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VAN DE VOORZITTER
December 2008, nog ruim een week voor Kerstmis. Niks sneeuw,
niks sprookjeslandschap zoals vorig jaar. De eerste sneeuwklokjes
zijn al gesignaleerd en het programma Vroege Vogels roept ons op
goed te letten op een eerste bloeiend speenkruidje! Ik ben nog
volop bezig met het kijken naar de verschillende vogels aan de vetbollen en andere vogellekkernijen en het voorjaar kan nog wachten.
De kerstpost is verstuurd en in gedachten wens ik ook u allen,
geachte leden van De Elf Marken, een gezond en gelukkig 2009.
En ook nu wil ik, mede namens het bestuur, stilstaan bij diegenen
die het juist tijdens de feestdagen extra moeilijk hadden door ziekte, verdriet of rouw. Wij wensen hen de kracht om door te gaan.
Dankzij de inzet van velen, leden en niet-leden, is ons jubileumjaar succesvol verlopen. U heeft hierover al veel kunnen lezen in
Ons Jubileum Markenboek en in de uitgave van november. De feiten komen nog terug in het jaarverslag van de secretaris.
De aandacht die in de tv-serie Het verleden van Nederland aan
Johan Derk van der Capellen en dus ook aan Gorssel is besteed,
viel ons erg tegen. Het bleef bij het vertonen van de graftombe
voor en na de vernieling. En… in de aftiteling werd onze vereniging De Elf Marken bedankt… gezien? Het afblazen van ons plan
om een replica van de graftombe te maken, heeft ons dus geld en
teleurstelling bespaard. Maar wij gaan in het komend jaar gewoon
door met ons eigen idee hoe de plek van de graftombe blijvend te
markeren.
Als u dit leest bestaat Spectrum Wonen niet meer onder deze
naam. Vanaf 1 januari is de naam: Woningcorporatie Viverion met
als directeur de heer J.W.T. Allersma. In het persbericht werd
onder andere ons Tramhuisje genoemd als onderwerp van hun
maatschappelijk beleid. Wij blijven contact houden met de ons
bekende personen. Op 2 december 2008 heeft Spectrum Wonen de
omwonenden van het Tramhuisje uitgenodigd bij Hotel De
Roskam voor uitleg over de restauratieplannen. Architect
Daggenvoorde en Henk Rietberg van Spectrum Wonen gaven aan
de hand van tekeningen en foto’s tekst en uitleg. Na een kop koffie
ging iedereen gerustgesteld en ook enthousiast naar huis. We houden u op de hoogte van de vorderingen. En u weet… zodra de vergunningen en subsidies binnen zijn, gaan wij samen met u actie
voeren voor een aangepaste inrichting! Het is overigens hartverwarmend dat wij nu al bijdragen ontvangen op onze speciale
Tramhuisrekening. (zie binnenkant achterzijde)
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Ook dit jaar is het aantal leden weer gegroeid en we naderen de
800! En let u eens op de lijst van sponsors, dank zij de inzet van
Piet Staal (voor één keer een naam) in een jaar of vier meer dan
verdubbeld! En nu ben ik beland bij de kern van onze vereniging.
Die kern bestaat uit een motor die draaiend wordt gehouden door
de vele vrijwilligers. Met groot respect en dank voor alle tijd en
energie die worden gestoken in de verschillende werkgroepen en in
het bestuur van onze bloeiende vereniging De Elf Marken!
We zitten in het Jaar van de Tradities. Landelijk wordt er veel
aandacht aan geschonken, maar wij kunnen er ook samen voor
Ons Markenboek wat aan doen. Wat voor tradities houdt u met uw
familie, uw club etc. in ere? Naast de gebruikelijke feestelijke tradities kunnen dat ook gewoontes van heel andere aard zijn. Ik ken
een familie die jaarlijks op de sterfdag van vader met de allernaasten zijn lievelingsgerecht gaat eten. Een ander gaat op een vaste
dag met vrienden zilver poetsen om bij te praten.
Mag ik u beleefd verzoeken mee te doen… ?
W.J. Holtslag-Harkink

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
In het vorige nummer van Ons Markenboek zijn met uitzondering
van de gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap
Lochem-Laren-Barchem de lezingen van dit seizoen al uitvoerig
aan de orde gekomen. Daarom nu alleen een herhaling van plaats,
datum en onderwerp van de lezingen. Als u deze mededelingen
leest, is het inmiddels februari en de dialezing van de heer
J. Berends in Ons Huis in Almen ligt dan al achter ons.
In de komende maanden staan de volgende lezingen en dia-avonden op het programma:
Eefde: Het Hart, donderdag 26 februari 2009, waar de heer
P. Nijhof een inleiding zal houden over het industriële erfgoed in
de Achterhoek. Aanvang: 20.00 uur.
Epse: kerkje protestantse gemeente, donderdag 12 maart 2009,
dialezing onder de titel Twickel: bewoners, huis en tuin. Inleider is
drs. H.J. Saaltink.
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De tweede lezing in maart betreft de jaarlijkse gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem.
Laren: H.C.R. Stegeman, Dorpsstraat 1, dinsdag 24 maart 2009;
de heer Focko de Zee gaat ons meenemen over de landsgrenzen
naar Istanbul, Turkije en zal ons vertellen over het Palais de
Hollande, de oudste Nederlandse vertegenwoordiging of wel
ambassade, daar gevestigd vanaf het begin van de zeventiende
eeuw, maar het verhaal begint al bij de vierde Kruistocht. Focko
de Zee was betrokken bij de restauratie van dit Palais de
Hollande. Het zal blijken hoe de Hollandse zuinigheid en de verschillende ambassadeurs invloed kunnen hebben op de geschiedenis van dit gebouw. Aanvang 20.00 uur.
Op dinsdag 7 april 2009 houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in De Roskam te Gorssel. Dit jaar hebben wij weer enige
reglementair aftredende bestuursleden, namelijk mevrouw
F. Woertman-Derks, de heer H.F. Bruil en de heer A.M. de Ruiter.
Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging
willen geven. Na deze vergadering zal mevrouw drs. E. van
Heuven-van Nes een lezing verzorgen onder de titel Monumenten
voor Nassau en Oranje. Aanvang ledenvergadering 19.30; aansluitend zal de lezing om 20.00 uur beginnen.
Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken organiseert dit jaar
op zaterdag 9 mei haar jaarlijkse (vijftiende) genealogische dag in
Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen. Enkele nieuwe standhouders zullen hun collectie laten zien en u komt ook enige vertrouwde gezichten tegen. Zowel voor beginnende als meer gevorderde
genealogen zullen veel nieuwe gegevens te vinden zijn.
De werkgroepleden hebben dit jaar de stamboom van de familie
Wilgenhof onder de loep genomen. De dag begint om 10.00 uur en
duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
28 maart 2009 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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Nogmaals Gevelstenen (25)
In aanvulling op het artikel Gevelstenen (25) in ons vorige
Markenboek (nr. 4, november 2008) ontvingen wij nog de volgende
gegevens over de familie ‘achter’ de gevelsteen aan de
Lochemseweg nr. 40 in Epse.
Gerritjen Ebbink vertrok in november 1901 naar Eefde als weduwe, want haar man was op 4 februari 1901 overleden te Epse. Ze
kocht in Eefde een ander huis, namelijk het buitenhuis Het Barge
te Eefde, bestaande uit een woonhuis met schuur en stalling, tuinmanswoning, plantsoen, moestuin en grasland, van jonkvrouwe
Elisabeth Maria Anna Bramina van Hooggenhouck Tulleken, douairière van jonkheer Meester Jacob van Berensteijn.
In 1903 liet ze een akte bij de notaris opmaken met een beschrijving van haar uiterste wilsbeschikking, waarin ze het buitengoed
Het Barge en tevens de hele inboedel legateerde aan haar nicht
die bij haar inwoonde. Ze was toen (sedert januari 1903) gehuwd
met Henri Gerrit Johan Hol, van wie ze in juni 1903 scheidde. In
1906 trouwde ze met Willem Reijnders en ging in Zutphen wonen.
Ze overleed op 17 juli 1917 te Zutphen en was toen 72 jaar oud.
Door ruimtegebrek kon bij dit artikel in ons vorige Markenboek
onderstaande foto niet geplaatst worden. Graag vullen wij hiermee
alsnog het artikel aan.

Gevelsteen van Jan Albert Wiltink en Gerritjen Ebbink, 1891
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JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2008
Het 25-jarig jubileum van De Elf Marken is bepaald niet ongemerkt
voorbijgegaan, niet voor de vrijwilligers, niet voor de leden maar ook
niet voor het bestuur. In een normaal jaar komt het bestuur zeven
maal bijeen. Dit jubileumjaar vergaderde het bestuur liefst twaalf
keer in het Richtershuis. Het bestuur is met negen leden bijna compleet. Er ontbreekt nog een tweede vertegenwoordiger voor Harfsen/
Kring van Dorth.
Na jarenlang rond de 700 leden geschommeld te hebben, is in 2008
het ledental weer gaan groeien. Ultimo 2008 hebben we 734 leden
en 64 sponsors.
Een groot deel van de activiteiten in 2008 stond in het teken van
het jubileum. Op 1 februari mocht onze voorzitter van de carnavalsvereniging De Gorsselnarren tijdens de alternatieve raadsvergadering een enveloppe met € 111,11 ontvangen. De officiële viering
van ons jubileum begon op 23 september met een receptie in de
bibliotheek van Het Trefpunt in Gorssel en met de opening van de
expositie met schilderijen en foto’s van plekken en gebouwen in de
voormalige gemeente Gorssel. Deze expositie kon tot 25 oktober
bekeken worden. Tijdens deze periode zijn onder grote belangstelling de circa vijftig jaar oude dorpsfilms van Epse, Gorssel en Eefde
een aantal malen vertoond. De feestelijke middag op 4 oktober in
Hotel De Roskam ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum werd
een groot succes. We mochten meer dan 250 gasten verwelkomen.
Tijdens deze bijeenkomst is de transcriptie van het oudste markeboek van Gorssel gepresenteerd. Dit moeilijk te lezen markeboek is
door ons lid de heer Th.J. Kletter op vakkundige wijze toegankelijk
gemaakt. Het bestuur van De Elf Marken is hem daarvoor veel
dank verschuldigd.
Activiteiten van de verschillende werkgroepen:
Redactiecommissie: Ook dit jaar verscheen Ons Markenboek weer
vier maal, waarbij de derde uitgave bestond uit een extra dik jubileumnummer. Veel werk leverde het register 1983–2007 op. In dit
register zijn de bijdragen op trefwoord en auteursnaam gerangschikt.
Redactiegroep boek Eefde: Deze groep kwam tien keer bijeen en
bestaat nu uit zeven personen. Hoewel het veel inspanning kost om
de bijdragen vanuit de verenigingen binnen redelijke termijn
beschikbaar te krijgen, blijft het streven er toch op gericht om eind
2009 het redactiewerk te kunnen afronden.
Excursiecommissie: Ook dit jaar trokken de activiteiten weer veel
belangstelling. Op dinsdag 15 juli waren bij de midzomeravondwan-
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Eefdese Quintet ’Non Replica’
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deling rondom huize Het Velde in Warnsveld ongeveer veertig deelnemers aanwezig. Op zaterdagmiddag 2 augustus maakten 32 leden
en gasten onder leiding van natuurgidsen een wandeling over de
Gorsselse Heide. Aan de dagexcursie naar Schokland en Urk op
dinsdag 9 september werd deelgenomen door 66 leden en op
12 december waren we met dertig personen bij elkaar tijdens de
jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepleden en vrijwilligers, deze
keer in de Vlinderhoeve, Kring van Dorth.
Genealogie: Op zaterdag 17 mei 2008 werd voor de veertiende keer
en weer met groot succes onze jaarlijkse genealogische dag gehouden. Ongeveer 200 bezoekers kwamen naar Ons Gebouw in
Harfsen. Deze keer stond de stamboom van de familie Smale in het
middelpunt van de belangstelling.
Tramhuiscommissie: Er zijn de nodige stappen gezet om te komen
tot restauratie en verbouwing van het Tramhuisje. Op 4 september
heeft bij notaris Smook onder het toeziend oog van enkele van onze
bestuursleden de overdracht plaatsgevonden van het Tramhuisje
van de gemeente aan Spectrum Wonen. Deze woning-stichting zet
vaart achter de plannen. De bouwvergunning is aangevraagd en de
welstandscommissie heeft de plannen goedgekeurd. Uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank mochten wij een donatie van
€ 5.000,- ontvangen. Dit bedrag is bestemd om vóór het Tramhuisje
een deel van de trambaan met originele tramrails te reconstrueren.
Bibliotheek: Uit de nalatenschap van Henk Makkink is niet alleen
zijn hele verzameling streekdocumentatie naar onze vereniging
gegaan, maar ook werden we verrast door een aanzienlijk legaat.
Richtershuis, fotowerkgroep: De fotowerkgroep is afgelopen najaar
in een nieuwe samenstelling aan de slag gegaan met het digitaliseren van dia’s en foto’s. Voor onze lezingen hebben we in 2008 een
beamer met bijbehorende laptop aangeschaft.
Het aantal verzoeken om informatie, dat via onze website
www.deelfmarken.nl binnen komt, neemt sterk toe. Wim Besselink,
de beheerder van onze website, heeft het er druk mee.
De in dit jaar gehouden lezingen en/of evenementen waren achtereenvolgens:
Almen: Ons Huis, donderdag 24 januari; lezing van Gerrit
Emsbroek over Hotel De Konijnenbult in Vorden en zijn bewoners.
Voor een volle zaal met meer dan honderd aanwezigen haalde hij
uit zijn boek talloze wetenswaardigheden en anekdotes aan.
Eefde: Het Hart, donderdag 21 februari; voor circa 120 aanwezigen
hield Prof. Jos Lankveld een inleiding over de opkomst van de
industriële melkverwerking rondom 1900, waarbij speciale aandacht gegeven werd aan de voormalige zuivelfabrieken van Almen
en Eefde.
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Almen: Ons Huis, donderdag 6 maart; lezing van Godert van Heek
over zijn vader, de Twentse textielfabrikant Jan Herman van Heek.
Deze lezing was het tweede gezamenlijke evenement van onze vereniging met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem.
De opkomst, ongeveer 120 bezoekers, deed ons goed.
Gorssel: HCR De Roskam, dinsdag 1 april; na onze ledenvergadering hield Willemien Hartman-Gotink voor circa tachtig belangstellenden een presentatie over de Stichting IJsselhoeven.
Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 13 november; de natuur filmer
Ben Tragter vertoonde voor circa negentig aanwezigen prachtige
films over de Berkel, de Lebbenbrugge en boomkweker Hendrik ten
Elsen.
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende
activiteiten had onze vereniging ook een aandeel in de volgende
plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten:
Excursie Eesterhoek op 13 en 20 april 2008. Deze was georganiseerd op initiatief van activiteitencommissie van de agrarische
natuurvereniging ’t Onderholt. Tal van deskundigen hebben ons ter
plekke vanuit verschillende invalshoeken over dit gebied voorgelicht.
Het dagelijks bestuur heeft op 4 mei deelgenomen aan de jaarlijkse
dodenherdenking. Op de gebruikelijke gedenkplekken werden die
dag ook namens onze vereniging bloemen gelegd.
Op verzoek van IdtV hebben we meegewerkt aan aflevering 5 van
de tv-serie Verleden van Nederland. Gegevens over leven en werken
van de belangrijke patriottenleider Johan Derk van der Capellen en
afbeeldingen van zijn graftombe in Gorssel zijn door ons aan de
makers van de tv-serie geleverd. Dankzij de belangeloze medewerking van het Harfsense bedrijf Groundtracer van Dick van der
Roest hebben we zekerheid gekregen op welke plek de graftombe
gestaan heeft. Vervolgens zijn met vertegenwoordigers van het
Gelders Erfgoed gesprekken gevoerd om met hun hulp een replica
van de graftombe op te richten. Helaas bleken de middelen niet toereikend te zijn. Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen. Dankzij sponsoring van het bedrijf Team3D uit Twello beschikken we nu over
een filmpje in 3D-animatie, dat een levensecht beeld geeft van de
graftombe en de omgeving daarvan in het Gorssel van 1786. Op termijn moet dit leiden tot oprichting van een gedenkteken dat recht
doet aan het belang van Johan Derk als een van de grondleggers
van ons staatsbestel.
Op uitnodiging van het Regionaal Archief Zutphen was een afvaardiging van het bestuur op 26 november aldaar te gast om bijgepraat
te worden over de werkzaamheden en de plannen van het archief.
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Tevens worden gelegenheden als deze benut voor uitwisseling van
informatie met de naburige historische en oudheidkundige verenigingen. Als aanvulling voor onze bibliotheek in het Richtershuis
mochten we een groot aantal jaargangen van De Gids meenemen.
Op verzoek van de gemeente Lochem heeft De Elf Marken advies
gegeven voor de naamgeving van een nieuwe straat in het dorp
Gorssel en voor een ontwerp van het nieuwe gemeentewapen. De
suggestie voor Trambaan als straatnaam is overgenomen. Het
College wilde ook ons schetsontwerp voor het gemeentewapen overnemen, maar door oppositie vanuit de raad kon over het nieuwe
gemeentewapen nog geen definitief besluit genomen worden.
We werkten afgelopen jaar mee aan de totstandkoming van de
canon van Lochem. Publicatie daarvan vindt in 2009 plaats.
Gezien de vele activiteiten die voor ons jubileum in het najaar
plaatsvonden was er dit jaar geen ruimte om plaatselijk aandacht te
besteden aan de jaarlijkse Monumentendag.
Ten slotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en
een warm hart toedragen.
Eefde, december 2008
J. te Linde, secretaris
Agenda jaarvergadering op dinsdag 7 april 2009
in De Roskam te Gorssel, aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB
26e jaargang nummer 3, september 2008
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 W. Baas
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw F. Woertman-Derks,
de heer H.F. Bruil en de heer A.M. de Ruiter.
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 mevrouw E. van Heuven-van Nes
met als onderwerp Monumenten van Oranje.
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NIEUWJAARSDAG
uit: Oud Achterhoeksch Boerenleven (1927)
van H.W. Heuvel

Boerderij De Blauwe Hand in Oolde
Als we op den Nieuwjaarsmorgen wakker worden, is het melken
en voeren van het vee al in vollen gang. De boer en vooral de boerin, heeft nooit heelemaal vacantie, al brengt de winterdag wat
verademing.
Aan alle huisgenooten wensch ik veel “Heil en Zegen” toe en geef
aan Vader en Moeder een berijmden zegenwensch, dien we in
school geschreven hebben en dien ik zoolang stilletjes bewaarde.
Bij het vlammend haardvuur geniet ik een “ölliekrabbe” met een
kopje koffie.
Alles lijkt zoo nieuw en vreemd. Het jaar, dat voor ons ligt, lijkt
zoo eindeloos lang. In den gelukkigen tijd der jeugd duren een dag
en een week zooveel langer.
In de schemering ga ik naar buiten. ‘t Weer is zacht en stil. In
‘t oosten boven den bleeken glans van den dageraad flonkert de
morgenster zoo liefelijk. De hanen kraaien in de buurt en voorspellen een nieuwen dag en een nieuwen tijdkring.
Moeder zegt: “Ik ben altijd blij, als we weer Nieuwjaar hebben. Je
kunt dan al gauw merken, dat het langer licht blijft des avonds.
‘s Morgens blijft het nog een tijd donker. Maar de dagen lengen.
Driekoningen scheelt het al een hanenschreê, zeiden de oude menschen.” Moeder leeft zoo mee met de natuur en heeft een bijzondere gave van waarnemen.
Na het morgenmaal - weggen en krentenbrood vanwege den hoogtijd - gaan wij jongens, Jan Willem, mijn oudste broertje en Jan
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Hendrik de jongste, die pas naar school gaat, en ik, de buurt in om
“Nieuwjaar te winnen”. De buurt of liever de “naoberschop” is lang
niet zoo uitgestrekt als de buurschap Oolde, die wel een vijftig
boerderijen, groote en kleine telt. De naoberschop bestaat uit een
tien of twaalftal der dichtst bijwonenden, die elkaar helpen “in
weelde en in armood”, d.i. bij bruiloft en groeve, bij ‘t richten van
een nieuw huis en ‘t kalven van een koe en zoo meer, alles zonder
belooning in een soort communisme.
Eerst gaan we naar onzen buurman, de Lanever, aan de overzij
van den weg, waar het achterhuis met het diepe onderschoer tusschen grauwe leemwanden op onzen brink uitkomt. Achter de
hooge eikenwallen van onzen kamp ligt het leemenhuisje van
Straalman en daar verder tusschen heide en dennen de Pösse. Aan
‘t einde van een eikenlaan komen we bij het Freulink. ‘t Zijn allemaal daghuurdersmenschen, die van ‘t voorjaar af, gedurig bij ons
werken en die Vader weer helpt met de “peerdejöchte” (paardehulp) bij mesten en ploegen, voor wie hij op de kar zaad meeneemt
naar den mulder en brood meebrengt van den bakker en zooveel
meer.
Naar ‘t Zuiden liggen groote hofsteden als Vlierhof, Holterman en
Klein Oonk. Overal brengen wij een bezoek. We schieten
“pleerdöpkes” op onze pistooltjes en stormen dan met een “völle
heil en zegen in ‘t nije jaor”, naar binnen. Overal ontvangen wij
een kleine erkentelijkheid: een ölliekrabbe, een pöfferken, een
appel, een paar walnoten, som ook een “dröpken uut ‘t glas”, b.v.
een mondjevol anijs of klöngel-Aöle” (jenever met stroop) en bij een
iemker echte meê van gegisten honig. “Dat zal oe niks hinderen,”
zegt de vrouw.
Aardig, zoo in alle huizen te komen en te kijken, hoe het daarbinnen uitziet. En nog aardiger haast, dat zwerven in een vroolijk
kindertroepje over alle wegen en paadjes, over kampen en door
weiden, over heidevelden en door dennenbosschen. Overal, tot in
verren omtrek, hoort men het knallen van geweren en pistolen. De
lucht is vol van “gelukzalig Niejaor”.
Des voormiddags gaan de menschen ter kerk en des namiddags
ziet men de getrouwde mannen in groepjes van huis tot huis gaan,
al vroolijker en luidruchtiger wordend. Te avond zit het jongvolk
in de herbergen, al vrijend en drinkend. Het dansen was toen
alleen nog bij de burgers in de mode, maar is allengs bij de boeren
in zwang gekomen. Zoo’n “uutgaonsaovond” geeft door de vele
möndjesvol - want men dronk nog uit één glas, dat rondging in den
kring wel eens heete koppen en ruzie met “houwen en snieên” en
als gevolg “brommen in het hok” vanwege het zalig Nieuwjaar.
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OP DE BRES VOOR DE GORSSELSE HEIDE
F.A. de Wolff
De Gorsselse Heide neemt binnen de oude gemeente Gorssel een
belangrijke plaats in. Dit gebied van rond honderd hectare is een
van de laatste natte-heidegebieden in ons land, met de voor zo’n
gebied kenmerkende soorten planten en dieren. In de inventarisaties van de Gelderse natuurgebieden wordt de Gorsselse Heide
aangeduid als ‘natuurparel’. Maar de Gorsselse Heide heeft niet
alleen natuurwaarde, het gebied heeft ook een interessante historie.
Leest u nog maar eens het uitstekende artikel van H.J. Jansen op
de Haar: ‘Een oude wandeling opnieuw verteld’, in Ons Markenboek 23, 1 (2005), pagina 26-33.
Velen kennen de Gorsselse Heide als het ‘schietterrein’. Dat is het,
sinds het einde van de negentiende eeuw, ook steeds geweest, totdat Defensie het gebruik als schietterrein rond 1995 staakte en in
2001 definitief besloot het gebied af te stoten. In het najaar van
2004 is de afspraak gemaakt dat het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit de overdracht aan een nieuwe eigenaar zal begeleiden.
Aan de ene kant heeft het militaire gebruik de heide geen goed
gedaan: er zijn schietbulten opgeworpen, grachten gegraven en
gebouwen opgetrokken. Er zijn veel resten van explosieven aanwezig, die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. Maar aan de
andere kant is door het militaire gebruik relatief weinig ingegrepen in de natuur. Was de heide geen schietterrein geweest, dan
was hij wellicht als ‘woeste grond’ ontgonnen waarbij de natuurwaarde verloren zou zijn gegaan.
Natuurherstel
Jarenlang leek er weinig schot te zitten in de overdracht aan een
nieuwe eigenaar. In die tien jaar is er ook weinig systematisch
onderhoud verricht. En als je heidegrond op z’n beloop laat is het
al gauw geen heide meer door opslag van dennen en berken.
Dankzij de enthousiaste hulp van vrijwilligers van de
Natuurwerkgroep Gorssel is het zo ver niet gekomen. Bovendien
zijn de afgelopen jaren door de Dienst Landelijk Gebied goed
besteed door een uitstekend natuurherstelplan op te stellen. De
nieuwe eigenaar van de Gorsselse Heide moet zich verplichten dit
plan ten uitvoer te brengen. Alleen op deze manier kan de natuurwaarde voor de komende generaties worden gegarandeerd.

14

Kansen dus voor de Gorsselse Heide, maar helaas zijn er ook
bedreigingen. Op grond van een ministerieel besluit wordt de heide niet aan een natuurbeschermingsorganisatie aangeboden, maar
wordt hij bij inschrijving verkocht aan de hoogst biedende. De
vraag doet zich voor of die wel aan alle eisen van het natuurherstelplan kan voldoen. Daarnaast heeft de aan de Gorsselse Heide
grenzende kartingbaan grote uitbreidingsplannen, die haaks staan
op de functie van een natuurgebied. En zo zijn er nog wel meer
bedreigingen op te noemen.
Vrienden van de Gorsselse Heide
Om deze bedreigingen het hoofd te bieden heeft in het najaar van
2008 een aantal vrienden van de Gorsselse Heide de Stichting
Vrienden van de Gorsselse Heide opgericht. De Stichting heeft, in
het kort, als doel de instandhouding, bescherming en de bevordering van de natuurhistorische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden (....) van het natuurgebied de Gorsselse Heide.
De Stichting probeert zijn doel te bereiken door het geven van
voorlichting (onder andere door middel van een website) over
zaken die een aantasting vormen van het milieu in en rondom de
Heide, en door zo nodig actie te ondernemen wanneer de rust en
de natuur van de Gorsselse Heide worden bedreigd.
Voorts wil de Stichting in het voorjaar van 2009 beginnen met
excursies over de Heide.
De oprichting van de Stichting was precies op tijd: op het moment
van schrijven is er een vooraankondiging van de verkoop van de
Gorsselse Heide door het Ministerie van LNV gepubliceerd. De
vraag is nu wie de nieuwe eigenaar van de Heide gaat worden. De
Stichting zal deze procedure kritisch volgen en waar nodig actie
ondernemen. Daarnaast heeft de Provincie Gelderland een ontwerpbeschikking voor Karting Eefde gepubliceerd die, als deze zou
worden omgezet in een milieuvergunning, het einde van de Heide
als rustig natuurgebied zou betekenen. De Stichting heeft hiertegen actie ondernomen.
De Stichting heeft u nodig
De Stichting kan deze activiteiten alleen ondernemen als zij zich
gesteund weet door een groot aantal andere vrienden van de
Gorsselse Heide. Het bestuur, bestaande uit Freek de Wolff, voorzitter, Herman Roelofs, vice-voorzitter, Ad Louter, secretaris, Ben
Rutenfrans, penningmeester en Loes Wolf roept een ieder op zich
aan te melden als donateur van de Stichting. Er wordt geen vaste
bijdrage gevraagd; men betaalt spontaan € 10,- à 20,- per jaar,
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maar minder of meer is ook welkom.
Kijkt u eens op onze website:
www.vriendenvandegorsselseheide.info via welke u zich ook als
donateur kunt aanmelden.
Dat kan ook via e-mail: vriendenvandegorsselseheide@gmail.com.
De Gorsselse Heide en zijn flora en fauna zullen u dankbaar zijn!

Foto: J.W. de Greeff

16

EEN ZELDZAME PLANT IN EPSE
De mogelijke herkomst daarvan
A. Klokke-Coster
In de berm aan de noordwestzijde van de Oude Larenseweg, voor de spoorwegovergang, staat al jaren aan het einde van de zomer een groep planten,
die ongeveer een meter hoog zijn, met rode stengels, lange lancetvormige
bladeren en vertakte witte bloeiwijzen.
Het is bekend dat langs de spoorbaan bijzondere planten kunnen voorkomen, omdat ze met de treinen van elders zijn meegekomen. Omdat ik hier
iets bijzonders verwachtte, nam ik enkele bloemen mee om thuis te determineren. Toen dit te ingewikkeld bleek, riep ik de hulp in van een vriend
van mijn man, de nu inmiddels overleden dr. G.A. de Vries, toen te Baarn,
die een bekend bioloog was.
Met behulp van zijn vakliteratuur (1 t/m 3), waaruit hij een tekening overtrok, kwam hij tot de naam: Polygonum polystachum Meisner, ook wel
Afghaanse duizendknoop genoemd. Hij gaf erbij aan dat de plant, oorspronkelijk thuis in Azië (Himalaya), ook in Midden-Europa wordt gevonden, en daarbij noemde hij speciaal Hongarije.
Hoe komt zo’n in Nederland ongewone plant in Epse terecht?
Een mogelijk verband met de herkomst van deze ‘immigrantplant’ werd
gelegd door een gesprek met de heer Vriezekolk, die het huis naast de
vindplaats bewoont. Hij vertelde dat er op het einde van de oorlog (1944)
dagenlang een trein had gestaan met wagons met paarden, die uit
Hongarije afkomstig waren. De schuifdeuren van de wagons zullen dagelijks geopend zijn om de verzorgers van de paarden toegang te verschaffen.
De coïncidentie van de herkomst van de trein en de door de Vries genoemde plaats waar de plant voorkomt, was opmerkelijk.
Zou hier een determinatie van een plant hebben kunnen leiden tot een herinnering aan een gebeurtenis uit het verleden?
Literatuur:
1. Heimans, Heinsius en Thijsse,
‘Geïllustreerde flora
van Nederland’
2. Blarney en Grey Wilson,
‘De geïllustreerde flora’.
Thieme, 1989
3. Gorteria, 1973 (6),
pag. 203 en 1979 (9), pag. 254
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VLAKBROEDERS
en andere broedmachines
H.A. Meijerink
Toen ik bezig was met het artikel over klompenmakers, werd mijn
aandacht getrokken door een verhaal over broedmachines in het
begin van de vorige eeuw. De heer J. Heijenk (1891-1983) heeft in
een brief aan een familielid, Johanna, veel van zijn ervaringen hiermee opgeschreven. Ik wil hem dan graag citeren. Hij schrijft:
“Als jongen was ik al gek op kippen. Als ik van school kwam, was
het mijn werk de kippen te verzorgen en ook de broedse hennen en
haar kroost. De kippen moesten het doen met een handvol haver of
maïs, niet te veel, want ze moesten zelf de kost maar opscharrelen.
Het moet in 1905 zijn geweest dat uw grootvader op een middag bij
ons kwam. Ik had toen twee kloeken met samen twintig kuikens,
circa een maand oud, mooi gezond, goed en het merendeel leek hennetjes. Ik was er trots op. ‘Dirk Jan oom’ zoals we moesten zeggen,
vond ze ook mooi en vroeg aan vader wat hij er voor moest hebben.
‘Vijftig cent per kuiken’, was vaders antwoord. ‘Dat is goed’, was het
wederwoord en ze waren verkocht. ‘k Was inwendig boos op vader.
Niet op Dirk Jan oom, want dat vond ik wel een aardige man met
z’n bakkebaardjes. ’t Was moeilijk in die dagen om met kloeken, een
toompje jonge hennen bij elkaar te krijgen.”
Tot zover de brief.
Toen Jan Heijenk in 1907 bij Slagman in Laren aan het werk ging,
zag hij daar een broedmachientje staan. Het was een machine met
een petroleumlamp. Hij vroeg aan Slagman of hij daar mee mocht
broeden. Dat mocht. Het was een vierkante kist van ongeveer 80 cm
met een hoogte van zo’n 30 cm, op vier poten, tafelhoogte. Midden
op was de regulateur met een thermostaat in de machine bevestigd
aan een hol buisje, met daarin een breinaald, zodat wanneer de
machine warmer werd de breinaald zich uitzette, de regulateur
naar boven drukte en de klep boven de lamp open ging en de warme
lucht uit in de machine kon. Koelde de machine af dan sloot de klep
zich weer. Met een moertje bovenop kon men de klep regelen. In het
doek waren gaten, door de muizen erin gevreten. Hij deed wat
petroleum in de lamp en ging proefdraaien. Hij had twee thermometers. Het bleek dat de warmte bij de lamp hoger was dan verderaf.
Er werd een nieuw doek opgemaakt en nog was de warmte niet
gelijk op de eierlade. Er werd een stuk blik op het kleed onder de
luchttoevoer gelegd. Toen was het aan de kanten weer warmer.
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Door stukjes van het blik af te knippen, kon hij uiteindelijk bereiken dat het in alle hoeken even warm was.
Toen broedeieren opgescharreld. Hij moest soms drie of vier boeren
langs om 116 eieren bij elkaar te krijgen. Natuurlijk wel eerst kijken of er een haan bij liep. ’t Was een allegaartje, maar de eieren
werden wel goed uitgebroed. Hij kreeg 96 kuikens van de 116
eieren. Nadat hij deze in acht weken had opgefokt tot jonge hennen, verkocht hij ze voor 75 cent. Hij heeft dit maar één jaar
gedaan, want het kostte teveel tijd en er moest geld bij. Het is jammer dat we niet weten wanneer het machientje gemaakt is en welke
resultaten er in die tijd mee gehaald werden.

Broedmachine, 1927. Deze machine is gemaakt door J. Muijsert te
Utrecht, een van de eerste broedmachinefabrikanten in Nederland.
Opwarming door middel van petroleum. Handmatig eieren keren,
twee keer per dag. Capaciteit 120 eieren. De machine is geschonken
door J.H. Vos te Laren (Foto: pluimveemuseum Barneveld)
Later, toen hij getrouwd was, begon hij weer met een broedmachine.
Nadat een broedmachine in het bakhuis geïnstalleerd was, werden
er eieren van de witte leghorn ingelegd.

19

De resultaten van de broedmachine waren goed. Er kwamen zo’n
300 kuikens. De opfok verliep vlot. De vorige eigenaar van het huis,
de heer Lubbers kwam nog wel eens. Hij vond de kuikens zo mooi
dat hij de kuikens van de volgende inleg kocht. Hij was er gelukkig
mee en had in de herfst een mooie koppel jonge hennen. De heren
Heijenk en Lubbers waren die winter de grootste aanvoerders van
eieren bij Lebbink de winkelier.
De boeren hadden weinig kippen. Als men er zo’n 20 tot 30 had,
hield het op. Dat kwam, omdat men ze met de kloek moest fokken.
Als men dan zo’n drie à vier hennetjes per broedsel groot kreeg was
dat normaal. Veel verongelukten er door katten of ander ongedierte
op het erf, en slecht weer.
Ze hadden veel bekijks bij het broeden en opfokken. Eerst had men
niet veel vertrouwen in die moederloze kuikens. Vaak werd de
vraag gesteld: wie moet die diertjes nu leren eten en drinken en hun
voedsel vinden? Maar men zag al gauw dat ze zich best konden redden, als ze maar voldoende warmte en het juiste voedsel kregen.
Eerst verkocht hij vaak tien of twaalf kuikens aan mensen wiens
kloek te weinig kuikens uitgebroed had. Maar toen men zag dat ze
met een ‘kunstmoeder’ veel meer kuikens groot kregen, ging men
zelf ook over naar een kunstmoeder.
Een kunstmoeder werd gemaakt van Zweedse luciferkisten.
Winkeliers kregen in die tijd lucifers aangevoerd uit Zweden in houten kisten van 100x80x80 cm groot. Voor een rijksdaalder kon men
zo’n lege kist kopen. Deze werd doormidden gezaagd. Men had dan
twee bakken van 100x80 en 40 cm hoog. Vier poten eronder, dan
een schijf van planken van ongeveer 70 cm doorsnee. Deze rustte op
klampjes aan de binnenkant. In het midden een rond gat waar een
conservenbus ruim in paste. Dan een stuk plaatijzer van zo’n 60x60
cm. Hierin werd een rond gat geknipt waar de bus net door kon.
Dan werd de bus, met de open kant op de rand van dat gat gesoldeerd. Dan plaat en bus onder de bodem, met de bus door het ronde
gat in de bak stekend bevestigen en zie, de kunstmoeder was klaar.
Een speciale brander werd op een platte oliebak bevestigd. Deze
had ongeveer de inhoud van een liter. De lamp kon hierop ruim een
etmaal branden. Deze werd onder de bak geschoven. Het werd dan
lekker warm en de warmte verspreidde zich onder de schijf. Om de
schijf was een strook katoen bevestigd om de warmte onder de schijf
te houden. Die strook stof knipte men aan de onderkant in, zodat de
kuikens er gemakkelijker onderdoor konden kruipen. Vanaf de eerste dag begrepen ze al waar de warmte vandaan kwam. Ze staken
hun kopjes tussen de ‘gordijntjes’ en waren in de warmte.
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Kregen ze honger, dan kwamen ze er onder vandaan en gingen eten
en drinken aan de bakjes die in de kunstmoeder om de schijf stonden. Een gazen hor sloot alles van boven af, zodat er geen katten bij
konden komen.
Zo’n kunstmoeder was bestemd voor zo’n 70 à 80 kuikens, die er
drie à vier weken in verbleven, tot ze zonder verwarming konden.
Het schoonhouden was ook gemakkelijk. Een paar kranten op de
bodem, iets zand er op, de kuikens die zolang in een grote doos
gedaan werden, er weer in, dit alles duurde slechts een kwartier.
Al snel moesten er hokken worden gebouwd voor de steeds groter
wordende pluimveestapel. Ook de broedcapaciteit werd met een
drietal machines uitgebreid. De vraag naar kuikens was zo groot,
dat ze zelfs meer dan het dubbele aantal eieren hadden kunnen
plaatsen.
Nu was er in Barneveld ene Schimmel, ook een kuikenbroeder. Hij
had een broedcentrale uit Amerika geïmporteerd. Hij liet de kasten
namaken door een meubelfabriek, de buizen en kachel gieten door
een ijzergieterij, liet ze dan in elkaar zetten en verkocht ze onder de
naam ‘Schimmel broedcentrale’. Hij was al een paar keer bij
Heijenk geweest om er een te verkopen. Het leek Heijenk wel wat,
maar er was geen geld. Hier gold nog steeds de regel: niet wat
kopen, of contant betalen.
Schimmel eerbiedigde dit standpunt en zei: “Ge hoeft niet eerder te
betalen dan na afloop van het seizoen en dan ben ik er van overtuigd dat ge het hebt.”
Na aarzeling werd besloten de machine te kopen. Een machine met
een capaciteit van 1.800 eieren voor f. 1.800,–.
Er rustte zegen op het werk. Nog voor het einde van het broedseizoen werd de machine betaald en nog kon men niet voldoende kuikens leveren. Daarom werd direct nog een machine besteld. Nu voor
2.400 eieren. Deze machines waren vlakbroeders, net als de oude
petroleummachines. De warmte kwam van boven op de eieren. Ze
bestonden als het ware uit grote vierkante tafels, ook op vier poten.
De afmeting was 125 cm breed en 150 cm lang, met de langste zijde
tegen elkaar geplaatst. Eerst was de capaciteit 3 x 600 eieren en nu
kwam er 4 x 600 bij. Dat kon omdat de kachel berekend was voor
8.400 eieren. Ook was het broedlokaal inmiddels verlengd tot een
lengte van twaalf meter.
Nog steeds kon men niet aan de vraag voldoen en daarom werd er
het volgende jaar een machine bovenop geplaatst. Dat kon nog net
met de capaciteit van de kachel. Nu was het een zogenaamd dubbeldek. Totaal 8.400 eieren.
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U vraagt zich af hoe zo’n machine er uitzag en hoe het werkte! Zoals
reeds gezegd, bestond de machine uit eenheden van 600 eieren
tegen elkaar geplaatst. Elk deel bestond uit vier vakken. In die zijkanten zaten aan weerszijden twee raampjes met dubbeldik glas,
vervat in deurtjes, voor elke afdeling een.
De verwarming gebeurde door middel van een kachel en warm
water. De kachel had de vorm van een grote potkachel. Ze was dubbelwandig. Dus water om de vuurhaard. Er waren vier buizen voor
de verwarming. Boven op de machine waren regulateurs voor het
regelen van de temperatuur. Dat waren er vier, voor elke afdeling
een. Met een schroefje boven aan de regulateur kon men regelen dat
een klep niet eerder openging dan wanneer de machine op temperatuur was.
Nu kon men beginnen te stoken. Men stookte cokes. Dat beviel goed
en dat was het voordeligste. Wel moest men opletten, dat de cokes
in het reservoir dat op de kachel stond en waar zo’n half mud in
kon, niet bleef hangen. Wanneer de machine werd gecontroleerd,
stootte men ook even met een ijzeren staaf door de cokes en zo had
men geen last dat de cokes bleef hangen. Eenmaal daags leegde
men de asla en ‘roosterde’ het vuur. Dat was een secuur werk.
Schudde men teveel, dan verloor men teveel vuur, en te weinig, dan
doofde het te gauw. Ook zat er op de buis dichtbij de kachel een
thermometer die de temperatuur van het water aangaf. Men streefde er naar om de temperatuur in de broedruimte op 39 graden
Celsius te houden.
Deed men aan de zijkant een deurtje open, dan zag men over de volle breedte de eierlade. Deze kon 150 eieren bevatten. In het midden
van die lade was een gleuf overdwars. De bodem bestond uit fijn
gaas. Op dat gaas lag een schuif in de lade. Door die schuif heen en
weer over de lade te trekken kon men alle eieren keren. Om de halve dag schoof men de lade vooruit, dan wel achteruit. Dat was een
geweldige verbetering bij die kleine petroleummachines gerekend.
Daar moesten de eieren met de hand gekeerd worden. Men zette
een kruisje op de eieren. De éne keer moest het kruisje onder, de
volgende keer het kruisje boven. Dat was een tijdrovend werk en
moest twee keer daags gebeuren. Bij deze broedcentrale was het
maar een handomdraai. In de machine zaten 56 eierladen, elk met
150 eieren. Elke lade had, of liever elk vak had zijn eigen regulateur
en thermometer.
Men hoefde dus de machine niet in één keer vol te leggen, maar kon
dat regelen naar eigen goeddunken.
Onder de eierlade was de kuikenlade. Daarop bleven de kuikens nog
een dag na uitkomst. Dan werden ze afgeleverd in dozen van 50, of
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ze werden bij de kunstmoeder geplaatst. Onder de kuikenlade was
een platte waterbak van zo’n 40x50 cm en een paar cm diep. Men
zorgde dat daar voldoende water in was, om steeds voldoende vocht
in de machine te hebben. Had men dat niet, dan droogden de eieren
te veel uit. Aan de luchtholte van de eieren in de verschillende
broedstadia kon men zien of het vochtgehalte goed was. Via de
deurtjes met de ruitjes had men dus een mooi zicht op de eieren en
het uitkomen daarvan. En ook op de thermometer, zonder dat men
de deurtjes open behoefde te doen, zodat geen vocht en warmte verloren zou gaan.
Na enkele jaren was het kippental in de wijde omgeving sterk
gegroeid. Bij veel boerderijen zag men wel één of meerdere hokken
verschijnen. Ook de opfok van de kuikens deed men niet meer in die
bakkunstmoeders, maar bij kuikenkachels. Dit waren speciale
kachels die men het makkelijkste en regelmatig met eierkolen kon
stoken. Men was niet zo gebonden aan het aantal kuikens. Men kon
er 200 tot 500 in één keer bij opfokken. Het voordeel was dat bij
koud weer het hele hok een beetje verwarmd was en dat het hok
makkelijk droog te houden was.
Later vond men de zogenaamde kastbroeders uit. De meest gangbare kast had een inhoud van 16.000 eieren. Het systeem was ook
anders. Tot dan werd niet anders gewerkt dan met de vlakbroeders,
waarbij de warmte via buizen met warm water of door warme lucht
op de eieren kwam. Hier was de hele kast door elektrische elementen verwarmd, en waren de eieren in een trommel, lade boven lade
geplaatst. ‘Slaglijsten’ draaiden om die trommel en verdeelden de
warmte gelijkmatig in de kast. Het keren van de eieren was ook
eenvoudig. Die trommel was om een zware as gebouwd en met een
hendel kon men de trommel een halve slag draaien. Heen en terug.
Dat deed men elke acht uur. Toen men ontdekte, dat vaker keren
nog betere uitkomsten gaven, bedacht men automatische kering.
Men kon toen elke twee of drie uur keren, al naar men de automaat
instelde.
Door het machinaal broeden werden er enorm veel kuikens geboren
en nam de pluimveestapel geweldig toe, gevolg: overproductie van
eieren en een sterke daling van de prijzen. Dat was rond 1934. De
overheid greep in.
De Ned. Pluimvee Centrale werd in het leven geroepen. Er werden
drie categorieën gemaakt: vermeerderaars, kuikenbroeders, fokkers. Het kantoor was gevestigd in Beekbergen op het Spelderholt.
Na de oorlog 1940-1945 werd het kantoor verplaatst naar De Bilt,
en kreeg het de naam ‘Bedrijfschap voor pluimvee en eieren’.
Alles werd gecontroleerd door ambtenaren, die meestal uit de
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pluimveewereld voortgekomen waren en door het Rijk waren aangesteld. De doelstelling was beperking en verbetering van de pluimveestapel. Alle dieren werden gekeurd en na goedkeuring van een
vleugelmerk voorzien. Dat gebeurde bij die bedrijven die zich opgegeven hadden als fokker. Die nummering was doorlopend, dus iedere kip had zijn eigen nummer.
Dat had tot gevolg dat de kippen op valnesten op de leg gecontroleerd moesten worden. Voor elke vier of vijf kippen moest een legnest beschikbaar zijn. Zo’n nest moest zó ingericht zijn, dat wanneer
een kip er op ging, een klep achter hem dichtviel. In de voormiddag
moest men vier of vijf maal langs de nesten en in de namiddag nog
een paar maal om de kippen die gelegd hadden, er af te halen en de
nesten weer scherp stellen voor een volgende kip. Het nummer van
de betreffende hen zette men op het ei en een streepje in het
betreffende vakje op de eierlijst, die men meestal op een overzichtelijke plaats voorin het hok had hangen. Als men even geen tijd had,
deed men het ook wel 's avonds. Iedere dag moest het dagtotaal van
de gelegde eieren worden bijgeschreven in een eierboek. Eén maand
in het jaar moesten de eieren ook gewogen worden. In plaats van
een streepje op de eierlijst, werd het gewicht van het ei, in grammen
genoteerd.
Ook beoordeelde men de vorm en de schaal van het ei. Aan de hand
van al die gegevens: aantal eieren, gewicht, schaal enz. werd
bepaald of een kip nog mocht blijven om als fokdier te gebruiken.
Ook de broedmachines werden geregistreerd. Het volgend voorjaar
mocht alleen gebroed worden met machines die geregistreerd
waren. De kuikenbroeders kregen een ‘broedboek’, waarin alle ingelegde eieren opgeschreven moesten worden, alsmede de resultaten
van de schouw.
Men kreeg voor kuikens ook afleveringsformulieren in drievoud: één
voor de afnemer, één voor De Bilt en één voor de eigen administratie.
Het deed zich voor dat midden in het broedseizoen het broeden
moest worden stilgelegd. Er mochten geen eieren meer ingelegd
worden. Dit was de landelijke beperking, maar niet naar wens van
vele boeren die nog geen kuikens hadden. ‘t Volgend voorjaar kwamen de kuikenbonnen. Ieder die daarvoor in aanmerking kwam
kreeg van de plaatselijke bureauhouder een kuikenbon voor 200
kuikens, daarmee kon hij naar de kuikenbroeder van zijn keuze
gaan.
De kuikenbroeder mocht echter niet meer bestellingen aannemen
dan zijn vergunning aangaf. Dit was het aantal dat hij het voorgaande seizoen uitgebroed had. Bevredigend werkte deze maatregel
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echter niet, maar het doel werd wel bereikt. Er kwamen minder leghennen en de kwaliteit van de hennen werd beter. En de prijzen
van de eieren werden behoorlijk winstgevend.

Verschillende broedmachines uit die tijd
(Foto pluimveemuseum in Barneveld)
Een bezoek aan het Nederlands pluimveemuseum in Barneveld is
zeker de moeite waard. Het is een ontdekkingstocht langs alles wat
met pluimvee heeft te maken. Naast diverse exposities, - onder
andere broedmachines - kunt u ook veel levende dieren zien, van
pasgeboren kuikentjes tot diverse hoederrassen in de hoendertuin.
Kortom, voor jong en oud, een bezoekje waard!
Hessenweg 2A - 3771 RB Barneveld
www. pluimveemuseum.nl
Tel. 0342 - 400073
Bronnen:
‘Uit het leven gegrepen’ door J. Heijenk
Pluimveemuseum Barneveld
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Uit de Lochemsche Courant, 1 Maart 1929
Pluimveehouderij
Een bezoek aan den Eierlegwedstrijd enz. te Laren Gld.
Almen 1 Mrt. De leerlingen van den pluimveecursus alhier maakten gisteren een excursie naar den eierlegwedstrijd te Laren en
naar de pluimveebedrijven van de heeren Teenstra en Slagman
aldaar. Het bezoek bij den heer Teenstra gold vooral een nieuw
type kunstmoeder, door den heer T. zelf uitgevonden. Het principe
van dit toestel is met weinig werk de kuikens groot te brengen;
overal in de kunstmoeder dezelfde temperatuur te houden en er
nooit bedorven lucht in te hebben. Bovendien is ze gemakkelijk te
regelen en goedkoop in aanschaffing.
Dit alles legde de heer T. aan ‘t gezelschap uit. Het kuikenopfokhuis werd met aandacht bekeken. Deze inrichting heeft tot voorbeeld gestrekt voor een te bouwen opfokhuis te Gorssel. De
Commissie voor pluimveebelangen aldaar had meerdere dergelijke
inrichtingen bezichtigd, doch gaf, om de practische inrichting
ervan, behoudens enkele kleine wijzigingen, de voorkeur aan het
type-Teenstra. Deze gelegenheid werd tevens benut om T’s geheele
pluimveebedrijf in oogenschouw te nemen.
Naar de heer Slagman mededeelde voldeed hem een pannendak
met riet er onder bij de huisvesting van de kippen ‘t best; vooral
deze winter was dit duidelijk naar voren gekomen. ‘s Winters is ‘t
in deze hokken warmer; zomers koeler. Men kon zich overtuigen,
dat dan een stevige onderbouw gewenscht is. Aangaande den legwedstrijd deelde de heer S. mede, dat de invloed van het weer zich
in de cijfers uitspreekt.
Verder toonde men veel belangstelling voor een zeer praktischen
eierweger, waarmede vlug en nauwkeurig gewerkt werd.
Nadat nog een paar broedmachines waren bezichtigd, die reeds
gevuld waren, vertrok ‘t gezelschap voldaan huiswaarts.
De eerstvolgende excursie is naar de centrale broederij van de
gebroeders Pelgrum, “Groot Hulze” te Harfsen. Later hoopt men
ook nog een bezoek aan Beekbergen te brengen.
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HET TRAMHUISJE
T. Woertman
In dit jaar van het 25-jarig bestaan van De Elf Marken en bij de
overdracht van het Tramhuisje aan de vereniging komen bij mij,
als buurjongen van het stationnetje, herinneringen aan de tramlijn Zutphen-Deventer boven.
De tramlijn had naast een passagiersdienst ook een dienst voor
goederenvervoer, onder andere voor de aanvoer van steenkool. De
twee Gorsselse kolenboeren moesten de wagons met handkracht
lossen en schoon opleveren. Dat betekende ook het verwijderen
van het achtergebleven kolengruis. Dit kolengruis werd verspreid
naast de rails. Zo ontstond de naam ‘het zwarte weggetje’ voor de
latere Van der Capellenlaan.
Op een zondag moest de muziekvereniging Kunstmin voor een
concours naar Doetinchem. De tram was daarvoor het aangewezen
vervoermiddel. ’s Morgens verzamelden dus de muzikanten, familieleden en niet te vergeten, de supporters zich. De stemming was
onderweg toch een beetje bedrukt, want er deden veel korpsen mee
en een prijs zou toch een hoogtepunt zijn van een jaar hard studeren. Toen Kunstmin aan de beurt was, werden de muzikale verrichtingen met spanning door de supporters gevolgd. Daarna was
het wachten op de uitslag... Groot was de verrassing toen bleek dat
Kunstmin met een eerste prijs naar huis kon. Grote vreugde op de
terugreis met veel muziek en zang. Iedereen stapte uit en de leden
van Kunstmin stelden zich op voor een feestelijke rondgang door
het dorp. Tot grote schrik van Eppe Stormink bleek dat hij de
trommelstokken in de tram had laten liggen. Met rasse schreden
ging hij achter de tram aan, voor deze op snelheid was had hij zijn
stokken terug en kon hij de feestelijke rondgang meemaken.
Het personeel van de passagiersdienst van de tram raakte na
jaren ook bekend bij de omwonenden. Zo ook bij mijn ouders. De
conducteur en de machinist kwamen bij een stop een kopje koffie
drinken, en daarbij dachten ze er niet altijd aan dat er ook nog
passagiers in de tram zaten. Zo kon het gebeuren dat een reiziger
eens kwam informeren of ze verder wilden gaan, want hij moest de
trein in Deventer nog halen. Het antwoord van de conducteur was:
“De koffie is nog zo warm!” De man heeft toch de trein nog op tijd
gehaald...
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HET ONTSTAAN VAN DE LANDBOUWCOOPERATIES (2)
A.J. ten Have
(Dit artikel is een vervolg op het artikel in Ons Markenboek van
november 2008.)
Inmiddels kwamen er ook in onze omgeving besprekingen op gang
om te komen tot een fusie of verdere samenwerking. De coöperaties
van Twello, Terwolde en Apeldoorn vormden samen al een geheel
onder de naam Veluwse Landbouw Coöperaties te Twello, kortweg
VeLaCo.
De andere coöperaties waren Almen/Harfsen, Bathmen, Gorssel,
Beekbergen, Eerbeek, Loenen, Klarenbeek, Diepenveen en Colmschate.
W. Roeterdink Czn was inmiddels al een aantal jaren voorzitter van
de C.A.V. Gorssel en aan zijn laatste zittingsperiode bezig; hij was
dus de laatste voorzitter van deze vereniging.
Algemeen adjunct H.M. Nieuwenhuis en secretaris J.W.J. Hagelstein
namen namens het bestuur aan de fusiebesprekingen deel. Of het
nu kwam door het grote aantal verenigingen dat aan deze besprekingen deelnam, of dat sommige verenigingen het nut ervan nog
onvoldoende inzagen, was niet bekend, maar de besprekingen verliepen traag.
Uiteindelijk hadden de besprekingen tot resultaat dat de Coöperatie
Almen/Harfsen, Bathmen en Gorssel per 1 juli 1968 gingen fuseren
onder de naam ‘V.L.C. ComDé’, als afkorting van de Verenigde
Landbouw Coöperaties Omgeving Deventer en een vervolg op de
reeds bestaande naam ComDé Mengvoeders. Algemeen directeur
werd G.J. Kraaijenbrink. H. Stomphorst was financieel directeur en
D.J. Groot Nibbelink directeur in- en verkoop.
In 1968 bij de fusie werd A. Loman uit Almen voorzitter van de
ComDé. Helaas was dit van korte duur, want in 1969 is hij plotseling overleden. H.M. Nieuwenhuis uit Gorssel werd als zijn opvolger
gekozen.

Antonie Loman, 1899-1969
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Foto gemaakt in 1975, met niet meer de naam C.A.V. Gorssel, maar
met A.B.C. Gorssel
In 1969 sloot de coöperatie ‘VeLaCo’ zich hierbij aan. B. Burgers
werd directeur meststoffen, brandstoffen, zaai- en pootgoed en
winkels.
Omdat de garage waarin de T.D. (Technische Dienst) haar werk
deed, te klein werd, werd aan de overzijde van de Molenweg een
grotere werkplaats met magazijn gebouwd, met daarachter een
ruimte voor stalling van de landbouwwerktuigen. Er waren altijd
minimaal vijf monteurs in dienst om de onderhoudswerkzaamheden te verzorgen: in de mengvoederfabriek, de landbouwwerktuigenafdeling, silobouw bij de boeren en andere werkzaamheden bij
de afnemers. De garage werd omgebouwd tot bedrijfskantine voor
het personeel. De bestaande voorziening hiervoor was erg summier en te klein geworden. Algemeen directeur Kraaijenbrink zou
nog een jaar blijven om de zaak goed op gang te helpen en dan met
pensioen gaan. Helaas werd hij getroffen door een ernstige ziekte
en overleed hij op 4 oktober 1969. Hij heeft de resultaten van de
fusie niet meer mee kunnen maken. Met zijn overlijden ging een
groot figuur heen. Hij heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling
van de landbouw in Gorssel en de regio, alsmede voor de coöperatieve sector tot in de verre omgeving. Met zijn ver vooruitziende
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blik, economisch inzicht, doorzettingsvermogen en leiderschap kenmerkte hij zich als een bijzondere persoonlijkheid in Gorssel, maar
ook ver daarbuiten.
Ik (A.J. ten Have) was in dienst sedert 1 mei 1950 en had het genoegen om bijna twintig jaar met hem samen te mogen werken aan de
opbouw en uitbreiding van de C.A.V. Gorssel en heb aan hem een
bijzonder goede leermeester gehad. Aangezien hij nogal vaak op pad
was, moest ik de dagelijkse gang van zaken regelen. Ik heb alle
facetten meegemaakt, zoals orders ophalen, voorlichting geven,
administratie, het organiseren van de productie, expeditie, exploitatie van de loonwerkafdeling, technische dienst etc. en daarbij was
het vaak noodzakelijk om zelfstandig beslissingen te nemen.
Na het overlijden van de heer Kraaijenbrink kreeg ik de taak om
het totale bedrijf te Gorssel met al zijn facetten te runnen. Directeur
H. Stomphorst kwam één keer per week langs om zonodig advies te
geven.
Mede door deze achtergrond en ervaring werd ik gevraagd om in
A.B.C.-verband de productie van mengvoeders voor mijn rekening te
nemen, omdat niemand zoveel kennis en ervaring had met het persen van mengvoeders. Dit had weer tot gevolg dat ik ook werd opgenomen in het bouwteam van de nieuw op te richten mengvoederfabriek van de A.B.C. te Lochem. Dit bouwteam bestond uit
L. Polling uit Laren, directeur productie en expeditie, H.J. Oonk uit
Borculo, hoofd expeditie en mijn persoon, hoofd productie.
Dit betekende dus het einde van de C.A.V. Gorssel. Als aandenken
bleef aanvankelijk nog over de aan de overkant van de Molenweg
gebouwde supermarkt van Brinkman als ‘Super De Mölle’, maar nu
heet het Super De Boer. Wel is nog een van de oude molenstenen
bewaard gebleven. Deze ligt op een sokkel gebouwd op de hoek
Molenweg/Nijverheidsstraat als rustbank, met de naam van de oorspronkelijke molen De Hoop, aangebracht in de bestrating.

Molensteen,
hoek Molenweg/
Nijverheidsstraat
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Een gevelsteen die in de voorgevel van de coöperatie zat en betrekking had op de bouw van het eerste gedeelte - in 1937 - van het nu
verdwenen complex C.A.V. Gorssel is bewaard gebleven. Deze
steen, met een foto van het gebouw genomen rond 1960, is in 2007
ingemetseld in het magazijn bij de molen in de Eesterhoek, als
aandenken aan het verleden.

Gevelsteen C.A.V. Gorssel 25 oktober 1936
In de nu volgende jaren was er sprake van het toetreden van andere buurtcoöperaties bij de ComDé. Als eerste de verenigde landbouwcoöperatie B.E.L.C.O., een combinatie van Beekbergen,
Eerbeek en Loenen en daarna de Coöperatie A.B.T.B.
Duistervoorde uit Twello. Ook elders in de regio waren er fusies
tot stand gekomen tussen verschillende verenigingen. Er was een
zekere bereidheid om tot verdere samenwerking te komen. De grote brand van de mengvoederfabriek in Borculo, waarbij deze
fabriek volledig werd verwoest, bracht deze besprekingen in een
stroomversnelling en had tot gevolg dat overeenstemming werd
bereikt tussen de coöperatie De Achterhoek in Borculo (fusie van
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Borculo, Noordijk, Neede, Eibergen en Barchem), Berkelland
Laren (fusie van Laren, Lochem en Exel) en de ComDé, om tot een
fusie te komen per 1 juli 1974, onder de naam ‘Agrarisch Belangen
Centrum Lochem’, kortweg A.B.C. Lochem.
De directie van de A.B.C. Lochem bestond uit de heren:
H. Stomphorst uit Almen als directeur financiën en personeelszaken, D.J. Groot Nibbelink uit Bathmen: in- en verkoop voerartikelen; B. Burgers uit Apeldoorn: in- en verkoop meststoffen, brandstoffen en winkels; L. Polling: productie en expeditie en
H. Nuesink uit Barchem: public relations, verslaglegging van de
vergaderingen.
In februari 1987 ging de heer Stomphorst met pensioen. Hij werd
opgevolgd door L. Aardema als algemeen directeur en deze werd
later opgevolgd door J.H. Pegge. Momenteel is B.J. Ruumpol algemeen directeur.
Voorzitters van A.B.C. zijn geweest: de heren H.G. Klumper, opgevolgd door G.J. Harkink, en bij de fusie met Coöperatie Gelderland
in 1989 werd A.J.G. Gerritzen voorzitter. Momenteel is J. Markink
voorzitter van de raad van commissarissen.
Door al deze fusies moest er weer uitgebreid worden. De eerste
grote beslissing was om te komen tot het bouwen van een nieuwe
mengvoederfabriek aan een groot vaarwater. Hiervoor werd tien
ha industrieterrein op de Kwinkweerd aan het Twentekanaal te
Lochem gekocht. Eigenlijk was dit wat te groot, maar CEBECO
Handelsraad in Rotterdam kwam al direct met de vraag of zij daar
geen stuk - ongeveer twee ha - van kon overnemen voor de bouw
van een garagebedrijf en een landbouwwerktuigenbedrijf, hetgeen
precies paste in deze situatie.
Besloten werd om op dit terrein te gaan bouwen en/of aan te leggen:
- Een grote langszijhaven 360 meter lang, met de mogelijkheid
voor drie losplaatsen
- Een mengvoederfabriek met een productiecapaciteit van 50 ton
per uur, bestaande uit:
een machinetoren waarin een aantal silo’s is opgesteld, van
waaruit mineralen, vitaminen etc. worden toegevoegd. Ook zijn
hierin machines opgesteld zoals hamermolens, mengers, brokkenpersen met bijbehorende koelers etc. met een centrale bedieningskamer of regelkamer, waarin de bedieningsapparatuur
werd opgesteld voor het productieproces. Hier worden alle gegevens omtrent de geproduceerde en afgeleverde mengvoeders en
de verwerkte grondstoffen vastgelegd.
- Een doseersilo en opslagsilo, totale capaciteit 15.000 ton voor
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het doseren en de opslag van grondstoffen. Bovendien een
opslagsilo met drie doorritten en een opslagcapaciteit van 3.000
ton mengvoeders, voor bulkverlading en opzakken.
Een opslagruimte met capaciteit voor 1.000 ton melasse*, 50
ton vinasse**, vloeibaar dierlijk vet, etc.
* Melasse is een zoet, stroperig bijproduct van de suikerfabricage en bevat voedingsstoffen en is bij uitstek geschikt voor
het persen van mengvoeders.
** Vinasse is een bijproduct van de wijnproductie en bevat voedingsstoffen en magnesium. Magnesium is van belang voor
rundveevoeders in verband met kopziekte bij rundvee.
Werkplaats voor de technische dienst, alsmede een bedrijfskantine.
Een ontvangstput voor de ontvangst van losse grondstoffen
aangevoerd per vrachtauto.
Een transformatorhuis en een ketelhuis. In het ketelhuis staat
een grote stoomketel voor de productie van stoom. Stoom is
noodzakelijk voor het persen van mengvoeders, omdat dit het te
persen mengsel verwarmt. Hierdoor wordt de toegevoegde
melasse beter in het mengsel opgenomen en geeft een beter
resultaat bij het persen met tevens een belangrijke verhoging
van de capaciteit.
Een expeditieloods met kantoortje, van 100 x 60 meter voor de
opslag van onder andere gezakte mengvoeders, meststoffen,
ruwvoeders etc. Hier worden ook de gezakte mengvoeders
gepalletteerd. Naast de expeditieloods is een autowasplaats.
Een eigen dieseltankstation voor de vrachtauto’s, stoomketel en
heftrucks.
Een kunstmestloods 100 x 30 meter voor de ontvangst van
zowel losse als gezakte meststoffen met daarbij een kantoortje
en een weegbrug met een weegvermogen van 50 ton. In de loods
is een opzakmachine met palletteerinstallatie voor het opzakken van meststoffen. Boven de weegbrug een aantal silo’s van
waaruit de meststoffen in bulk worden afgeleverd. In latere
jaren kwam er ook vraag naar gemengde meststoffen die als
zodanig niet te koop waren. De vraag was hoe ga je dit probleem oplossen. Eigenlijk was hiervoor een simpele oplossing,
namelijk gebruik maken van een betonmengauto die normaal
gebruikt wordt om beton te mengen. Deze bleek uitermate
geschikt te zijn om meststoffen te mengen en het probleem was
opgelost.
Bij de ingang van het terrein ook een weegbrug met een weegvermogen van 50 ton, met bijbehorend weegbrugkantoor.
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- Een nieuw kantoorgebouw waar de totale administratie kan
plaatsvinden.
- Bijbehorende asfaltering van het terrein, parkeerplaatsen,
afrastering en wat verder noodzakelijk is.
Er werd rekening gehouden met de bouw van een tweede mengvoederfabriek en zo nodig nog een opslagsilo voor grondstoffen, een
laboratorium en uitbreidingsmogelijkheden van kantoorruimte
etc.
De eerste mengvoederfabriek was klaar in 1980 en na wat aanloopmoeilijkheden ging het prima. Dit was ook noodzakelijk want
het productiebedrijf in Gorssel moest per 1 april 1980 worden stopgezet. Deze moest gesloopt worden en het terrein moest uiterlijk
1 juli 1980 schoon worden opgeleverd aan de gemeente Gorssel, die
dit terrein had gekocht voor de bouw van een Cultureel Centrum.
Het was toch een rare gewaarwording dat het bedrijf waar je
tegenover woont, dertig jaar hebt gewerkt en hebt helpen opbouwen, voor je eigen ogen wordt gesloopt, omdat dit bedrijf door de
fusie overbodig is geworden.
Mede omdat ik in het bouwteam zat van de nieuwe fabriek in
Lochem en deze inmiddels klaar was, heb ik daar gelukkig geen
problemen mee gehad.

Afbraak A.B.C. Gorssel in 1980
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Als gevolg van de fusie werd in 1974 gestopt met de afdeling loonwerk van de C.A.V. Gorssel en in 1980 werd de werkplaats omgebouwd tot Welkoopwinkel en afgiftemagazijn van veevoeders en
meststoffen etc. als blijvend steunpunt voor Gorssel. Het productiebedrijf in Eibergen stopte en Almen, Bathmen en Laren bleven
als productiebedrijven nog over. Inmiddels werd besloten tot het
bouwen van een tweede mengvoederfabriek aan de andere kant
van de machinetoren met een silocomplex voor 10.000 ton grondstoffen van waaruit gedoseerd kon worden voor de productie van
mengvoeders. De productiecapaciteit van deze fabriek werd 60 ton
per uur. Dit door gebruik te maken van een grotere menger met
een capaciteit van zes ton per charge.
Deze tweede fabriek had ook een eigen losinstallatie en een put
voor de ontvangst van losse grondstoffen die per vrachtauto werden aangevoerd.
Om controle te kunnen uitvoeren op de kwaliteit en het gehalte
van de grondstoffen, alsmede de gehaltes van de geproduceerde
mengvoeders en de hardheid van de geperste mengvoeders etc.
werd hiervoor met een klein laboratorium gestart.
Toen de tweede fabriek in 1982 ging produceren kon de productie
van mengvoeders in Almen, Bathmen en Laren worden beëindigd.

Mengvoederfabrieken A.B.C. Lochem, nu For Farmers.
Links fabriek 1, rechts fabriek 2, met in het midden de machinetoren
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Loodsen voor meststoffen, links van de mengvoederfabrieken

(Wordt vervolgd.)
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HET WITTE KERKJE TE EEFDE (2)
H. Kraaijenbrink

In een eerder artikel (Ons Markenboek, 26e jaargang, nr. 4)
schreef ik over het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van
Eefde-Gorssel. Op 17 september 1933 werd die een feit, nadat
46 jaar eerder de eerste Eefdesen gereformeerd werden. De
Zutphense ds. Waterink was het die een belangrijke impuls gaf.
Na hem kwam ds. Hummelen. In eerste instantie leek hij niet zo
blij met de Eefdese activiteiten, maar langzamerhand begreep ook
hij dat de ontwikkeling van een eigen kerk in Eefde niet te stuiten
viel. De drijvende kracht, zo blijkt uit het jubileumboekje1 van het
vijftigjarig bestaan, was ongetwijfeld de familie Enserink. De
Gereformeerde Kerk werd dus geïnstitueerd op 17 september 1933
en de Gereformeerde Vereniging, die jarenlang de zaak bepleit
had, werd tegelijkertijd ontbonden.
In maart 1934 ging de verse kerkeraad op zoek naar een eigen predikant. Ruim een jaar na het ontstaan, op 7 oktober 1934, werd de
eerste predikant ds. Herman Nico Ridderbos door zijn vader bevestigd als predikant in Eefde-Gorssel. Als pastorie werd het huis
aan de Zutphenseweg bij de spoorwegovergang van het spoor
Deventer-Zutphen gehuurd.
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Al spoedig (nog voor de bevestiging van ds. Ridderbos) bleek dat
het bestaande evangelisatiegebouw aan de Deventerweg te klein
was. Ter plekke uitbreiden bleek geen optie, de ruimte was te
beperkt. De gemeente Gorssel bood een andere mogelijkheid. Op
de Boedelhofkamp (nu Kerklaan) werd grond aangeboden voor
f. 1,15 per m2 ( dus nog geen € 0,50). Gezien de ontstaansgeschiedenis van de kerk, waarbij de Boedelhof een rol speelde, symbolisch een mooie plek. Een andere optie was een stuk grond dat gratis werd aangeboden door, al weer, een Enserink. Maar in dat
geval stelde de gemeente Gorssel de eis dat tot de kerk de weg verhard moest worden en
voorzien van een waterleiding. De keuze werd
gemaakt na een uitvoerige geografische studie. Per slot van rekening moest een kerk te
voet of anders met de
fiets goed bereikbaar
zijn. Uiteindelijk maakte men gebruik van het
aanbod van de gemeente Gorssel. Al met al
zou
er
toch
zo’n
f. 16.000,- op tafel moeten komen en dan was
er nog geen orgel, zo
had men berekend. Hoe
moest men verder aan
geld komen, midden in
de crisistijd? Gelukkig
kon een beroep gedaan
worden op het Fonds
Hulpbehoevende Kerken. Verder zat geven
de gereformeerden in
de genen, zo zouden we
het nu kunnen zeggen.
Er werd dus weer veel
gegeven. Anderen verstrekten een renteloos
voorschot. Men wilde
eerst zonder architect
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bouwen omdat het geld er niet was. Maar soms moet je wat geluk
hebben. Dat kwam in de vorm van een architect (Rot(s)huizen2)
uit Arnhem. Hij maakte de tekening en het bestek nagenoeg gratis.
De gang van zaken was als volgt. Op een dag stopte er een auto
voor de pastorie van ds. Ridderbos. Uit de auto stapte de toen
bekende architect Rothuizen, die aanbelde en zei dat hij gehoord
had dat men in Eefde een kerk wilde bouwen en of hij dat mocht
doen. Ridderbos antwoordde: “Mijnheer, uw auto is te groot en uw
naam te bekend voor ons. Het zou wel leuk zijn, maar we kunnen
dat niet betalen”. Rothuizen zei vervolgens dat hij er niets aan
behoefde te verdienen, maar dat het al voldoende was als hij zijn
mensen aan het werk kon houden. Hij maakte ook van de crisisnood een deugd voor zijn werknemers3. Rothuizen vroeg verder
naar de omvang van de kerk en over hoeveel geld men beschikte.
Ridderbos, ook niet op zijn achterhoofd gevallen, vertelde dat het
een kerk voor 300 zitplaatsen moest zijn en men over f. 13.000,kon beschikken, dus f. 3000,- minder dan begroot! Op een of andere manier is dat gelukt, aldus Ridderbos in zijn bijdrage aan het
jubileumboekje. Niet onwaarschijnlijk is dat ds. Ridderbos op deze
wijze al vast een voorschot nam op het orgel dat er ook nog moest
komen. Wim van Helden, jarenlang de vaste organist van de kerk,
meldt in zijn bijdrage aan het jubileumboekje dat het orgel
gemaakt werd door de firma Valckx en van Kouteren uit
Rotterdam voor f. 3.572,- .
Toen de kerk bijna klaar was vond Rothuizen dat er een paar
gebrandschilderde ramen in de kerk moesten komen. Hij kon ze
voor een koopje van f. 105,- leveren: Geloof, Hoop en Liefde.
Ridderbos erkende dat het goedkoop was maar hield de boot af,
ook na de opmerking van Rothuizen dat hij er toch zelf geld in kon
steken. Dat geld zat al in de kerk. Zou Rothuizen zelf de gever
geweest zijn? Het boekje vermeldt het niet, maar een mooie kerk
is natuurlijk wel weer ‘pr’ voor het architectenbureau. De kleine
luidklok was ook een geschenk en wel van de aannemer Ter Mul
en enkele andere onbekende gevers. Overigens was het toen nog
een kerk zonder orgel. Dat werd pas op 15 maart 1940 in gebruik
genomen. Ook werd er waarschijnlijk nog over gedacht een uurwerk aan te brengen. Op een oude foto boven het ingangsportaaltje staan de urenstrepen afgebeeld.
Hoe dan ook, toen de kerk klaar was, vond de dorpsgemeenschap
hem mooi. Je kon er aan afzien dat er een ‘dure’ architect bij
betrokken was geweest.
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Op 2 oktober 1935, bijna een jaar na de bevestiging van
ds. Ridderbos, werd de eerste steen gelegd en op 17 maart 1936,
precies 2,5 jaar na het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente
Eefde-Gorssel, werd het Witte Kerkje in gebruik genomen.
Het kerkje is helaas verleden tijd en zal nooit weer komen. Tien jaar
geleden viel het doek definitief. Dat deed en doet in Eefde veel pijn.
Het enige wat er nu nog aan herinnert is de laan. De luidklok is
geschonken aan het Hungerink.
Had men er echt geen andere bestemming voor kunnen vinden? We
zullen het nooit weten.
Noten:
1 ‘Rondom het Witte Kerkje. De geschiedenis van de Gereformeerde
Kerk van Eefde-Gorssel’, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan op 17 september 1983 met als hoofdredacteur
Martine Rooze, echtgenote van de predikant in 1983.
2 De ‘s’ in de naam werd later toegevoegd. Rothuizen is voor de
naam van een architect ook niet bijzonder aantrekkelijk, terwijl
ook in de Bijbel een huis op een rots gebouwd de voorkeur heeft.
Geen wonder dat de gereformeerde Rothuizen een ‘s’ aan zijn
naam toevoegde!
3 In die tijd kwam dat meer voor. Het geeft aan dat werkgevers zich
verantwoordelijk voelden voor hun mensen. Het was natuurlijk
ook zo dat de sociale voorzieningen veel slechter waren dan nu.

Luidklok van de voormalige geref. kerk Eefde. Geplaatst op het terrein
van Het Hungerink aan de Meijerinklaan.
foto Arjan Meijerink
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GORSSSELEN EN BEGORSSELEN
H. Kraaijenbrink
De woordenlijst ‘Woorden en spreekwijzen meest te Deventer of
daaromtrent gebruikelijk’ van G. Dumbar, H. Scholten en J.A. de
Vos van Steenwijk stamt van circa 1780 en is interessant voor
Gorssel onder de rook van Deventer, tenminste als de wind uit het
noorden waait. U vindt er het woord ‘gorsselen’ in.
Op 6 maart 2008 hield Godert van Heek voor onze vereniging een
interessante en liefdevolle lezing over zijn vader Jan Herman van
Heek. Deze Van Heek was het ook die de financiering verzorgde
voor de eerste druk van ‘Het Dumbar Handschrift’, zoals de woordenlijst genoemd werd toen deze uiteindelijk in 1952 door Kluwer
in Deventer voor het eerst gedrukt werd.
De meeste mensen denken dat Van Dale het oudste woordenboek
van Nederland is. Dat is niet juist. In 1588 werd door Corneilis
van Kiel het eerste ‘Dictionarium’ gemaakt dat maar liefst twee
eeuwen onder de naam Kiliaan of Kilianus het woordenboek was
van de Republiek. Rond 1770 werd door de pas opgerichte
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een plan ontworpen
voor een nieuw woordenboek. De Maatschappij verzocht alle
Provinciën daartoe wat er aan woordenschat bestond op te zenden.
Dit was de achtergrond voor het verzamelen van Overijsselse
woorden. En daarbij bleef het. Geen wonder: in 1789 brak de
Franse revolutie uit die tot gevolg had dat de Fransen in 1795
Nederland binnen vielen. Daarvoor rommelde het al tussen de
prinsgezinden en de patriotten. Dumbar was jurist, geschiedkundige, econoom en patriot en was van 1770 tot 1787, toen de orangisten weer in Deventer de overhand kregen, secretaris van de
stad Deventer. In 1795, toen de patriotten weer de baas werden,
werd hij griffier van de provincie Overijssel. Begrijpelijk dat in
deze roerige tijden het nieuwe woordenboek niet van de grond
kwam.
Het interessante van het Dumbar Handschrift is dat er twee werkwoorden in voorkomen met Gorssel als basiswoord: gorsselen en
begorsselen. De definities ervan luiden in het Dumbar
Handschrift:
- ‘Gorsselen. Het roggen brood een korten tijd in den oven
geweest zijnde, wordt er uitgenomen en gegorsseld, dat is, door
middel van een kwast met water bestreken, waar na men ’t
gaar bakt.’ en
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- ‘Begorsselen. Wanneer het water begind te bevriezen en als met
een dun zeer buigzaam vlies overdekt wordt, zegt men dat het
begint te begorsselen.’
Duidelijk lijkt me dat er een verband bestaat vanwege het dunne
laagje water. In het ene geval zal het snel verdampt zijn en in het
tweede omgevormd in een dikkere laag ijs.
Vooral bij het eerste woord kreeg ik visioenen. Ik zag mij als
knaap van acht à negen jaar het Bakkerspaadje (nu het pad evenwijdig aan de Beukenlaan) van de Kromme Molenweg (nu
Nijverheidsstraat) aflopen om bij bakkerij Stoelhorst aan de
Deventerweg een enorm roggebrood te kopen. Had Stoelhorst er
voorvaderen rond 1800? Ze hebben er vast lang gewoond, want het
zandweggetje werd niet voor niets ‘Bakkerspaadje’ genoemd. Zo’n
naam wijst op een ontwikkelde traditie. Zouden de voorvaderen
van Stoelhorst de bakkerij al hebben bezeten en gorsselden zij hun
broden? Waren zij de uitvinders van het procédé? Was het een
manier om te voorkomen dat de korst aan boven- en zijkant te
hard werd? De onderkant van het brood was hard in 1945! Of was
het die andere bakker, Jager-Lankhorst aan de Stationsweg (nu
Joppelaan)? Hoe lang woonde die familie daar en waren het ook al
van vader op zoon bakkers? Was er nog een derde bakker in
Gorssel die de grondlegger zou kunnen zijn? Mij is ’t niet bekend.
Het zou leuk zijn als op de vragen ooit een antwoord kwam.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Scheggertdijk 62
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22
Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 Versluis, Schurinklaan 16
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43
Gorssel:
Van der Beek ERA Makelaars, Hoofdstraat 57
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
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Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Spar Kirchjünger, Lochemseweg 130A
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4
Zutphen:
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Marinus J. Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33
Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

