden dat deze naam te maken
heeft met de familie ten Bosch die oorspronkelijk afkomstig was
van het 'Guet ten Bussche', Boscher of Bossert genoemd, dat lag
iets ten oosten van het boerderij Wolferink.
Claes Alberts ten Bosch, een belangrijk persoon in de marke
Eschede, pachtte in 1665 van de erfgenamen van Eschede het
Groote Loo en Kleyne Loo. (Momenteel woont op het Groote Loo de
familie Steging. Op het Kleyne Loo woonde vroeger Gradus
Visser.) Ongeveer in die periode is daar in de buurt een daghuur-
derswoning gebouwd die de naam Boschloo kreeg, hetgeen een
samenvoeging is van ten Bosch en een open plek (een 100 ge-
noemd). De daghuurderswoning is meerdere malen verbouwd en
aangepast. Zo heeft onder andere rond 1808 een verbouwing
plaatsgevonden en zijn in de voorgevel muurankers aangebracht
die dit jaartal weergeven. In 1862 is het achterhuis met een spant
verlengd en boven de achterdeuren een gevelsteen (sluitsteen)
aangebracht met de initialen IBL-WR 1862. Deze hebben betrek-
king op de J (toen nog als I geschreven) van Jan, de B van Bosch
en de L van Loo, de Wvan Willemina en de R van Roeterdink.
Rond 1880 heeft er ook weer een verbouwing plaatsgevonden en
zijn de muurankers in de voorgevel in een andere volgorde aange-
bracht namelijk '1880'. Rond 1940 zijn er boven extra slaapkamers
gebouwd en ook zit er bovenin de boerderij nog de oude knechten-
kamer, herkenbaar aan het speciale raampje. Inmiddels is het een
mooie grote T-boerderij geworden, een type dat in deze omgeving
langs de IJssel veel voorkomt. Het voorhuis staat dwars voor het
achterhuis, om meer ruimte te kunnen krijgen voor woon- en
slaapruimte. Tot 1933 is in de keuken van de boerderij nog op
open vuur gekookt. Deze boerderij heeft geen uitgebouwd karn-
huis. Volgens overlevering gebeurde het karnen met een hond die
lopend in een schoepenwiel de karninstallatie in beweging bracht.
Naast de boerderij stond vroeger een schuur, waar voorin een
ruimte was om te wonen en te koken en, later, ruimte voor de was-
machine. Verder stonden bij de boerderij nog een stenen kippen-
hok, zaadbergen en een rijtuigenberging (karretjesloods), bestemd
voor het rijtuig waarmee men naar visites ging en dat ook voor
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andere gelegenheden werd gebruikt. Deze berging is in de loop der
jaren vernieuwd, maar het rijtuig is er niet meer. Voor de boerde-
rij is nog steeds een eeuwenoude waterput, die in het ongerede
was geraakt, maar weer netjes in oude staat is teruggebracht,
voorwaar een prachtig stukje oudheid.
Rond 1970 is de oude schuur naast de boerderij gesloopt en werd
op die plaats een ligboxenstal gebouwd. In 1832 was de grootte
van de boerderij volgens de kadastrale atlas ongeveer zes ha, en
woonden er zeven gezinsleden. Volgens de veetelling waren er vier
koeien boven de twee j aar en verder was er hoofdzakelijk akker-
bouw. Momenteel is het een modern rundveebedrijf, ongeveer der-
tig ha groot.
De geschiedenis van de bewoners is als volgt.
Claes Alberts ten Bosch trouwde op 21 januari 1644 met
Garberich Garritsen op 't Hove. In 1645 trouwde hij voor de twee-
de keer, nu met Derrickse Hendricks Schuringh. Uit dit huwelijk
werden vier kinderen geboren. Zoon Hendrick Claessen ten Bosch,
geboren op 9 januari 1649 en gehuwd op 14 maart 1669 met
Claesken Gerrits Roeterdink, heeft gewoond op Boschloo, want op
15 december 1672 is een van zijn kinderen gedoopt met de naam
Jan Hendricks Boslo. Deze is op 9 april 1702 getrouwd met
J enneken Willems Smeinck, dochter van Willem Willems op
Smeinck, Gorsselse Enkweg. Zij is overleden vóór maart 1705. Op
21 maart 1705 is Jan Hendricks Boslo hertrouwd met Gerritjen
Stevens Bleeckman. De oudste dochter uit dit huwelijk, J anna
Jans Boschloo, is gedoopt op 5 maart 1706. Op 14 augustus 1735
is zij gehuwd met Gerrit Hendriks Wiltink, gedoopt op 14 augus-
tus 1707 te Almen, zoon van Hendrik Roelofs Wiltink en
Hendersken Garrits.
Bovengenoemde heeft, zoals toen gebruikelijk was, de naam
Boschloo aangenomen en samen met zijn vrouw heeft hij het
bedrijf voortgezet. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
De jongste dochter, Derrisken Gerrits Boschloo, gedoopt op
21 februari 1745, is op de boerderij gebleven. Ze trouwde op
17 mei 1772 met Gerrit Philips Roeterdink, gedoopt op 31 maart
1747, zoon van Philips Jansen Roeterdink en Teunisken Arents
Wolferink. Deze schoonzoon Roeterdink nam toen ook de naam
aan van Boschloo. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen gebo-
ren. De oudste zoon Antony Boschloo, geboren op 20 januari 1773
en overleden op 22 april 1852 is op de boerderij gebleven. Hij was
op 30 april 1809 getrouwd met Jenneken Roeterdink, gedoopt op
2 januari 1777 en overleden op 27 maart 1861, dochter van Jan
Roeterdink en Geert jen Wiltink of ook wel Geert jen Claessen
Wiltink genoemd.
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Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. De tweede zoon,
Jan Boschloo, geboren op 5 november 1813 en overleden op 3 mei
1887, was de opvolger op de boerderij. Hij was op 5 juli 1844
getrouwd met Willemina Roeterdink, geboren op 23 augustus
1823 en overleden op 2 december 1888, dochter van Gerrit
Roeterdink en Lucretia Menkveld. Uit dit huwelijk zijn geen kin-
deren voortgekomen, waardoor de opvolging op de boerderij in
gevaar kwam. De oudere broer van Jan, Gerrit Boschloo, geboren
op 3 februari 1810 en overleden op 27 mei 1866, was gehuwd op
9 maart 1833 met Johanna Gardina Ilbrink, geboren op
28 augustus 1813 en overleden op 22 april 1870, dochter van Jan
Ilbrink en Alberdina Roeterdink. Gerrit woonde op de boerderij
Dijker aan de Eefdese Enkweg in Gorssel en uit zijn huwelijk
waren acht kinderen geboren. Zoon Albert Boschloo, geboren op
30 november 1848 en overleden op 17 maart 1934, is rond 1877
naar boerderij Boschloo gegaan en werd de opvolger van zijn oom.
Hij was op 15 februari 1877 gehuwd met Willemina Menkveld,
geboren op 6 maart 1852 en overleden op 21 maart 1935, dochter
van Wolter Menkveld en Gerritdina Aleida Willemsen. Uit dit
huwelijk werden vijf kinderen geboren. De jongste zoon Gerrit
Boschloo, geboren op 12 februari 1890 en overleden op 30 januari
1967 'heeft het bedrijf voortgezet. Hij was op 19 juni 1914
getrouwd met Willemina Johanna Makkink, geboren op 13 febru-
ari 1891 en overleden op 23 december 1937, dochter van Hendrik
Makkink en Karolina Willemina Wiltink. Uit dit huwelijk werden
acht kinderen geboren. Na het overlijden van zijn vrouw is Gerrit
op 10 september 1942 hertrouwd met Johanna Willemina
Roeterdink, geboren op 21 mei 1904 en overleden op 31 januari
1983, dochter van Carel Roeterdink en Martina Schaap. Uit dit
huwelijk werden twee zonen geboren.
Bovengenoemde Gerrit Boschloo heeft omstreeks 1925 een stuk
van het loobos (Keizersbult) laten afgraven om daarmee de slen-
ken in de uiterwaarden te egaliseren. Het loobos (IJsselduin), een
mooi bos aan de oever van de rivier, was vroeger begroeid met
akkermaalshout. Dit werd ongeveer om de zeven jaar afgehakt. De
fijne takken werden samengebonden tot takkenbossen en als die
gedroogd waren, gebruikt door de bakkers om hun ovens mee te
stoken. De dikkere stammen werden geschild en de schillen die
looizuur bevatten werden door de leerlooierijen gebruikt bij de
fabricage van leer. Het geschilde hout werd onder andere gebruikt
voor afrasteringpalen voor de weilanden en als brandhout door de
burgers. Vanaf ongeveer 1925 tot 1956 (tot de aansluiting op het
elektriciteitsnet) werd met een eigen benzinemotor gezorgd voor

de energievoorziening van de boerderij. Er werd elektriciteit opge-
wekt die via een accu beschikbaar kwam voor de verlichting van
de boerderij. Daarnaast zorgde dezelfde motor, via een aandrijfme-
chanisme, voor het in werking stellen van een eigen waterpompin-
stallatie en meerdere machines, zoals hakselmolen, bietensnijder,
dorsmolen, kafmolen enz. Er was dus een bijna complete machine-
kamer.
Ook was Gerrit een van de eerste boeren in de omgeving die een
auto had en tevens had hij veel belangstelling voor nieuwe land-
bouwmachines om het werk te vereenvoudigen. Dat zijn zoon uit
het eerste huwelijk, Hendrik Boschloo, geboren op 25 juli 1922,
een mechanisatie bedrijf heeft opgericht aan de Gorsselse Enkweg
is hiervan mogelijk het gevolg. Momenteel heeft diens zoon Gerrit
Boschloo de leiding van dit bedrijf.
De jongste zoon uit het eerste huwelijk, Gerrit Boschloo, geboren
op 30 mei 1926, heeft het bedrijf voortgezet. Hij was gehuwd op
30 augustus 1956 met Magdalena Hendrika Loman, geboren op
21 januari 1933 te Almen en overleden op 22 november 1961,
dochter van Antony Loman en Antonia Boschloo. Uit dit huwelijk
was op 23 juni 1957 Willemina Johanna Boschloo voortgekomen.
Na het overlijden van zijn vrouw is Gerrit op 5 januari 1963 her-
trouwd met Hendrika Lucretia Kets, geboren op 26 juli 1932 te
Warnsveld, dochter van Geurt Kets en Hendrika Lucretia
Makkink. Uit dit huwelijk werden geboren: Magdalena Hendrika
Boschloo, op 24 september 1963; Hendrika Lucretia Boschloo, op
8 februari 1965; Gerrit Antonie (roepnaam Gerton) Boschloo, op
6 april 1968.
Laatstgenoemde is nu boer op Het Boschloo. Hij trouwde op
21 juni 1997 met Hermien Gerda Willemsen, geboren op 6 mei
1970 te Wesepe. Zij hebben twee kinderen: Rieke Lena Boschloo,
geboren op 4 november 1999 en Ine Jet Boschloo, geboren op
27 maart 2002.
Gerrit Boschloo en zijn vrouw Hendrika Lucretia Boschloo-Kets
wonen al meer dan tien jaar aan de Wiltinkhof 2 in het dorp
Gorssel, om het samen wat rustiger aan te doen na hun werkzame
leven op de boerderij. Gerrit gaat nog elke dag naar de boerderij
om hand- en spandiensten te verrichten. In de boerderij is nog een
grote verzameling van oude gereedschappen en werktuigen aan-
wezig die vroeger in de landbouw werden gebruikt. Deze zijn op
aanvraag te bezichtigen. De familie Boschloo staat bekend als
vooruitstrevend en vervulde, zowel in het verleden als heden, veel
functies in het kerkelijk en verenigingsleven. Zo zijn Antonie en
Jan Boschloo in de negentiende eeuw raadslid geweest van de
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gemeente Gorssel. Van de familie Boschloo is een uitgebreide
stamboom opgesteld. Ze hebben hieruit een eigen bestuur samen-
gesteld waarin de verschillende takken zijn vertegenwoordigd. Zij
verzorgen jaarlijks een uitgave van hun eigen boekje 'Bosloogica',
dat een oplage heeft van meer dan honderd exemplaren. Hierin
staan alle wijzigingen die er jaarlijks in de familie plaatsvinden en
ook andere bijzonderheden die zijn gevonden of speciale medede-
lingen. Eens per vier jaar organiseren ze een familiereünie waarin
de muzikale familie Boschloo, met een eigen orkest, een optreden
verzorgt.
Gerrit Boschloo van 'Boschloo' en Johan Gerrit Boschloo van 'het
Dijker' hebben al vanaf 1980 veel werk verricht in dit familiege-
beuren. Het komt maar zelden voor dat een familie met dezelfde
naam als de boerderij daar meer dan driehonderd jaar woont en
werkt. Wel moet opgemerkt worden dat de opvolging twee keer
niet in de mannelijke lijn is geweest.
We wensen de familie Boschloo nog veel goeds toe op deze prachti-
ge oude boerderij gelegen in het mooie landelijke gebied aan de
oever van de IJssel.

BIJZONDERE INWONERS
VAN DE GEMEENTE GORSSEL:

TOB DE BORDES

W. ter Meulen-Breukink

Bronnen:
Stamboom Boschloo
Boschloogica
Familie Boschloo
Archief Elf Marken

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de sprookjesschrijver Hans
Christian Andersen op het Deense eiland Funen werd geboren.
Om hem te eren is het jaar 2005 uitgeroepen tot het Andersenjaar.
Wereldwijd worden allerlei activiteiten op touw gezet. Wie kent
niet een van zijn sprookjes, fenomenaal voorgedragen door 'onze'
voordrachtkunstenaar Tob de Bordes. Daarom is in dit Marken-
boek speciaal een artikel aan hem gewijd.

Tobie Constantin de Bordes wordt op 30 mei 1927 geboren in
Haarlem. Zijn voorouders zijn Hugenoten. In de zestiende eeuw
bezit de marquis Des Bordes wijngaarden in Zuid-Frankrijk. Hij
maakt deel uit van een groep protestanten en moet vanwege zijn
geloof vluchten naar het Noorden. Zo komt de familie in 1600 aan
in Nederland.
De familie De Bordes is van oudsher een kunstzinnige familie en
brengt enkele architecten voort. De vader van Tob de Borde~ ~s
getrouwd met J ettie van Alderwerelt van Rosenburgh. Ook ZIJ IS
kunstenaar. Ze ontwerpt gebrandschilderde ramen, vloerkleden en
is ook bekend vanwege haar kantkloswerk.
Tob de Bordes is geboren en getogen in Haarlem. Hij wordt echter
op zijn zevende jaar al wees. Vanwege zijn jeugdige leeftijd komt
hij in een pleeggezin in Overveen. Mevrouw Hoekstra, weduwe,
heeft al vijf kinderen, hij schuift als zesde aan. Na de lagere school
gaat hij naar de HBS. Intussen heeft hij al kennis gemaakt met
Gorssel. Een zuster van mevrouw Hoekstra bezit een zomerhuis
aan de Oxerweg. Omdat mevrouw Hoekstra alleenstaand is, laat
deze zuster ook voor haar een zomerhuis bouwen. Hier worden alle
vakanties doorgebracht.
Tijdens zijn HBS-periode breekt de oorlog uit. Om aan de
Arbeitseinsatz te ontkomen duikt hij met zijn pleegbroer onder.
"Heel letterlijk wel te verstaan", grinnikt hij. "Om Haarlem te ont-
vluchten zijn we als familie uitgeweken hier naar Gorssel. Tante
was zo zenuwachtig dat ze ons hierdoor zou verraden. Daarom
hebben we haar tot tbc-patiënt gebombardeerd. Ze lag tijdens raz-
zia's in een kamer apart. Mijn broer en ik zaten in een ruimte
onder haar bed ondergedoken. Uit angst voor de bacillen hebben
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de Duitsers het luik niet ontdekt ofschoon wij wel hun schoenen
zagen."
Na de oorlog kan De Bordes het diploma van de middelbare school
zo in ontvangst nemen - een cadeaudiploma. Hij voelt hier niet
voor. Was zijn aanvankelijke ambitie dominee te worden, hij ziet
hier van af vanwege zijn grote moeite met talen. Daarentegen
heeft hij groot gevoel voor de exacte vakken. Zijn wens is dan ook
in de voetsporen van zijn vader te treden: hij wil architect worden.
Hij heeft daarbij het gevoel dat een cadeaudiploma hem niet zal
helpen en kiest er daarom voor opnieuw naar het Kennemer
Lyceum in Overveen te gaan.
Hier gebeurt iets bijzonders. Iets dat zijn leven een drastische
wending zal geven.

niet met zijn leraar overweg kan. Hij heeft in die dagen 'dienst
geweigerd' (in die tijd is iedere jongeman verplicht rond zijn acht-
tiende jaar in militaire dienst te gaan), daarom moet hij vervan-
gende dienst verrichten. "Ik moest in Vledder heide ontginnen.
Het was niets voor me, ik viel met kruiwagen en alom. Zwaar
werk was het, maar gelukkig was ik van mijn leraar af." Om medi-
sche reden wordt hij spoedig afgekeurd en hij komt weer thuis.
Weer met het vaste voornemen architect te worden. Om afscheid
te nemen van de toneelschool reist hij nog eenmaal naar
Amsterdam. De directeur wil hem gelukkig niet laten gaan, hij
mag zelfs in het tweede jaar instromen. Zijn kwelgeest raakt hij
hierdoor kwijt. Vanaf dit moment krijgt hij gedegen les, onder
meer van Frits van Dijk en Jo Fiolet. Bijzonder veel heeft hij te
danken aan zijn grote leermeester Han Bentz van den Berg.

Muiderslot
In 1947 wordt op het Muiderslot de driehonderdste sterfdag van
de dichter P.C. Hooft herdacht. Scholieren uit Nederland en
België mogen deze herdenking opluisteren met voordrachten. Na
een uitgebreide selectie wordt Tob de Bordes afgevaardigd voor de
provincie Noord-Holland. "Ik vond dat ik helemaal niet zo goed
kon voordragen", herinnert hij zich nu. "De meesten droegen ech-
ter sonnetten voor. Daarentegen had de leraar Nederlands mij
aangeraden een gespierde toespraak te houden als burgemeester
van Haarlem bij het beleg van Haarlem door de Spanjaarden." Het
levert hem een eerste prijs op.
Het Muiderslot zal in zijn latere leven op cruciale momenten nog
een paar keer een belangrijke rol spelen. Hier werkt hij namelijk
voor het eerst mee in een film en hij speelt hier ook voor het eerst
in een programma voor de televisie.

Toneelschool
Inmiddels doet hij eindexamen. Nu wil hij architectuur gaan stu-
deren. Zijn omgeving denkt echter dat hij toneelspeler zal worden
en stimuleert hem in die richting. Verlegen meldt hij zich aan bij
de toneelschool in Amsterdam. "Doodsbenauwd was ik", lacht hij
nu. "Maar ja, ik had net het optreden op het Muiderslot gehad en
dat had ik doorstaan, dus dit moest ik ook kunnen volbrengen.
Daarnaast wilde ik sterren als Ank van der Moer, Albert van
Dalsum en Paul Huf sr. wel eens van dichtbij zien." Tot zijn stom-
me verbazing wordt hij aangenomen. Hij denkt het tot de Kerst te
zullen volhouden om dan weggestuurd te worden. Hij wordt echter
niet weggestuurd maar komt in grote problemen aangezien hij

Solotoneel
In 1950 is hij klaar voor het grote werk. De Haagse Comedie biedt
hem een plaats. Werken naast 'groten' als Paul Steenbergen, Ida
Wasserman of Ko van Dijk lijkt hem geweldig maar toch ook best
eng. Hij moet echter, voor hij kan toetreden, een jaartje overbrug-
gen. Hij besluit - eigenlijk is het een vlucht - solotoneel te gaan
spelen. Charlotte Köhler is zijn lichtend voorbeeld. Het wordt een
groot succes. "Kort na de oorlog was het land rijk aan vrouwenver-
enigingen, kunstkringen, volksuniversiteiten en kerkelijke clubs',
herinnert De Bordes zich. "Jarenlang hadden de mensen geen
theater gezien. Daarnaast moest het betaalbaar zijn en één man
was te betalen. Bovendien was er geen televisie." In het westen
van het land zijn in die jaren veel acteurs. Aangezien De Bordes al
vanuit zijn jeugd bekend is met het leven in het oosten des lands is
de overstap snel gemaakt. Hij koopt in 1953 een terreintje naast
het huis van zijn pleegmoeder, aan de Oxerweg. Nu wordt een
lang bestaande wens eindelijk werkelijkheid: hij wordt architect
en wel van zijn eigen huis!
Spijt dat hij niet is toegetreden tot de Haagse Comedie heeft hij
niet: "De somberheid droop uit de stukken in die tijd. Dit paste
helemaal niet bij mij als romanticus." Met zijn voordrachten van
onder meer Hans Christian Andersen, Godfried Bomans en Oscar
Wilde, en niet te vergeten zijn religieuze monologen, krijgt hij
handenvol werk. Daarnaast draagt hij ook het amateurtheater een
warm hart toe. Dat leidt er toe dat hij hier in Gorssel de toneelspe-
lers van de Gorsselse kunstkring gaat regisseren. "Het waren goe-
de amateurs, een aantal kon zo bij de 'beroeps'. We speelden stuk-
ken uit het wereldrepertoire, G.B. Shaw, Oscar Wilde en Carlo
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Blij spel van

"DE WITTE VEER"
(Re La t à ve va Lue s )

Neel Coward.

Goldoni. In 1958 traden we op in het Gorsselse openluchttheater
dat lag op de hoek MolenweglEsdoornlaan. Tweemaal achthonderd
man hadden we. Kom daar nu eens om." Hij laat een foto uit die
tijd zien. "Verder traden we vooral op in De Pessink in Epse maar
ook in De Roskam in Gorssel en zelfs in de Deventer schouwburg."
Lachend herinnert hij zich hoe hij thuis decorstukken maakte.
Multifunctioneel en bruikbaar voor zowel het kleine toneel in De
Pessink als het grote toneel in de schouwburg. In 1970 komt aan
deze optredens een einde. Een aantal acteurs valt af, maar ook De
Bordes moet stoppen: hij verdient te weinig. "Na aftrek van alle
kosten hield ik dat jaar maar f. 3,- over. Daar had ik dan twee
maanden voor gewerkt. Ook in die tijd kon dat niet."

Televisie
Maar hij doet meer. Vanaf het begin, rond 1955, werkt hij voor de
televisie. Hij herinnert zich hoe een kerkgebouwtje in Bussum
werd omgebouwd tot studio Irene. "Alles gebeurde live", vertelt
hij. "Zodra het rode lampje brandde was je in beeld. Eens speelde
ik Andersen voor een bordkartonnen schouw. Hierin brandde een
gasvlammetje. Gas brandt echter blauwen dat zie je niet op televi-
sie. Ik zat dus met een zak zout naast me en moest ongemerkt tel-
kens een handje in het vuur gooien zodat de vlammen geel oplicht-
ten. Het knetterde als een gek, vaak sprongen de vonken alle kan-
ten uit." Bij een andere opname past hij als Romeins soldaat qua
lengte niet voor de camera: hij is te lang. Hij heeft die rol toen
maar door zijn knieën gezakt gespeeld. "Een leuke spannende
tijd", herinnert hij zich.

'r..9J~~~J.GROEP
\I r t Is maar betrekkelijk!'

Rol var del i n g :
Felicity, Countess of Marchwood
Nigel, haar zoon
7eter Ingleton, haar naef
Crestwell, de butler
Mrs.Moxton (Moxie),haar

Admiral Sir John Hayling
Lady Haylirig
Myranda Frayle, een filmactrice
Don Lucas, een filmacteur
Soutneu::-e {
BLaemerrwe r-k (

Regie (
Decorontwerp(

A.Ch.Klopper-Lennhoff
Tob de Bordes
C.J.H.Wevers
C.H.Verstegen

kamenier W.Schoemaker-
Haandrikman.

A.Bunschoteu-
Reitsema

F.H.Schoerriaker
A.Boersema-Sissingh
mej.R.C.le Poole
A.Sorgedrager

Allee, dienstmeisje

mej.S.M.Hulscher

Tob de Bordes
costuum~erzorging meVI' .Ankersmit-

Knottenbelt
+:1:+

Het' stuk speelt zich af Marchwood house, Oost Kent,
Tijd: 1952.
Eerste bedrijf - 1§ tafereel - een zaterdagmiddag

na de lunch
- 2!}tafr.reel - een paar uur later

Tûeede bedrijf - 1~ tafereel - voor het diner
a u z

Tournees
Tot vorig jaar is De Bordes vaak lang in het buitenland geweest
vanwege zijn tournees door Zwitserland en Duitsland, "In 1958
leerde ik een Zwitsers echtpaar kennen. Het klikte meteen.
Solotoneel was daar totaal onbekend. Daarom vroegen zij me eens
een voorstelling bij hen thuis te geven. Ik leerde een sprookje van
Andersen uit mijn hoofd in het Duits. Zij hadden echter ook een
plaatselijke predikant uitgenodigd. Hij merkte na afloop discreet
op: 'Es war schön, Sie müssen es mehr machen. Aber zuerst
Deutsch lernen.' "Een uitdaging. Hij neemt drie jaar Duitse les en
heeft dan voldoende stukken ingestudeerd voor een avondvullend
programma.

Tweede bedrljr - 2~ tafereel - na het diner
Derde bedrijf de volgende ochtend.

Programma van het blijspel "t Is maar betrekkelijk',
opgevoerd door toneelgroep 'De Witte Veer'

Theater thuis
Begin jaren tachtig begint hij met ZIJn solo-optredens m ZIJn
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gen dan mensen die het zelf niet kunnen betalen, de vakantie
door. De dagen worden geopend met een ochtendwijding en beëin-
digd met een avondsluiting. Hier leert hij diensten leiden.
Menigmaal krijgt hij daartoe verzoeken, ook vanuit de Hervormde
kerk. Regelmatig is hij te horen in de kerken van Gorssel en Epse.

Theater 'De Witte Veer'. Tob de Bordes houdt een inleiding

theater thuis 'De Witte Veer'. Binnenkort begint het seizoen weer.
Hij 'verbouwt' zijn sfeervolle kamer dan weer tot een intiem
theater. "Tot eind april kampeer ik hier. Ik laat door de week alles
intact, de stoelen blijven staan, een gordijn hangt voor de open-
haard en het podium gebruik ik dan tevens als schrijftafel. Het is
een offer dat ik graag breng." Voor de gasten staat steevast een
kopje koffie en een glaasje wijn klaar. Wie heeft niet meegemaakt
dat hij sprookjes van Andersen voordraagt terwijl hij zich gaande-
weg schminkt en kleedt zodat het even later lijkt alsof de echte
Hans Christian ten tonele verschijnt. Of het sprookje Le Petit
Prince van Antoine de Saint-Exupery. Hij laat een bord zien dat
hij gekregen heeft van een fan die het vanuit Frankrijk voor hem
meebracht.

Ambtenaar van de burgerlijke stand
Eind jaren zestig vindt burgemeester Thate het tijd worden dat
'gewone' burgers huwelijken gaan voltrekken. Hij benadert De
Bordes voor deze belangrijke functie 'om als eerste schaap over de
dam te gaan': als er naar verloop van tijd meer zouden volgen, zou
hij zich gerust kunnen terugtrekken. Zo wordt hij samen met de
heren Vermeulen en Ikink door de rechtbank beëdigd en treedt hij
op 1 januari 1969 in dienst. Bijna dertig jaar vervult hij deze taak
met verve, 350 huwelijken sluit hij. Zijn eerste huwelijksvoltrek-
king is in het Italiaans: Pierro Briguglio trouwt met Francisca
Schoenmaker. In die tijd verhuurt hij een paar huisjes op zijn ter-
rein aan jonge stellen. Tot spijt van hun ouders wonen deze
samen, waarop hij de ouders geruststelt: "Wacht maar af, ze
komen wel. .." Maar liefst zes van deze paartjes heeft hij in de echt
verbonden.

Voorzitter Oranjevereniging
Dat De Bordes het dorp Epse een warm hart toedraagt mag inmid-
dels duidelijk zijn. Vijfentwintig jaar lang is hij voorzitter geweest
van de Oranjevereniging. Bij zijn afscheid rond 1990 wordt hem
een lindeboom aangeboden, de De Bordeslinde die staat aan de
Klumperkamp. Hij kondigt aan dat hij er op zijn zeventigste een
bank omheen zal laten plaatsen. Een jaar later is het zover. Een
buurtbewoner is echter bang dat de bank een hangplek zal wor-
den. De bank is echter al klaar en De Bordes vindt het een redelijk
argument. Naarstig wordt gezocht naar een andere locatie. De
beuk op de hoek HassinklaanlReelaan komt in aanmerking. De
grote beuk is echter te corpulent, de ronde bank staat daarom nu
tussen twee beuken in.

Prediker
Was zijn eerste wens vroeger dominee te worden maar weerhiel-
den de talen Grieks en Hebreeuws hem van dit voornemen, nu
treedt hij zo nu en dan op als prediker. Het religieuze, levensbe-
schouwelijke aspect is zeer belangrijk in zijn leven. Luthers
gedoopt wordt hij later doopsgezind. Kort na de oorlog is hij dik-
wijls groepsleider in het broederschaphuis in Elspeet. Hier bren-

Sint Nicolaas
Bij alle werkzaamheden die hij tot dusverre heeft gedaan is een
belangrijke functie nog niet genoemd. Al veertig jaar speelt hij de
rol van Goedheiligman in Joppe. Aanvankelijk ook in Epse tot dit
met Joppe moeilijk te combineren valt. De foto toont hem galoppe-
rend te paard, dit heeft hij echter ingeruild voor de koets.



46 47

Lachend resumeert hij: "Mijn eerste wens was dominee te worden,
zo af en toe ben ik nu prediker. Mijn tweede wens was architect te
worden: ik bouwde mijn eigen huis en toneelspeler was ik mijn
hele leven. Al mijn wensen zijn dus eigenlijk in vervulling
gegaan."

EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN EEFDE

H.J. Jansen op de Haar

Bij leven en welzijn zijn we van plan in de naaste toekomst in Ons
Markenboek artikeltjes op te nemen over het verleden van ons
mooie dorp Eefde. We hopen dat deze publicaties over de geschie-
denis uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een boektje) over het
dorp Eefde. De dorpen Harfsen en Almen zijn ons voorgegaan met
de boeken 'Twee Marken gemerkt' en 'Almen ten voeten uit'. Door
volledige medewerking van onze vereniging 'de Elf Marken' zijn
deze uitgaven erg geslaagd. In een veel groter dorp als Eefde moet
dit in de toekomst mogelijk zijn. We vertrouwen erop na enige tijd
een groep enthousiaste inwoners van ons dorp te vinden, die zich
zullen inzetten voor het op schrift stellen van zo'n uitgave.
Als we ons dorp bekijken met de ogen van de 21ste eeuw dan moe-
ten we tot de conclusie komen dat we thans te maken hebben met
een verzameling van wijken en buurten, die we samengevat Eefde
noemen. Jammer genoeg is het moeilijk een wijk aan te wijzen die
als kern van het dorp kan worden aangemerkt. In het verleden
was de driehoek Schoolstraat-Rustoordlaan-Rijksweg een soort
van kern, vooral door de bebouwing aan de Kerklaan en School-
straat. Daarna kwamen er andere wijken, verwijderd van de oude
kern: het Oranjekwartier, de Papaverhof, de Wieken en de
Nachtegaalstraat, de Bargekamp met Hoog Barge en uiteindelijk
nog een nieuwe wijk achter het Spijk. In een lezing over ons dorp
hebben we dit wel eens 'de lappendeken van Eefde' genoemd.
In de negentiende eeuw is de splitsing van ons grondgebied begon-
nen met de aanleg van drie spoorlijnen. De Rijksweg was er van
oudsher, maar is wel een scheidingslijn. De aanleg van het
Twentekanaal gaf aanleiding om over Eefde 'noord' en Eefde 'zuid'
te spreken. In de toekomst wil men een westelijke omlegging, dus
weer een lapje meer in de deken die wij Eefde noemen.
We zijn wel begonnen met de negentiende eeuw, maar we moeten
nog verder terug. Voordat in 1811 de gemeente Gorssel het levens-
licht aanschouwde, leefden we in de tijd van de marken. Ons dorp
werd niet alleen door de marke Eefde gevormd, maar ook door de
marken Rijsselt, Angeren, Wolfeler en Eefde. Dat was een grote
lap grond, die vanaf de Eikeboomlaan bij de Zessprong grensde tot
aan de Polbeek bij Zutphen. Door ons dorp liep een beek - de
Eefdese Beek - die ook voor scheiding zorgde, want de marke ten
zuiden van de beek werd Angeren genoemd. Vanaf fort De Pol was
de Polbeek de grens met Zutphen tot aan de grens met hetSint Nicolaas in galop richting Hassinkschool
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Wolfeler. Er liep een kleine beek vanaf Het Hulze via de Boedelhof
naar de Polbeek en die vormde de grens met Angeren en Wolfeler.
In de Middeleeuwen was bij Den Dam een watermolen en het
water ging daarna naar de Polbeek en kwam zo in de IJssel
terecht. Aan de oostzijde van de marke Wolfeler lag huize De
Voorst (twaalfde eeuw) dat tot de marke van Eefde behoorde. Het
Wolfeler grensde aan de Boedelhof, bezat de Dammervelden, maar
de Eefdese Molen (Lok) behoorde tot De Voorst. In de zestiende
eeuw werd er een geschil uitgevochten over de rechten van de
molenaar van De Voorst en de eigenaar van Den Dam. De uit-
spraak kwam ten gunste van de heer van Den Dam, die had verbo-
den dat de molenaar schapen mocht drijven in de marke Wolfeler.
Inmiddels is in deze tijd van de Dammerbeek bijna niets meer
terug te vinden, alleen ziet men in de noordkant van de gracht van
Den Dam nog een overblijfsel van het punt waar de beek in de
gracht werd opgenomen.
Uit het bovenstaande hebben we kunnen zien dat de oorsprong
van de verdeeldheid in ons dorp niet zo maar eventjes is aan te
wijzen, maar in de loop der eeuwen zijn er aanleidingen geweest,
die ons in een toestand hebben gebracht waarin wij heden terecht
zijn gekomen. Een heel grote aanleiding is er aan te wijzen als we
teruggaan naar de tijd waarin het christendom ook aan de oost-
kant van de IJssel werd gepredikt en de inwoners in aanraking
kwamen met de evangeliepredikers. We komen hierop nog nader
terug.
In 1811 vond keizer Napoleon dat het koninkrijk Holland niet vol-
gens zijn ideeën werd bestuurd door zijn broer koning Lodewijk.
Hierdoor werden we ingelijfd bij Frankrijk en koning Lodewijk
kon vertrekken. Hiermee werd de inlijving bij Frankrijk een feit.
Een van de gevolgen was de indeling in gemeenten. Hierdoor kwa-
men de bestuurders van de marken in moeilijkheden, want nu
kwamen de elf marken die samen de nieuwe gemeente Gorssel
moesten vormen, onder het bestuur van de gemeente, waardoor
bepaalde taken door die gemeente werden overgenomen. Invoering
van de burgerlijke stand en dergelijke gaf Zijne Keizerlijke
Hoogheid de mogelijkheid een overzicht van de inwoners te krij-
gen, met het gevolg dat de Franse dienstplicht kon worden inge-
voerd en belastingen konden worden geheven. Onder het konink-
rijk Holland was reeds het opheffen van de marken aangekondigd,
maar er was nog niet veel uitvoering aan gegeven.
Met de aanwijzing van gemeenten werd geen rekening gehouden
met de kerkelijke grenzen en het gebied dat door de plaatselijke
kerk van oudsher was toegewezen.
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Ter verduidelijking geven we een overzicht hoe die verhouding in
onze gemeente was in 1811.
De vier Eefdese marken Eefde, Rijsselt, Angeren en Wolfeler vie-
len onder het gebied van de kerk te Warnsveld. De kerk te Gorssel
omvatte de marken van Eschede en Gorssel. De marke
Epse/Dommer behoorde tot het kerkelijk gebied van de Bergkerk
te Deventer, waarbij dus ook de provinciale grens werd overschre-
den. De marken van Dorth en Schoolt vielen grotendeels onder de
kerk van Bathmen en een klein gedeelte onder Laren. Bij
Bathmen vond dus ook een provinciale grensoverschrijding plaats.
Tenslotte de marken Harfsen en Almen onder het gebied van de
kerk te Almen. De marke Harfsen beschikte nog wel over een
eigen kapel waar eens per jaar door de Almense predikant een
dienst werd verzorgd.
Het hele dorp Eefde behoorde dus kerkelijk onder Warnsveld,
want het was wel te klein voor een eigen kerk. Het gebied besloeg
wel een grote oppervlakte, maar was te dun bevolkt om een eigen
kerk te onderhouden.
Wat op veel plaatsen in Gelderland en Overijssel het geval was,
kwam ook hier voor, namelijk dat kerk, toren, pastorie, pastoor of
predikant, kosterij, koster, school en schoolmeester een belangrijk
deel uitmaakten van de bemoeiingen der marken.
Mr. J.W. Mulder (in 'dat Markenboeck van Bathman') verklaarde
indertijd dat zulks voor de hand lag en de marke als het ware de
eerst aangewezene was in die tijden, want zulke belangen vonden
nog geen behartiging bij het publiek gezag. De machtssfeer van de
drosten en schouten of richters was meer gelegen in de uitoefening
der rechtspraak krachtens het bestaande landrecht. Aan niet min-
der dan acht in het kerspel Warnsveld gelegen marken was de
zorg over onze kerk toevertrouwd, namelijk: Warnsveld, Warken,
Wichmond en Bronsbergen, Leesten, Vierakker, Eefde, Angeren
en Rijssel. De eerste vijf ten zuiden van de Berkel, de laatste drie
ten noorden van de rivier. Alle acht markerichters waren ambts-
halve kerkmeester, welke functie tevens werd bekleed door de
eigenaren van de huizen De Voorst en Den Dam te Eefde.
In de elfde en twaalfde eeuw was de financiering van de kerk aan
bovengenoemde marken opgedragen. De Eefdese marken kerkten
dus in Warnsveld en dit bleef zo tot de twintigste eeuw, tot Eefde
een zelfstandige hervormde gemeente werd. Het ontbreken in
Eefde van een eigen kerk was mede aanleiding voor vestiging in
en om de kerk van Warnsveld. De eerste school in Eefde kwam pas
in 1878 en de Wilhelminaschool in 1898. De Schoolstraat had dus
eigenlijk de kom van Eefde moeten vormen. Maar de negentiende

eeuw bracht mee dat er verschillende buitenplaatsen werden aan-
gelegd in Eefde, waardoor 'kom'vorming in het gedrang kwam. De
Rustoordlaan werd villabouw en De Wolzak een zogenaamde
'Buitenplaats', evenals Het Spijk, Het Haveke en De Boedelhof.
Het ontbreken van kerk of school is ook aanleiding geweest dat
niet tot 'kom'vorming werd gekomen. Daar waar mensen bij elkaar
komen wordt de nering bevorderd.
Hoe lagen de boerderijen van de marken? Waren deze over de
marke verdeeld of lagen zij bij elkaar? Bij het noemen van deze
boerderijen en hun ligging zijn we uitgegaan van de 'gewaarde'
boerderijen, waarvan de eigenaar stemrecht had in de marke.
1. De marke Eefde lag aan de noordzijde van de Eefdese beek en
de eerste boerderij, thans tegenover Huis Ter Beek, was Het
Ensink, verder Het Nuessink, Altena, Jolink, Barge, Belte,
Peppelenbosch, Teenk, Suppelink, Schurink, Huurnink, Uterdink,
Ilmerink, Nijhof en Smeenk.
Deze boerderijen lagen bij elkaar aan de rand van de Eefdese Enk,
waarvan ieder een deel ter beschikking had. Huize De Voorst lag
in de marke Eefde, met verspreide boerderijen. Vermoedelijk was
het erfmarkerichterschap aan De Voorst verbonden. De boerderij
waarin werd vergaderd door de markegenoten van Eefde was het
Nuessink, een enkele keer in Teenk.
2. De marke Angeren lag ten zuiden van de Eefdese beek met de
volgende gewaarde erven: 't Haveke, Het Have, Eyink of De
Wolzak, Het Meijerink, De Hulst of De Laatste Stuiver, Het
Hungerink, Het Zuurlo en De Lugte. Er werd vergaderd in De
Laatste Stuiver.
3. Het Rijsselt met de gewaarde erven: 't Rijsselt, Swavink,
Boonk,'t Valke, Eggink, Nijhuis, De Huete of Rijsselthoeve,
Wassink, Simelink, Noordjesven of De Pol (herberg), De Duizend
Vrezen (herberg). De boerderijen lagen bij elkaar op een
IJsselduin, behalve Eggink dat op een terp lag. Eggink en Rijsselt
zijn reeds in de elfde eeuw bekend. De marke lag noordelijk van de
beek. Er werd vergaderd in De Pol.
4. Het Wolfeler: 't Wolfeler (twaalfde eeuw Wulflare), Den Dam,
Vockink of Fockink, Dammerboer, 't Bliek, Soereboom of
Slagboom, De Bouman in het Bosch of Bosmanshuis en vermoede-
lijk De Kijkover, Tabakschuur en Achterveld liggend aan de
Voorsterallee en Kerkpad, nu gemeente Zutphen. De heer van Den
Dam was vermoedelijk erfmarkerichter. Er is geen archief. De
noordelijke grens werd gevormd door de zogenaamde
'Dammerbeek' die ontstond nabij 't Hulze en langs De Boedelhof
de zogenaamde 'Dammervelden' omsloot en aan de zuidkant
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* ordo fratrum minorum (minderbroeders Franciscanen
orde van priesterreligieuzenJ '

Het volgende hebben we er voor onze lezers uitgelicht.
De geloofsverkondiger St. Ludger moest in 792 zijn missie bij de
Oost-Friezen staken. De Saksen aan de Elbe hadden de bevolking
tot opstand gebracht. Karel de Grote wees hem daarom een nieuw
arbeidsveld aan in het westen van het land der Saksen. Dit gebied
was reeds in 779 in 'de slag bij Bocholt' door de Franken veroverd.
Er bestond nu een redelijke kans voor het bekeringswerk.
'Mimigermaford' dat later Munster heet, zou het middelpunt van
de missie worden.
Bij dit West-Saksen hoorde toen ook een deel van het tegenwoordi-
ge Graafschap Zutphen. Hier lag het heidendom nog veilig tussen
bossen en moerassen. De Liemers had het christelijk geloof reeds
door St. Werenfried leren kennen. In Twente kon H. Marchelm
het bekeringswerk van St. Pleehelm voortzetten. Zijn metgezel
St. Lebuïnus of Liafwin stichtte als apostel van de IJssel streek
omstreeks 765 een kerk te Deventer. Tevoren had hij reeds een
kapel gebouwd te Wilp op de Veluwe, voor de christenen die hij
daar aantrof.
Juist vanuit de Veluwe begon Ludger zijn zending onder de
Saksen. De IJsselgouw was zoveel als de zelfkant van het Saksisch
taalgebied. Het christendom had zich overal kunnen verbreiden
waar de Frankische beambten een hofgoed hadden gesticht.
Ludger kende bovendien deze streek. Immers na de dood van
Lebuïnus had hij in 776 de kerk van Deventer die door de Saksen
was verwoest, weer opgebouwd. Hij mocht hier steun verwachten
van sommige aanzienlijken met wie hij toen bevriend was geraakt.
Zo zal hij dan ook van zijn naamgenoot en mogelijke dopeling
Ludger, zoon van wijlen Redger te Bidningahusum op de Veluwe,
reeds op 22 maart 793 als eerste schenking, grond te Swiftarbant
en Berilsi in ontvangst hebben genomen. Anderen volgden dit
voorbeeld zoals graafWrachar, Oodhelm, Rodulf en Hiddo. Aan de
bemiddeling van zijn naamgenoot had Ludger wel te danken dat
hij van 793 tot 806 een aantal bezittingen op de Veluwe maar ook
in Twente kon verwerven. '
~et Frankisch bewind had Wrachar, zoon van Brunhar, tot graaf
m de IJsselgouwe aangesteld. Blijkbaar was er op de hof te
Brummen een bestuurspost gevestigd. Hier althans ondertekende
Wrachar in 794 een schenkingsakte ten gunste van Ludger. Maar
zij~.gouw strekte zich ook uit over een smalle strook langs de oos-
tehJke.?ever van de IJssel. Tussen Baak en Wichmond bezat hij
namelijk een hofgoed, dat door zijn 'litus' (horige) Landulf werd
bewerkt. Zijn vader Brunhar zal zich ten noorden van Wichmond
op de hoogte Brunsbergen-Harenberg gevestigd hebben. Hier

Het oude kerkpad te Eefde.
Boerderij Brinkman of Broer: plaats: Raadhuisstraat: laatste bewoner
Toon Hazelekke. Afgebroken bij aanleg Twentekanaal ± 1930

grensde aan de Voorst en aan de Berkel. De westzijde werd ge-
vormd door de Polbeek.
Deze vier marken werden dus bij de gemeente Gorssel gevoegd in
1811 toen de inlijving bij Frankrijk een feit was.
Nu doet zich de vraag voor hoe de kerk van Warnsveld is ontstaan.
Waarom werd het de zuidkant van de Berkel? Jammer genoeg vin-
den we hierover ~een mededelingen en moeten we zelf proberen
een antwoord te vmden en ons zelf de vraag stellen hoe het chris-
tendom aan de oostkant van de IJssel kwam. We vonden een arti-
kel van de historicus pater M. Reinders o.f.m.*, waarin hij het
?u~ste ker~do.rp van de Graaf~chap beschrijft, met als titel
WIthmund~lchmond !94-1968; Hij draagt dit artikel op aan
ds. J.M: Gerritsen, schrijver van Het spel van Witmond.' Dit spel
werd UItgevoerd te Wichmond onder leiding van genoemde predi-
kant. (Deze publicatie werd uitgegeven door de Walburg Pers te
Zutphen in 1968 en gepubliceerd in de Walburg Reeks II door het
Gelders Oudheidkundig-Con tact- Bericht.)
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moes~.een versterking worden aangelegd. Nergens immers had de
oostzijde van de IJssel meer behoefte aan bescherming dan tussen
Bru~sb~rgen en Bronkhorst. Daar dreigde in de onmiddellijke
nabijheid voortdurend gevaar. West-Saksen, dat pas in 779 door
de Fr.~nken veroverd zou worden, grensde met Zelhem-Hengelo
aan ZIJngouw. Van Hengelo naar de IJssel was nog maar 10 kilo-
meter.
Zoals we hebben gezien kreeg in 794 Ludger een stuk grond aan
de oostkant van ~e ~Jssel, maar in de volgende jaren kreeg hij
daar nog meer bezittingen en zo besloot Ludger in het jaar 800 tot
d~ bouw van de St .. Salvatorkerk te Wichmond. Ludger had inge-
ZIen dat de schenkmg van de eerste grond niet geschikt was voor
de bouw van een kerk. Deze grond liep regelmatig onder water en
hij zou, als hij daar een kerk bouwde, de kerk op een hoogte of een
terp moeten zetten. Bloedverwanten schonken hem een beter ter-
r~in . .I:Ietwas een stuk bouwland dat lag ten noorden van de grond
die hl] had gekregen van GraafWrachar. Volgens de overlevering
stond de v:oormalige kerk 'weinig ten noorden van de Baakse beek'
die mogelijk een grens aangaf tussen het bezit van de graaf en de
grond van Ludgers bloedverwanten. Het woord bouwland veron-
derstelt dat het terrein hoog was en daarom een veilige ligging
aan d~ .kerk verschafte. Graaf ~rachar heeft waarschijnlijk zijn
vaklui mgezet en daar Ludger met zelf de bouw kon begeleiden
werd er een priester aangesteld die Ludger verving. Deze prieste;
he.ette Frithuward en .deze werd ook de eerste pastoor van
Wichmond. Deze parochie behoorde tot het bisdom Utrecht en de
benoeming van een pastoor werd door de bisschop gedeeld met de
Abdij van Werden. Nog in 1582 bezat deze abdij het recht van de
pastoorsbenoeming. De houten St. Salvatorkerk werd in de loop
der eeuwen vervangen door een tufstenen gebouw. Doordat de
IJssel steeds de kerk in gevaar bracht liet de kerkmeester in 1580
de drie klokken naar Zutphen brengen, omdat de kerk toen ieder
ogenblik in de IJssel kon vergaan. Twee van deze klokken zouden
nu nog hangen in de St. Janskerk op de Nieuwstad te Zutphen.
De eerste kerk in de Achterhoek is verzwolgen door de IJssel. Toen
het christendom zich uitbreidde was het een logische gedachte een
p~ek t~ zoe~en waar hoge .zandgrond zou zijn en waarop de IJssel
met direct mvloed kon uitoefenen. Dat men die ruim een eeuw
later vOJ?:daan de zuidkant van de Berkel is wel begrijpelijk,
omdat bIJ hoge waterstanden de IJssel het gebied overstroomde
tussen Baak en de Berkel. We kennen dit verschijnsel van hoog-
water wanneer de 'Baakse overlaat' in werking kwam en ook de
Berkel overstroomde, waardoor tot aan de Eefdese Beek het water
terug stroomde in de IJssel.

Moederkerk van Almen en Vorden uit de lle eeuw.

Uit de overlevering is bekend dat de kerk te Warnsveld er eerder
was dan de kerk te Zutphen en dat Warnsveld als moederkerk
heeft gefungeerd voor Zutphen, Vorden en Almen.
Zo is dus Warnsveld ontstaan en tegen de zin van de inwoners in
2005 gevoegd bij de gemeente Zutphen. Dat we kerkelijk meer dan
acht eeuwen met deze gemeente verbonden zijn geweest heeft
waarschijnlijk invloed gehad op de ontwikkeling van ons dorp
Eefde.
Vaak is ons gevraagd waar de naam Eefde vandaan is gekomen.
Op de oudste kaarten zien we 'Efde' staan en in ons dialect zeggen
we Aefde; soms schreef men Evede. We hebben altijd gedacht dat
het afkomstig moet zijn van E-voorde: de voorde door de Eefdese
beek nabij het Spiek. Spiek is een doorwaadbare plaats, dus een
voorde. Zolang we geen wetenschappelijk beter antwoord hebben
zullen we het maar houden op E-voorde.
Een volgende keer willen we een van de oudste straatnamen onder
de loep nemen, daar waar ook de oudste bebouwing van ons dorp
is te vinden, namelijk De Rustoordlaan.

Bronnen:
Gemeentearchief van Gorssel
Joh. de Graaf: 'De Kerk van Warnsveld'
M. Reinders o.f.m.: 'WithmundiJWichmond 794-1968'
Eigen onderzoek en publicaties
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P. Staal

gebeurde niet: besloten werd de contributie te verhogen tot f. 0,30
per lid per week.
~at de damvereniging een hechte club was moge blijken uit dit
citaat:
"Op 17 december 1956 trof ons lid Klein Wassink een ernstig
ongeval. Zodoende is ons vijftienjarig bestaan geheel vergeten."
In 19~8 werd het eerste tiental kampioen in haar afdeling. Een
receptie volgde. Muziekvereniging Juliana bracht met al haar
leden een serenade! De loco-burgemeester sprak: "Het gemeente-
bestuur stelt zeer op prijs wat hier op het gebied van de denksport
is gepresteerd".
De secretaris constateerde tot slot: "Door dit kampioenschap is
'Ons Genoegen' er financieel niet veel beter van geworden".
Ook een dam- en schaakvereniging kent zijn 'ups' en 'downs'. Zo
schrijft de secretaris in zijn verslag over 1960/61: "Zo is dan ons
trou~e lid A.J. Berkenbosch op donderdag 25 mei op 48-jarige
leeftijd overleden. En op de dag van onze wekelijkse clubavond
hebben we hem de laatste eer bewezen met een krans en onze aan-
wezigheid op het kerkhof'. In 1962 degradeerde het eerste tiental
naar de tweede klasse. Op de jaarvergadering van 1965/66, aan
de vooravond van het zilveren jubileum (22 december 1966) was
kennelijk het elan van de beginjaren er toch een beetje uit getuige
twee zinnen uit het jaarverslag: '
"Het ledental is gelijk gebleven en de leden zijn zeer trouw in het
bezoeken van de clubavonden. Maar dit is ook de enige fleur die er
nog bij onze vereniging is."
De inzinking van 1965 had zeker geen chronisch karakter. De
voorzitter concludeerde aan het einde van het jubileumjaar:
:'Het is jammer dat het kampioenschap niet werd gehaald. Het zou
Immers een prachtige bekroning zijn geweest van ons 25-jarig
bestaan. Maar ... misschien is het wel goed dat wij nog in de twee-
de klasse blijven. Dan kunnen wij ons nog eens extra op het kam-
pioenschap toeleggen."
Op 22 december 1966 werd er een receptie gehouden in verband
met het zilveren jubileum. De Koninklijke Nederlandse Dambond
schreef onder meer:
"Namens bestuur en leden van onze bond feliciteren wij u van har-
te me~ dit ju?ile~~. Uw club werd in moeilijke tijden opgericht,
heeft m woelige tijden weten stand te houden en ook in de naoor-
logse periode, die tal van nieuwe sporten bracht alsmede andere
zaken die de aandacht van het dammen hebben afgeleid, haar
bestaansrecht bewezen."
In de loop van de jaren werden er vele pogingen ondernomen om

'ONS GENOEGEN' (slot)

In de vorige twee Markenboeken (januari en april 2005) namen we
kennis van de oprichting van Dam- en Schaakvereniging 'Ons
Genoegen' te Almen en de ontwikkelingen gedurende de eerste
tien jaar van haar bestaan. Tot slot zullen we het verdere verloop,
waaronder een tweetal fusies, tot aan de huidige tijd laten zien.
De gaven die een dammer C.q. schaker moet bezitten zijn:
1. concentratievermogen
2. opbouwende verbeeldingskracht
3. strijdlust
4. uiterste omzichtigheid en
5. zelfvertrouwen
aldus. een samenvatting van de Engelse geneeskundige dr.
E. Gibbard (Londen). Tevens constateert hij dat het dam- C.q.
schaakspel een scherpe activiteit van de hersenen ontwikkelt, die
van onschatbare waarde is in ons dagelijks leven.
Wegens drukke werkzaamheden legt A.M.J. Loman met ingang
van 1952 het secretariaat neer. Zijn opvolger werd D.J. Koetsier,
een dammer in hart en nieren. Met ingehouden emotie en soms
een traan :wegpinkend kon hij vertellen over een partij die hij had
moeten wmnen, maar niet tot een goed einde wist te brengen.
Dammen w.as een stuk van zijn leven. In zijn eerste jaarverslag
deelt Koetsier mee dat getracht zal worden om meer jeugd aan te
trekken. Daartoe werden de leiders van de jeugdverenigingen ver-
zocht hun jongens 'op te wekken' het damspel in clubverband te
gaan beoefenen (blijkbaar waren nog geen schakers lid). In het
verslag van 1954/55 memoreert de secretaris dat de opstelling van
het eerste tiental aan het veranderen is: "de ouderen worden door
de jongeren naar de onderste plaatsen gedrukt".
Gelet op dit feit is het aardig een ontboezeming van G. Boschloo
(Het Hulshof) weer te geven:
"Ik damde vroeger veel tegen mijn oudere broer Teunis doch ik
kon het nooit van hem winnen. 'Wacht maar', dacht ik: 'als ik
ouder wordt dan pak ik je wel een keertje'. Maar ... toen het zover
was, was ik daar toch niet zo heel erg blij mee. Het was immers
niet mijn betere spel, maar zijn verminderde vermogen dat mij de
eerste overwinning bracht."
Op de jaarvergadering van 25 april 1955 werd overwogen 'om een
jaar uit de bond te gaan' om zodoende geld over te houden. Dit
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de jeugd bij het dammen te betrekken. Helaas lukte dit in Almen
niet. Zowel de onderlinge competitie als de wedstrijden van de
Dambond gingen onverminderd door. Er werden damtoernooien
georganiseerd voor senioren, junioren, huis/tuin- en keukendam-
mers, viertallenwedstrijden, bloesemtoernooien, jeugddamdagen
etcetera.
In 1971 promoveerde Ons Genoegen (samen met Dios) naar de eer-
ste klasse. De damvreugde was ook ditmaal van korte duur. De
secretaris schrijft in zijn verslag van 1972/73: "wij hebben ons niet
kunnen handhaven, dit betekent dat wij met een plaats in de
tweede klasse genoegen zullen moeten nemen, hetgeen misschien
ookwel goed is voor onze club."
1975: A.M.J. Loman behaalt het clubkampioenschap zonder ook
maar een tegenpunt. Uit 22 wedstrijden wist hij 42 punten te
behalen en dat op 70-jarige leeftijd! In 1976 neemt G.J. Heijink
het secretariaat van D.J. Koetsier over, die in 1980 bedankte als
lid van de vereniging. Het dammen ging niet meer. De man die
vanaf de oprichting de trouwste was, zou voortaan niet meer in
ons midden zijn. Helaas!
Vanzelfsprekend had de dam- en schaakclub zich door de jaren
heen een goede plaats weten te verwerven tussen het Almense
verenigingsleven. De OG-dammers waren niet meer weg te den-
ken, maar waar bleven al die tijd de schakers? Of zou het toch zo
zijn dat deze zich bij dammers niet zo op hun gemak voelen? Er
was immers een hemelsbreed verschil, getuige een desbetreffend
artikel: "Waar schaker Jan Timman in het kielzog van Karpov en
Kasparov het aureool van de intellectueel met zich meedraagt,
moeten dammers het nog steeds doen met het imago van geiten-
wollen sokken en spruitjeslucht. De bankrekeningen van topdam-
mers en topschakers geven daardoor een hemelsbreed verschil te
zien".
"Met het 40-jarig bestaan (1981) en de verwikkelingen daarom-
heen zijn we mooi acht nieuwe klokken rijker geworden, plus
daarbij nog een mooi batig saldo", schreef Heijink in zijn jaarver-
slag. Vanaf dat jaar werd voor het kampioenschap van de onder-
linge competitie de 'A.M.J. Lomanbeker' beschikbaar gesteld.
In 1983 doorbrak Mini Berenpas-Makkink de alleenheerschappij
der mannen: zij werd lid van Ons Genoegen en is dat nog steeds.
Na de aanvankelijk gekoesterde hoop op een echte jeugdafdeling
moest worden geconstateerd, dat ook inspanningen bij het school-
dammen hadden gefaald.
Maar ze bestonden dus toch in Almen. Levensecht waren er zom-
aar opeens vijf schakers aanwezig! Mensen die met paarden kon-
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den omgaan, die speelden met koning en koningin, die pionnen de
velden liet verkennen. Dit eerste vijftal meldde zich bij de jaarver-
gadering 1984/85 met de mededeling een half jaar lang lid te wor-
den om te bekijken of een schaakafdeling kans van slagen had.
Vanaf dat moment maakt de vereniging haar naam - die ze vanaf
het begin van haar bestaan al had - waar: dam- en schaakvereni-
ging 'Ons Genoegen'!
In 1985 neemt B.J. Schoneveld het secretariaat over van Bert
Kruissink. In het verslag van 26 mei 1986 wordt vermeld: twee
schakers, de heren B. Eskes en H. Loman worden benoemd in het
bestuur van de dam-en schaakvereniging!
Op 2 september 1986 overlijdt onverwacht D.J. Boltjes op 72 jari-
ge leeftijd; 45 jaar lang had hij de voorzittershamer gehanteerd.
Een zwarte dag voor de vereniging. B. Eskes nam vanaf dat
moment de leiding over.
Vanaf seizoen 1986/87 spelen de schakers mee in de regionale
schaakbond 'De Osbo-competitie'. Vanaf 1991/92 wordt een fusie
aangegaan met de damvereniging "t Trefpunt' te Gorssel, waar-
door er met meerdere teams wedstrijden te spelen zijn in competi-
tieverband van de Gelderse Dambond: twee achttallen in de twee-
de klasse en een viertal in de vierde klasse.
Op 15 mei 1991 werd het 'goud' bereikt voor 'Ons Genoegen' en
daarmee ook een mijlpaal in het leven van H. Berkenbosch en
A.M.J. Loman. Zij zijn vanaf het ontstaan van de vereniging lid:
vijftig jaar!
Op 7 augustus 1992 wordt er in Het Trefpunt te Gorssel een dam-
simultaanwedstrijd georganiseerd tegen oud-wereldkampioen Ton
Sijbrands. Als enige tegenspeler wist Gerrit Maalderink de winst
te behalen.
Na drie jaar fusieverband tussen de dam- en schaakvereniging
'Ons Genoegen' te Almen en de damvereniging "t Trefpunt' te
Gorssel sloot in het seizoen 1994/1995 ook schaakvereniging Eefde
zich hierbij aan. Dit resulteerde in een geheel nieuwe vereniging:
Denksportvereniging 'Ons Genoegen' Gorssel, opgericht 15 mei
1995.
Dit jaar wordt het tienjarig bestaan gevierd met een gezellig
avondje in Ons Huis te Almen waarbij uitgenodigd zijn alle leden
met echtgenotes enlofvrienden/vriendinnen.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
InstallatiebedrijfF. Pladdet, Dorpsstraat 24
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14

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

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

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

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

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

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

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

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

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg4 te Harfsen, is op
dinsdagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de
maand kan men hier terecht voor bibliotheeken genealogie.
Het gemeentearchief is ondergebracht bijhet Stads- en Streekarchief te
Zutphen, tel. 0575-512157. U kunt hierop terecht op dinsdag van 9.00-21.00 uur
en woensdag tot en met vrijdagvan 9.00 - 17.00 uur.
Inde maanden juni, julien augustus vervalt de avondopenstelling.
Inhet Richtershuis beschikken wijover kopieën op microfichevan het
bevolkingsregister.

Kaartjevan de vroegere marken inde gemeente Gorssel


