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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Contributieverhoging
Zoals u uit de notulen van de ledenvergadering, gehouden op
22 maart 2006, heeft kunnen lezen is besloten de contributie met
ingang van 1 januari 2007 te verhogen. Redenen hiervoor zijn de
stijgende kosten voor onder andere het uitgeven van Ons
Markenboek en het houden van lezingen. Hierop kunnen we niet
bezuinigen. Voorts zullen we toch ernstig rekening moeten houden
met een huurverhoging; het huurbedrag is sinds 1999 onveranderd.
Ook moeten we in de nabije toekomst investeren in apparatuur om
ons foto- en diabestand te digitaliseren. De vergadering is akkoord
gegaan met het voorstel de contributie te verhogen naar € 16,voor leden die binnen de voormalige gemeente Gorssel wonen (portobesparing dankzij de bezorging door leden van onze vereniging)
en € 19,- voor de leden die daarbuiten wonen. Hierbij kan aangetekend worden dat pas één keer eerder in ons 23-jarig bestaan een
contributieverhoging heeft plaatsgevonden, namelijk per 1 januari
1997.

Gelders Archief
Het Gelders Archief heeft met ingang van 1 september 2006 de
zaterdagopenstelling gewijzigd. Vanaf deze datum is het archief
gedurende het hele jaar iedere tweede zaterdag van de maand geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Men verwacht dat door de toenemende digitalisering en het aanbod
van gegevens op internet het aantal bezoekers dat duplicaten (bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en doop-, trouw- en begraafboeken)
raadpleegt zal afnemen. Daarentegen wordt een groeiend aantal
bezoekers verwacht dat de originelen wil raadplegen.
Openstelling per 1 september 2006: Dinsdag tot en met vrijdag
09.00-17.00 uur en iedere tweede zaterdag van de maand 09.0017.00 uur.
Gelders Archief, Markt 1, 6811 CG Arnhem, telefoon 026 3521600,
www.geldersarchief.nl.
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Lezingen en dia-avonden seizoen 2006/2007
In het augustusnummer van Ons Markenboek werden de lezingen
van 19 oktober en 7 december 2006 aangekondigd. Nog even ter
herinnering: op 7 december hopen we u om 20.00 uur te ontmoeten
in De Hoofdige Boer in Almen bij de lezing van de heer H. van Rijn.
Epse: N.H. kerk, donderdag 18 januari 2007
Mevrouw Tineke van Buren uit Hellendoorn, in het dagelijks leven
lerares, vertelt met behulp van dia's over het leven van de Twentse
dichteres Johanna van Buren en draagt voor uit haar werk. Ook
vertelt ze over de ontwikkeling en de waarde van de streektaal en
leest ze voor uit eigen werk en werk van andere streektaalschrijvers. Enkele van haar verhalen werden gepubliceerd in het streektaal magazine Verdan. Door de gedichten van Johanna van Buren
en van andere streektaalschrijvers hoopt ze de waardering en de
liefde voor onze taal over te dragen aan anderen.
Johanna van Buren (1881-1962) schreef gedichten in de streektaal.
Deze 'leedties', zoals ze zelf haar gedichten noemde, werden gepubliceerd in de krant. Hierdoor kreeg ze grote bekendheid in het
oosten van ons land. Ze schreef haar gedichten in de streektaal
omdat ze in die taal haar gevoelens beter kon uitdrukken. Een
avond die we zeer bij u aanbevelen!
Aanvang: 20.00 uur.
Almen: N.H. kerk, zondagmiddag 4 februari 2007
Het was de bedoeling dat het concert dat het vocale ensemble La
Compagnietta oorspronkelijk 12 februari 2006 zou geven, maar dat
geannuleerd werd in verband met ziekte van een der zangeressen,
deze keer wel doorgang zou kunnen vinden. Echter, op het moment
van dit schrijven kregen we bericht dat dit gezelschap om dezelfde
reden van optredens moet afzien.
Dit evenement zou het eerste zijn van Het Historisch Genootschap
Lochem Laren Barchem en De Elf Marken samen. Het is de bedoeling jaarlijks gezamenlijk een middag of avond voor beide verenigingen te houden; deze keer is de organisatie in handen van Het
Historisch Genootschap.
De reservering van de kerk houden we nog even aan en Het
Historisch Genootschap probeert een andere invulling aan deze
middag te geven. Als men hierin slaagt zult u via de plaatselijke
pers geïnformeerd worden.
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Harfsen: Zaal Buitenlust, donderdag 1 maart 2007
De journalist Arend Heideman uit Gelselaar houdt een beeldverhaal over Bentheimer waterputten. Dit vergeten monument moet
volgens hem beter worden beschermd. Om hieraan bij te dragen
publiceerde hij in 2005 een boek over dit waardevolle cultuurgoed,
dat nog voorkomt in het gebied tussen Winterswijk en
Schoonebeek, met de gemeente Lochem als westelijke grens. De
publicatie van het boek heeft in elk geval al geleid tot een flinke
toename van de belangstelling voor oude waterputten.
Heideman, die werkt voor dagblad de Stentor (waar mede door hem
de wekelijkse pagina Langs Berkel en IJssel is ingevoerd), vond op
een maandenlange speurtocht door Twente en aangrenzende gebieden nog meer dan 200 putten van Bentheimer zandsteen. Het
materiaal hiervoor kwam uit de omgeving van Bentheim in
Duitsland, net over de grens bij Oldenzaal. Het is ook in Nederland
eeuwenlang gebruikt als bouwmateriaal en voor andere doeleinden, zoals doopvonten.
Aan de hand van jaartallen ontdekte Heideman dat de oudste
Bentheimer putten veel ouder zijn dan tot dan toe altijd werd
gedacht. De oudste dateren niet uit de achttiende eeuw, maar uit de
zestiende eeuw. Hij vond meer dan zestig jaartallen, waaronder
1575 en 1579 (in Gelselaar), 1609 (in Neede) en 1697 (in Rekken).
Door de komst van de waterleiding in de twintigste eeuw verloren
de putten hun functie.
Aanvang: 20.00 uur.
Gorssel: HCR De Roskam, dinsdag 27 maart 2007
Na onze ledenvergadering zal de heer Godfried Nijs een presentatie verzorgen aan de hand van ‘lichtbeelden’ over de Tachtigjarige
Oorlog en specifiek over wat zich in 1627 rond de insluitinglinie
rondom de vesting Groenlo heeft afgespeeld en over de rol van stadhouder Frederik Hendrik daarbij.
In de droge zomer van 2003 zijn tijdens het maken van luchtfoto's
zichtbare aanwijzingen gevonden over de situering van deze linie.
De onderzoekingen die hierna volgden leverden weer veel informatie op. De heer Nijs was hier nauw bij betrokken en kan er boeiend
over vertellen. Van harte aanbevolen!
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur, aansluitend zal de lezing om
20.00 uur beginnen.
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Festival Gelderland 1900-2000
In het kader van dit evenement (zie de mededeling hierover in Ons
Markenboek van mei 2006) is een boek uitgegeven waarin honderden bekende en onbekende gebeurtenissen uit de vorige eeuw zijn
vastgelegd. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Bechtle. De
prijs is inclusief een dvd € 39,95.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
30 december 2006 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).

HET TRAMHUISJE
W.J. Holtslag
Als u dit in november leest, is het lot van het tramhuisje hoogstwaarschijnlijk definitief beslist en kunnen we eindelijk actief aan
het werk, of … moet er een punt gezet worden achter ons streven
om het tramhuisje voor Gorssel en voor De Elf Marken te behouden.
We hebben Woningbouwstichting Spectrum Wonen bereid gevonden Het Tramhuisje in eigendom te nemen, te restaureren en aan
te passen voor De Elf Marken en het daarna aan ons voor een haalbaar bedrag te verhuren. Ook de jaarlijkse exploitatie voor onze
vereniging is dan sluitend. Uiteraard stelt Spectrum Wonen
bepaalde voorwaarden, waarbij de Provincie en het Plattelandshuis
hun volledige financiële medewerking al toegezegd hebben. Hoewel
dit om forse bedragen gaat, is er een tekort waarvoor nog een oplossing gezocht moet worden.
Dit is in een gesprek met de nieuwe wethouder op tafel gelegd.
In de hoop dat alle tijd, energie en gemaakte kosten (in hoofdzaak
door de oude gemeente Gorssel betaald) voor behoud van het
Tramhuisje niet voor niets zijn besteed, wachten we in spanning
het eindresultaat af.
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR KRANENBURG
H.F. Bruil
Op zaterdagmiddag 5 augustus 2006 hebben we met 23 leden een
bezoek gebracht aan het Museum voor Heiligenbeelden in de
Antoniuskerk in Kranenburg bij Vorden. We werden ontvangen
door de heer Harrie van Rijn, die ons op zeer onderhoudende wijze
vertelde over het ontstaan van dit bijzondere museum.
Deze neogotische kerk, in 1860 gebouwd door de beroemde architect P.J.H. Cuypers, werd in 1999 onttrokken aan de reguliere erediensten - de enige diensten die er nu nog gehouden mogen worden
zijn trouwdiensten.
In 1999 leek het een hopeloze zaak: de stijlvolle kerk dreigde te
worden gesloopt en zo zou een markant gebouw in het kerkdorp
Kranenburg verdwijnen. Met een lege schatkist, maar met veel
enthousiasme ging een groep vrijwilligers aan het werk. Het bleek
dat het idee om hier een museum te stichten waar beelden van heiligen welkom waren, veel mensen aansprak. Van kloosters en ook
van veel particulieren werden beelden in bruikleen of als schenking
ontvangen. Tevens meldden zich ruim vijfhonderd donateurs aan.
De verzameling die men inmiddels heeft opgebouwd wordt
omschreven als een belangrijk kerkelijk cultureel erfgoed. Vanaf 2e
paasdag is het museum geopend en in december is er jaarlijks een
tentoonstelling van kerststallen uit alle delen van de wereld.
Na de inleiding en het vertonen van een klankbeeld leidde de heer
Van Rijn ons langs de beelden in de kerk en vertelde hij daarbij een
boeiend verhaal.
Namens onze groep bedankte Fenny Woertman onze gastheer voor
deze mooie, leerzame middag en sprak zij haar bewondering uit
voor het mooie resultaat dat men hier in een vijftal jaren tot stand
heeft gebracht.
Onder het genot van een drankje op het terras aan de overkant van
de weg hebben we nog even gezellig nagepraat.
N.B. Zoals in de bestuursmededelingen vermeld, houdt de heer Van
Rijn op 7 december 2006 een lezing in De Hoofdige Boer in Almen.
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR
'S HERTOGENBOSCH
J. en G. Heijenk
Op dinsdag 12 september 2006 vertrokken we op tijd vanaf het
gemeentehuis in Gorssel voor ons jaarlijkse uitstapje met De Elf
Marken. De mist was aan het optrekken. Nog een dunne sluier hing
boven de IJssel toen we die over gingen, het beloofde een prachtige
warme dag te worden. Chauffeur Aad maakte ons op dingen attent
waar we langs reden, een zacht muziekje op de achtergrond en er
heerste een plezierige stemming in de bus.
Zonder veel last van de files arriveerden we precies op tijd in het
Wapen van Rosmalen, waar de Bossche bollen al op ons lagen te
wachten en waar in vlot tempo twee keer koffie werd geserveerd.
Heerlijk zo'n streekproduct, maar wel groot en machtig.
Toen op naar Den Bosch. Helaas waren daar omleidingen vanwege
asfalteringswerkzaamheden, waardoor we erg laat bij de boten
waren. Wel konden we direct instappen. Wij zaten in de eerste boot
met dertien personen plus de schipper. Wat een ervaring om onder
een stad te varen, wat een rust en stilte!
Al twintig jaar worden deze vaartochten over de Binnendieze
gemaakt. De organisatie van onderhoud boten, kaartverkoop, enzovoort wordt met vrijwilligers gedaan. Onze schipper vertelde
enthousiast over het ontstaan van de historische bijzonderheden.
Het is zelfs mogelijk om je als bruidspaar met de boot naar het
gemeentehuis te laten vervoeren, omdat je via een trap naast het
gemeentehuis op de begane grond uitkomt. Wat een handenarbeid is
er verricht om al die muren te onderhouden en die bogen te metselen.
Na die tocht was het tijd om naar restaurant Christoffel te lopen,
waar ons de lunch wachtte. Deze was uitstekend verzorgd en smaakte heerlijk. Het werd tijd om op te stappen, nadat iedereen de consumptie had betaald. Het was een flinke wandeling, bij het warme
zonnetje, naar de Sint Jan. Daar aangekomen mochten we in groepen van twintig personen naar binnen, waar gidsen (ook vrijwilligers) ons rondleidden en van de geschiedenis van de kerk en verschillende onderdelen vertelden. Prachtige gebrandschilderde
ramen, een massief koperen doopvont en meerdere kapellen, waar
men een kaarsje kon kopen en aansteken en er in stilte mediteren
of bidden.
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Een groot orgel met een klok bovenin. Ook dit orgel is gerestaureerd
en heeft zo'n tweeduizend pijpen, minder dan in het oorspronkelijke
orgel. Als je een paar treetjes opging kon je een kijkje nemen achter
het hoofdaltaar, met op de vloer een prachtig rood tapijt met lelies
erin. Eigenlijk moet je er minstens een hele dag voor nemen om van
raam naar raam te gaan, wat alleen al daarin verbeeld is! Ook de
altaarstukken zijn extra aandacht waard, maar voor ons was het
uur om en buitengekomen overviel ons het zonlicht en de warmte.
'Over anderhalf uur bij de bus zijn', dus konden we gaan doen wat
we ons voorgenomen hadden. Naar het museum van de schilderfamilie Slager, naar C&A om te kijken of te kopen, of weer terug de
kerk in?
Precies op tijd kon de bus vertrekken, al kwamen op het nippertje
nog vier 'verdwaalde' mensen hijgend binnen. Nu ging het in een
ruk door naar huis, ook nu weer weinig hinder van files. De snoeptrommel ging voor de tweede keer rond, waar al niet aan gedacht
wordt om het zo gezellig mogelijk te maken. Mevrouw Holtslag, onze
voorzitter, bedankte de commissie voor het vele werk en het mooie
resultaat ervan. “Volgend jaar maar weer!” Ze maakte ons nog
attent op de snuffelmarkten in Almen en Lochem. Bijna aan het
einde van de reis bedankte mevrouw Woertman de chauffeur voor
zijn goede rijstijl en hulpvaardigheid.
Hiermee was weer een geslaagde reis ten einde gekomen en moe,
maar voldaan kwamen wij weer thuis.

Tijdens de tocht over de Binnendieze voeren we onder ontelbare huizen door
Foto: H.F. Bruil

Het altaar met een prachtig drieluik in de kathedraal Sint Jan

foto: H.F. Bruil
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OPENBAAR VERVOER IN VROEGER TIJDEN
H.F. Bruil
Met een groepje leden zijn we in het afgelopen voorjaar gestart om
een grote hoeveelheid informatie in ons archief te ordenen, daarmee zijn we nog lang niet klaar. Tijdens dit werk stuitte ik op een
krantenartikel over de Z.E.G.O. dat de moeite waard is om in Ons
Markenboek te publiceren. Hier komt nog bij dat onlangs een dvd
'De GTW, langs tram en rail in de Achterhoek' is uitgebracht met
onder andere beelden van de openingsrit op het traject ZutphenDeventer van de Stoomtram Maatschappij Zutphen-Emmerik.*
De Geldersche Tramweg Maatschappij nam op 21 september 1941
de Z.E.G.O. over. De remise/garage en de woning van de garagechef
Dries Postma van deze busmaatschappij zijn nog altijd herkenbaar
terug te vinden op het terrein van caravanhandel Berkenbosch; in
1981 kocht de heer J. Berkenbosch het gehele complex van de GTW.
Oudere Eefdenaren gebruiken nog steeds de term 'bie de Z.E.G.O.'
als men een plaats in deze buurt wil aanduiden.
Als we het over de Z.E.G.O. hebben valt daarmee nauw samen de
naam van de eigenaar/directeur B.H.J. Bruil (voorzover bekend
geen familie van de schrijver), hij woonde tegenover de Z.E.G.O., nu
Zutphenseweg 45. Berend Hendrik Jan Bruil, geboren op 19 juli
1890 te Wisch en overleden op 5 februari 1968 te Eefde, trouwde op
20 juli 1918 met Johanna Koerselman, geboren op 13 juli 1893 te
Zutphen en overleden op 5 juni 1968 te Eefde. Zijn ouders waren
Gerrit Jan Bruil, geboren op 14 oktober 1865 te Gendringen, voerman, op 3 oktober 1889 te Wisch gehuwd met Johanna Everdina
Kolenbrander, geboren te Wisch in 1866.
Ik heb niet kunnen achterhalen in welke krant het bewuste artikel
heeft gestaan, mogelijk het Zutphens Dagblad, ook is de schrijver
onbekend. Hierna laat ik de journalist aan het woord, met hier en
daar een kleine aanpassing:

De achtenveertig beslissende uren van B.H.J. Bruil
De achtenveertig uren, die beslissend zijn geweest voor het leven
van de heer B.H.J. Bruil te Eefde, vielen op 4 en 5 april 1922. Vóór
deze gedenkwaardige dagen zou hij bakker geworden zijn, maar de
dokter vond het beter dat hij ander werk zocht, Bruil woonde toen
in Voorst. Hij placht op een knetterende motor rond te rijden en zo
kwam hij dikwijls bij Gerrit Weenink, een rentenierend timmerman, die niets liever deed dan schroeven los en vast draaien aan de
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auto's en motoren van die dagen. Deze Gerrit Weenink had weer
een vriend, die Keekstra heette en in Apeldoorn woonde, hij was
rayon-directeur van de AMOVAM, een maatschappij die na de
Eerste Wereldoorlog met tweedehands Duitse wagens - dumpgoed
zouden wij zeggen - allerlei vracht- en autobusdiensten in ons land
exploiteerde.
Omdat Bruil ook zo graag aan auto's prutste, kwam hij daar in
dienst. Hij moest een vrachtauto rijden tussen Apeldoorn en
Arnhem en zondags bracht bij met een hoge dubbeldekker uitgaand
publiek van Apeldoorn naar de Julianatoren.

Bus wilde wel, mensen niet
De AMOVAM had echter ook diensten op het traject ZutphenWarnsveld en Zutphen-Eefde-Gorssel, later uitgebreid tot
Deventer. Deze diensten liepen bar slecht. De AMOVAM wilde wel,
maar de mensen niet. Naar deze lijn werd Bruil overgeplaatst, als
monteur en zonodig ook als chauffeur.
Aan de tweedehands wagens mankeerde nog wel eens iets. Op een
maandagmorgen wilde Bruil in Eefde linksaf slaan, de Schoolstraat
in, maar de bus bleef rechtdoor rijden, hoe hij ook aan het stuurwiel
rukte en mierde. Eén wiel liep parmantig voor de bus uit, het kwam
terecht in de heg bij Brummelman de bakker. Dat was het voorlopig einde van de ochtenddienst, want het duurde een week voor
men de bus weer in orde had.
Nu wilde het noodlot dat elke maandagmorgen jhr. Maas
Geesteranus bij Rustoord in Eefde opstapte om naar Brussel te reizen. De volgende week maandag stond hij er weer. “Rijd je nog maar
om de veertien dagen?” mopperde hij. De jonker beweerde dat hij de
hele week op de hoek had staan wachten. Hij diende prompt een eis
tot schadevergoeding in.
Met zulke mopperende passagiers ging het AMOVAM niet voor de
wind. Er moest geld bij. De maatschappij vroeg subsidie aan de
gemeenten Zutphen, Gorssel en Deventer. Maar de drie gemeenten
hadden er geen cent voor over. Deze gemeentelijke weigering is
beslissend geweest voor de toekomst van de heer B.H.J. Bruil.

Laat die boeren lopen
Op 4 april 1922, 's middags om een uur, stopte Bruil met zijn AMOVAM-bus bij het station te Zutphen. Het was weer een rit geweest
zonder passagiers.
Nu stapte een heer de bus binnen, dat was de directeur van de
AMOVAM. “Heb je het gehoord?” riep hij, “die boeren willen geen
subsidie betalen! Onmiddellijk stoppen met die busdienst. Laat ze
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maar lopen”. Bruil sputterde. Die ochtend had hij een paar mensen
naar de trein gebracht en die moesten 's avonds toch weer naar
huis. Na veel gepraat kon hij toestemming krijgen de dienst voort
te zetten tot 's avonds zes uur, maar dan was het ook definitief uit.
Waren de treinreizigers voor zes uur niet terug, dan moesten ze
maar naar huis wandelen.
Daarmee waren de achtenveertig beslissende uren in het leven van
de heer Bruil aangebroken. In deze uren ging hij twee dingen doen:
samen met anderen het materiaal van de AMOVAM naar
Rotterdam brengen en samen met zijn vrouw een nieuwe busdienst
op touw zetten.

Zo onneuzel
Op 4 april 1922, 's avonds om zes uur eindigde de autobusdienst
Zutphen-Eefde-Gorssel-Deventer van de AMOVAM. De heer Bruil
haalde het contactsleuteltje uit z'n bus en repte zich naar zijn
woonplaats Voorst. Zijn kapitaal bestond op dat ogenblik uit zevenhonderdvijftig gulden. Met dit bedrag kocht hij nog dezelfde avond
de auto van zijn vriend Gerrit Weenink, rentenierend timmerman
en amateur monteur. “Zo onneuzel was ik toen nog”, zegt hij. Want
het was veel geld.
Hij begon meteen de auto uit elkaar te halen. Maar voor het licht
werd was hij weer in Gorssel om het materiaal van de AMOVAM
weg te brengen.

Zonderlinge karavaan
De wagens van de opgeheven AMOVAM-dienst vertrokken op
5 april 1922 om half vier in de nacht uit Gorssel naar de centrale
garage in Rotterdam. Het was een zonderlinge karavaan. Albert
Klein Nagelvoort, oud-conducteur van de paardentram, had enige
kabels meegebracht. Bruil reed voorop. Er waren drie bussen aan
elkaar gekoppeld want dat spaarde benzine die toen tweeënhalve
cent per liter kostte. Bertus Vlaswinkel uit Zutphen, die een personenauto had, werd bereid gevonden om de achterhoede te vormen.
Je wist nooit wat er onderweg kon gebeuren, en het zou 's avonds
wel te laat worden om nog met de trein terug te reizen. Ook Arend
Dormalen, een zwager van Vlaswinkel, ging mee.
Zo sukkelden ze weg. Toen men bij Amersfoort zonder ongelukken
de berg op was gereden, besloten de mannen een kop koffie te gaan
drinken. Het transport stopte, iedereen stapte uit. Behalve Arend
Dormalen, want die lag in een hoek van de cabine 'dood'.
Geschrokken trokken de anderen het 'lijk' uit de wagen, daarbij
ontdekten ze dat zijn hart nog klopte. Het was alleen maar kool-
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monoxidevergiftiging. Op de berm kwam hij bijkennis. Toen de koffie op was bleek het slachtoffer bij machte om mee te rijden.
In Woerden moest men met een haakse bocht een brug op. Aan het
hoofd van het transport reed Bruil in een wijde boog de oprit op,
maar plotseling klonk er een slag. De motor sloeg af, Bruil keek om
en (citaat Bruil) “Albert Klein Nagelvoort, de olde conducteur van
de peerdetram, zat met zien hele kazematjen boven in 'n knotwilg.
Ik zeg: Wat maak ie toch keerl? Hee kek mien an met zukke waterige eugskes. Toe zegge: wi'j ook wat hebben? En hee zwaaiden met
de flesse. Albert was zo zat as 'n oele”.
We hebben hem toen maar achterin de wagen gegooid, zegt Bruil.
Arend Doormalen, die nu weer helemaal levend was, moest het verder doen. Maar de wagen zat aan de voorkant vol deuken en blutsen.
Ergens in de polder zakte Bruil nog met zijn achterwiel door een
duikertje, zodat de wagen moest worden uitgegraven. Maar verder
ging alles voorspoedig, zodat men in de schemering de binnenplaats
van de AMOVAM opreed. “Hoe komt dat?” vroeg de directeur, verbluft naar de gedeukte bus wijzend. “Neem hem maar niet kwalijk
meneer, hij is zo dronken als een Maleier”, zei Bruil.
De directeur schudde het hoofd toen hij hoorde dat Bruil voor eigen
rekening de busdienst wilde voortzetten. “Met die boeren is geen
land te bezeilen”, zei hij, “ik hoop dat 't je goed gaat, maar ik weet
wel zeker van niet”. Maar ten afscheid kreeg Bruil vijf nieuwe banden. Dat was een buitenkansje, want de banden aan de wagen van
Gerrit Weenink, de knutselende timmerman, waren versleten tot
op het canvas.
Zo aanvaardde men de terugtocht in de wagen van Bertus
Vlaswinkel, een open vierpersoons Chenard & Walker. Het was hetzelfde model als waarmee Bruil de volgende morgen zijn busdienst
wilde beginnen. Vlaswinkel had een dekzeil meegebracht, daaronder gingen ze liggen slapen, terwijl ze het stuur aan Bruil overlieten. Aan de achterkant brandde een petroleumlampje, bij wijze van
achterlicht. Op de treeplank stond een soort van koperen koffiepot.
Dat was het carbidapparaat voor de koplampen.
Bij Millingen kreeg Bruil zo'n slaap, dat hij een van de anderen
achter 't stuur wilde hebben. Maar die gaven er de voorkeur aan
verder te dutten. Zo reed hij half dommelend naar Voorst. Bij de
Huttendiek schrok iedereen wakker door een geweldige knal. Bruil
remde onmiddellijk in de veronderstelling dat hij tegen een boom
was gereden. Maar dat was niet zo, de carbidmachine was alleen
maar uit elkaar gesprongen. Men heeft daarop het petroleumachterlicht aan de voorkant van de wagen vastgemaakt. In het dorp
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Voorst stapte Bruil uit, voor hem begon de tweede helft van de
beslissende achtenveertig uren.

Schortegoed en celluloid
De beginnende directeur-eigenaar van een autobusdienst behoort
niet aan slapen te denken, ook niet nadat hij twee dagen en een
nacht onafgebroken in touw is geweest. In de nacht van 5 op 6 april
wierp de heer Bruil zich samen met zijn vrouw op de open vierpersoons Chenard & Walker van f 750,- en maakte er een autobus van.
Per slot van zaken kan men als autobusonderneming zijn mensen
niet in een open vierpersoonswagen vervoeren. De verbouwing van
de wagen duurde één nacht. Van boven werd de auto dichtgemaakt
met behulp van een linnen kap met beugels. Voor de zijkanten was
bij Wilten in Zutphen een paar meter blauw schortegoed gekocht.
Omdat men de passagiers niet gedurende de rit uitsluitend tegen
blauw schortegoed aan kan laten kijken, naaide mevrouw Bruil er
die nacht een paar stukken celluloid tussen. Dat waren de ramen
van de vierpersoonsbus.
De volgende ochtend startte Bruil zijn nieuwe busdienst op het traject Zutphen-Eefde-Gorssel. De dienst heette Z.E.G.O. en dat betekende Zutphen, Eefde, Gorssel en Omgekeerd. De dienst van
Gorssel op Deventer durfde hij niet aan.

Boegbeeld van de Z.E.G.O.
Met de opening van de Z.E.G.O.-busdienst waren de achtenveertig
beslissende uren in het leven van de heer Bruil voorbij. De mensen,
die een dag zonder verbinding hadden gezeten, waren opgetogen.
Soms was er wel ruimtegebrek. Er waren zoveel vaste klanten, dat
men ruimte tekort kwam als er eens iemand anders naar Zutphen
wilde. Daar had je bijvoorbeeld meelhandelaar H. Kuiper van Silvia
(Zutphenseweg 48), mevrouw De Bouvée van de Staatsloterij uit
Gorssel (Joppelaan 3) en zuster Schregardus, de beide dochters van
Plant, de muziekmeester, die bij mr. Dijkstra op kantoor waren en
mevrouw Van de Heuvel, allemaal vaste klanten. Veel makke schapen gingen in een hok, maar als daar iets bij kwam ging het toch
niet meer.
De heer Kuiper van Silvia was de eerste die trouwhartig voor ruimte zorgde. Hij ging achterwaarts op het opstapje zitten als er een
’losse’ klant langs de weg stond. Kwam er nog een bij, dan maakte
mevrouw De Bouvée ruimte. Ook zij ging in de deur zitten, met de
benen op de treeplank. Dan was de wagen al zo zwaar beladen dat
de banden begonnen te dampen.
Maar nu stonden in Eefde de dames Plant klaar om naar Zutphen
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te reizen. Geen nood, zij zetten zich tevreden op de spatschermen.
Was het een erg drukke dag, dan stapte ook mevrouw Van de
Heuvel uit. Haar vaste plaats was op de motorkap, waar ze als een
ruiter te paard zat, met aan elke kant een been.
Het gebeurde nogal eens dat het druk was en tweemaal is er een
deuk in de motorkap gekomen door het gewicht van mevrouw Van
de Heuvel. De heer Bruil besloot daarop zijn onderneming uit te
breiden. Hij versterkte de motorkap, zodat die geen deuken meer
opliep als mevrouw Van de Heuvel dienst deed als boegbeeld van de
Z.E.G.O.

Vrouw Weyenberg en de witkwast
In nog geen maand tijd bleek duidelijk dat een vierpersoons automobiel de passagiers niet kon bevatten. In de nacht van 6 mei 1922
begaf de heer Bruil zich met zijn wagen naar de timmerman Simon
Weyenberg in de Hoven in Zutphen. Gezamenlijk zaagden zij de
auto dwars doormidden, en zetten er een balk van een meter tussen. Daarmee was de bus een meter langer geworden. De hele boel
werd bruin geschilderd, en voortaan noemden de dames hem de 'cacaobus'. De bus had een capaciteit van vijftien personen.
De vrouw van de timmerman vond dat de binnenkant ook moest
worden geverfd. Bruil voelde daar voor, maar het kon niet, de passagiers zouden de volgende ochtend aan de banken vastkleven.
Die nacht om een uur of twee was het koffietijd bij de vrouw van
Simon Weyenberg. Het stonk verschrikkelijk in het keukentje; “dat
is de verf voor de binnenkant”, zei de timmermansvrouw. Bruil
wilde het er niet op hebben, uit vrees voor het débacle van de vastgeplakte passagiers. Maar Simon Weyenberg zei dat hij de hele carrosserie cadeau zou krijgen als de verf 's morgens niet droog was.
Toen begon de vrouw van de timmerman te verven, met een grote
witkwast en zonder plamuur. Een half uur later was alles droog, ze
had lijm door de verf gekookt.

De ”Cacaobus”, een afbeelding
uit het Deventer Dagblad van
5 april 1932
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Geld toe
Sinds de oprichting is de Z.E.G.O. voorspoedig blijven groeien. Op
10 juni 1922 kwam Herman Timmer als eerste chauffeur in dienst.
In juni 1923 waren er al drie nieuwe bussen. Ondertussen was er
een Z.E.G.O.-vereniging opgericht, want het bedrijf was zo groot
geworden dat één man het niet meer kon financieren.
Zo is het doorgegaan. Op 7 november 1932 werd de dienst op het
traject Gorssel-Deventer geopend, zeer tegen de zin van Bruil, die
er geen brood in zag. Hij had dat goed bekeken. Het heeft precies
een half jaar en een dag geduurd voor de eerste passagier uit
Gorssel meereed. Dat was de vrouw van Bruggeman, de veerbaas,
en zij kreeg een rijksdaalder toe als ze wilde meerijden. Nog enkele keren moesten passagiers worden omgekocht totdat men in
Gorssel ontdekte dat de bus toch wel gemakkelijk was.**

Edelachtbaar débacle
In augustus 1931 werd de eerste grote bus in gebruik genomen, een
Miesse voor 32 passagiers. De andere bussen konden maar dertien
passagiers vervoeren.
Bruil was op die nieuwe bus zo trots, dat hij de raadsleden van
Zutphen, Gorssel en Deventer uitnodigde voor een ritje. In jacquet
en met hoge hoeden dronken zij bij Wely in Deventer (de
Leeuwenbrug) een glaasje wijn en bij de Drie Schimmels in Voorst
een kopje thee.
Dit laatste hadden zij niet moeten doen. Toen iedereen met zijn
hoge hoed weer in de nieuwe bus zat, weigerde die een kik te geven.
Met een rood hoofd draaide Bruil aan alle knopjes die hij kon bereiken, maar de bus zweeg. Hij had hem op het contact laten staan, de
accu was leeg.
Gelukkig kwam Barmentloo er aan met een bomenwagen, waar een
grote Bels voor liep. Voor een gulden was die bereid zijn paard voor
de nieuwe bus te spannen. Het dier rukte en rukte en eindelijk
sloeg de motor aan. Dat is de grootste schande in de Z.E.G.O.geschiedenis geweest. Bruil krijgt nog steeds tranen in de ogen van
het lachen als hij het vertelt.

Einde in de oorlog
In 1939 bestond het wagenpark van de Z.E.G.O. uit zesentwintig
bussen. De regering vorderde er vier van tijdens de mobilisatie en
de Duitsers namen de rest mee. Twee daarvan zijn teruggevonden
bij Duinkerken, een derde lag bij Barneveld in een sloot en een vierde kwam uit Duitsland opdagen.
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Van de achter de heer en mevrouw Bruil staande personen is v.l.n.r. gerekend de
eerste persoon mogelijk Gerrit ten Have, de tweede is Herman Timmer en de
zesde is mogelijk de heer Kuit. Als een van de lezers de namen kan aanvullen dan
horen wij dit graag
foto: Brincker Zutphen

Een Miesse-bus uit 1931, de naam ”ZEGO” staat aangegeven boven de voorruit.
De naam van de chauffeur is niet bekend. Deze foto is evenals die van de bus met
de ”Geschiedenis van een Gelders Streekvervoerbedrijf”; uitgegeven bij het jubileum 70 jaar Geldersche Tramweg-maatschappij op 27 juni 1951
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Met veel moeite kreeg men het bedrijf op gang met behulp van
houtgasgeneratoren. De centralisatie van de autobusdiensten ging
ondertussen door. Op 1 september 1941 nam de GTW de Z.E.G.O.
over, en dat betekende het einde van de busonderneming, die met
een vierpersoons bus was begonnen.
De heer Bruil bleef bij de Gelderse Tramwegen tot 1946. Nu is hij
directeur van een trailerbouwbedrijf. Dat schijnt hij in zijn vrije tijd
te doen, want zijn dagtaak bestaat uit het vervullen van allerlei
functies in verenigingen en instellingen. Hij heeft een dozijn van
zulke baantjes. En bovendien is hij een levend stuk vervoersgeschiedenis uit de omgeving van Zutphen.

Deze Ford-bus uit 1937 is hier voorzien van een antracietgasgenerator,
zoals gedurende WO II gebruikelijk was

Tot zover het krantenartikel. Met de humoristische toon zal misschien hier en daar de waarheid wel enig geweld zijn aangedaan
(zie ook de opmerking aan het eind van mijn artikel), maar het
geeft een goed beeld uit de tijd van de pioniers op het gebied van
het busvervoer.
Bij het tienjarig jubileum van de Z.E.G.O. in 1932, heeft het
Deventer Dagblad van dinsdag 5 april 1932 een interview met de
heer Bruil geplaatst. De reden om aan dit jubileum aandacht te
schenken was dat in een zo korte tijdspanne het busvervoer een
enorme ontwikkeling had doorgemaakt. Citaat: 'Het feit op zich zou
zoo bijzonder niet zijn, ware het niet, dat dit jubileum een vak
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betreft, waarin tien jaren geleden nog zoo goed als geen practische
ervaring bestond, terwijl niemand toen kon zeggen wat er terecht
zou komen van de 'wilde haren', die destijds groeiden op en aan de
busonderneming-in-opkomst. Het is nu alles met de bussen alweer
zoo gewoon en geregeld, maar toen…'
Hoe groot de groei was blijkt uit de cijfers die genoemd worden:
1922-12.641 personen, 1923-31.943 personen, 1926-127.790 personen en in 1931 werden er 249.380 reizigers vervoerd.
In het interview geeft Bruil blijk van zijn vooruitstrevendheid, hij
praat daarin al over een halfuursdienst tussen Deventer en
Zutphen.
Uit het geheel blijkt dat er in een tiental jaren na de opheffing in
1919 door beheerder Langholz van de paardentram vanaf de
Wijnhuistoren in Zutphen (gestart in 1889) tot voorbij hotel
Rustoord in Eefde op het gebied van openbaar vervoer een enorme
ontwikkeling is geweest.
* De dvd is uitgegeven door de Groenendal Video Groep te
Castricum in het kader van de reeks Sporen van het Verleden, info:
www.groenendalvideogroep.nl.
** Het is vreemd om te lezen dat er zich voor de ritten naar
Zutphen wèl en voor die naar Deventer geen passagiers meldden.
Of dit stukje tekst de waarheid vertelt is de vraag, want het interview dat aan het eind van mijn artikel wordt aangehaald vermeldt
dat Bruil in 1927 concessie had gevraagd voor de rit GorsselDeventer en die ook was gestart. Citaat: 'Op 28 Maart 1928 kwam
er beslissing van de Kroon: geweigerd. Toen ging er een telegram
van Bruil naar de minister met verzoek te mogen rijden tot 1 Mei
van dat jaar. Na een conferentie daarover is dat toegestaan. “Maar
in mijn angst”, zei Bruil, “had ik al een overeenkomst gesloten met
Hein Hardon (van busonderneming Salland uit Deventer), om over
Voorst te gaan rijden van Zutphen op Deventer, wat ik van 1 Mei
tot 1 October 1928 heb gedaan. Het was een geweldige financiële
strop. Later is de concessie voor Gorssel-Deventer toch aan mij toegewezen: begin Maart 1929, onder bepaalde condities. Op den tweeden dag, dat ik weer volledig reed van Zutphen over Gorssel naar
Deventer had ik hetzelfde aantal passagiers op de lijn als in 1927”'.
Mogen we hieruit de conclusie trekken dat de tramverbinding
Deventer-Gorssel-Zutphen, die in oktober 1926 gestart was, geen
grote concurrent was van de busverbinding?
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GEVELSTENEN (20)
Werkgroep genealogie
Als u nu een wandeling maakt in de Hoofdstraat van Gorssel zal
het - vooral voor oudere Gorsselnaren - opvallen dat er in het
straatbeeld veel is veranderd. Vooral het winkelgedeelte heeft veel
veranderingen ondergaan. Veel oude voorgevels en etalages zijn in
de loop van de tijd onherkenbaar vernieuwd. Is dat aan de achterkant ook het geval? Laten we eens een kijkje nemen bij de huidige
zaak van Boertie Optiek.
Voorheen was dit de drogisterij, optiek- en fotozaak van de familie
Loois. Het was een huis met een deel en waarschijnlijk ook nog veestallen. De contouren van de achterdeuren zijn nog herkenbaar. Op
een recente foto is nog duidelijk te zien hoe het is gebouwd. Boven
de contouren, in de gemetselde sluitsteen van de boog staat het
jaartal 1836. Laten we op zoek gaan naar wat hierover bekend is.

De sluitsteen met het jaartal 1836

In 1836 liet Philippus Dommerholt, toen zestig jaar, nieuwbouw
verrichten op een stukje grond dat kadastraal bekend stond als sectie C, nr. 371. Het was eigendom van de kerk in Gorssel.
De familie Ph. Dommerholt was ook de eerste bewoner van het
nieuwe huis, dat de naam kreeg De Nieuwe Roskam. Om onbekende redenen werd het ook wel Weltevreden genoemd.
De naam De Nieuwe Roskam was niet zomaar gekozen; vanaf 18361840 was het pand zonder nummer. Van 1840 - 1870 had het pand
De Nieuwe Roskam huisnummer 6. Later kreeg het pand twee
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nummers: 6 en 62. De nummering is meerdere malen veranderd tot
het jaar 1951, het jaar van invoering van straatnamen. Toen werd
het respectievelijk Hoofdstraat 32 en 34. Dat is tot op heden zo
gebleven.
Nummer 32 is nu in gebruik bij M.J. Diekman (Boertie Optiek) en
nummer 34 is nu café De Gulden Gorsselaer.

Situatie in de jaren zestig

Huidige situatie
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Hierna volgt een korte beschrijving van de levensloop van
Philippus Dommerholt van doop tot overlijden.
Philippus Dommerholt werd op 8 februari 1776 gedoopt in de kerk
te Gorssel. Hij was het zevende kind van de elf kinderen uit het
huwelijk van Zwier Dommerholt en Harmina Philips Roeterdink.
Zij woonden aan de IJssel op het erve Dommerhold aan de
Houtwal. Dit lag tussen de marken van Gorssel en Epse-Dommer.
Het was een oude losplaats van zand, grind, riet en turf. Het herinnert aan de tijd dat daar hout uit de bossen van Gorssel werd ingeladen.
Van Philippus' jeugdjaren is niet veel bekend. Hij heeft wel de
Franse tijd, die veel veranderingen teweeg heeft gebracht, meegemaakt, onder andere de invoering van de Burgerlijke Stand.
Philippus is op de leeftijd van 38 jaar - 20 januari 1814 - gehuwd
met de 21-jarige Maria van der Meij. Zij was de oudste dochter van
de herbergier Jan van der Meij en Hendrika Hassink. Zij woonden
op het erve genaamd De Roskam, in het dorp Gorssel.
Zij gingen bij haar ouders inwonen, dus op De Roskam. Deze inwoning heeft tot 1836 geduurd, wat neerkomt op ruim twintig jaar.
Philippus Dommerholt heeft daar niet stil gezeten, want zijn gezin
werd uitgebreid met zeven kinderen: zoon Zwier, geboren op 5 juni
1814; zoon Hendrik Jan, geboren op 4 augustus 1816; dochter
Harmken, geboren op 1 oktober 1818; zoon Hendrik Willem, geboren op 13 augustus 1822; zoon Harmen, geboren op 31 juli 1826;
dochter Hendrika Cato, geboren op 16 januari 1828 en zoon Jan
Willem, geboren op 28 november 1830.
In verschillende aktes werd Philippus Dommerholt(d) genoemd als
landbouwer, kastelein en ook als koopman. Vandaar: een ondernemend persoon.
In zijn overlijdensakte lezen we 'zonder beroep', maar dat was in
1862. Toen was hij 86 jaar oud. Ook weten we dat hij de laatste
jaren van zijn leven in de kom van het dorp heeft gewoond: namelijk op nummer 9b. Zijn vrouw overleed in 1868.
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Ansichtkaart met poststempel 18 juli 1902. Rechts zien we het boerderijtje waar
Philippus Dommerholt is overleden. Dit huis stond in Gorssel waar nu de
Hoofdstraat eindigt en aansluit op de rondweg/Deventerweg. De foto staat in het
boekje Gorssel in oude ansichten deel 2

Door een vroegere brand in de kosterij (in 1764) waren de aantekeningen
omtrent begrafenissen verloren gegaan, vandaar dat ten tijde van het
huwelijk van Philippus Dommerholt met Maria van der Meij onderstaande getuigenverklaring werd opgesteld:
Documenten rakende het huwelijk van Philippus Dommerholt en Maria
van de Mei, voltrokken den 20 - Januarij 1814
Verklaring bij de Huwelijksakte van het jaar 1814 aktenummer 1. 3e blad
Voor mr. Jacob Joan Schluiter, openbaar notaris van het arrondissement
Zutphen, departement van den BovenIJssel residerend te Zutphen en in
tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede ondertekend getuigen en
compareerden Garrit Dijkerman en Jannes Muilman, beide landbouwers
en beide wonende in de gemeente van Gorssel, kanton Warnsveld.
Dewelke verklaarden voor de opregte waarheid en als eene zaak van openbaar bekendheid aan elk en een ze gelijk wien haar aangaan in het jaar
zeventienhonderd vijfennegentig, kort na elkandere op het goed
Dommerholt, onder Gorssel overleden zijn Zwier Dommerholt en
Harmken Roeterinks, in den tijd echtelieden, voorts, dat, voor ruim veertig jaren geleden is gestorven Engbert Dommerholt en een jaar of twaalf
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daarna zijne weduwe Catharina Dommerholt, beide ouders geweest zijnde van gezegden Zwier Dommerholt: - dat Zwier Dommerholt en Harmken
Roeterinks ouders geweest zijn, onder andere ook van Philip Dommerholt,
en dat gevolgelijk grootouders zijn gesegde Engbert Dommerholt en
Catharina Dommerholt: en laatstelijk dat grootouders van moederszijde
van dezelven Philip Dommerholt zijn geweest Philip Roeterink en Teune
Wolferink, respectievelijk overleden, ook onder Gorssel eerste ten jare
seventienhonderdtweeenzeventig. De andere ten jare seventienhonderdvijftig: zeggende de comparanten. De eerste dat hij heeft geassisteerd bij
de begravenis van Swier Dommerholt, Harmken Roeterinks, Engbert
Dommerholt, Catharina Dommerholt en Philip Roeterink, en de tweede
comparant dat hij tegenwoordig geweest de begravenissen van gemelde
Zwier Dommerholt en Harmken Roeterdinks doch dat te Gorssel, sedert
het afbranden der Kosterij, voorgevallen ten jare seventienhonderdvierenzestig, geene aantekeningen van begravene lijken daar zijn gehouden,
immers niet op de respectieve tijden, dat de voorschrevene sterfgevallen
hebben plaats gehad, terwijl de aantekeningen ter des jaar zeventienhonderdvierenzestig voorhanden geweest alle door de brand der Kosterij zijn
verloren geraakt - en verklaarden laatstelijk de comparanten dat zij den
genoemden Philip Dommerholt en zijne familie sedert jaren herwaarts
van nabij gekend hebben - waarvan akte.
Gedaan en gepasseerd te Zutphen ten Kantore der notaris Schluiter, den
zesden Januarij achttienhonderdveertien, in tegenwoordigheid van
Antonie ten Bosch, schoolonderwijzer en Willem Steven Wilten Hz, kastelein, beide wonende te Zutphen, getuigen hiertoe verzocht, dewelke met de
comparanten en den notaris de tegenwoordige, na gedane voorlezing hebben getekend.
A. ten Bosch
W. S. Wilten

G. Dijkerman
S. Muilman
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DE BOUW VAN DE BRUG IN ALMEN
H.F. Bruil
Onlangs kwamen we in het bezit van deze prachtige foto uit 1931
van de werkzaamheden rondom de brug in Almen. We zien de brug
bouwkundig gereed, met de wegaansluitingen is men nog bezig. Het
is goed zichtbaar dat de Dorpsstraat nog doorloopt over de dam tot
aan de noordzijde van het water.
Het vroegere café De Viersprong, de voorloper van De Aanleg, is te
herkennen bij de kruising van de Almenseweg-Scheggertdijk met
de oude weg Dorpsstraat-Kapelweg, het gebouw dat er dwars op
staat is vermoedelijk een werkkeet.
Prachtig is te zien hoe de Bakkersteeg hier bij het Twentekanaal
stopt en aan de noordzijde zien we de weg doorgaan in de richting
van de vroegere Azinkdijk.
Voor het verkeer vanaf de Kapelweg is een omleiding gemaakt,
waardoor men onder de brug door, via de dam in het kanaal, de
Dorpsstraat kan bereiken.
Aan de oostzijde van de brug zijn de graafwerkzaamheden nog
volop gaande, we zien de dragline en het treintje voor de zandafvoer, het voorlopige einde van het kanaal is duidelijk zichtbaar in
de linker bovenhoek van de foto.
Zie overzichtsfoto middenblad
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De bouw van de brug in Almen. (foto: KLM)
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HET STARING INSTITUUT
Interview met H. Aalderink, burgemeester van Bronckhorst
en voorzitter van het Staring Instituut
W. Wijnands

Voorwoord redactiecommissie
In Den Schaorpaol, het kwartaalbericht
van het Staring Instituut (27e jaargang
nr. 3, september 2006) lazen we het onderstaande interview van Wim Wijnands met
Henk Aalderink, burgemeester van
Bronckhorst en voorzitter van het Staring
Instituut. We mogen dit interview integraal plaatsen, waarvoor onze hartelijke
dank.

Henk Aalderink

“Het Staring Instituut gaat een fantastische toekomst tegemoet”
door Wim Wijnands

In de werkkamer van Henk Aalderink hangt een achttiende-eeuws
kleurenetsje van het kasteel te Bronkhorst, dat in 1824 door de
voortvarende progressieve overheid gesloopt werd omdat het lelijk
in de weg stond en restauratie een hoop geld zou gaan kosten. De
dichter Staring heeft zich daar nog behoorlijk kwaad over gemaakt:
Gij muren, die 't geweld van zoo veel storms moest dragen,
Die zoo veel eeuwen bleeft weêrstaan,
Uw eerkroon ligt vertrapt - het vonnis werd geslagen,
En gij zult ondergaan

schreef hij verontwaardigd.
Burgemeester Aalderink is zeer op dat plaatje gesteld, niet alleen
omdat het een mooi stukje prentkunst is, maar ook omdat het een
beetje symboliek in zich heeft. Hij kreeg het bij zijn installatie,
vorig jaar november, en de gulle gevers hebben het bij een antiquair
in Maastricht opgediept. De tastbare herinnering aan Bronkhorsts
roemruchte geschiedenis was dus kennelijk zo'n tweehonderd kilometer weggezakt. Maar bovendien: dat imposante kasteel is zonder
scrupules met de grond gelijk gemaakt. Dat tekent de onverschilligheid waarmee men destijds met z'n cultuurmonumenten
omsprong en het houdt een waarschuwing in voor ons, want ook wij
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willen vandaag de dag nog wel eens een stukje culturele eigenheid
opofferen aan een lucratief uitbreidingswijkje of een handige rondweg. Dat is natuurlijk niet altijd te voorkomen, maar het moet niet
zo zijn dat cultureel erfgoed het eerste is wat moet wijken wanneer
het een beetje lastig is bij de plannenmakerij.

Mooie perspectieven
Toch hoeven wij nu ook weer niet al te somber te zijn over de
belangstelling voor het eigen karakter van de regio. “Het verbaast
me”, zegt Aalderink, “dat er zo enorm veel mensen bezig zijn met
iets van cultuur, van historie. En ik vind het ook vreemd dat dat
voornamelijk oudere mensen zijn, terwijl ik steeds weer merk dat
ook jongelui zich best interesseren voor de geschiedenis van wat ze
om zich heen zien. Ik heb eens zitten uitrekenen dat de vijf vroegere gemeenten die nu samen Bronckhorst vormen, met elkaar 5716
jaar historie hebben. Als nieuwe gemeente moeten we die geschiedenis zorgvuldig bewaren. Ik vind het heel belangrijk dat je het verleden kent om verstandig over de toekomst na te kunnen denken.”
Hij had er dan ook niet veel problemen mee om positief te reageren
op het verzoek om voorzitter van het Staring Instituut te worden.
“De grote uitdaging voor het Staring Instituut is het ontsluiten van
de schat aan materiaal waarover het beschikt. We verkeren nu in
een fase waarin serieus bekeken wordt of we met het streekarchief
in Doetinchem kunnen samengaan. Dat opent zonder twijfel mooie
perspectieven, maar we moeten er wel voor zorgen dat in zo'n
samenwerkingsverband geen afbreuk gedaan wordt aan de specifieke waarde van het Staring Instituut met z'n in aantal beperkte
professionele capaciteit, maar met een enorm groot aantal vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor wat de Achterhoek en
de Liemers tot een karakteristiek stuk Nederland maakt.”
Het Staring Instituut moet meer werk maken van z'n pr, vindt de
voorzitter. Verzamelen van materiaal is prachtig, maar het moet
ook bruikbaar gemaakt worden. Om het eens mooi eigentijds uit te
drukken: er moet een efficiënte marketing ontwikkeld worden, zonder dat begrip nu direct uitsluitend commercieel te interpreteren.
“Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer mensen warm
gemaakt kunnen worden voor de cultuur van de streek waarin ze
leven. Er zijn in de Achterhoek en de Liemers al een kleine dertigduizend mensen in oudheidkundige verenigingen en op hun eigen
houtje op de een of andere manier bezig met allerlei aspecten van
cultuurhistorie: stambomen, boerderijnamen, dialect bijvoorbeeld.
Al die mensen hebben hun eigen verhaal en om dat verstandig te
onderbouwen moeten ze ergens feitenmateriaal kunnen vinden.
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Onlangs hebben we als medewerkers van het Staring Instituut en
het archief een bezoek gebracht aan Zwolle en Leeuwarden, waar
vergelijkbare samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Na de middagpauze, tegen half twee, stonden er in Leeuwarden al zo'n veertig mensen voor de deur, die in de studiezaal aan de slag wilden met
allerlei soorten historisch onderzoek. Kijk, zo zou het bij het
Staring Instituut ook moeten zijn - en zo kan het ook worden, daar
twijfel ik niet aan. Er ligt een schat aan materiaal in het gebouw
aan de Grutstraat, en als het samengaan met het archief lukt, ontstaat er een informatiecentrum waar je vrijwel alles over de streekcultuur kunt vinden. Daar is ook in de Liemers en de Achterhoek
veel belangstelling voor, maar we moeten er wel voor zorgen dat de
mensen weten waar ze terecht kunnen, en daar mankeert op dit
moment nog wel wat aan.”

Informatiezuilen
Voor hij burgemeester van de gemeente Bronckhorst werd, was
Henk Aalderink lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. In
die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor recreatie en
toerisme in de provincie. Toen is hij van heel dichtbij geconfronteerd met de onstuitbare ontwikkeling van computercommunicatie.
“Meer dan tachtig procent van de mensen boekt z'n vakantie via
internet, daar komt geen reisbureau meer aan te pas”, vertelt hij.
“In de toeristische wereld is men druk bezig te bekijken hoe je
informatie kunt verstrekken via i.c.t. Er wordt gewerkt aan toeristische informatiezuilen waar men vierentwintig uur per dag
terecht kan, zodat je niet meer gebonden bent aan de openingstijden van het VVV-kantoor. Op een vergelijkbare manier zou het
Staring Instituut cultuurhistorische informatiepunten kunnen ontwikkelen - misschien kunnen we in dat verband meeliften met wat
er op het gebied van toerisme bedacht wordt. Het lijkt me prachtig
als in alle dorpen in het dorpshuis en in de bibliotheek zo'n historisch informatiecentrum te vinden is. De plaatselijke oudheidkundige vereniging zou dan het gedeelte dat betrekking heeft op het
dorp kunnen bijhouden en het Staring Instituut zorgt voor de informatie over de cultuur, de taal en de historie van de regio.”
'Maar tusschen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren', dichtte Willem Elsschot al. Nu zal Henk Aalderinks
visioen van die wetten niet zoveel last hebben, maar praktische
bezwaren, in de vorm van forse kosten, lijken volop aanwezig. Hij is
er echter de man niet naar om zich daardoor te laten afschrikken.
“Natuurlijk kost de uitvoering van zulke plannen veel geld”, geeft
hij toe. “Maar dat moeten we in onze regio met elkaar kunnen
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opbrengen. En dan denk ik niet alleen aan de gemeenten: ook het
bedrijfsleven kan nog meer geïnteresseerd worden in dingen waar
het Staring Instituut mee bezig is. Ik denk bijvoorbeeld dat het
helemaal niet zo'n rare gedachte is om de medewerkers bij een personeelsuitje op de een of andere aantrekkelijke manier kennis te
laten maken met boeiende aspecten van de Liemerse of
Achterhoekse cultuurgeschiedenis, vóór ze aan het onvermijdelijke
klootschieten beginnen of de bowlingbaan opgedreven worden. We
moeten af van het idee dat het Staring Instituut een instelling is
die voortdurend met financiële problemen aan het worstelen is. Als
er gekozen wordt voor meer toegankelijkheid, voor gemakkelijker
beschikbaar maken van de informatie, dan zal blijken dat daar een
breed publiek voor is, daar ben ik absoluut van overtuigd. Daar zullen ook heel veel toeristen bij zijn, die het verhaal van de streek willen kennen. En we hebben prachtige verhalen in de Liemers en de
Achterhoek; die kun je gidsen laten vertellen en je kunt ze op allerlei manieren publiceren. Er ligt ongelooflijk veel moois onder het
stof. Haal er een stofdoekje overheen, poets het een beetje op en
iedereen vraagt zich af waarom hij dat niet eerder wist. Ik bedoel
dat niet als een verwijt aan het Staring Instituut. In feite is het
gewoon een kwestie van geld: gemeenten die helemaal geen of een
veel te karige subsidie willen geven. Ik voel er niets voor om ieder
jaar opnieuw bij de gemeenten de hand op te moeten houden. Het
zou omgekeerd moeten zijn: de gemeente zou moeten vragen of het
instituut zich alsjeblieft zou willen inzetten voor een of ander
aspect van de locale cultuurgeschiedenis. Want op den duur zal
altijd blijken dat je je culturele erfgoed gewoon nodig hebt. Mensen
zijn daarin geïnteresseerd, ze willen er wat van zien, ze willen de
cultuur meevoelen, kortom: ze willen een verhaal. Als het Staring
Instituut kans ziet daaraan tegemoet te komen, als het een brede
kring mensen weet aan te spreken met dat boeiende verhaal van de
streek waarin ze leven of die ze bezoeken, dan gaat het een fantastische toekomst tegemoet!”

32

VERSLAG VAN DE EXCURSIE
IN DE OMGEVING VAN DE DAMLAAN IN EEFDE
H.G. Pelgrum
Op dinsdagavond 11 juli 2006 hebben we met ongeveer 45 leden,
onder leiding van Henk Pelgrum, de jaarlijkse avondwandeling
gemaakt. De wandeling ging over het gebied van de voormalige
Wolfelermark, die al voor 1800 is opgeheven. Dit was de marke die
in het zuidwesten van de gemeente Gorssel gelegen was. Het erfmarkerichterschap van de Wolfelermark was verbonden aan Den
Dam.
We zijn gestart in Eefde aan het begin van de Damlaan, bij de
Kapperallee op de grens van de gemeente Zutphen en de voormalige gemeente Gorssel. Als verrassing zijn we achterlangs huize Den
Dam gewandeld. Vervolgens ging de wandeling over een onlangs
geopend wandelpad rondom Het Klaphek, om daarna langs de voorzijde van Den Dam weer naar het beginpunt te wandelen. Na afloop
hebben verschillende leden nog gezellig nagepraat in café De Sluis.
Door een grenswijziging na de Tweede Wereldoorlog werd het
gebied vanaf de Kapperbrug tot de Polbeek bij de gemeente
Zutphen gevoegd. De grens loopt nu vanaf de Kapperbrug door de
Kapperallee tot aan de Damlaan, om Het Klaphek heen, langs de
Polbeek naar het Twentekanaal.
Op een oude kaart van J.H. Hottinger uit 1783 (zie Ons
Markenboek oktober 2005, pag. 23) is te zien dat het gebied ten
oosten van de Kapperallee dan nog volledig bestaat uit bossen, die
behoren bij Huize De Voorst. De boerderijen Het Slagboom en Het
Blik, ten zuiden van de Damlaan zijn eveneens eigendom van
De Voorst.

De Uitrusting
Het voormalige café De Uitrusting, dat vroeger bekend stond als
café Rood, werd gebouwd in 1896. Het is het begin van de lintbebouwing in deze buurt. In de navolgende jaren werden aan de
Kapperallee en aan de Almenseweg meerdere huizen gebouwd.
De eerste bewoners van café Rood waren Maria Klasina Rood en
haar echtgenoot Hendrik Willem Rond, die koffiehuis-houder was.
Toen zij in 1908 vertrokken naar Lonneker werd Maria's halfbroer
Gerrit Jan Rood hier caféhouder. Veel Eefdenaren herinneren zich
uit hun jeugd de speeltuin, die hier nog tot in de jaren vijftig van de
vorige eeuw was met schommel, wip, draaimolen en de kettingbrug
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waarover je via een vlonder door het water kon lopen. Op de plaats
van het vlonder werd in de jaren vijftig een feestzaal gebouwd door
Gerrit Kuiper, die vanaf 1948 eigenaar was van het café. In de boerenschuur naast het café stonden het paard en de wagen van het
transportbedrijf van Rood. De wortels van de familie Rood lopen als
een rode draad door de wandeling. De eerste bewoners Rood van
het café werden geboren op de boerderij Het Blik, terwijl hun grootvader Nicolaas Rood tot 1846 de laatste landbouwer was op Het
Klaphek. De familie Rood op Het Blik was landbouwer, maar tevens
metselaar.

Slagboom
De boerderij Slagboom (ook wel Soerboom) op de hoek van de
Kapperallee en de Damlaan heeft heel lang bij De Voorst gehoord. In
1873 werd Het Slagboom, evenals de boerderijen Voorsterbouwhof,
Molenbeld (voorganger van De Piepenbelt) en Het Blik door baron
Van Neukirchen, de vroegere eigenaar van De Voorst, verkocht aan
Theodorus Jacobus van den Kasteele. Hij was houthandelaar en
woonde op het huidige Huize van de Kasteele op het 's Gravenhof in
Zutphen. Door vererving kwamen de boerderijen later in bezit van de
familie Rauwenhoff, die woonde op het landgoed Tongeren op de
Veluwe. De gemeente Zutphen kocht deze vier plaatsen in 1953 van
de erfgenamen Rauwenhoff. In de oorlog is Slagboom afgebrand.
Hierdoor verdween op deze markante plaats, op de grens van De
Voorst en Den Dam een oude boerderij. Jammer dat van de vroegere
boerderij geen foto bekend is, maar misschien komt er ooit nog een
uit oude familiearchieven boven water. De vensterluiken zouden, volgens een van de buren, zijn geverfd in de kleuren donkergroen met
een witte rand eromheen. Dezelfde kleur luiken treft men nu nog aan
op het landgoed Beekvliet bij Borculo en op het landgoed Tongeren
bij Epe, die in bezit zijn van nakomelingen van dezelfde familie
Rauwenhoff. Op de boerderij hebben achtereenvolgens gewoond:
vanaf 1815 Van Zeijts, Gerritsen, Schoemaker en sinds 1903 Ten
Velde, welke familie hier nog steeds een melkveebedrijf heeft.
Verder wandelend zien we rechts een weiland waarin nog enkele kippenhokken staan van het voormalige pluimveebedrijf van Brekveld,
die aan de Kapperallee woonde.
In de verte zien we de sluizen van het Twentekanaal. Op deze plaats
stond tot 1930 de Dammerbouwhof, een boerderij met onderschoer,
die behoorde tot de bezittingen van Den Dam. In 1817 werd het bij
een taxatie beschreven als een huis met twee woningen, hof, bouwland en een weide. Door de aanleg van het kanaal is het huis verdwenen.
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(Molen)Blik
Aan de overzijde zien we in het land de boerderij Het Blik, ook wel
Molenblik geheten. De toevoeging Molenblik komt vanwege het feit
dat men, volgens de overlevering, vanuit dit hoge punt ooit het uitzicht had op vier molens. We spreken dan over de Voorstermolen
van Lok aan de Molendijk in Eefde, de molen De Hoop van Bast in
Eefde, de molen van Garsen in Warnsveld en de molen van
Nijendijk in Warken. De boerderij werd in de verpondingslijst van
Kreynk uit 1646, die diende als grondslag voor de belasting, reeds
genoemd als Dat Blick. Een kerkpad liep vroeger vanuit Eefde
langs de boerderijen De Pas, Het Nijveld, via het Lange Pad door de
Dammervelden (waar nu de sluis is) links langs Den Dam, langs
Het Blik en via het vonder over de Berkel naar Warnsveld.
Op de boerderij Het Blik woonden vanaf 1815 de families
Gerritsen, Groot Regelink, Rood, Smeerdijk en Pelgrum. In 1995
werd de boerderij gekocht door wijnhandelaar Ton Schaapveld, die
nu in de vroegere varkensstal een wijnopslag heeft.
Nu splitst zich de weg, rechtdoor blijft het Damlaan, terwijl de
zandweg naar Zutphen van hieraf het Oostveensepad heet. Dit pad
was vroeger de officiële weg naar Zutphen, want de Voorsterallee
was in de gloriedagen van De Voorst de oprijlaan van dit kasteel.
Zoals de naam al zegt liep het Oostveensepad via de
Oostveensebrug over de Polbeek naar Zutphen. Voor deze brug
stond het café De Eerste Stuiver, ook wel De Lindeboom genaamd.
Een eind voor deze brug kwam het Oostveensepad al uit op de
Voorsterallee. Het laatste stukje van deze weg loopt nu nog achter
de huizen van de Van Essenstraat langs. Aan het einde van het
Oostveensepad stond tot in de jaren zestig van de vorige eeuw aan
de rechterkant de boerderij van Lichtenberg.
We gaan echter rechtdoor, maar zien eerst links nog de manege van
de landelijke rijvereniging Gorssel-Zutphen en het padvindershonk
van de scoutinggroep Sint Joris aan het Oostveensepad liggen.

Bosmanshuis
Op Damlaan 4 staat de boerderij Bosmanshuis, met in de voorgevel
het jaartal 1766. In 1817 werd het beschreven als erve en goed
Boschman, bestaande uit bouwmanswoning, zaadbergen, bouw- en
weilanden. Misschien is deze boerderij wel ouder, want ooit heeft
onder Den Dam nog een boerderij Fockinck bestaan. Mogelijk is dit
de opvolger.
Hier woonden vanaf 1815 de families Pasman, Memelink,
Willemsen en Wiegman. Rond 1990 is de boerderij verbouwd. De
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huidige bewoner is de familie Van der Sar.
Tegenover het Bosmanshuis staat het fraaie oude bakoventje, dat
in 1969 door de gemeente Gorssel werd gerestaureerd. Hierbij werden leerlingen van de ambachtschool uit Zutphen ingezet.

P. Staal bij het oude bakoventje aan de Damlaan

Den Dam
Vroeger was het mogelijk om via een paadje achter Den Dam langs
te wandelen. Door overlast van honden, die hier door wandelaars
worden losgelaten, is dit pad sinds enkele jaren voor het publiek
afgesloten. In overleg met de eigenaar van Den Dam, ons lid J.B.F.
Bosch ridder van Rosenthal hebben we nog weer eens genoten van
de stilte in het gebied achter Den Dam.
Over de geschiedenis van Huize Den Dam werd in Ons
Markenboek van april 2005 reeds uitgebreid geschreven.
Onlangs heeft het museum in Zutphen bij het gerenommeerde veilinghuis Christie's in Amsterdam twee schilderijen, portretten van
bekende vroegere bewoners van Den Dam, aangekocht. Een opmerkelijk detail is dat beide portretten voorzien zijn van een mooi uitgewerkt familiewapen, zeer herkenbaar aan het Zutphense ankerkruis en de twee kapelletjes.
Het eerste portret is van Gerlach van der Capellen, die een belangrijke rol speelde in de Tachtigjarige Oorlog. Hij heeft in Den Haag
langere tijd aan de zijde van prins Maurits verkeerd. Het tweede is
van Frederik Benjamin van der Capellen (1739-1806). Hij werd
geboren op De Boedelhof en later woonde hij op Den Dam. Hij was
schepen van Zutphen en hopman van de Nieuwstadscompagnie en
hiermee een van de aanvoerders van de gewapende burgerij. Hij
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was een broer van de bekende patriottenleider Robert Jasper van
der Capellen, heer van De Marsch in Zutphen. De familie had een
grafkelder in de kerk in Gorssel. In 1786 werd voor vier broers Van
der Capellen, die woonden op De Boedelhof, Den Dam, Het Rijsselt
en De Marsch en voor hun achterneef, de nu nog steeds bekende
vurige voorman der patriotten Joan Derk van der Capellen, heer
van Appeltern, een graftombe gebouwd op de Gorsselse heide. Deze
tombe bevond zich achter herberg De Roskam, aan het begin van de
Joppelaan. Hier staat nu het huis Capellenhof van ons bestuurslid
Ad de Ruiter.
Achterneef Joan Derk overleed al in 1784 en zijn vrouw een jaar
later. Ze werden voorlopig bijgezet in het familiegraf in de kerk in
Gorssel. In 1786 werden ze bijgezet in de gereedgekomen graftombe. De partijhaat van de prinsgezinde aanhangers van stadhouder
Willem de Vijfde ging echter zover dat ze enige tijd later het familiewapen van de Van der Capellens op het grafmonument vernielden. Dit was voor de familie voldoende aanleiding om de twee lijken
weer terug te brengen naar de kerk te Gorssel. Men had dit goed
gezien, want op 7 augustus 1788 werd het grafmonument totaal
verwoest.
Nadat we het pad aan de westzijde van Den Dam weer hebben verlaten zien we rechts het tuinmanshuis, dat in 1926 werd gebouwd.
We lopen hier in het 'Laantje van freule Van der Capellen'. Het
weggetje ontleent de naam aan de laatste Van der Capellen, die tot
1847 op Den Dam heeft gewoond. In haar tijd was hier nog geen
bewoning en kon ze hier rustig wandelen. Vanaf 1400 tot 1847 hebben onafgebroken leden of verwanten van deze familie Den Dam in
bezit gehad en een grote rol op bestuurlijk gebied in deze omgeving
gespeeld.

Den Dam
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De Kleine Dam
Het volgende huis is De Kleine Dam. Dit huis werd in 1923 op het
westelijk gedeelte van het landgoed gebouwd door mevrouw De
Bruyn-Martini. Ze deed dit na de dood van haar man, met wie ze op
Den Dam had gewoond. Sinds 1953 woont hier de chirurg H. Vos,
terwijl het grote huis nu wordt bewoond door zijn dochter Ike en
haar man Aad Gerts.
Aan het eind van de weg komen we bij het koetsiershuis van huize
Het Klaphek.

Het Klaphek
Tot voor kort woonde hier de chirurg dr. J.C. Verhage.
Het Klaphek is een oud goed dat al in 1523 werd genoemd. In 1599
waren de gebroeders Stuurman eigenaar. Het goed heette in deze
tijd 'erven en guet Wolferinck oft Klaphecke'. Een andere naam is
ook wel het Wolfeler. Toch is het markerichterschap van de
Wolfelermark nooit aan Het Klaphek verbonden geweest. De naam
Klaphek duidt op een landweer, een verdedigingswal, die op de
grens van twee gebieden ligt. Er komen meer namen in deze omgeving voor met landweernamen. Denk maar aan de boerderij
Slagboom aan het begin van onze wandeling. Aan de Voorsterallee
stond de boerderij Kijkover, waarvan Addink in de jaren zestig van
de vorige eeuw de laatste bewoner was.
Het Klaphek werd in het begin van de zeventiende eeuw door
Gerlach van der Capellen, de eigenaar van Den Dam, aangekocht.
In 1701 werden beide goederen door Arnold Joost van Keppel bij De
Voorst gevoegd. Terwijl Den Dam al in 1745 weer in bezit kwam
van de familie Van der Capellen, werd Het Klaphek pas in 1843
door De Voorst verkocht aan Huibert Evekink, bankier te Zutphen.
Het Klaphek was toen nog een boerderij waar, zoals in het begin
verteld, Nicolaas Rood de laatste landbouwer was.
Evekink liet, met gebruikmaking van een groot deel van het muurwerk van de boerderij, de huidige villa bouwen. Er kwam een verdieping bovenop. In 1884 werd Johannes Canters eigenaar. Hij liet
aan de westzijde een grote aanbouw maken. Zijn weduwe verkocht
het huis in 1928 aan Mr. Hendrik Kuipers en diens zwager Herman
Marius Speckman. De uitbreiding van enige jaren geleden werd
weer afgebroken. De laatste verkoop vond plaats in 1945, toen het
door oorlogsschade zwaar gehavende huis verkocht werd aan de
chirurg dr. Jacobus Cornelis Verhage. Hij liet de villa volledig
restaureren. De grote serre aan de zuidzijde had zoveel schade
opgelopen dat hij die liet afbreken. Verhage heeft hier gewoond tot
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zijn overlijden in 2005. Op dit moment zijn de kinderen eigenaar en
is nog niet duidelijk wat er in de toekomst met Het Klaphek gaat
gebeuren. De tuinen en bospaden worden keurig onderhouden door
de vroegere hulp en haar man. Als herinnering loopt in het weiland
nog een van Verhages Hackney's, want Verhage heeft, tot op zeer
hoge leeftijd, veel plezier beleefd aan de paardenfokkerij.

Wandeling rond Het Klaphek
Sinds kort is het mogelijk om vanaf de Damlaan een rondwandeling van ongeveer een kilometer rond Het Klaphek te maken.
Direct na de voortuin kan men door een hekje, Klaphekje genaamd,
het weiland in. De route is aangegeven door witte paaltjes. Tussen
de koeien door hebben we een prachtig uitzicht op huis en tuin van
Het Klaphek, terwijl we naar het zuiden de politieschool zien liggen. Dit complex is pas verkocht.
We denken terug aan de tijd dat het vroegere kerkpad vanaf de
Koffiestraat in Eefde naar Warnsveld over dit terrein liep in de
richting van het Berkelvonder. Nu loopt de weg dood tegen het terrein van de politieschool, hoewel de oprit aan de kant van de
Damlaan het vroegere kerkpad is. Wat zou het mooi zijn als de
gemeente Zutphen er bij de nieuwe eigenaar op aan zou dringen om
dit ontbrekende stukje kerkpad weer in ere te herstellen, waardoor
het kan aansluiten op het kerkpad aan de overzijde van de
Voorsterallee.
Na onder de hoogspanningsleiding door te zijn gegaan, wandelen
we langs de kronkelige Polbeek, die hier als vanouds de scheiding
vormt tussen de gemeenten Zutphen en Gorssel. Tot onze verrassing ontdekken we in een weiland een grenspaal, waarop aan de
westkant Zutphen en aan de oostkant Gorssel staat vermeld. Wat
is het hier nog heerlijk stil. Twee paarden begroeten de wandelaars
nieuwsgierig. Iets verderop ligt links een groot maisveld, waar
doorheen in de toekomst de verlenging van de Elterweg naar de
nieuwe brug over het Twentekanaal zal komen te lopen.
Via een prachtige laan komen we tenslotte uit bij het voetbalterrein. Hier speelde na de oorlog eerst de rooms-katholieke voetbalvereniging Sint Walburgis, die later Hercules heette. Nu heeft hier
de Scheidsrechtersvereniging Zutphen en Omstreken (SZO) haar
clublokaal en houden de arbiters op het sportveld hun lichaam in
conditie. Het voetbalveld was voor de aanleg van het Twentekanaal
de kalverweide van de Broersplaats, ook wel Brinkman genoemd.
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Broersplaats
Deze boerderij stond middenin het
huidige Twentekanaal tussen de
Koffiestraat en de Damlaan. Het
was een flinke boerderij met ruim
30 hectare grond. De Broersplaats
behoorde in 1817 nog bij Den Dam,
want in dat jaar werd het gehele
landgoed getaxeerd. Op deze boerderij woonde vanaf 1821 de landbouwer Braakman. Niet lang daarna werd het verkocht aan pachter
Braakman, want volgens de
kadastrale atlas uit 1832 is hij in
dat jaar al eigenaar. Toen de volgende generatie Braakman een
dagje ouder werd heeft zij de boerderij verkocht aan de RoomsKatholieke kerk in Zutphen, met
als tegenprestatie een goed verzorgde oude dag in het Sint
Elisabeth. Daarna werd de
Grenspaal
Broersplaats
verpacht
aan
Lambertus Hazelekke uit Lettele, wiens ongetrouwde broer al
twintig jaar als knecht bij Braakman had gewerkt. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Antony Hazelekke. De boerderij heeft gestaan
op de plek waar vroeger de Raadhuisstraat en Koffiestraat bij
elkaar kwamen. 's Zomers was het op zondag heerlijk toeven voor
de boerderij. Tegen twaalf uur kon je, zittend achter de koffie, precies zien welke Eefdenaren die dag naar de kerkdienst in
Warnsveld waren geweest. Omdat de boerderij in 1929 moest wijken voor de aanleg van het Twentekanaal werd voor Hazelekke in
Eefde aan de Schoolstraat, naast de Wilhelminaschool, een nieuwe
boerderij gebouwd. De boerderij werd een stuk kleiner, want door
de aanleg van het kanaal is twaalf hectare verdwenen. Omdat
Hazelekke geen kinderen had, kwam in 1945 de zojuist getrouwde
dochter van zijn broer vanuit Lettele, samen met haar man W.A.J.
van Schooten, als opvolger naar Eefde. Ook deze boerderij aan de
Schoolstraat is al weer afgebroken, nadat hun zoon Joop van
Schooten in 1988 met zijn bedrijf was verhuisd naar de Waterdijk
in Epse.

Broersplaats tussen Koffiestraat en de Damlaan. De spoorwegovergang is nog zichtbaar
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In het boek 'Met eigen woorden, Schrijven in de streektaal in
Achterhoek en Liemers 1600-1900', samengesteld door Henk
Krosenbrink, staat een gedicht over de vroegere boer op de
Broersplaats, die jaarlijks met Sint Peter zijn pacht kwam betalen
op Den Dam.
Uitgave: Stichting Staring Instituut/Mr. H.J. Steenbergenstichting
aangereikt door J. Pasman. We laten dit gedicht hieronder volgen.
Reind de taartenvreter
(J.M.E. Dercksen)
Men zag voor vijftig jaar een boerenwoning staan,
Schuin over 't erf Klaphek nabij de Dammerlaan.
Dit huis, een oud gebouw van wand en weinig stenen
Als afbraak toen gesloopt, is nu geheel verdwenen.
Een zeldzaam oud geschrift, maakt melding van een boer,
Hij woonde eens op dit erf en heette Reind de Broer.
Ik wil nu uit dit stuk, mij dunkt het kan niet falen,
Een wonder raar geval hier van die vent verhalen.
Men zond toevallig mij dit stuk zo vreemd en oud,
Eens uit een slagerij als omslag van wat smout1
Naar dit getrouw bericht zal ik u eerst vertellen,
Dat Reind tot landheer had, de heer Van der Cappellen.
Dat was een edelman, van overoude stam,
Hij woonde in die buurt op 't oude huis den Dam.
Als ridder van de ploeg was Reind fiks klaar en wakker,
Men vond hem vroeg of laat steeds wroeten in de akker,
Voorts strekt nog tot zijn lof dat men hem altijd zag,
Zeer stipt zijn pacht voldoen juist op Sint-Petersdag.
Ook was 't een oud gebruik als Reind de pacht betaalde,
Dat men hem dan volop op pannekoek onthaalde.
Dan ging hij ongenood ter keuken van den Dam,
En vond een koek gereed vol harsten2, spek en ham.
Dit was een oud gebruik van meer dan honderd jaren,
Reind had dit steeds gedaan, ja zelfs zijn bestevaren.
Edoch op ene keer zoals 't verhaal hier zegt,
Werd juist daar op die dag een feestmaal aangerecht.
Er waren op dit feest een tal van Zutphens groten,
En uit die omtrek ook des gastheers stamgenoten,
Van Rijsselt, van de Mars en van de Boedelhof,
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Al heren zeer voornaam wat rang, en stand betrof.
't Verhaal bericht ons nu mij dunkt, het zal niet jokken,
Dat Reind prompt op die dag zijn schijven weer kwam dokken.
En naar de keuken ging om, 't spreekt toch als een boek,
Weer fiks naar oud gebruik te schransen pannekoek.
Maar als hij binnentreedt, ziet hij geen zijner vrienden,
Noch Hanne de keukenmeid, noch andere bedienden.
Alleen bevindt zich daar een lange schrale vent,
Heel raar in 't wit gekleed volstrekt hem onbekend.
De snaak - druk in de weer met braden en met zoden3 Was voor dit feest als kok uit Zutphen daar ontboden.
Reind zet zich bij de haard en wacht met grage buik,
Zijn koek gereed gemaakt zo als naar oud gebruik.
Dan ziet hij naar die vent, dan naar de deur der keuken,
Of Hanne niet haast komt, zijn maag begint te jeuken.
De zaak is hem thans vreemd: de koek stond immer klaar.
Dit miste toch maar niet bij hem noch bij zijn vaar.
De kok, als nu gereed met braden en met zoden,
Steekt vlug een lampje op en kijkt eens in de oven,
Hij grijpt een schieter4 aan, jaagt Reind fluks van de haard,
En haalt uit d' oven toen een bijster grote taart.
Hij legt haar op een bord, bestrooit haar als een wafel,
Met suiker en kaneel en zet ze toen op tafel,
Juist recht voor onze boer en gaat terstond nu heen,
Tot regeling van de dis, Reind bleef dus gans alleen,
En stellig in 't begrip dat 't maar niet kon mankeren,
Of dit was nu zijn koek, gaat dus aan 't redeneren:
“Hoe duvels; da's 'n baas; 't is haost 'n mölIenrad.
Dén ingeschaoven noe, mien dunkt, dan bin 'k wel zat,
Boe foei; wat misselijk dier; 't is gaar-uut stik te völle.
Jao; 't lieke krek dat dink, as 't rad van d' Eefse mölle,
Deur Bellers-Klaos emaakt, daor geer5 bie 's mulders huus,
Krek kammen zo rondomme en blökskes over 't kruus.
Wat bak ze rechtevoort toch vremde pannekoken,
Met roeten baoven op en an de kante hoken,
Zó onvernoftig groot, zó onbenullig stoer,
Dat ene wordt te bats6 , haost veur de Eefse boer.
En dan nog hef dén vent 'm daor met mael bestaoven,
Wat gekke fratsen toch en bakken in 'n aoven,
Wat onbezoesden wark en köste toch an brand,
't Giet better - jao da's klaor - nao onzen olden trant.
Maor wat veur broen gerei zit onder al die ruten,
Deurstoeven van dat mel, kan 't haost niet zien van buten,
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Parjen7 ; 't is anders niks zo waor geleuf mien vrie,
As maor wat bloed en mel, zon schrooien bloedbrood brie.
Hoe vuul is dat edaon; 't is maor um 't spek te spaoren,
't Geet noe hier anders too as 't most in vroger jaoren,
Hoe better was zo'n klant as Hanne vrogger gaf,
Zo van klaorloeter8 mael met spek den vollen baf9.
Maor zie dat bakken noe van zukke pannekoken,
Dat kiek ze wisselek maor weer uut de gekke boken,
Wat heb daor völle luu al kunstjes uut geleerd.
De 't zut den stomsten boer zunt ganse gaor verkeerd.
Nee better dan as ik maor zo stik dom te blieven,
As al die fratsen doon die gekke luu zo schrieven”.
Maar denkt gij nu wellicht, Reind had hier nog al trek,
Ging hij niet aan de slag zo onder dit gesprek?
Dat spreekt: na kort beraad zijn mes van leer getrokken,
Sneed hij de taart fluks kort in onbehouwen brokken,
De korst ging ras er door met glans in ene keer,
Toen voelde Reind-oom grond en sprak aldus toen weer:
“Dén werd mien stik te bats; 'k mot der haost in blieven stekken,
Maor nee, dat nit; dat was te gek um van te sprekken,
Te donderhale nee; hie mot, hie zal der deur,
't Geet der weer op lös, maor jonge, hie holt der veur10 .
Boe foei; 'm laoten staon dat kon'k jao nooit vergetten,
Dan wi'k mien lever noe hier stik te schande vretten,
Nee 't karrewei mot af, krek as nao old gebruuk,
Waog der den boksband11 an, jao 't barsten van den buuk”.
Nu gaat 't er weer op los met nieuwe lust van zinnen,
De pruimen en gelei gaan netjes nu naar binnen,
Niets blijft er van die brui12 , niets van de ganse taart,
De taak is dus volbracht, Reind zet zich bij de haard,
Om nu op zijn gemak een pijpje op te steken.
Hij doet een trek of wat en vangt weer aan te spreken:
“Wat onbenullig dink, wat misselijk dier was dat.
Jao zee; hee is der deur, maor 'k bin te barsten zat.
Jong; ik hop neet dat 't mie geet zo jammerleke arge,
As Mannes vret maor too, den olden boer van 't Barge,
Zee, stomp kapot, mosdood vrat zich dat gulzig dier
An zeuven telders13 vol klaorloeter ossengier14.
Maor hier dat broen gerei, dat steet niet in de mage,
Dat kuiert gauw weer deur, misschien nog, wel vandage,
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Dat goed was hönnigzeut en toch as aek15 zo zoer,
Het was een vremd gesmul en mis'lek raren voer,
't Was krek zon broenen brie a'k kreeg van Klapheks-olde,
Toe 'k in de schellenstied16 zo arg lee an de kolde,
En 'k was zo daonig slok17 en Vrustrig18 in de huud,
Dat goed dier zei: 't was mank stroop, proemen en beschuut,
Maar 't andere boetenspul - dat kan 'k vriemoedig zeggen Dat smaakt mien ruum zo goed as stoete of as wegge,
't Was voer, zo vinnig vet as aoverjaorig smolt,
En daor hups eiers in, gael as dukaoten gold,
Parjen; was der nit mien spek of schinke uut vergetten,
Jao zei de duvel, slao, dan ha'k recht lekker egetten”.
Tot hiertoe was door Reind alvoort geredeneerd,
Toen onze kok met spoed is weer teruggekeerd,
Hij wil in allerijl de schone taart gaan halen,
Dewijl ze was bestemd om op 't dessert te pralen,
Maar wat ziet hij vreemd op, wat is hij gans verbaasd,
Toen hij de taart niet ziet, hij zoekt met grote haast,
In iedere kast en hoek en kijkt zelfs in de oven,
Maar waar hij ook zoekt: de taart is weggestoven,
Thans roept hij overluid, zodat het Reind best hoort,
“Waar is dan toch de taart, de zaak is ongehoord,
Waar drommel is zij toch, wel wat hanekater19
Waar is dan toch de taart, wat is dat toch een flater”.
Hij ziet de tafel rond en roept ras uit: “Verdord”20,
Wat zie ik, wat 's dat? Daar staat het lege bord,
Met kruimels er nog op, de taart is opgegeten,
Wat voor brutale schoft heeft zich dat stuk vermeten?”.
Hij richt zich nu tot Reind en vraagt hem gans verwoed,
“Jij boer; zeg mij direkt en maar eens kort en goed,
Wie heeft zo stonds die taart daar van dat bord gegeten?
Jij zat hier gans alleen; van jou, vent wil ik 't weten”.
Ofschoon die vraag wat kras tot Reind-oom was gericht,
Gaf bij toch kort en knap dit curieus bericht:
“Boe vent; wat raos ie daor; wat he'j toch an den snater,
'k Weet niks van oe gerei, van tater of van flater,
Mien pannekoke op den telder stonde gaer,
He 'k krek nao 't old gebroek egetten as mien vaer”.
Nu scheldt de kok op hem en gaat op hem aan 't razen,
“Jij hebt een stuk begaan dat ieder moet verbazen,
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Jij hebt ze opgelapt, maar - vreter van de taart -,
Dat zal je slecht vergaan, dat muisje heeft een staart.
'k Zal aan jouw landheer hier, de heer Van der Capellen,
Net als ze is gebeurd de zaak eens gaan vertellen”.
Nauw heeft hij dit gezegd of is reeds heengesneld,
En heeft die heer 't geval dra haarklein nu verteld.
Het jolig heerschap kan van lachen niet bekomen,
Toen hij die domme streek van Reind-oom had vernomen,
1 varkensvet
2 gebraden vlees
3 koken
4 bakkersterm; plank om brood mee
in de oven te schuiven
5 daarginds
6 te erg
7 pas de rien (Frans); niemendal,
niets, doet er niet toe
8 pure
9 overvloedig maal
10 hij houdt net lang uit

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

broekband
troep, rommel
borden
soep
azijn
in de tijd van het eekschillen
(april-mei)
ziek
koude rillingen hebben
wat drommel
bastaardvloek

Recht koddig had hij hem de gasten dra verteld,
En andere van dat soort bedreven door die held,
En schoon men toen de taart wel op 't dessert moest missen,
Doordien hier onze vrind zo mal zich kon vergissen,
Zo was die klucht het sein tot scherts en boert en lach,
Het ging recht lustig toe, recht pret had men die dag,
Reind dokte op den Dam steeds voort op Sint-Peter,
Maar kreeg voortaan de naam van Reind de Taartenvreter.
Het gebied rond Den Dam is een stukje Eefde, dat in 140 jaar
behoorlijk is veranderd. Door de aanleg van de spoorlijn en daarna
het Twentekanaal is de Wolfelermark van Eefde afgesneden. Toch
heeft ieder nadeel zijn voordeel, want wat kun je hier nog wandelend van de rust genieten.
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DE EENDENKOOI VAN DORTH
H. Klein Ovink

Voorwoord van de redactie
Naar aanleiding van het artikel over de opening van de eendenkooi
in Ons Markenboek van augustus 2006 kregen we van de heer
H. Klein Ovink de tekst van het verhaal over de geschiedenis en de
werking van de eendenkooi zoals door hem, als inwoner van De
Schoolt, verteld aan een zeventigtal genodigden tijdens de heropening op 1 juni 2006. We laten de tekst hieronder, in enigszins aangepaste vorm, volgen.

Geschiedenis van buurtschap De Schoolt in Kring van Dorth
De Kring van Dorth is een kring die gevormd wordt om het oude
Kasteel Dorth, dat in ongeveer 1190 ontstond op Overijsselse
grondgebied en later in 1329 verhuisde naar het Gelders gebied
waar het nu staat.
Het grondgebied van de Kring van Dorth begint bij camping De
Vlinderhoeve aan de Bathmenseweg en loopt in een steeds smaller
wordende strook grond, ingeklemd tussen de vroegere gemeenten
Laren en Bathmen naar de vroegere gemeentegrens van Markelo
en Holten. De Kring van Dorth is van 1818 tot 1831 een zelfstandige gemeente geweest. Nadien werd het weer bij de gemeente
Gorssel gevoegd. In 1832 werd alle grondeigendom in kaart
gebracht en geregistreerd, het Kadaster deed zijn intrede.
De eerste kaart die ik vond waar De Schoolt op vermeld stond is
een kaart uit 1552, waar al verschillende boerenerven op vermeld
stonden zoals de erven Bloemendaal, Scholthof, De Smale, De Riet
en Hietkamp, maar de eendenkooi is dan nog niet ingetekend.
Het betrof een kaart waar het recht van turf aangraven in het
Schoolterbroek wordt aangegeven; in de jaren 1850 tot 1890 werd
in het zelfde Schoolterbroek nog ijzeroer gewonnen.
Het Schoolterbroek ligt achter erve Scholthof, De Léén genaamd.
De Schoolt begon vroeger bij het Olde Markvoort aan de
Wikkemaatsweg en liep als een smalle strook grond tot voorbij De
Wippert tot aan de Markelose en Holtense grens.
De eerste vestiging van boerderijen zal hier in ongeveer 1500 hebben plaatsgevonden op de hoger gelegen gronden. De lager gelegen
gronden liepen 's winters onder water doordat de Dortherbeek en
de Bolksbeek op de grens van Markelo en Dorth buiten hun oevers
traden.
Al vanaf de eerste bewoning hier moet er een soort marke zijn
geweest. De Kring van Dorth kende twee marken, de marke Dorth-
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Zuidloo en de marke Schoolt.
De eerste markeboeken van marke De Schoolt zijn helaas verloren
gegaan, maar vanaf 1761 tot de ontbinding in 1854 is er heel wat te
lezen in de overgebleven boeken.
De marke Schoolt had een markebestuur bestaande uit de geërfden (eigenaren van boerderijen en gronden), de voorzitter was de
markerichter, meestal de Heer van Dorth.
Het gebied omvatte 600 ha grond, waarvan 300 ha heidegrond, 117
ha weidegrond en 118 ha bouwgrond. In De Schoolt werd vergaderd
onder de eikenboom van erve Schoolthof.
Dit gebeurde eenmaal in de vijf, soms acht jaar, al gelang er iets
aan de hand was. Soms was er ruzie over het laten weiden van vee
in andere marken. Dan was de Hietkampsbrugge weer kapot en
moest er een nieuwe duiker in. Dan weer was een grenspaal weg en
moest er een nieuwe geplaatst worden. Ook waren er wel nieuwe
bewoners die ongevraagd een hut ergens op de grond van de marke
wilden plaatsen, wat eigenlijk niet was toegestaan. En natuurlijk
was er de vraag wie plaggen mocht steken en hoeveel.
Door de betere ontwatering en door de toenemende vraag naar
voedsel begonnen eind 1850 en begin 1930 de boeren heidegronden
te ontginnen, om er vruchtbare landbouwgronden van te maken.
Bijna alles was in die tijd heidegrond, bos was er wel maar dat was
dan aangeplant, meestal bij de herengoederen.
In de jaren rond 1900 is er in De Schoolt veel heide ontgonnen en
voor cultuurgrond gereed gemaakt, er werden nieuwe boerderijen
gebouwd en zo werd De Schoolt tot wat het nu is.

Eendenkooien
De eendenkooi als vangmiddel is erg oud en is puur Nederlands, al
rond 1450 moeten de eerste eendenkooien er zijn geweest.
Rond 1800 is er door de betere ontwatering en daarmee gepaard
gaande daling van het grondwater het oeroude kooikersbedrijf
praktisch tot het verleden gaan behoren.
Thans zijn er nog 118 eendenkooien in Nederland, waarvan 24 in
Gelderland en een daarvan in de gemeente Lochem.

De eendenkooi De Schoolt
De Schoolter eendenkooi werd gegraven tussen 1552 en 1600 in
opdracht van Derk van Dorth (zoon van Seino van Dorth) voor de
geneugten van de heren die in hun vrije uurtjes daar menig wild
eendje schoten, om zo een heerlijk maaltje op tafel te hebben.
Uit oude stukken van Huize Dorth blijkt dat in het jaar 1611 een
zekere Engbert Alings een eendvogel ten onrechte had geschoten in
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of bij de eendenkooi. Hiervoor moest hij een boete betalen van
zeven oude schilden en 45 stuivers. De heren van Dorth hadden in
die tijd zelf het recht om de mensen uit de marke te veroordelen
voor kleine vergrijpen.
Na enige jaren zelf de eendjes te hebben geschoten hebben de heren
van Dorth waarschijnlijk rond 1700 de eendenkooi verpacht aan de
kooikersfamilie die op het Kooikershuis woonde of ging wonen. Dit
is af te leiden uit een door mij gevonden doopakte van de kerkelijke gemeente Bathmen, waarin de Graaf van Flodroff van Dorth
getuige was bij de doop van een kind van Berend de kooiker uit de
Schoolt. (Kerkelijk behoorde en behoort Kring van Dorth onder de
kerkelijke gemeente van Bathmen.)
Het Kooikershuis was gelegen zo'n zeshonderd meter van de eendenkooi, hier werden alle benodigdheden voor het vangen van wilde
eenden bewaard.
Rond 1715 kwam er een andere kooiker in De Schoolt; Wolter
Jansen, komende uit Ampsen, zwaaide nu de scepter over de eendenkooi. Zoon Hendrik, die in 1739 huwde met Jenneken Scholthof,
volgde zijn vader op als kooiker.
Alle boerenerven en de eendenkooi behoorden in die tijd aan
Dorth. Hendrik von Reuss, heer en graaf van Plauwen en zijn
vrouw Gravinne van Flodroff verkochten rond 1753 grotendeels
hun bezittingen. De eendenkooi en het Kooikershuis gingen in
oktober 1755 over in handen van Gerrit ten Cate, net als de boeren
-erven De Riete en het Schuttenplaatsje.
Tot 1811 woonden er nog kooikers op het Kooikershuis, die ook de
achternaam Kooier voerden. Een van de nakomelingen was bij de
heropening aanwezig.
In 1815 verliet de laatste naamdrager kooiker het Kooikershuis en
kwamen Hendrik Jan Schepers en zijn vrouw Hendrika
Nieuwentjaank, afkomstig uit Verwolde er boeren. Eenden vangen
is er dan vrijwel niet meer bij.
In 1832 werden ze opgevolgd door hun neef Hendrik Jan Brink en
zijn vrouw Geertrui Nieteman. Later trouwde dochter Teuntje
Brink met Willem Holshorst, waar verteller dezes een nazaat van
is. Die Teuntje Brink komt straks nog ter sprake bij een boek van
H.W. Heuvel.
Gerrit ten Cate kocht in oktober 1755 het Kooikershuis en de eendenkooi van Dorth; zijn kleindochter Helena Paff was in 1789 eigenaar en verkocht het Kooikershuis, de eendenkooi en de boerenerven De Riet en het Schuttenplaatsje, die zij van haar moeder
Mechteld ten Cate had geërfd, aan de familie Olthaar uit Neede.
Op 22 december 1811 verkochten de erfgenamen van de familie
Olthaar uit Neede het boerenerve De Riet en de eendenkooi aan

49

Teunis Rietman en zijn vrouw Aaltje Scholthof, wonende op erve De
Riet in de Schoolt.
In juni 1828 verkocht Teunis Rietman het boerenerve De Riet weer
en toen kochten Teunis Scholthof en zijn vrouw Roelofjen
Denneboom de eendenkooi, groot 2 ha en 56 roeden voor 115 gulden. Teunis Scholthof moest oom en tante zeggen tegen Teunis en
Aaltje.
Door vererving hoorde nu de ene helft aan Teunis de Winter. Via
zijn overgrootvader Teunis Scholthof, die de zoon was van de Teunis
Scholthof die de eendenkooi kocht, is het stuk eendenkooi bij hem
terecht gekomen. De ander helft is via overerving bij Herman
Scholthof terecht gekomen (die nu in Amerika woont). De Teunis
Scholthof die de kooi heeft gekocht was een over-over-overgrootvader van hem.
Geschiedschrijver H.W. Heuvel, afkomstig uit Oolde van de Blauwe
Hand, heeft in 1922 een boek geschreven over het boerenleven het
hele jaar rond. In zijn boek beschreef hij zijn bezoek aan een stropersfamilie op het Kooikershuis in De Schoolt. Hieronder volgt een
stukje uit het boek. Het bezoek vond, naar ik aanneem, ongeveer
plaats in 1880.
'Onze knecht Jan komt van de Kooier. Zo graag mag ik op een zondagmiddag met hem mee gaan naar zijn volk. Het is drie kwartier
lopen door eenzame heidevelden. Op afstand zie je de oude hofsteden in het geboomte liggen. Er is voor mijn gevoel iets aantrekkelijks in dat landschap, in dat huis. In de keuken zit je zo gezellig
onder den breeden boezem, die den helen zijmuur bedekt. Langs de
middelmuur zijn twee bedsteden en daarboven tegen het plankenbeschot hangen een paar jachtgeweren.
Vanmiddag was ik met Jan nog op de kooi geweest, dat bos met die
mooie sparren ginds achter den kamp; in het midden is de eendenkolk, die nu blank staat, maar zomers droog ligt. Je ziet er nog de
vangpijpen, die uit de kolk lopen en met een kromming in de bos
verdwijnen. Rondom de kooiplas een omwalling, daar groeien riet,
lisdodden, pijlkruid en egelskop.
Maar Teune Meuje, de oude opoe, ziet het zoals het vroeger was,
toen zij nog jong was, lang geleden. Het was er nog stiller als nu,
binnen 800 schreden in het rond was de kooivree en niemand buiten de kooiker om mocht daar dan komen. De staleenden vlogen uit
op mooie octoberdagen bij frissen wind en lokken zo scharen van
wilde eenden mee naar de kooiplas. Grootvader komt morgens met
het kooihondje en sluipt achter de rietschermen langs de pijpen.
“Wat een vangst, soms wel honderd op een dag. In een paar weken
hadden wij de pacht bij elkaar. Geld dat we in die dagen hadden, we
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moesten het soms zunn'n in de wanne, det het niet ging verschimmel'n”, lachte Teune Meuje, de oude opoe. “Ik krege golden bellen in
de mutse en een golden slot um hals en met de Laornse karmse kon
genog kearls kriegen. Wat een tied”.'
Tot zover dit stukje uit het boek van H.W. Heuvel.

Werking van de eendenkooi
De eendenkooi was eertijds een vernuftige vanginrichting om wilde
eenden (talingeend, pijlstaart, smient en slobeend) te lokken en
daarna te vangen en vervolgens te consumeren.
De kooi bestaat uit een vijver, de zogenaamde kooiplas, gelegen in
een bos, het kooibos geheten. De totale oppervlakte van zo'n eendenkooi varieert van een ha. tot soms wel meer dan vier ha., waarin soms ook meerdere kooiplassen voorkomen.
De kooiplas is rechthoekig en is ongeveer een tot anderhalve meter
diep en omgeven door een aarden wal. De oevers zijn door houtgewas beschut en in de regel rondom beschermd met rietmatten vanwege inkijk en de rust die er moet heersen.
Daaromheen ligt het kooibos, bestaande uit enkele groepen hoge
soms monumentale bomen en lager struikgewas, zoals elzen
(waterhout).
Een eendenkooi ligt meestal in een moerassig gebied of in een
gebied dat moerassig is geweest. Deze eendenkooi lag vroeger tussen 73 ha. heidevelden, en grensde in het zuidoosten aan het
Larensebroek. Er heerste een oase van rust in en om de eendenkooi.
In elke hoek van de plas is een brede sloot gegraven die in een
kromming het bos inloopt, steeds smaller wordt en eindigt met een
vangkorf. Dit noemt men de vangpijp waar zich het vernuftige proces afspeelt. De kromming is er om de wilde eenden het zicht te ontnemen op de kooiplas als ze al in de vangpijp zwemmen.
De kooiplas heeft doorgaans vier vangpijpen. Waarom vier? Het is
namelijk zo dat de wilde eenden zich alleen maar laten vangen
tegen de windrichting in, omdat ze een enorm reukvermogen hebben en de kooiker altijd opereert vanuit de kooiplas.
De vangpijpen zijn afgeschermd met een boogconstructie van palen
en daaroverheen gespannen gaas of wilgentakken om het wegfladderen van de wilde eenden te voorkomen.
De lokeenden verblijven overdag en 's nachts permanent op de kooiplas, worden daar ook gevoederd en zijn gekortwiekt.
De staleenden (halfwilde eenden) verblijven alleen overdag op de
kooiplas, 's nachts gaan deze eenden elders voedsel zoeken, meestal in moerassige en nattige gebieden waar veel voedsel te halen valt
(vliegjes, wormen). De hele nacht scharrelen ze daar rond. Bij het
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aanbreken van de dag worden deze staleenden onrustig, evenals
hun soortgenoten de wilde eenden die daar ook in die moerassige
gebieden verblijven.
Door de hele groep verbreidt zich een ongedurige opvliegstemming
en kort na elkaar gaan alle eenden de lucht in inclusief de wilde
soortgenoten.
De staleenden zoeken hun kooiplas weer op en lokken zo een aantal wilde eenden met zich mee naar de kooiplas. Soms gaat het om
honderden wilde eenden die met de staleenden meevliegen.
Nu wordt de vangprocedure in gang gezet.
Vroeg in de morgen komt de kooiker naar de kooiplas toe, meestal
met een smeulende turf, deze smeulende turf zorgt ervoor dat de
eenden de lichaamsgeur van de kooiker niet ruiken.
Het kooikershondje wordt ingezet, het loopt langs de rietmatten,
langs de aarden wal en jaagt alle eenden van de aarden wal af de
kooiplas op.
De lokeenden kennen de procedure en zwemmen de vangpijp in,
waarin zojuist de kooiker wat graan heeft gegooid.
De wilde eenden denken: “dat lusten wij ook” en komen nieuwsgierig dichterbij de vangpijp.
Als er voldoende wilde eenden in de vangpijp zijn, komt plotseling
het kooikershondje weer in actie en laat zich tussen de rietmatten
even zien. De wilde eenden schrikken daar zo van dat ze over de
lokeenden heen richting kromming vliegen, dan ontdekken ze dat
ze niet meer terug kunnen en vliegen ze nog verder de vangpijp in,
om zo 'de piepe uut te gaon' (vangkorf).

Een belangstellende bezoeker bij het informatiebord (G. Verstege)
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. 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-IJssel
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 Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

