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VAN DE VOORZITTER

Terwijl ik dit schrijf is het buiten een sprookjesland. Dikke rijp
bedekt de struiken en de bomen, de lucht is van een prachtig
blauw en de eerste zonnestralen belichten dit alles tot een waar
kunstwerk. Er zullen ongetwijfeld veel fotografen aan het werk
zijn.
Maar ik richt me natuurlijk tot u met de gedachte dat u vorig jaar
hopelijk fijne feestdagen hebt gehad. Diegenen die in deze tijd hun
verdriet of rouw extra voelen, betuig ik, ook namens het bestuur,
mijn medeleven. En ik wens u allen veel lichtpuntjes en alsnog een
gezond en gelukkig 2008! 
Dit is het jaar waarin wij het vijfentwintig jarig bestaan van onze
vereniging vieren! Over de manier waarop we dit gaan vieren
hoort u meer in het volgende Markenboek. Maar nu al hebben we
u groot nieuws te melden. Na ruim drie jaar onderhandelen en
actie voeren heeft de gemeenteraad van Lochem in haar vergade-
ring op 12 november 2007 met algemene stemmen de motie aange-
nomen om het tramhuisje voor het symbolisch bedrag van € 1,-
aan De Elf Marken over te doen met daarnaast nog een bedrag
van € 100.000,- als bijdrage voor de restauratie en verbouwing.
Woningstichting ’t Spectrum in Lochem krijgt hierna het tram-
huisje in eigendom en zorgt ook voor het onderhoud. ‘t Spectrum
gaat het na de restauratie aan onze vereniging tegen een zo laag
bedrag verhuren, dat wij in staat zullen zijn de exploitatie sluitend
te houden. Maar nu moeten wij eerst wel aan het werk om de res-
terende, echter ook reeds gedeeltelijk toegezegde subsidies en
fondsen daadwerkelijk zien te verwerven. De begroting van de ver-
bouwing moet aangepast worden, wij moeten de tekening heel kri-
tisch bekijken, onze wensen en eisen controleren, kortom tijd en
energie kostende factoren. Ook acties voorbereiden om geld voor
de inrichting te verkrijgen. En dan volgt het traject van vergun-
ningen aanvragen, aanbesteding en de uitvoering van het pro-
ject… geheel door ’t Spectrum uit te voeren. En nu maar hopen op
de welwillende medewerking van alle instanties en overige betrok-
kenen. 
We hebben weer een goed verenigingsjaar achter de rug. Goed
bezochte, boeiende lezingen gehad en nog drie te gaan in de
komende maanden. Op 6 maart hebben we een avond samen met
Het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. In Ons Huis
te Almen komt dan de heer Godert van Heek een lezing verzorgen
over zijn vader, de Twentse textielfabrikant Jan Herman van
Heek.
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We volgen vol spanning de vorderingen van het boek over Eefde.
Uit ervaring weten we echter dat dit veel tijd en energie gaat kos-
ten.
Ieder jaar roep ik u op om bij het opruimen van foto’s, boeken, bij-
zondere archieven etcetera aan onze vereniging te denken. Dat dit
ter harte genomen wordt merken wij aan de vele donaties waar-
mee ons archief en onze bibliotheek aangevuld worden. Namens
De Elf Marken hartelijk dank aan de gevers en/of nabestaanden
van de schenkers.
Een heel bijzondere gift kregen wij overhandigd door mevrouw
M. Ruiterkamp-Kloosterboer uit Epe. Zij en haar man komen uit
Almen en hebben daar op de Julianaschool gezeten. Mevrouw
Ruiterkamp heeft haar hele collectie handwerken uit die periode
geschonken, en tevens wat schoolschriften,  opdat het bewaard zal
blijven. Deze collectie is nu tentoongesteld in de hal van het
gemeentehuis in Gorssel en tijdens de openingsuren te bezichti-
gen.
In het jaarverslag kunt u alle verdere gebeurtenissen lezen
(anders wordt mijn praatje nu veel te lang!). Ik wil natuurlijk wel
weer alle vrijwilligers van de werkgroepen heel hartelijk bedanken
voor hun geweldige inzet. Wat is een vereniging zonder enthou-
siaste vrijwilligers? En ik ben ervan overtuigd dat ik dit ook
namens u, leden van onze vereniging mag doen. En dan kan ik het
gezegde van hierboven herhalen… wat is een vereniging zonder
trouwe leden?

Willy Holtslag-Harkink
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Als u deze mededelingen leest, ligt de eerste maand van 2008 al
weer achter ons en de lezing van de heer G. Emsbroek in Ons Huis
in Almen heeft dan ook al plaatsgevonden. 
In de komende maanden staan de volgende lezingen en dia-avon-
den op het programma:
Eefde: Het Hart, donderdag 21 februari 2008, waar prof. ir. Jos
Lankveld een inleiding zal houden over de opkomst van de indus-
triële melkverwerking aan het einde van de negentiende eeuw en
de verdere ontwikkelingen in de twintigste eeuw. De zuivelfabrie-
ken van Almen en Eefde zullen hierbij extra aandacht krijgen;
aanvang 20.00 uur.
De maartlezing betreft een gezamenlijke activiteit met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. Op donderdag
6 maart zal in Almen in Ons Huis Godert van Heek ons vertellen
over het leven van zijn vader, de Twentse fabrikant Jan Herman
van Heek (1873-1957). Hierbij zal het vooral gaan over zijn betrok-
kenheid met het natuurbehoud en de monumentenzorg in het
Euregiogebied; aanvang 20.00 uur. 
Op dinsdag 1 april 2008 houden we onze jaarlijkse ledenvergade-
ring in de Roskam te Gorssel. Dit jaar hebben wij weer enige
reglementair aftredende bestuursleden, namelijk de heren
H.G. Pelgrum en J. te Linde. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun
krachten aan onze vereniging willen geven. Verder verheugt het
ons te kunnen melden dat we Henk Hietbrink bereid hebben
gevonden in het bestuur de vacature tweede vertegenwoordiger
van Epse te willen vervullen. Na deze vergadering zal Willemien
Hartman-Gotink een presentatie houden over de Stichting
IJsselhoeven. Deze stichting is actief in een aantal omringende
gemeenten maar nog niet in onze gemeente. Voor meer informatie
zie www.ijsselhoeven.nl. Aanvang ledenvergadering 19.30 uur;
aansluitend zal de lezing om 20.00 uur beginnen.
Uit de nalatenschap van Henk Makkink uit Gorssel ontving onze
vereniging twee verhuisdozen vol met tijdschriften en boeken over
de Achterhoek en Salland. Henk had enige tijd geleden aangege-
ven dat zijn verzameling aan streekdocumentatie naar onze ver-
eniging zou moeten gaan. Het geheel betekent een waardevolle
aanvulling voor onze bibliotheek. Eventuele dubbele exemplaren
zullen op onze bijeenkomsten te koop worden aangeboden. Henk
was een actief lid van onze vereniging. Wij zullen hem missen op
onze bijeenkomsten en excursies.  
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Excursie Eesterhoek, zondagmiddag 13 april 2008
De activiteitencommissie van de agrarische natuurvereniging 
’t Onderholt nodigt de leden van onze vereniging uit voor een 
middagexcursie rondom de IJssel in de Eesterhoek, bestaande uit
een inleiding over het gebied, met aansluitend een wandeling en
een demonstratie eekschillen.
Het programma is als volgt. Om 13.30 uur ontvangst op de deel
van boerderij ’t Boschloo. Onder het genot van een gratis kopje
thee of koffie kunt u de antieke agrarische voorwerpen op de deel
bekijken.Vervolgens laat Nico Stronks, landschapsgeograaf, in een
presentatie de bijzonderheden van het gebied zien. Hij geeft daar-
bij boeiende achtergrondinformatie over het gebied waar we gaan
wandelen. U hoort onder andere over het meanderen van de
IJssel, de stroomruggen, de IJsselduinen en de eilandjes die hier
vroeger in de IJssel lagen. We zien een korte film over eekschillen
en leerlooien in vroegere tijden, gemaakt door Netje Roeterdink en
Frits Strookappe, leden van de videoclub Het Accent. Eikenschors
werd in het voorjaar geschild. De looistoffen in de schors werden
gebruikt in leerlooierijen.
En dan de praktijk: we lopen naar het eikenhakhoutbos op de
IJsselduinen. De eigenaar, Gerrit Oostenenk, heeft dit bos na
veertig jaar weer in ere hersteld. Hier krijgt u een demonstratie
van het eekschillen. 
We vervolgen onze wandeling door de IJsselduinen, langs de
onderduikerssloot uit de Tweede Wereldoorlog. De heer Manger
Cats, terreineigenaar, geeft uitleg over deze periode. Ava van
Baaren en Gerrit Steging vertellen over de dassenburcht achter
hun boerderij. 
De wandeling gaat verder naar de IJssel. Afhankelijk van de
waterstanden en de bereikbaarheid zien we de Middelweerd, een
voormalig eiland in de IJssel, vanaf de winterdijk of vanaf de
zomerdijk. 
De lengte van de wandeling is ongeveer 1 km over ruig en glooiend
terrein. Lukt het u niet om (helemaal) mee te wandelen? De deel
van de familie Boschloo is de hele middag open.
Startpunt is dus: 13.30 uur, boerderij ‘t Boschloo, Eekweg 1,
Gorssel.
De kosten voor deze middag bedragen € 2,- per persoon, reserve-
ren is niet nodig.
U bent van harte welkom!
(Met dank aan Bertus Menkveld, tel. 0575 492823)
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Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij
dit jaar op zaterdag 17 mei haar jaarlijkse genealogische dag orga-
niseert in Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen. De werkgroeple-
den hebben dit jaar de stamboom van de familie Smale onder de
loep genomen. De dag begint om 10.00 uur en wordt om ongeveer
16.00 uur afgesloten.

Campagne Verleden van Nederland
In 2008 vindt van 11 oktober tot 7 december de campagne
Verleden van Nederland plaats, naar een idee van de bekende
journalist en historicus Geert Mak. Doel hiervan is om alle
Nederlanders te laten zien hoe interessant, belangrijk en verras-
send de Nederlandse, maar vooral de regionale historie is. Op de
Nederlandse tv zijn in die periode gedurende acht weken uitzen-
dingen te zien over de vaderlandse en de daarmee verbonden
regionale geschiedenis. Een van de Overijsselse onderwerpen
betreft het leven en handelen van Johan Derk baron van der
Capellen tot den Pol (1741–1784). Johan Derk was een vurig patri-
ot, die opkwam voor de zwakkeren in de maatschappij en tegen-
stander was van de gevestigde macht van de stadhouder en de
regenten. Hij is begraven in de grafkelder van de kerk te Gorssel.
(Zie ook de publicatie van W. van de Kamp, verschenen als num-
mer 2 in de reeks De Elf Marken: nog verkrijgbaar.) Onze vereni-
ging is benaderd door de organisatoren van deze tv-serie voor het
leveren van nadere gegevens over hem en de opgeblazen graftom-
be op de Gorsselse heide. 
Zie voor nadere gegevens www.verledenvannederland.nl. 

Notarisakten
Sinds enige tijd zijn de notarisakten van de gemeente Gorssel
openbaar en aanwezig in het Regionaal Archief Zutphen. 
Drie leden van onze vereniging: Annie Albers, Annie Nijenhuis en
Joost Dijksman hebben meegewerkt om deze aktes beter toegan-
kelijk te maken door alle aktes in te voeren in een computerpro-
gramma. Binnenkort is de verkorte inhoud van de aktes in te zien
en te kopiëren. 
De aanwezige aktes lopen vanaf 1819 tot 1915. In deze periode
waren er zeven notarissen, in totaal ruim 6000 aktes: Herman
François Lulof van 1819 tot 1822; Arent Nijman, 1822 tot 1831;
Antonius Gerhardus Schepers, 1872 tot 1874; Hendrik Kleijn,
1875 tot 1885; Johanna es Cecillius Justinus Jonckheer, 1885 tot
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1889; Cornelis Vos, 1889 tot 1912; Hubert Alle Schaafsma, 1912
tot 1915.
In deze aktes kan men een testament, boedelbeschrijving, boedel-
scheiding, verkopen van grond, huizen, roerende goederen vinden.
Het is heel leuk als je een boedelscheiding kunt vinden van je
grootouders of andere familie. Misschien staat er wel een lamp of
een ander voorwerp in dat u nu nog thuis hebt, of een erfenis die
men toen heeft gekregen, in zo’n boedelscheiding beschreven..
Ook de aktes van notarissen uit Brummen, Zutphen en Warnsveld
komen op deze wijze beschikbaar.

De index is te bekijken op de site van Zutphen 
www. regionaalarchiefzutphen.nl. 
Sinds kort is het ook mogelijk de doop- trouw- en begraafboeken in
te zien van Gorssel, Warnsveld en Brummen, via dezelfde site.

Publicatie over de geschiedenis van de 
Harmonie Gorssel-Eefde
Op 1 maart verschijnt een boekje over de geschiedenis van de
christelijke muziekvereniging De Harmonie Gorssel-Eefde. De pre-
sentatie vindt plaats tijdens het jubileumconcert op 1 maart 2008.
Op die datum wordt ook de verkoop gestart. U kunt nu al een
exemplaar reserveren. De verkoopprijs zal naar verwachting onge-
veer € 10,- bedragen. Bij voorintekening bedraagt de prijs € 9,-. 
U kunt uw boek bestellen door het sturen van een e-mail aan
g.kale@versatel.nl of door het sturen van een briefje aan: boekje
Harmonie, Kapperallee 73 7211 CC Eefde, of telefonisch: 0575
511819. 

Herhaalde oproep
In Ons Markenboek nummer 4 (november 2007) plaatsten wij een
foto van Adrie Nap, politieman in de gemeente Gorssel van circa
1920 tot 1950. Wij vroegen ons af of iemand iets kon melden over
de omstandigheden die destijds aanleiding waren voor het maken
van deze opname. Helaas heeft niemand gereageerd. We doen
opnieuw een poging. Wie herinnert zich iets?

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
29 maart 2008 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2007

Het jaar 2007 kan bestempeld worden als het jaar van de waar-
heid voor het tramhuisje. In de overweging van onze voorzitter
hebt u hier meer over kunnen lezen. 
Het bestuur vergaderde zeven keer in het Richtershuis. Voor het
Algemeen Bestuur hebben we Henk Hietbrink bereid gevonden de
vacature tweede vertegenwoordiger van Epse te vervullen. Het
bestuur is nu weer bijna compleet. Alleen voor Harfsen/Kring van
Dorth zijn we nog op zoek naar een tweede vertegenwoordiger.
Twee leden van ons bestuur, Fenny Woertman en Henk Pelgrum,
hebben in 2007 te maken gehad met aanslagen op hun gezondheid.
Gelukkig zijn beiden bijna of geheel hersteld. 
Het ledenaantal schommelt de laatste jaren rond de 700. Ultimo
2007 hebben we 700 leden en 31 sponsors. 
Activiteiten van de verschillende werkgroepen:
Redactiecommissie: Ook dit jaar verscheen Ons Markenboek weer
vier maal. Voor het nog te publiceren boek over Eefde is een apar-
te uit zes personen bestaande redactiecommissie geformeerd. Deze
commissie is volop bezig met het verzamelen van gegevens en het
benaderen van verenigingen en bedrijven. Er is een opzet van het
boek gemaakt en als werktitel is gekozen voor: Eefde, kroniek van
een verknipt? dorp.
Excursiecommissie: De activiteiten dit jaar trokken weer veel
belangstelling. Bij de midzomeravondwandeling omgeving Kletter -
straat in Epse op dinsdag 10 juli waren ongeveer 60 deelnemers
aanwezig. Op zaterdagmiddag 4 augustus hebben 45 leden/gasten
onder leiding van een gids een stadswandeling in Zutphen ge -
maakt. 
Aan de dagexcursie naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen
en het dorp Dwingeloo op 11 september werd deelgenomen door 
66 leden en op 14 december waren we met 30 personen bij elkaar
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepleden en vrij-
willigers, deze keer in ’t Bosrestaurant Joppe. 
Genealogie: Op zaterdag 12 mei 2007 werd voor de dertiende keer
en weer met groot succes onze jaarlijkse genealogische dag gehou-
den. Ongeveer 250 bezoekers kwamen naar het Richtershuis en
zaal Hoeflo in Harfsen. Deze keer was er speciale aandacht
besteed aan de stamboom van de familie Dijkerman. Op 15 sep-
tember was onze vereniging vertegenwoordigd op de Oostgelderse
contactdag in Groenlo.
Tramhuiscommissie: Na vele vergaderingen en nadat we vervol-
gens door de vele teleurstellingen bijna de moed opgegeven had-

8



den is het uiteindelijk toch nog gelukt de gemeente Lochem te
bewegen voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor
restauratie en verbouwing van het tramhuisje. 
Bibliotheek: Als gevolg van het verwerken van een aantal nalaten-
schappen is er een groot aantal nieuwe aanwinsten, teveel om hier
te vermelden. In april ontvingen we van de familie Persoon een aan-
tal attributen dat bij het maken van plooimutsen gebruikt werd. 
Richtershuis, fotowerkgroep: Enkele spullen, zoals vitrinekasten,
hebben we bij de overburen (mevrouw Uenk, Hulstweg 7) mogen
opslaan met als gevolg wat meer ruimte in het Richtershuis. Een
aantal vrijwilligers is bezig met het digitaliseren foto’s. Voor onze
lezingen overwegen we de aanschaf in 2008 van een beamer met
bijbehorende laptop. Verheugend is dat men onze website
www.deelfmarken.nl steeds beter weet te vinden. Wim Besselink
zijn we veel dank verschuldigd voor het beheer van deze site. 
Archeologische werkgroep: Vanwege het ontbreken van zinvolle
bezigheden heeft het bestuur  besloten deze werkgroep op te hef-
fen. Directe aanleiding is het van hogerhand opleggen van strikte
regels bij het doen van archeologisch veldonderzoek.  
De in dit jaar gehouden lezingen en/of evenementen waren achter-
eenvolgens:
Almen: N.H. kerk, zondagmiddag 4 februari, concert van het
ensemble Ascending. Dit concert was het eerste gezamenlijke eve-
nement van onze vereniging met het Historisch Genootschap
Lochem-Laren-Barchem. De opkomst, ongeveer honderd bezoe-
kers, stemde tot tevredenheid. 
Harfsen: Zaal Buitenlust, donderdag 1 maart, Arend Heideman
uit Gelselaar heeft voor circa 70 aanwezigen een boeiende lezing
gehouden over zijn maandenlange speurtocht door Oost-Nederland
naar Bentheimer waterputten. Dankzij zijn publicaties en presen-
taties krijgen deze ondergewaardeerde monumenten nu hopelijk
een betere bescherming. 
Gorssel: HCR De Roskam, dinsdag 27 maart, na onze ledenverga-
dering heeft de heer Godfried Nijs voor circa 80 belangstellenden
een presentatie verzorgd over de Tachtigjarige Oorlog en meer in
het bijzonder over wat zich in 1627 rond de insluitingslinie rond-
om de vesting Groenlo heeft afgespeeld. 
Epse: Kerkje protestantse gemeente, donderdag 18 oktober, voor
circa 60 aanwezigen heeft Tineke van Buren uit Hellendoorn een
lezing gehouden over het leven van de Twentse dichteres Johanna
van Buren. Deze lezing stond dit jaar voor 18 januari op het pro-
gramma, maar is toen door de zware storm met weeralarm niet
doorgegaan. 
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Harfsen: Zaal Buitenlust, donderdag 15 november. Het onderwerp
voor die avond was Herman van Velzen. Onder dit synoniem
publiceerde Frans Roes tal van boeken. Zijn zoon Theo heeft op
onnavolgbare wijze voor een volle zaal met een zeer aandachtig
luisterend publiek (circa 100 leden en belangstellenden) aan de
hand van zijn artikelen en boeken talloze anekdotes verteld over
zijn vader en over het leven in Hengelo (Gld) in de eerste helft van
de vorige eeuw.  
Op uitnodiging van het streek- en stadsarchief Zutphen was een
afvaardiging van het bestuur  op 21 maart aldaar te gast voor een
kennismaking met de nieuwe leiding van het archief. Later in het
jaar waren we nog een aantal malen in het Archief. Op 2 juli voor
de opening na de verbouwing en op 8 november voor een ontmoe-
ting met een aantal Historische en Oudheidkundige verenigingen
in onze regio. Inmiddels is het streek- en stadsarchief Zutphen
omgedoopt in Regionaal Archief Zutphen. 
Het dagelijks bestuur heeft op 4 mei deelgenomen aan de jaarlijk-
se dodenherdenking. Op de gebruikelijke gedenkplekken werden
die dag ook namens onze vereniging bloemen gelegd.
Zaterdag 3 juni heeft De Elf Marken in Harfsen assistentie ver-
leend aan de door de Vrienden van de Streektaal georganiseerde
‘kruiwagen’boekenverkoop. 
In het kader van Monumentendag hebben op zaterdag 8 septem-
ber onder leiding van enkele bestuursleden van onze vereniging
enkele tientallen belangstellenden een wandeling langs een aantal
beeldbepalende panden in Gorssel gemaakt. Het thema dit jaar
was ‘Bouwstijlen en architectuurstromingen in de eerste helft van
de twintigste eeuw’. Er is met steun van de gemeente Lochem een
boekje uitgegeven, waarin de wandelingen in Gorssel en in
Lochem beschreven zijn. 
Op 22 september waren we met een stand aanwezig op de ouderen-
dag in Het Trefpunt te Gorssel. Deze dag was zeer geslaagd ook al
door het feit dat we een aantal nieuwe leden konden begroeten.  
Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en
een warm hart toedragen.   

Eefde, december 2007
J. te Linde, secretaris
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Agenda jaarvergadering op dinsdag 1 april 2008 
in De Roskam te Gorssel, aanvang 19.30 uur

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 

25e jaargang nummer 3, augustus 2007
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering

uitgereikt
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. de heer 

H.A. Meijerink
7. Bestuursverkiezing: 

Als nieuw bestuurslid is verkiesbaar de heer 
H. Hietbrink uit Epse
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren 
H.G. Pelgrum en J. te Linde
Namen van eventuele tegenkandidaten kunt u tot drie weken
voor de vergadering kenbaar maken aan het bestuur

8. Rondvraag
9. Sluiting

PAUZE

20.00 uur: lezing met dia’s door Willemien Hartman-Gotink met
als onderwerp IJsselhoeven. 
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EEN BEZUNDERE ARFENISSE

W. Holtslag-Harkink

Wiele van De Elf Marken kriegt  mangs beuke en wie bunt daor
altied heel blie met. Wie aoverlegt wel met de gevers dat, as wie al
meer van die beuke hebt, dat wie d’r dan naor beste weten mee
umgaot en misschien wel verkoopt om zo geld in het laatje te krie-
gen veur het anschaffen van andere beuke.
Ok kriege wie wel foto(-album)’s um te bewaren of archieven van
verenigingen. Maor noe wil ik oele vertell’n aover een heel bezun-
dere arfenisse, noe pas met de warme hand e’geev’n.
Marietje Ruuterkamp-Kloosterboer… jao , Marietje van ’t Harkel,
e’trouwd met Titie Ruuterkamp van ’t Spitholt, hef onze vereni-
ging eur hele verzameling handwarken e’geev’n dee ze e’maakt hef
op de Julianaschole in Almen. Ok nog een tasse vol schoolschrif-
ten. En dat neum ik een bezundere arfenisse.
Want wee van ons hef alles van de legere schole zo compleet
bewaard? De pannelappen mossen nog wel ears e’wassen wodden,
want dee was ze gaon gebruken. En de letterdook lig bie eur thuus
as kleedjen op een taöfeltjen en dèn wil ze ok nao de expositie
gearne terugge hemm’n!
Wiele hebt intussen al die handwarken in onze vitrine in de hal
van het gemeentehuus uut e’ stald. Daor ku’j zeen wa’j misschien
zelf vrogger ok e’maakt hebt en a’j van disse tied bunt, ku’j zeen
wa’j zelf neet hebt e’leerd. Wie hopt dat d’r een heleboel van onze
leazers gaot kieken. Wie hebt ‘d’r een schrift bie e’leg en daor ku’j
oew eigen verhaaltjen in schrieven. Veur Marietjen, maor ok een
betjen veur ons.
Marietje hef ok wat herinneringen an de schooltied op e’schreev’n. 
Een foto herinnert eur an de earste schooldag in 1937. Derk (in
1949 in Indonesië gesneuveld) en Dineke Aalderink van ’t Nieuwe
Hamersteen komt eur ophaal’n. 
Zoals bie iederene in die tied (en misschien noe nog wel) spölt de
juffrouwen en de meisters een grote rolle in de kinderleavens.
Toen Marietje een keer heel verkolden was en arg mos hoesten,
gaf Juffrouw Ter Maat eur een dubbeltjen um bie Tante Naatje
drupkes te haal’n. Toen diezelfde juffrouw jeurig was wodden de
hele schole tracteerd en Marietje mocht in de klasse van Meister
Oosterkamp rondgaon… bes griezelig tussen dee grote banken.
Van dee juffrouw hef ze ok handwerkles e’had. Ok van Juffrouw
Brekveld. De vrindinne, noe Dine Schekman-Aalderink, vertelt
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dat dee juffrouw op een zaoterdag met de deerntjes ging fietsen
naor Apeldoorn. Jammer dat ‘t ging reagenen. Ze wodden allemao-
le kletsnat, behalve ene. Dee had al zo’n nieuwmoodsen gummi-
jas… dat ’t een roojen was, wodden duudelijk want ’t dearntjen
kwam hartstikke rood thuus, want den jas gaf af!
‘s Sommers gingen ze op de fietse naor schoole, nao de harfsvakan-
tie mossen ze lopen. Meestal op klompen van Harm Goorman. In
de klasse hadden ze dan klompsökken an. Ging het learken aover
de klomp kapot of schaof de kappe d’r af, dan was de smid in de
buurte um ‘t wear vaste te maken, mangs met een iezeren bend-
jen.
Het is gebeurd dat de busse stopten en de kinder meenam naor het
darp. Ok nao de oorlog had dee busse neet zo’n haost. Marietje ver-
telt dat ze in 1960 iedere aovend met de bus naor Titie’s vader in
het zeekenhuus in Zutphen ging’n. Op een keer stond ze allene bie
de halte. “Waor is oew man?” vroog de chauffeur. “Den was nog
neet klaor met zien wark en kon net neet op tied hier weazen”.
“Oh”, zeg de chauffeur, “ik zee dat ’t lech baoven uut geet, dan
wachte wie effen op um…!”
Nog effen wat schoolherinneringen:
Op 31 januari 1938 kreeg’n de kinder vrie umdat Prinses Beatrix
was geboren. Meester Oosterkamp vertell’n het niej’s en toen
mochten de kinder naor huus.
Op schole deed’n ze spelletjes, zo as verstoppertje rond de karke,
hinkel’n, krijgertje, ballen. In de pauze gingen een paar grote jon-
gens naor de melkfabriek en haald’n een grote teil met warme
melk… brrr! Bie Ome Jan Niejendiek  mochten de kinder op zao-
terdagmargen krummels van de bolussen haal’n, dat was een
feest!
Maor dat de meisjes op zaoterdag naor handwerkles mossen,
umdat de juffrouw anders gin tied had, en de jongens dan gewoon
vrie waar’n, dat vond’n de deerntjes neet eerlijk! 
Veur de oorlog waren er Nederlandse militairen bie de
Spitholterbrugge. Marietje kreeg dan mangs een zäkske appels en
pear’n mee um uut te deel’n. Toen de oorlog was begonn’n en daor
duutse soldaoten rondleepen, vond ze dat maor griezelig. 
Op schole markten ze ears neet zo völle van de oorlog. Wel toen d’r
kinderen uut Rotterdam op schole kwamm’n. Willy Vlasblom
woond’n bie de familie Meilink, bie ‘Hoentjen’. Wim v.d. Veld
logeerden bie de familie Goorman, maor was oaverdag meestal bie
Kruusink, waor jong’s waar’n um mee te spöll’n en um kattekwaod
uut te haal’n. Marietje had met Wim te doon umdat hee heel arg
stottern. Veural asse hardop mos leazen. Zee weet denk ik neet
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dat hee het stottern ok gebruukten asse wear neet opletten en dus
neet wis waor of hee mos beginn’n. Hee t.t.t .tutten dan net zolan-
ge tot Bennie Kruusink of Johan Kuuper ’t konn’n beduun!
D’r wodden ok völle e’zongen… meestal uut “Kun je nog zingen,
zing dan mee”. Zo was er op 9 mei 1940 een uitvoering van het
zangkoortje, waor ze o.a. zongen: “Wij willen Holland houen”. Dat
hef grote indruk e’maakt. Ok dat de dirigente toen al s’aovends
neet meer naor Arnhem terugge kon.
Later toen Meester Van ’t Sant ook les gaf, wodden dat ook ande-

re versjes, bijv. “Hagel en sneeuw, onweer wind en regen, Deren
ons niet, wij kunnen er wel tegen... enz.”
Bie Meester Van ’t Sant kregen ze ook biologie. De kinderen mos-
sen ieder 5 wilde bloom’n meebreng’n en zo learden ze ongemarkt
al het verschil tussen, bie wieze van sprekken, bloom’n uut de
Velhorst en van de Harfsense Stege.
Op weg naor huus kreeg’n de kinder mangs de kans um met een
boerenwagen, op weg naor de coöperatie bie het Laornse Station,
mee te vaar’n. Op maondagmargen  mos ie extra goed uutkieken,
dan wodden de varkens af e’leverd bie de coöperatie en as dee var-
kens dan heel hard rear’n dan sloog d’r wel ’s een peard op hol.
Toen de zönne van Titie en Marietje naor de Julianaschole ging,
Ab Ruuterkamp, was dat veur Meester Van ’t Sant de earste leer-
ling van een eigen old-leerling! Ab woont  in Nieuw Zeeland. As Ab
een keer wil zeen wat zien mooder veur moois hef e’maakt  bie de
handwarkjuffrouwen, dan is hee bie De Elf Marken an het goeie
adres!
Marietje bedankt!

P.S. Komt d’r bie het leazen van disse herinneringen bie ieleu ok
nog bezundere verhalen naor baoven… vertel ze ons! En de vrouw-
leu zult begriepen, dat wie blie bunt met disse arfenisse, maor wie-
ter gin handwarkverzameling an kunt leggen.
Bewaart oew spullen maor goed, wie weet gao’w wel een keer een
grote tentoonstelling holl’n en dan ok met produkten van de han-
denarbeidlessen van de jong’s.
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G. J. VERSTEGE

W. ter Meulen-Breukink

De wieg van Gerrit Verstege staat aan de Schepersweg in Harfsen.
Hier wordt hij, als boerenzoon, geboren op 27 mei 1931. De lagere
school bezoekt hij in Harfsen, dat op dat moment behalve school,
coöperatie en café slechts een paar huizen telt. De hele uitbreiding
van de buurtschap, toen ‘Harfsense school’ genoemd, tot het huidi-
ge Harfsen zal hij van nabij meemaken. Na de lagere school gaat
hij twee jaar naar de ambachtsschool en volgt later verschillende
cursussen om de opgedane kennis aan te vullen. “Ik was echter
geen ondernemer”, vertelt Gerrit. “Ik ging liever met m’n handen
werken.” In de loop der jaren gaat hij als timmerman in dienst bij
verschillende aannemers in de omgeving. “Mijn handen zaten vast
aan mijn lichaam maar ik zat niet vast aan een baas.” Ambachts -
lieden zijn altijd schaars geweest; kan hij zich verbeteren dan pakt
hij die kans. In 1958 trouwt hij met Gerda Scheuter uit Epse, het
jonge stel gaat in Harfsen wonen. Gezondheids problemen maken
dat Gerrit in 1983 moet ophouden met werken. Omdat deze wer-
ker nooit heeft kunnen stilzitten betreedt hij het pad der genealo-
gie. Eerst pluist hij de stamboom van de Versteges uit om vervol-
gens met die van zijn vrouw aan de slag te gaan. Hij stuit op het
feit dat zij afkomstig is uit twee Gorsselse families: de Scheuters
en de Wunderinks. Daarmee krijgt het virus hem te pakken.
Wanneer hij deze naspeuringen heeft afgerond en wil stoppen,
krijgt hij van archivaris Eefting een wijze raad: ga maar door met
het opzoeken van de namen van boerderijen in de gemeente
Gorssel van voor 1840. Monnikenwerk waar hij zich met hart en
ziel aan overgeeft. “Uit de periode van 1815 tot 1840 haalde ik ze
uit Kohierlijsten. In 1840 begon de eerste huisnummering. De
nummering begon in Gorssel, ging vervolgens naar Epse en daar-
na naar Eefde. Een andere nummering begon in Almen en ging
verder door Harfsen, en Kring van Dorth had zijn eigen numme-
ring.” Vijfhonderd boerderijnamen brengt hij in kaart. En niet
alleen de namen, ook verwijst hij naar fiches waarop vermeld
staat wie er gewoond en gewerkt hebben en wie er bijvoorbeeld
overleden zijn. Dit werk doet hij onder meer met Henk Rol; het
typewerk laten zij graag over aan andere vrijwilligers: Willem
Siebrink en later Arjan Meijerink. Bovendien trekt hij met zijn
fotocamera het veld in om de boerderijen op de gevoelige plaat
vast te leggen. De oorspronkelijke Markenboeken worden bewaard
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in het Provinciaal Archief in Arnhem. Voor deze klus komen ze tij-
delijk terug naar Gorssel. Met de moeilijk leesbare handgeschre-
ven tekst heeft Gerrit geen problemen. De klus zal twintig jaar in
beslag nemen. Gedurende al die jaren zit hij hiervoor, naar schat-
ting, gemiddeld twee dagen per week, zes uur lang op het gemeen-
tehuis. Het resultaat staat nu keurig gerangschikt in ordners in
het Richtershuis in Harfsen. In 1991 wordt dit Richtershuis in de
voormalige kleuterschool in gebruik genomen. Mooi dichtbij voor
Gerrit, het zal zijn tweede huis worden. Zijn verslaving beperkt
zich inmiddels niet tot de boerderijnamen. Samen met Henk
Jansen op de Haar maakt hij een serie lezingen met dia’s over het
ontstaan van de verschillende kerkdorpen van de gemeente
Gorssel. Hiermee trekken zij de boer op. Ook levert hij zijn bijdra-
ge aan de Kadastrale Atlas 1832, die wordt uitgegeven ter gele-
genheid van het tienjarige bestaan van de Elf Marken. Hij schar-
relt foto’s op en draagt feiten aan voor het boek ‘Hoe Harfsen –
School in de Veldhoek groeide naar kerkdorp Harfsen’. En
wanneer Plaatselijke Belang Harfsen–Kring van Dorth in 1994
het boek ‘Twee Marken gemerkt’ wil samenstellen, wordt graag
het advies van Verstege ingewonnen. “Ze wilden maar een paar
boerderijen beschrijven. Ik heb toen gezegd: je neemt ze alle hon-
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derd of je neemt er geen.” Alle honderd worden vervolgens met
hulp van Verstege beschreven. Wanneer een jaar of tien later
Almen volgt met ‘Almen ten voeten uit’ wordt wederom graag een
beroep op Verstege gedaan. En hiermee is de lijst zeker niet com-
pleet. Zo heeft hij alle oude ansichtkaarten van de gemeente
Gorssel verzameld, nu een waardevolle collectie. Als lid van de
werkgroep genealogie maakt Gerrit zich ieder jaar voor de gene-
alogische dag zeer verdienstelijk. Op grote borden ontwerpt en
tekent hij de stamboom van de familie die deze dag in de belang-
stelling staat. Henk Jansen op de Haar, destijds voorzitter van De
Elf Marken, sprak bij de opening van het Richtershuis in 1991
toen hij Gerrit Verstege de sleutel van de voordeur overhandigde
de haast legendarische woorden: “Denk er an, noe bu’j geen con-
ciërge.” Zelf zegt deze bescheiden man: “Ik was dan wel niet echt
de conciërge maar ik mag graag mensen voorthelpen.” Er gaat nog
steeds geen dag voorbij zonder dat hij, ook al is het maar even, een
kijkje komt nemen in het Richtershuis. ‘Zijn’ Richtershuis. Al deze
activiteiten overziend is het dan ook niet verwonderlijk dat hij in
2006 benoemd is tot erelid van de Oudheidkundige Vereniging De
Elf Marken.

DE BUSDIENSTEN DER G.O.S.M.

Uit de Lochemsche Courant van Vrijdag 17 april 1931, no. 31, 
met neven-edities: Borculosche Courant, Eibergsch Nieuwsblad,
Gorsselsche Courant, Groenlosche Courant, Hengelo’s Nieuws -
blad, Larensche Courant, Needsche Courant, Ruurlosche Courant,
en Vordensche Courant.

Maandag a.s. vangt de busdienst der G.O.S.M. aan. Zooals in een
deel van onze vorige oplaag werd meegedeeld, is de dienstregeling
als volgt:
De eerste bus uit Deventer vertrekt om 7 uur. De bussen rijden om
de anderhalf uur, behalve de laatste, die uit Deventer gaat om 20
minuten voor elf.
Uit Borculo vertrekt de eerste bus om half zes, en de daarna vol-
gende telkens 1½ uur later. De laatste bussen vertrekken uit
Borculo des avonds om drie minuten over zeven en half negen.
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Op Zon- en feestdagen vervalt de eerste bus in beide richtingen,
terwijl des Vrijdags ter gelegenheid van de markt in Deventer
enkele bussen van en naar de Harfsense school zijn ingelegd.
Stations aan de lijn Deventer–Borculo zijn: spoorstation en tram-
station in Deventer, de Pessink*, de Viersprong*, Laan ’t Joppe*,
Roode Hert*, Harfsensche School, Laren, Exeltol*, Lochem (tram-
station), de Dolle Hoed*, Barchem, Ruurlo (postkantoor) em
Borculo (tramstaion). 
Op de * gemerkte stations wordt alleen gestopt op tijdig verzoek.
Op tijdig verzoek wordt bovendien gestopt te Laren aan de
Maalderij Jansen, de Viersprong en de kerk, de Donderd, en
Stegeman: te Lochem aan de Oude Lijmfabriek, het Postkantoor,
hotel ’t Zwijnshoofd, dr.  Rivestraat, Barchemseweg, hotel Schoon -
oord en Wilhelminalaan, Braamkuil, café Bergzicht, P.W. Jansen-
huis, Wittewijvenkuil: te Barchem bij de Woodbrookers, hotel
Bosch, hotel Meilink, eind Barchem en Brouwerskolk: te Ruurlo
Villa Dennenoord, begin Ruulo, Marechaussee-kazerne, Hesselink -
laan en Kerkhof, weg naar Vosheuvel, Oude Tol, café Kerkemeyer
en afweg Leogesticht: te Borculo bij de Burg. Bloemenstraat, café
Peters, hotel Weggelaar en gemeentehuis.
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Het voordeel van een busdienst boven de tram blijkt wel uit deze
serie stopplaatsen. Voor velen zal het straks veel makkelijker zijn
de bus te nemen dan vroeger de tram, waarvoor men steeds naar
één der veel minder talrijke stopplaatsen diende te begeven.
Bovendien is de rijtijd ingekrompen. Van Deventer rijdt men naar
Laren in 37 minuten, vandaar naar Lochem in 9 minuten. Van
Lochem naar Barchem in 14 minuten, naar Ruurlo 22 en naar
Borculo 34. De totale rijtijd van Deventer naar Borculo via Ruurlo
is derhalve 1 uur en 54 minuten.
De opening van den busdienst beteekent ongetwijfeld een belang-
rijke verbetering in de communicatie-middelen van deze streek.
De verbinding tusschen de aan de lijn gelegen plaatsen is sneller
en meer comfortabeler geworden. Vooral ook de omstandigheid,
dat Ruurlo in die route is opgenomen, stemt tot vreugde. De reeds
eerder ter sprake gekomen plannen van een busdienst op deze
plaats zijn dus thans werkelijkheid geworden, hetgeen niet anders
dan toegejuicht kan worden.
Behalve de vaste passagiers als abonnees, marktbezoekers, etc.
zullen dezen zomer ook de vreemdelingen van den busdienst kun-
nen profiteeren bij hun uitstapjes in deze streek. De mooie wande-
ling van Lochem naar Ruurlo of omgekeerd, behoeft thans geen
bezwaar meer te zijn, nu voor den terugweg de bus gereed staat.

Een afscheid
Zoo zijn er meer voordeelen. Dat desondanks door velen de ver-
dwijning der passagierstrams – naar men weet blijft het tramver-
keer voor goederenvervoer en bij bijzondere gelegenheden gehand-
haafd – met leedwezen wordt gadegeslagen, is niet helemaal
onverklaarbaar. Het is niet gemakkelijk afscheid te nemen van
iets, waarmede men vele jaren vertrouwd is geweest, en dat bij al
zijn tekortkomingen dan toch maar gedurende langen tijd van
groot nut is geweest.
“Was sich liebt, das neckt sich”. Dikwijls dreef men graag den spot
met onzen tram, maar in z’n hart was men toch wel overtuigd van
de groote beteekenis van dit vervoermiddel voor de streek, die het
doorkruiste.
En naast de gevoelsbezwaren, zijn er enkele van meer practischen
aard, welke o.a. tot uiting kwamen in het schrijven uit Harfsen,
dat we dezer dagen publiceerden. Men sprak daarin de vrees uit,
dat de capaciteit der bussen op spitsuren – ’s Maandagsmorgens –
niet voldoende zou zijn en dat de toestand van den weg Deventer–
Laren het rijden met de bussen den eersten tijd niet bepaald tot
een genoegen zou maken. Dit laatste is inderdaad niet onmogelijk.
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De weg is over groote gedeelten slecht, maar men dient in het oog
te houden dat dit slechts van tijdelijken aard is, nu binnenkort tot
verbetering zal worden overgegaan.
En wat het eerste bezwaar betreft: de trams vervoerden behalve
op Vrijdagen, niet meer dan een 25 à 50 passagiers, terwijl de bus-
sen naar gezegd, aan  27 personen plaats zullen bieden.
Bovendien zullen er meer bussen loopen dan tot dusver de trams,
zodat de passagiers vaker weg kunnen. Ook de trams van de
Harfsenscheschool op Vrijdagen zullen er toe bijdragen dat men
minder kans loopt, de bus vol te zien voorbijrijden.
Mocht het vervangen van de trams door bussen, een toename van
het aantal passagiers tengevolge hebben dan zal de directie der
tram zich ongetwijfeld aan de omstandigheden weten aan te pas-
sen, zij heeft daarvan althans door invoering der bussen voldoende
blijk gegeven
Al met al kunnen we de opening der busdienst der G.O.S.M.
slechts toejuichen. Zij beteekent voor de hele streek, ons inziens,
een belangrijke vooruitgang.

Uit dezelfde krant van 28 april 1931 (red.):

Busongeluk
Laren, 28 April. Hedenmorgen moest de eerste bus uit Deventer
der G.O.S.M. tusschen de boerderijen Vennink en ter Meulen uit-
wijken voor een melkwagen. Door den slechten toestand van den
weg slipte zij en kwam al glijdend in een sloot met water terecht. 
Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.
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BOERDERIJ DE PRINS

J. Hekkelman

De herkomst van de naam De Prins voor het boerderijtje aan de
Flierderweg 11 in Gorssel is niet bekend. Het oudst bekende huis-
nummer is Gorssel 32. In 1841 is dat gewijzigd in nummer 71.
Daarna zijn er meerdere omnummeringen geweest. Pas vanaf
1951 is het adres Flierderweg 11. Op de oudst bekende  kadastrale
kaart, uit 1832, staat De Prins vermeld in sectie E blad 6 onder
nummer 51. De eigenaren zijn ‘de Geërfdens van Eschede’. Dat
zijn de gezamenlijke eigenaren die in de marke Eschede gerech-
tigd zijn.  
Oorspronkelijk stond de bebouwing iets ten zuid-westen (links
voor) van de huidige woning. Op het eind van de negentiende eeuw
is de oude Prins afgebroken en is een nieuwe boerderij gebouwd.
Uit verhalen is bekend dat aannemer Nijenhuis uit Eefde de werk-
zaamheden uitvoerde. Met de kruiwagen voerde hij de bouwmate-
rialen aan. Hendrik Jan Nijenhuis was de opdrachtgever en boer-
de op De Prins. Recent kwam bij werkzaamheden aan de gevel van
de boerderij een plankje te voorschijn met de namen van (vermoe-
delijk) twee bouwvakkers, G.J. Tuitert en M.A. Jansen. Het plank-
je is gedateerd 27-12-1892. Met deze vondst is aannemelijk gewor-
den dat nieuwbouw van De Prins in 1893 is afgerond. 
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De Prins en de familie Muil 
Op 1 en 15 juni 1898 werd in De Roskam te Gorssel het boerderij-
tje De Prins geveild. Het bracht fl. 1.800,- op. Zoals hierboven aan-
gegeven was het begin jaren negentig van de negentiende eeuw
opnieuw opgebouwd. Engbert Jan Muil was bij de inzet op 1 juni
de hoogste bieder. Zijn bod werd in de tweede termijn, bij de
afslag, niet overtroffen. Zoon Gerrit Muil werd vervolgens de nieu-
we eigenaar van De Prins. Op 28 januari 1899 trouwde hij met
Johanna Voupel en in het jaar 1900 betrokken zij het boeren-
plaatsje. Zij brachten zeven dochters ter wereld die allen opgroei-
den op De Prins. 
Na het overlijden van Gerrit Muil in 1923 werd zijn schoonzoon
Johan Hekkelman eigenaar. Als landbouwers en veehandelaren
verdienden hij en later zijn zoon Gerrit er de kost.
Enkele dramatische gebeurtenissen in hun jeugdjaren hebben
ongetwijfeld bijgedragen aan de sterke band die de dochters
ondanks hun verschillen voelden. En die zelfs, getuige de twee-
jaarlijkse bijeenkomsten (zie hierna), de generatie na hen zicht-
baar verbonden houdt. 
De familie verkocht de boerderij in 1959 aan de heer en mevrouw
Hendriks. Hij was longarts in Rotterdam. Zij werkte de jaren
daarvoor als paardendresseur in een circus. Op De Prins begonnen
zij een manegebedrijf.  
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Aan het interieur van het oude boerderijtje is sinds de jaren vijftig
niets veranderd. Het aantal bijgebouwen is sindsdien echter dras-
tisch uitgebreid. Het manegebedrijf floreerde vanaf de jaren zestig
en lange tijd was er de landelijke opleiding voor rij-instructeurs en
pikeurs gevestigd. In de loop van de jaren tachtig werd het mane-
gebedrijf afgebouwd en vond de omschakeling naar pensionstalling
plaats.
Sinds 1985 heeft rijvereniging Semper Fidelis haar domicilie op
het terrein van De Prins. De pensionstalling wordt beheerd door
Gert Hekkelman. Mevrouw Hendriks woont nog steeds op de boer-
derij. 

De Muiltjes van De Prins
Op 29 september 2007 werd tijdens de tweejaarlijkse reünie van
de neven en nichten Muil het familieboek gepresenteerd over de
‘Muiltjes van De Prins’. Hoewel uit het huwelijk van Gerrit Muil
en Johanna Voupel geen stamhouder is geboren draagt de twee-
jaarlijkse bijeenkomst van de neven en nichten de naam Muiltjes
van De Prins. Het boerderijtje De Prins fungeert voor de generatie
die is voortgebracht door de zeven dochters Muil als (virtueel) logo
voor de band die zij met elkaar hebben.  

Het boek  
De genealogie van de familie Muil, die in dit boek teruggaat tot
begin achttiende eeuw loopt door tot en met de laatst geboren telg
in 2007. Het leven van Gerrit en Johanna Muil en hun dochters is
vastgelegd door elk van hen te portretteren in een verhaal dat
wordt ondersteund met foto’s. De samenstellers zijn op zoek
gegaan naar wie zij waren en hebben aan de hand van beelden en
verhalen de honderd jaar familiegeschiedenis beschreven. 
Aandacht is besteed aan werkzaamheden en (neven-) beroepen die
werden uitgeoefend maar die in deze tijd (bijna) niet meer voorko-
men: de kolenboer, de huisslachter, de monsternemer, de kalver-
schetser, de melkrijder, de veehandelaar. Ook voor specifiek vrou-
wenwerk in de voorbije eeuw is een plaats ingeruimd.
De betekenis van de periode 1940-1945 komt in enkele bijzondere
verhalen naar voren. Het joodse meisje dat in de Tweede
Wereldoorlog bij Herman en Jantjen Braakhekke verbleef schreef
haar verhaal op speciaal voor dit boek.
Een exemplaar van dit 370 pagina’s tellende losbladige boek is in
het bezit van De Elf Marken. Heeft u interesse in meer achter-
grondinformatie neem dan contact op met Annie Hoetink: e-mail:
anniehoetink@hotmail.com tel: 0575-491686.
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TRADITIE EN VERNIEUWING (2)
Moderne monumenten in Gorssel, 

een architectuurwandeling

H.G. Pelgrum

Monumentendag 2007 stond in het teken van de architectuur in de
eerste helft van de twintigste eeuw. In ons vorige Markenboek
(25e jaargang, nummer 4, november 2007) stond een artikel van
CeesJan Frank over dit onderwerp, met een algemene inleiding
over bouwstijlen en architectuurstromingen in de eerste helft van
de twintigste eeuw in de gemeente Lochem. In het dorp Gorssel
was in verband met dit thema op deze monumentendag een wan-
delroute uitgezet langs verschillende gebouwen en huizen dat
ongeveer in deze periode zijn gebouwd. 
Hieronder volgt een beschrijving van deze architectuurwandeling.
De opzet van de route was om kennis te krijgen over de bouwhisto-
rie van Gorssel. Daarom was een aantal huizen geselecteerd die
nog redelijk authentiek is. De route pretendeert niet een volledig
overzicht te geven van alle architecten die in Gorssel hebben
gewerkt. Hooguit is het een aanzet tot nader onderzoek. 
Uit onderzoek blijkt dat in deze periode verschillende architecten
in Gorssel hebben gewerkt, zoals: 
A. J. Jansen; G.J. Postel; J.J. van Nieukerken en zijn zonen J. en
M.A. van Nieukerken; J.D. Gantvoort; W.P. C. Knuttel;
J.G. Wattjes; J. van Rijn; Ph. Wichers; J.D. Postma; D.J. de Jong;
Theo W. Rueter en A. Sobel.

Hoofdstraat 2, De Zonnekamp
Gebouwd omstreeks 1900 door architect J.D. Gantvoort uit
Deventer. Gemeentelijk monument. Vanaf 1975 ongeveer twintig
jaar politiebureau. De villa is een goed voorbeeld van de in de eer-
ste jaren van de twintigste eeuw gangbare bouwstijl, die zich ken-
merkt door een zorgvuldige detaillering. Het pand is een markant
element bij de entree van het dorp Gorssel. Opvallend is het
bewaard gebleven ijzeren draaihek, dat is voorzien van bloemdeco-
raties.
Gantvoort was rond de eeuwwisseling een veelgevraagd architect.
In Deventer is een architectuurwandeling, waarbij nog veel pan-
den van hem te bewonderen zijn.
In Gorssel heeft hij meerdere huizen gebouwd. Een van de bekend-
ste is Huize Octavo, Joppelaan 96, dat in 1908 als zomerhuis werd
gebouwd voor de familie Kluwer uit Deventer.
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De Zonnekamp in 1928, situatie voor de aanleg van de rondweg

Hoofdstraat 12, Huize De Nijenhof
Villa, gebouwd
in 1905. Typisch
is het wolfdak
met uilenbord,
waarbij het wolf-
eind tot een tra-
pezium is afge-
knot. Het ont-
werp is
waarschijnli jk
van prof.
J.G. Wattjes.
Het huis is ver-
meld in het stu-
dieboek Constructie van gebouwen, deel 4 kappen (1920) van pro-
fessor J.G. Wattjes, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te
Delft. In zijn boeken zijn meerdere huizen uit Gorssel en omgeving
vermeld. In de periode 1904-1908 heeft Wattjes enkele villa’s in
Gorssel ontworpen. In 1906 woont hij enige tijd in Eefde. Zijn
beroep wordt dan omschreven als tekenaar. Na zijn benoeming tot
hoogleraar krijgt hij, op zijn verzoek, toestemming om contact met
de praktijk te houden. Tot twee keer gaat Wattjes een associatie
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aan met een architectenbureau omdat hij vindt dat je als hoogle-
raar contact moet houden met de praktijk, maar ook omdat de
architect in kwestie hem boeit. 
Vanaf 1920 woont hij op verschillende adressen in Eefde en
Gorssel, en tenslotte op de ‘Flierderhof’ aan de Quatrebrasweg. In
deze tijd is hij enige jaren geassocieerd met het architectenbureau
Jansen en Jacobs te Zutphen. Wattjes ontwierp in deze periode het
huis met rieten kap, adres Elfuursweg 5.
Na 1925 was Jansen geassocieerd met G.J. Postel uit Lochem.
Vanaf 1937 tot aan zijn overlijden in 1944 werkte Wattjes samen
met architect F.J. Loggers uit Holten.
In de leerboeken van Wattjes staan vermeld:
De Oldenhof (geknikt dak) deel 4 blz. 7
Stalgebouw Dorth (architect A.J. Jansen) deel 4 blz. 15
Landhuis Clant (architecten A.J. Jansen en Ir. J.G. Watjes) deel 4
blz. 18
Kasteel De Ehze Almen (architect A.J. Jansen) deel 4 blz. 205
Arbeiderswoningen met rieten daken Veldhofstraat (1919) (archi-
tect A.J. Jansen) deel 4 blz. 205
De Nijenhof deel 4 blz. 4

Hoofdstraat 11 en 13

Gebouwd tussen
1900 en 1910. Het
voormalige winkel-
huis is in 1933 ver-
bouwd. 
Mooi authentiek
gebleven. 
Bij huisnummer 11
wordt door aanne-
mersbedrijf gebroe-
ders  Tuitert voor de
weduwe Tuitert een
erker aan het huis
gebouwd.
Huisnummer 13
wordt in opdracht
van P. Smits door
architect Johan van
Rijn verbouwd.
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Hoofdstraat 18
Bouwjaar 1948. 
A r c h i t e c t e n
G.H. Kleinhout en ir.
A. van der Steur uit
Amsterdam. Tevens
waren zij verant-
woordelijk voor de
schets van de te her-
bouwen kerk. 
Ph. Wichers was de
uitvoerend architect.
Dit huis staat op de
plaats van de pasto-
rie, die in 1842 dicht
bij de kerk werd
gebouwd. Deze is in
1945 bij de luchtaan-

val op de kerktoren geheel vernield. De prachtige beuk, die naast
de pastorie staat, bleef gespaard en houdt al sinds 1842 de wacht.
Voor die tijd stond de oude pastorie een kwartier gaans van de
kerk op de hoek van de Gorsselse Enkweg en de Domineesteeg in
de marke Eschede. Om financieel rond te komen was de geestelij-
ke tevens boer. De boerderij ‘Oude Pastorie’ bestaat nog steeds en
wordt al meerdere generaties lang bewoond door de familie
Ilbrink.

Hoofdstraat 20
Voormalige Boerenleen bank. 
Gebouwd in 1948. Architect
Philip Wichers. Wichers, een
telg van de Gorsselse aanne-
mersfamilie Wichers, ontwierp
omstreeks 1950 ook de nieuwe
Nijverheids school voor meisjes.
In 1951 vertrekt hij naar Den
Haag voor een functie bij de
rijksgebouwendienst, waar hij
komt te werken op de afdeling
die zich bezighoudt met de
scholenbouw. Zijn architecten-
bureau wordt overgenomen
door architect G. Menkveld. 
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Kerk van de Protestantse Gemeente Epse/Gorssel
Deze is in 1948 her-
bouwd. In maart 1945
plaatsen de Duitsers een
radiozender in de toren.
Op 18 maart 1945 wordt
de kerk door geallieerde
vliegtuigen verwoest.
Alleen de toren blijft
staan, al wordt die zwaar
beschadigd. Na de bevrij-
ding worden de toren en
de kerk herbouwd.
De toren, die uit de vijf-
tiende eeuw stamt en

eigendom van de burgerlijke gemeente is, wordt in 1946 in oude
stijl gerestaureerd onder leiding van architect M.A. van
Nieukerken.
De vanouds in de muur aanwezige steigergaten worden niet dicht-
gemetseld. De houten naald op de zware eikenhouten deur van de
hoofdingang onder de toren is ook door Van Nieukerken ontwor-
pen. Hierop zijn de jaren tussen bezetting en bevrijding uitge-
beeld. Onderaan staat de datum 10 mei 1940. Daarboven wordt de
opmars van de Duitsers voorgesteld door duivelse figuurtjes, die
met helm op en met laarzen aan de pilaar beklimmen. Hun einde
wordt weergegeven door de datum 6 april 1945, de bevrijding van
Gorssel. Daarboven: de gerechtigheid die overwint, uitgebeeld als
Vrouwe Justitia, met weegschaal en V-teken. 

Helemaal bovenaan: Soli Deo Gloria.
De kerk, die pas in 1928 totaal was herbouwd onder architectuur
van de gebroeders J. en M.A. van Nieukerken, wordt ongeveer op
dezelfde plaats herbouwd. Verschillende aannemers werken
samen onder leiding van architect Ph. Wichers. Het ontwerp is
van de Amsterdamse architecten die ook al bij de herbouw van de
pastorie zijn vermeld. Sinds 1928 is de ligging van de kerk zuid-
noord met de toren aan de zuidkant. De oorspronkelijke kerk was
een laat-gotisch gebouwtje, gericht van west naar oost, met de
toren aan de westkant. In de bestrating van het kerkplein voor de
toren zijn aan de oostzijde de fundamenten van de oudste kerk
weergegeven. In 1842 werd het schip totaal verknoeid door een
rechthoekige aanbouw aan de oostzijde.
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Hoofdstraat 28, Gemeentehuis
Voltooid in 1914.
A r c h i t e c t
A.J. Jansen. Hij was
vanaf 1913 gemeen-
tearchitect.
Het gemeentehuis is
een gemeentelijk
monument. Het is
een voor de voorma-
lige gemeente
Gorssel zeldzaam
voorbeeld van een in
traditionalistische
trant gebouwd
object, dat verwijst
naar de invloeden
van het Hollands
classicisme. In de

middengevel valt het gepleisterde middenrisaliet, met balkon ter
hoogte van de raadszaal, op.
Tussen 1860 en 1914 stond het raadhuis van de gemeente Gorssel
aan de Raadhuisstraat in Eefde. Dit was niet onomstreden.
Bezwaarmakers uit het dorp Gorssel hebben tot de kroon geproce-
deerd over de vestigingsplaats, maar krijgen te horen dat de
beslissing tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. Als op
25 april 1912 wordt besloten tot de bouw van een nieuw raadhuis
brandt de discussie opnieuw los. Met zes tegen vijf stemmen kiest
de gemeenteraad voor Eefde, maar bij de herstemming een week
later stemt het raadslid Plekkenpol uit Harfsen nu voor Gorssel,
waardoor dit dorp uiteindelijk toch haar gemeentehuis krijgt.
In de gevel van de statige voorzijde valt het gemeentewapen op.
Een gouden schild met daarop een azuurblauwe wachttoren. Het
wapen is gebaseerd op het verband dat zou bestaan tussen de
naam Gorssel en Coerslo. Coerslo zou weer wijzen op het koerhuis,
een wachttoren. Deze wordt al genoemd in de zestiende eeuw en
stond bij de landweer tussen het hertogdom Gelre en het
Oversticht, aan de weg tussen Zutphen en Deventer.
De buitenlamp, boven de dubbele houten deur bij de hoofdingang,
is in 1955 geschonken door het provinciale bestuur. In de loop der
jaren vonden enkele uitbreidingen van het gemeentehuis plaats.
De meest ingrijpende was in 1987, toen een moderne uitbouw van-
uit de achterzijde van het oude pand verrees. De centrale hal, die
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via de nieuwe publieks ingang aan de Joppelaan te bereiken is, ver-
bindt het oude en nieuwe gedeelte.
Bij deze publieksingang staat een kunstwerk van de Gorsselse
kunstsmid Wim Jonkers. Het symboliseert de elf markepalen, die
vroeger de begrenzing van een marke vormden. Ze staan op een
plattegrond van de gemeente Gorssel, waarbij op de zijkant de
namen van de elf marken staan vermeld.

Hoofdstraat 43, Haytinkhof
Architect J. G. Wattjes. Op deze plaats stond al lang een huis. In
1905 wordt een nieuwe woning gebouwd voor F.P. Schuitemaker.
Hij was eerst huisarts in Gorssel en wordt later geneesheer-direc-
teur van de psychiatrische inrichting in Den Oldenhof.
Tot 1972 Groene Kruisgebouw. Sinds enkele jaren is het gebouw
gehuurd door Philadelphia.
De naam is sinds kort veranderd in Everdinahof. 

Haytinkhof en Den Oldenhof, 1907. Dorpspomp is nog aanwezig.

Hoofdstraat 45, Den Oldenhof
Dit gebouw is in 1898 als particuliere inrichting voor vrouwelijke
zenuwlijders gebouwd. Omstreeks 1912 werd de villa flink uitge-
breid en ontstond het huidige gebouw volgens een ontwerp van
J.G. Wattjes. Opvallend is het geknikte dak, waardoor een mooie
vorm werd verkregen.
De leiding was in handen van dokter Schuitemaker. De inrichting
heeft bestaan tot 1936.
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Ook het inmiddels verd-
wenen gebouw Veld -
zicht, opgericht als ver-
pleegstershuis, behoor-
de tot het complex.
Voor de nieuwbouw
moest in 1898 een aan-
tal bestaande panden
verdwijnen.
Vanaf 1938: Aarts -
bisdom Utrecht voor
opleiding Katholieke
Vrouwelijke Jeugd. In
1953 aangekocht door

de gemeente Gorssel. Deze verhuurde het aan Bartimeüs en daar-
na aan de PGEM. Vanaf 1975 vond de afdeling Sociale zaken er
huisvesting tot de uitbreiding van het gemeentehuis in 1987. Op
dit moment zijn allerlei gezondheidscentra en instellingen voor
maatschappelijk werk in het gebouw gevestigd. Er wordt momen-
teel volop gediscussieerd over de toekomstige bestemming van dit
markante gebouw.

Joppelaan 1, De Uiver
In 1934 gebouwd in opdracht
van J. Berends van Loenen,
die aan de Hoofdstraat woon-
de en een huis laat bouwen
naast de werkplaats.
Architect: Johan van Rijn.
Een prachtig authentiek
gebleven huis, dat een geheel
vormt met de werkplaats. De
werkplaats, waar schroeven
voor dieselmotoren in sche-
pen en molens werden
gemaakt, is volgens de steen
in de muur, al in 1923
gebouwd.
Johan van Rijn, geboren in
1893 te Heemstede, werkte

van 1930 tot rond 1960 als architect in Gorssel. Voor die tijd was
hij als bouwkundig opzichter werkzaam voor bekende architecten,
als Berlage. Zo verhuisde hij naar Oldenzaal en Helmond voor gro-
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te bouwprojecten. In Gorssel kwam hij terecht als opzichter toen
het nieuwe Huize Dorth in 1930 werd gebouwd. Hierna vestigde
hij zich als architect in Gorssel. Hij kreeg veel opdrachten van
klanten, die wat meer wilden dan hun huis door een aannemer te
laten bouwen. Hij heeft veel huizen in Gorssel gebouwd. Opvallend
aan de huizen van Van Rijn zijn de ijzeren beugels bij de dakgoten
en de metalen kozijnen. Regelmatig zijn de huizen voorzien van
een lichtkoepel in het dak boven de voordeur, waardoor veel meer
daglicht in de hal naar binnen komt. Vaak zijn ze wit gestuukt en
zijn er enkele glas-in-lood ramen.
De naam De Uiver herinnert aan de befaamde luchtvaartrace tus-
sen Londen en Melbourne in oktober 1934. De KLM deed met een
nieuw gebouwd vrachtvliegtuig De Uiver, een Douglas DC2, mee
aan deze wedstrijd. Het toestel, onder leiding van gezagvoerder
Parmentier, kwam na een spectaculaire vlucht als tweede aan en
versloeg daarbij talrijke racevliegtuigen. Het hele land was in de
ban van de race. Het verhaal gaat dat de Gorsselse aannemers
Wichers en Woertman tijdens het pannen leggen de Uiver zagen
vliegen en dat daarna tijdens het pannenbier werd besloten dit
huis daarom maar ‘De Uiver’ te dopen. Helaas stortte de Uiver
enkele maanden later met een vracht kerstpost onderweg naar
Indië in Irak neer.

Nijverheidsplein 1 en 3
Dit pand, waarin
nu modezaak
Kreeftenberg zit,
stamt uit 1913.
Hier werd de
School met de
Bijbel en een
m e e s t e r s h u i s
gebouwd, ontwor-
pen door gemeen-
t e a r c h i t e c t
A.J. Jansen. Er
waren in het
begin drie loka-
len. In twee loka-
len werd les gege-

ven aan 45 leerlingen. Het derde lokaal werd door de
Jongelingsvereniging gebruikt en fungeerde als vergaderruimte.
Ook de naaischool startte hier.
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Toen het aantal leerlingen toenam werd in 1923 naast de school
het Gebouw van Christelijke Belangen gebouwd, door aannemer
Wichers. De naaischool verhuisde naar dit gebouw.
Meester van Velden, het hoofd van de school, bouwt omstreeks
1937 zelf een huis aan de Joppelaan. L. Kreeftenberg gaat in het
meestershuis wonen en begint hier met een textielzaak.
Als in 1967 een nieuwe school wordt gebouwd aan de Roskamweg,
koopt Kreeftenberg de school erbij om zijn zaak uit te breiden.

Joppelaan 10,
Sonnevanck
Gebouwd in 1912.
Architect onbekend.
In 1961 is het woon-
huis verbouwd door
architect D.J. de Jong.

De foto is gemaakt in
2007.

Joppelaan 14 en 16, de Capellenhof
Dubbel woonhuis
gebouwd in 1929 in
plaats van bestaan-
de woning, die bij
de markeverdeling
in 1837 werd aange-
duid als ‘Kapelle -
plaats’. Architect
was B.J. Woertman
en gebouwd door
zijn broer T. Woert -
man. De naam van
het huis herinnert
aan de plek, waarop
in 1785 de graftom-
be voor de familie van der Capellen werd gebouwd. Het familiegraf
stond aan de rand van de Gorsselse hei, die in die tijd nog tot ver
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in het huidige dorp Gorssel doorliep. Hier werd in 1786 de bekende
patriottenvoorman Johan Derk  van der Capellen begraven. In
1788 is de graftombe in de nacht door een aantal prinsgezinden
met buskruit opgeblazen. 

Van der Capellenlaan 4, tramhuisje
Tramstation van N.V.
Tramweg Maatschappij
Zutphen-Emmerik te
Doetinchem.
Dit nog originele tram-
huis in chaletstijl is in
1926 gebouwd. Het
behoorde bij de stoom-
tramlijn tussen
Emmerik en Zutphen,
die pas in 1926 is ver-
lengd naar Deventer.
Het vervoer op de tram-
lijn is gestopt in 1945,
nadat de brug te Eefde
over het Twentekanaal
was gebombardeerd.
Het station is een recht-
hoekig gebouw met een
gedeeltelijk overkapt
perron aan de oostzijde
van het gebouw. De

rails liepen aan de oostzijde in de lengte langs dit station. Ter
weerszijden van het perron lagen rails, zodat de trams elkaar hier
konden passeren, want de lijn was enkelspoor. Dit gebouw is een
zeer zeldzaam type, waarvan geen enkele in ons land aanwezig is.
Het is een
gemeentelijk monument. In de buurt van het tramhuis is, aan de
overzijde van de Joppelaan, in de tuin van huisnummer 9 nog een
stukje van het voormalige tracé van de trambaan te ontdekken.
Naast de touwslagerij aan de Veldhofstraat begint een fietspad dat
een heel eind de voormalige trambaan volgt. De tramlijn liep ver-
der langs de Zutphenseweg en daarna via de Quatre Bras en de
Mettray naar Zutphen.
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Joppelaan 11
Aannemer T. Woertman.
Gebouwd omstreeks 1920 voor
politieagent H. Moerman.
Mansardedak. Hierdoor ontstond
meer ruimte op de bovenverdie-
ping. De foto is gemaakt in 2007.

Joppelaan 21
In 1934 gebouwd in opdracht
van J.E. Roelofs uit Vierakker,
die hier in dat jaar met een sla-
gerswinkel begon. Architect
Johan van Rijn. Voor 1934 stond
op deze plaats een planken keet,
waar de zwerver Gradus Jansen
leefde. Tot voor enige tijd
bestond in deze buurt nog een
buurtvereniging ‘De Planken
Keet’. Het huis vormt een mooi
geheel met de panden
Molenstraat 62 en 64, die enkele jaren later, in opdracht van sla-
ger Roelofs, eveneens door Van Rijn zijn ontworpen. De foto is
gemaakt in 2007.

Molenweg 57, het Noorsche huis
In 1913 gebouwd in
opdracht van mevrouw
M. Büchner. De onder-
delen van dit landhuis
zijn in pakketvorm uit
Noorwegen aange-
voerd. In dezelfde tijd
zijn in Nederland onge-
veer 25 van deze hou-
ten huizen door een
Noorse bedrijf gele-
verd. Hiervan bestaan
er nog maar enkele, en
daardoor is dit nog
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vrijwel originele huis zeer zeldzaam. Er waren drie types. Hier
staat een drakentype. Het betreft volgens de Noorse mythologie
een goedaardige draak. In de topgevels zijn vier drakenkoppen te
ontdekken.
Aan de Dortherweg 34 staat een soortgelijk huis, de jeugdherberg
De Kleine Haar, nu hostel Stayokay Gorssel genoemd. Dit gebouw
heeft eerst in Diepenveen bij Huize Frieswijk gestaan. Het was
rond 1905 door de Noorse koning aan het koninklijke huis
geschonken als een jachthuis voor de opperhoutvester. In 1924 is
dit houten huis, ook een drakentype, gekocht door Tutein
Nolthenius en verplaatst naar de Kring van Dorth. In 1932 werd
het een jeugdherberg.

Joppelaan 27
In 1934 gebouwd in opdracht
van mej. J. de Boer. De
Joppelaan heette toen nog
Stationsweg. Architect
G.J. Postel. De foto is gemaakt
in 2007.

Joppelaan 41, voormalig tolhuis (gemeentelijk monument)
Toen de grintweg
van Gorssel naar
Bathmen in 1854
werd aangelegd
werd er tol gehe-
ven om de kosten
van onderhoud te
bestrijden. 
Er was tot 1921
een vereniging
die de grintweg
Gorssel-Bathmen
exploiteerde. Er
stonden drie tol-

huizen langs de weg. Dit tolhuisje is ontstaan uit een klein huis,
dat in 1915 werd verbouwd, volgens een ontwerp van gemeentear-
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chitect A.J. Jansen. De aannemer was D.J. Tuitert. Het volgende
tolhuis was direct na het spoorwegstation Gorssel in Joppe.
Een wit hek aan weerszijden van de weg zorgde ervoor dat de pas-
santen de tolboom niet konden ontwijken. Op oude foto’s is de dub-
bele bomenrij aan weerszijden van de Joppelaan nog heel goed te
zien, maar ook nu is deze op veel plaatsen nog aanwezig. De brede
strook grond was nog heel lang eigendom van de bewoners van
Huize Dorth. De Joppelaan was van oudsher de oprijlaan van
Huize Dorth. De stenen grenspalen, met daarop GG (gemeente
Gorssel), herinneren aan de brede oprijlaan.

Joppelaan 43

In 1934 gebouwd 
in opdracht van 
B. Kreeftenberg. 
Architect J.A. Wichers.

Joppelaan 43, anno 2007.

Joppelaan 70

Woonhuis Johan van Rijn, 

Joppelaan 74 , Stille Wille.
Gebouwd in 1934 in
opdracht van A. Nijkamp.
Architect Joh. Van Rijn.
In de ronding van de nok
zit een leuk bloemenmo-
tief.

Op de foto Joppelaan 74, anno 2007.
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Joppelaan 76
In 1928 gebouwd in
opdracht van W.
Meuleman. Architect G.J.
Postel. De foto is in 2007
gemaakt.

Joppelaan 80
Gebouwd in 1928 door L.R. Wentholt, burgemeester van Gorssel
van 1928-1940.
Architect G.J. Postel.

Gebied rondom Amelterweg
Dit gebied tussen Joppelaan en Veldhofstraat maakte deel uit van
het landgoed Amelte.
Vanaf 1970 is dit gebied volgebouwd. De Warande was de oor-
spronkelijke uitweg van Huize Amelte naar de Joppelaan. De
meeste huizen zijn ontworpen door architect A. Meerstadt.
Grotendeels lage huizenbouw in grijze steen, waarbij de kleur
bruin veelvuldig aanwezig is.

Wildwal 1
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Gebouwd in 1932 als zomerhuis. Het is nog vrijwel in oorspronke-
lijke staat. Architect W.P.C. Knuttel.
Knuttel had een architectenbureau in Deventer.Tot zijn voor-
naamste werk wordt gerekend het Knutteldorp. Dit is een complex
van 300 woningen, winkels en badhuis te Deventer. Dit complex
bij het Pothoofd is onlangs in dezelfde stijl herbouwd. Verder ont-
wierp hij het gebouw van de psychiatrische inrichting Brinkgreve.
Knuttel heeft meerdere landhuizen in Gorssel gebouwd. De witte
bungalow, Esdoornlaan 2, is ook een ontwerp van Knuttel. Dit
huis was in 1951 erg opvallend, omdat het de eerste grote bunga-
low in het dorp Gorssel was. De opdrachtgever, Dietrich, wilde alle
vertrekken op de begane grond hebben en er moest zo veel moge-
lijk zon in alle kamers komen. 
Nog een woning van Knuttel is de Stobbehoeve, Scheuterdijk 4, in
Eefde. Dit huis is gebouwd in 1937. 

Amelterweg 4, Woudrust
Architect onbekend. Gebouwd omstreeks 1925. Deze charmante
villa was voor de Tweede Wereldoorlog eigendom van Birnie, een
industrieel uit Deventer. Voor de oorlog huurden mensen, die uit
Nederlands Indië met verlof waren, het gemeubileerde landhuis.
Tijdens de oorlog
ontsnapte de hier
o n d e r g e d o k e n
communistenlei-
der Paul de Groot
ternauwernood
aan arrestatie
door de NSB. Zijn
vrouw en dochter
werden opgepakt
en kwamen om in
een concentratie-
kamp.

De foto is gemaakt in 2007
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ARCHITECT JOHAN VAN RIJN

P. van Rijn en T. Woertman

We schrijven het jaar 1929. Opzichter Van Rijn, werkzaam bij
architect De Maker, komt vanuit Helmond aan bij station Joppe,
met zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw, een dochter van vier, een
zoon van twee en een baby van nog geen jaar (Piet, een van de
schrijvers van dit artikel). Van Rijn had de opdracht kasteel Dorth
te restaureren. Het gezin ging wonen aan de Joppelaan, huize
Rust Roest bij de ingang van landgoed Amelte. (Uiteraard herin-
nert Piet, destijds nog een baby, zich daar niets meer van.) Van
Rijn zou maar enkele jaren in Gorssel blijven, tot de restauratie
van het kasteel klaar was, maar het pakte anders uit. De oudste
zoon kreeg bloedarmoede en de ouders verkozen in de Joppelaan te
blijven wonen. Van Rijn vestigde zich derhalve als zelfstandig
architect in Gorssel en begon onder meer met villabouw in de
gemeente, maar ook met vrijstaande en geschakelde woningen in
de stad Zutphen. Boerderij- en fabrieksbouw was niet zijn terrein,
hoewel hij in Steenderen toch ook een kop-halsboerderij heeft ont-
worpen. 
Het eerste huis dat Van Rijn bouwde in het dorp Gorssel was het
huis annex machinehal voor de familie Van Loenen aan het begin
van de Joppelaan tegenover het gemeentehuis. Later volgden twee
villa’s aan de Deventerweg en Veerweg. Hij had een voorliefde
voor witte huizen met een ongebroken dak en hij hield niet van
geglazuurde dakpannen. Hij bezocht persoonlijk de steen- en dak-
pannenfabrieken voor het selecteren van de juiste kleuren bij een
passend ontwerp. De opdrachtgevers kregen soms een door hem
getekend portret cadeau als hij met de eerste schets op de proppen
kwam.
Een specialiteit van hem was het bepalen van de waterdiepte door
middel van de wichelroede. In de periode voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog waren er nog geen wijdvertakte waterdis-
tributienetten en het bepalen van de plaats voor het slaan van een
waterpomp was derhalve zeer belangrijk; immers, hoe dieper de
waterader, hoe hoger de kosten.
Van Rijn deed geregeld mee met prijsvragen voor bouwopdrach-
ten, maar of hij in de prijzen viel is niet meer te achterhalen; die
prijsvragen deed hij samen met zijn tekenaar Olierook. Aangezien
het aanbesteden van een opdracht vaak in cafés plaats vond, werd
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hij een goede bekende in die wereld, hetgeen resulteerde in het
verbouwen van diverse horecazaken, zoals De Roskam, Dikkers,
De Pessink, Laatste Stuiver, Boode in Bathmen, Spaan in Zutphen
en nog enkele die er nog staan of inmiddels afgebroken zijn. Ook
in de regio zoals in Wilp, Lemelerveld en Nieuw-Heeten zijn bouw-
opdrachten door Van Rijn ontworpen en gebouwd. Een oud-klasge-
note van zoon Piet uit Bathmen vertelde hem dat zij nog steeds
geniet van de schouw die zijn vader voor haar gemaakt heeft.
Van Rijn raakte vergroeid met Gorssel. Hij is er in 1968 gestorven.
In datzelfde jaar kwam zoon Piet terug na een verblijf van negen
jaar in Australië. Hij maakte kennis met gemeentearchitect
Schoemaker. Andere architecten uit zijn vaders tijd waren Sobel
uit Eefde, Jansen uit Zutphen en Postel uit Lochem en niet te ver-
geten de broers van Nieukerken. Een andere klasgenoot van zoon
Piet uit Gorssel, Teun Woertman van de voormalige aannemersfa-
milie, heeft Van Rijn goed gekend, doordat hij jaren als chauffeur
met hem onderweg was. “Ik was een tijdlang de chauffeur, wat
inhield dat ik na een telefoontje meeging naar de bouwwerken van
Van Rijn, meestal buiten Gorssel en vaak in cafés. Tijdens deze
besprekingen betekende dat voor mij veel koffiedrinken en meest-
al laat thuis. Maar als compensatie was mijn orderportefeuille
steeds goed gevuld!”
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24

Eefde:
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 15
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Lenselink b.v., Schoolstraat 11
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regio Bank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95  
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

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

Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Hekkelman Bouwbedrijf, Zutphenseweg 28
Kamphuis&Visser  Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel-IJssel
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk, Hoofdstraat 44.
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47.
Vrielink Makelaardij, Hoofdstraat 39B.
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
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Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak B.V., Holtmark 2
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12

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
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Kaartje van de vroegere marken in de voormalige gemeente Gorssel
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