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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
De genealogische dag 2009 was weer een groot succes. Omdat het
alweer de vijftiende keer was dat deze dag gehouden werd, hebben
de leden van deze werkgroep een mooie roos gekregen. Zie voor
een verslag van deze dag elders in dit Markenboek.
Eveneens in dit Markenboek zult u een verslag aantreffen van de
in april gehouden ledenvergadering.
Op 18 juni hebben we met een groep van vijftig personen (de maximale groepsgrootte) een rondleiding gekregen in de tuinen van
kasteel Twickel en daarbij ook het kasteel bezichtigd. Dit laatste
is bijzonder omdat het kasteel maar zeer beperkt toegankelijk is
voor publiek. Omdat de belangstelling te groot was en er een
reservelijst aangelegd moest worden heeft onze excursiecommissie
een reservering voor een tweede groep geplaatst. Op 17 september
a.s. bestaat opnieuw de gelegenheid het kasteel en de tuinen te
bezichtigen. Voor de overige details van deze middagexcursie verwijzen we u naar Ons Markenboek nr. 2, 2009.
In de komende maanden staan de volgende lezingen en dia-avonden op het programma:
Harfsen: zaal Buitenlust, dinsdag 13 oktober 2009, waar Andries
Udink zijn film over Harfsen in de Tweede Wereldoorlog zal presenteren. Aanvang: 20.00 uur. Deze film verdient brede belangstelling niet alleen van onze leden maar met name ook van de
jeugd. Daarom zullen de Gorsselse scholen van onze vereniging de
suggestie aangereikt krijgen om met Andries Udink contact te zoeken met als doel de organisatie van aparte filmvoorstellingen voor
de jeugd. Volgend jaar is de bevrijding 65 jaar geleden. Dan zal er
ook landelijk weer ruime aandacht zijn voor de gebeurtenissen van
destijds. Voor de film over Harfsen in de Tweede Wereldoorlog zal
naar verwachting de belangstelling zo groot zijn, dat er een tweede
avond voor deze activiteit gereserveerd moet worden. Als datum
hiervoor komt woensdag 14 oktober het meest in aanmerking. Het
ligt in de bedoeling entreekaarten te verstrekken. Halverwege september kunt u hierover in de plaatselijke pers nadere mededelingen verwachten.
Almen: Ons Huis, donderdag 26 november 2009, waar mevrouw
drs. E. van Heuven-van Nes een dialezing zal verzorgen over ons
vorstenhuis. Op dit moment is de titel van haar lezing nog niet
bekend. Mevrouw Van Heuven was als conservator verbonden aan
Museum Het Loo, nu werkt ze in parttime verband nog mee aan
de inrichting van tentoonstellingen. Aanvang 20.00 uur.

3

Als data van de volgende lezingen kunt u alvast noteren: donderdag 21 januari 2010 in Eefde, donderdag 18 februari 2010 in Epse
en dinsdag 30 maart 2010 in Gorssel. Zoals gebruikelijk zal de
jaarvergadering aan deze laatste lezing voorafgaan. In het novembernummer van Ons Markenboek komen we hier uitgebreid op
terug.
In Eefde is meester Gerrit Prop het onderwerp. Hij heeft in het
begin van de vorige eeuw een aantal jaren op de Wilhelminaschool
in Eefde les gegeven. Later is hij door zijn atlassen en lesboeken
landelijk bekend geworden. Onlangs is een boek over zijn leven en
handelen verschenen. De schrijver hiervan, Dick Rozing, zal deze
lezing in Eefde verzorgen. Mocht u nog in het bezit zijn van voorwerpen of foto’s die aan de tijd van meester Prop in Eefde herinneren, dan is dit een mooie gelegenheid om ze aan belangstellenden
te laten zien. Jammer dat men bij de opening van de nieuwe
Wilhelminaschool gemeend heeft de oude historische naam te moeten wijzigen in Villa60.)
Dit seizoen zal er ook weer een gezamenlijke activiteit met het
Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem georganiseerd
worden. Datum en plaats: donderdag 18 maart 2010 in Ons Huis
in Almen. Nadere gegevens zullen in de volgende uitgave van Ons
Markenboek gepubliceerd worden.

Beeldengroep Johan Derk van der Capellen
Ter ere van ‘onze’ Johan Derk van der Capellen is in opdracht van
een Zwols comité in 1785 in Rome een beeldengroep gemaakt.
Door gewijzigde omstandigheden in Nederland is de beeldengroep
destijds in Rome blijven staan. De Stentor is eind mei een actie
gestart om de beelden naar Nederland te halen. Onze vereniging
heeft gemeend de redactie van De Stentor opmerkzaam te moeten
maken op de connectie tussen Gorssel en Johan Derk van der
Capellen. Inmiddels heeft De Stentor daar aandacht aan besteed.
Het is waar dat men op initiatief van een Zwols comité de gelden
bij elkaar gekregen heeft voor een gedenkteken (niet voor een graftombe) in de kerk van Zwolle. De gelden kwamen echter uit geheel
Nederland. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is een actie om
de beelden uit Rome naar Zwolle te krijgen mislukt. Mocht het
deze keer wel lukken, dan verwachten we dat er een stevige discussie gaat ontstaan waar de beelden in Zwolle moeten komen. Op
dat moment trekt De Elf Marken weer aan de bel. Halverwege
Hotel de Roskam en het Tramhuisje zou de beeldengroep mooi tot
zijn recht kunnen komen, naast de plek waar vroeger de in 1787
opgeblazen graftombe heeft gestaan.
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Tramhuisje
Op 24 juni jl. stond in het blad Extra-nieuws op de pagina Gemeenteberichten dat vergunning is verleend voor ‘het gedeeltelijk vergroten van een tramhuis aan de Van der Capellenlaan in Gorssel’. Nu
zouden we de vlag uit kunnen steken, maar dat zien de meeste
leden niet en daarom praten we u hier bij over het Tramhuisje.
Kenners onder u weten dat hierna nog twee keer zes weken
inspraakprocedures volgen, maar er bestaat een gerede kans dat
eind september met de verbouwing begonnen kan worden, mits de
financiën dan ook rond zijn. Hoewel Viverion dit moet regelen, zijn
wij nauw betrokken bij de vorderingen en soms teleurstellingen.
Voor onze vereniging is van groot belang, dat de oorspronkelijk
ontworpen kelder is vervangen door een bovengrondse werkruimte
en berging. De kelder was uit noodzaak gepland omdat destijds
een bovengrondse uitbreiding geen optie was. Maar u zult begrijpen dat de nieuwe oplossing voor onze doelstelling heel positief is.
En de berging is hard nodig voor het opslaan van onze vitrines,
expositieborden etc.
Intussen buigen we ons ook over de inrichting en die moet niet
luxueus, doch heel functioneel zijn. Hiervoor moeten wij zelf subsidies en donaties zien te krijgen en anderszins acties gaan voeren.
In het volgende Markenboek leest u over de stand van zaken en zo
nodig informeren wij u tussentijds schriftelijk.

Werkmieren
Gerrie Verholt en Thea Nan hebben alle boeken uit onze bibliotheek in de computer ingevoerd. In ons volgende Markenboek
besteden we hier nog extra aandacht aan, maar nu alvast hartelijk
dank!

Uut Gossel
Van onze plaatsgenoot Gé Dikkeboer verschijnt dit najaar onder
de titel ‘Uut Gossel’ een bundeling van vierentwintig verhalen
over het verleden van Gorssel, verlucht met tekeningen van
Reinoud Klein Wassink. Al eerder verschenen enkele publicaties
in De Gids. Het gebonden boekje is geschikt als (relatie)geschenk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de schrijver:
gdikkeboer@hetnet.nl.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
26 september 2009 bij de redactiecommissie binnen te zijn
(indien mogelijk met afbeelding).
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 7 APRIL 2009
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, mevrouw W.J. Holtslag-Harkink, kon om 19.30 uur
bij de opening van de vergadering rond zestig leden in de Roskam
verwelkomen. In haar openingswoord memoreerde zij het vorig
najaar gehouden en in alle opzichten zeer geslaagde 25-jarig jubileum van De Elf Marken. Vervolgens ging zij in op de positieve
ontwikkelingen rond het Tramhuisje afgelopen jaar. De gemeente
heeft ten kantore van notaris Smook, onder het toeziend oog van
enkele van onze bestuursleden, het Tramhuisje overgedragen aan
de woningbouwvereniging Viverion (voorheen Het Spectrum). Dit
najaar zal begonnen worden met de restauratie van het Tramhuisje. Voor de verbouwing zijn de financiën echter nog steeds
niet helemaal rond. Bijdragen, met name voor de inrichting, zijn
dan ook bijzonder welkom. Het rekeningnummer 135339820 t.n.v.
Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken inzake Tramhuisje is
speciaal voor dit doel geopend. Ter gelegenheid van ons jubileum
heeft mevrouw Siersema het wapen van Gorssel geborduurd. Dit
werkstuk werd deze avond voor het eerst getoond en het zal een
plekje krijgen in het Tramhuisje. Tijdens de pauze konden de
bouwtekeningen van het Tramhuisje bekeken worden. Ten slotte
kondigde onze voorzitter de viering aan in juni van het 75-jarig
bestaan van de Gorsselse Boerendansers. Na de mededeling dat
we nu met inbegrip van de sponsors rond de 800 leden hebben,
werd de agenda van de vergadering verder afgewerkt.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 1 april 2008
Deze notulen zijn afgedrukt in Ons Markenboek, 26e jaargang
nummer 3, september 2008 en werden zonder op- of aanmerkingen
onder dankzegging voor de samensteller vastgesteld.
3. Jaarverslag 2008
Dit jaarverslag is gepubliceerd in Ons Markenboek, 27e jaargang
nummer 1, februari 2009.
Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen,
waarna het met algemene stemmen werd goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009
Alle aanwezigen hadden een overzicht uitgereikt gekregen. De
penningmeester de heer H.F. Bruil gaf een korte toelichting op de
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uitgereikte financiële stukken en kon melding maken van een
positief resultaat over het jaar 2008 van € 10.037,05. Er werd verwacht dat we over 2008 maar net quitte zouden kunnen spelen,
maar dankzij het legaat van Henk Makkink en de donatie uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank is het ook financieel een zeer
goed jaar geworden. De donatie van de Rabobank is bedoeld voor
de aanschaf van smalspoor en bielzen ten behoeve van de inrichting van het pleintje voor het Tramhuisje.
De begroting voor 2009 sluit met een positief saldo van € 3.775,-.
Dit is vooral te danken aan de te verwachten bijdragen van de vele
nieuwe sponsors die in het afgelopen jaar geworven zijn. De financiële stukken zijn inmiddels ook in Ons Markenboek, 27e jaargang
nummer 2, mei 2009 gepubliceerd.
5. Verslag kascommissie
Namens de kascommissie voerde de heer G.J. Jonkman het woord.
Hij had met de heer W. Baas de boekhouding gecontroleerd en in
orde bevonden. Hij vroeg de vergadering de penningmeester te
dechargeren. Nadat de voorzitter eerst de kascommissie bedankt
had, bedankte zij de penningmeester voor het vele werk en onder
luid applaus werd hem decharge verleend.
6. Verkiezing kascommissielid
Aftredend was de heer W. Baas. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te worden. Spontaan bood de heer G. Addink aan
deze taak op zich te willen nemen. Hij werd met algemene instemming benoemd.
7. Bestuursverkiezing
Mevrouw F. Woertman-Derks en de heren H.F. Bruil en A.M. de
Ruiter waren aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Er waren
geen tegenkandidaten aangemeld. De aftredende bestuursleden
werden met algemene instemming herkozen.
8. Rondvraag
Door mevrouw Poelert werd aandacht gevraagd voor de Gorsselse
Heide. Uit de pers had zij vernomen dat de stichting IJssellandschap met ondersteuning van De Elf Marken eigenaar was geworden van dat terrein. Zij vroeg zich af wat deze ondersteuning
inhield. De voorzitter kon meedelen dat deze ondersteuning zich
beperkte tot levering van kennis over de geschiedenis van dit
gebied. Van de rondvraag werd verder geen gebruik gemaakt,
zodat de voorzitter ruim op tijd de vergadering kon sluiten.
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9. Sluiting
Om 20.00 uur was het eerste gedeelte afgelopen en omdat er in de
tussentijd nog een aantal belangstellenden was binnengekomen
kon kunsthistorica Marieke Spliethoff voor ongeveer zeventig toehoorders haar lezing, met als onderwerp ‘Koningin Juliana’, presenteren. Zij verving mevrouw Van Heuven-van Nes, die vanwege
onvoorziene omstandigheden had moeten afzeggen. Haar lezing
over Monumenten van Oranje is verplaatst naar komend seizoen.
De vervangende lezing van mevrouw Spliethoff over Juliana bleek
een uitstekende voorbereiding te vormen voor een bezoek aan de
dubbelexpositie over het leven van Juliana op Paleis Het Loo.
Deze expositie valt nog tot 31 augustus 2009 te bezichtigen.
Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter, namens een
dankbaar publiek, de spreekster voor de boeiende lezing en wenste
allen wel thuis.
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EXCURSIE NAAR TIEL EN BUREN
OP 8 SEPTEMBER 2009
H.F. Bruil
De excursiecommissie nodigt u uit voor een dagexcursie op dinsdag 8 september 2009.
Deze keer gaan we naar de Betuwe om een bezoek te brengen aan
Tiel en Buren.
In Tiel kunnen we genieten van het weidse uitzicht over die machtige rivier de Waal en gaan we, na een kopje koffie, naar het ”Flipje
en Streekmuseum”. Flipje, het fruitbaasje van Tiel, is in 1935
geboren en staat centraal op de begane grond van het museum,
hier worden de avonturen van Flipje en zijn vriendjes Flapoor
Olifant, Jasper Aap en Bertje Big getoond. Het museum heeft als
rode draad het thema voedsel: de geschiedenis van Maatschappij
De Betuwe, de stijlkamer met porselein en zilver en de voedselgeschiedenis uit de tijd van Romeinen tot heden.
Na de lunch in Buren bezoeken we de kerk en maken we een korte
wandeling in het stadje, daarna gaan we naar het museum Buren
en Oranje.
Binnen de muren van Buren kunnen we genieten van prachtige
panden en van de rijke historie van dit stadje. Koningin Beatrix is
naast ‘Koningin der Nederlanden’ ook Gravin van Buren; dit is een
gevolg van het huwelijk tussen de ‘Vader des Vaderlands’ Willem
van Oranje met Anna van Egmond, gravin van Buren. Het museum brengt met een prachtige expositie de vaderlandse geschiedenis weer tot leven.
Het programma voor de dag is als volgt:
08.15 uur: Vertrek uit Gorssel bij het gemeentehuis
09.45 uur: Aankomst bij restaurant Hart van de Betuwe aan de
Markt in Tiel waar u een kopje koffie met gebak geserveerd
krijgt.
10.30 uur: Bezoek aan het Flipje en Streekmuseum
12.00 uur: Vertrek uit Tiel
12.30 uur: Aankomst bij restaurant De Swaen in Buren voor een
Betuwse koffietafel
13.30 uur: De helft van de groep bezoekt de kerk en loopt daarna
een klein rondje Buren, de andere helft gaat naar het museum
Buren van Oranje
14.30 uur: Beide groepen wisselen van activiteit
15.30 uur: Een moment om naar eigen keuze in te vullen
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16.15 uur: Vertrek richting Gorssel, waar we tegen 18.00 uur
hopen aan te komen
De kosten bedragen € 46,- per persoon, voor niet-leden is de prijs
€ 50,-.
Opgave zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 21 augustus bij
Fennie Woertman, tel. 0575 492021, Henk Pelgrum, tel. 0575
431781 of Henk Bruil, tel. 0575 491822.
Ieder jaar zijn we als commissie uiteraard blij met de grote belangstelling, maar helaas moeten we ook vaak mensen teleurstellen,
want we moeten de groepsgrootte tot één bus beperken. Wacht dus
niet te lang met opgeven!
De kosten dient u tijdig over te maken op het banknummer van de
Rabobank 3014.05.611 t.n.v. oudheidkundige vereniging De Elf
Marken te Gorssel, onder vermelding van: excursie. Graag opgeven voordat u geld overmaakt! Teruggave van uw betaling is niet
mogelijk, wel kan in uw plaats iemand anders meegaan. Bij onvoldoende deelname gaat de reis niet door. Het maximum aantal
deelnemers is 65.
Wij hopen weer een geslaagde dag te hebben.
Tweede mogelijkheid voor een excursie naar kasteel Twickel!
Voor deelname aan de excursie op 18 juni j.l. hebben we helaas
enkele leden moeten teleurstellen. Nu hebben we nog een tweede
mogelijkheid gekregen, en wel op donderdag 17 september a.s. De
reis maakt u op eigen gelegenheid, als dit voor u een probleem is,
dan kunt u in overleg treden met Fenny Woertman, tel. 0575
492021. Zij probeert dan te bemiddelen of u met iemand kunt meerijden. Aanmelding vóór 20 augustus.
De deelname kost € 15,- per persoon (toegang inclusief een consumptie), gaarne vooraf te voldoen op bankrekening nummer
3014.05.611 ten name van De Elf Marken onder vermelding van
‘excursie 17 september’.
We verzamelen ons om 10.15 uur bij kasteel Twickel. Route vanaf
Deventer: A1 richting Hengelo, afslag 28 (Rijssen), richting
Goor/Delden, bij Delden wordt de richting naar het kasteel met
borden aangegeven.
In het kasteel mag geen gebruik worden gemaakt van rolstoel of
rollator, een wandelstok mag.
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VERSLAG VAN DE GENEALOGISCHE DAG
OP ZATERDAG 9 MEI 2009
H.G. Pelgrum
De genealogische werkgroep, die inmiddels uit elf leden bestaat,
werd bij aanvang van de genealogische dag verrast met een roos
voor iedereen. Deze werd aangeboden door Willy Holtslag, voorzitter van De Elf Marken, omdat we dit jaar voor de vijftiende keer
deze dag organiseren. Iedereen was blij verrast met deze geste.
Wanneer je zo terugkijkt, is het wel heel bijzonder dat we er als
groep elk jaar weer in slagen om deze dag te organiseren. Als we
de bezoekerslijst bekijken, valt het op dat nogal wat bezoekers bijna elk jaar weer even langs komen om te kijken of er iets voor hen
te vinden is bij de verschillende standhouders. Elke keer zijn er
ook weer mensen die wat beschroomd binnenkomen met de mededeling dat ze willen beginnen met het uitzoeken van hun stamboom. Vaak kunnen we ze op weg helpen door hen in contact te
brengen met de standhouder die wel wat gegevens over de
betreffende familie of de voormalige woning van hun voorouders
heeft.

Alle leden van de werkgroep Genealogie:
geheel links: voorzitter van de Elf Marken Willy Holtslag
Verder: Henk Pelgrum, Gerrit Verstege, Arjan Meijerink, Janny Wesseldijk,
Annie Albers, Jan Pasman, Thea Makkink, Anny Nijenhuis,
Henk klein Ovink, Gerry Dijkerman en Ap ten Have
foto: G. Verstege
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Van links naar rechts:
Gerry Dijkerman, Gerrit Verstege, Anny Nijenhuis, Annie Albers
foto: G. Verstege

Dit jaar hebben Annie Albers, Gerrie Dijkerman en Annie
Nijenhuis, ondersteund door Ap ten Have en Gerrit Verstege, de
familie Wilgenhof uitgezocht.
De oorsprong van deze familie ligt bij de boerderij ’t Wilgenhof op
het adres Asselerweg 3 te Harfsen. De eerste vermelding van een
Wilgenhof is in het trouwboek van Almen op 2 februari 1624. De
familie is over het hele land uitgezwermd. Er is sprake van een
Achterhoekse tak en een latere Noord-Hollandse tak.
Verschillende Wilgenhofs zijn geëmigreerd. Ze wonen in België,
Canada, Verenigde Staten en Argentinië. Vanuit Canada was er
op deze dag zelfs een Wilgenhof aanwezig.
Het eerste boek is overhandigd aan Tonnie Wilgenhof uit Eefde,
die al eens het een en ander over zijn familie had verzameld. Dit is
mede de aanleiding geweest om deze familie dit jaar verder uit te
zoeken. In het boek over de Wilgenhoffamilie zijn veel foto´s opgenomen, waardoor het weer een uitgave is geworden waar veel
mensen van zullen genieten.
Op 26 september a.s. komen we met alle standhouders nog eens
een dag bij elkaar in het Richtershuis in Harfsen. Op een genealogische dag spreken we elkaar nauwelijks. Daarom is het goed om
eens een keer samen te komen en van elkaar te horen en te zien
waar iedereen mee bezig is.
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GEVELSTENEN (26)
‘t Uterink
Werkgroep genealogie
We hebben een mooie gevelsteen gevonden op het erve ‘t Uterink
te Eefde, Harfsensesteeg 1. De gevelsteen is gemetseld in het voorhuis naast de deur.

’t Uterink

foto: Mw. A. Nijenhuis

‘t Uterink is een oude boerderij. Reeds in 1401 wordt onder Almen
een Henric Uterdinck vermeld in een lijst van weerbare mannen
in het Graafschap Zutphen. In deze lijst staan meerdere namen,
zoals Ylmerinck en Smedinck, die duiden op boerderijen in Eefde.
In de verpondingslijst van Kreynck uit 1646 wordt het Uterdinck
genoemd. De eigenaar is dan ‘to Zwolle’. Uit de hoogte van de
belasting blijkt dat het op dat moment een van de grotere boerderijen in Eefde is.
In 1731 is onder de leden die in de Nederduits Gereformeerde
Gemeente Warnsveld worden aangenomen op 25 maart: Eva
Beekman of Uijterink. Zij wordt ook Eva Beckmans genoemd in
haar huwelijksakte. Zij huwt in 1744 met Daniël Egberts
Heuterman alias Ensink of Peerdekamp.
In 1734 schrijft men Uterenk, wat betekent buiten de enk. De
boerderijen Teenk, Schuerink en ‘t Huurnink liggen op het einde
van de enk en ‘t Uterink ligt er net buiten. (Ute = uiteinde. Dit
noteert toenmalig voorzitter H.J Jansen op den Haar in Ons
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Markenboek van juli 1988. Hij schrijft: “het is maar een veronderstelling van Uw voorzitter en hij is maar een leek op dit gebied.
Wie beter weet schrijft ons maar een briefje.”)
In 1743 is Teunis Hendriks Beekman woonachtig op ´t Uterink.
Bij zijn ondertrouw in Warnsveld met Maria Gotink uit Warken
wordt hij Tunnis Beekman, j.m. onder Eefde op Utering genoemd.
Hij is een broer van voornoemde Eva. Wanneer in 1751 een van
zijn kinderen, Peter genaamd, wordt gedoopt in Warnsveld wordt
hij nog steeds genoemd als bewoner van ‘t Uterink namelijk:
’Teunis Beekman op Uterink’.

Kadastrale kaart uit 1832
In 1832 is Jan Jacob van Voorst de eigenaar van ’t Uterink. Hij is
dan predikant te Amsterdam. Van 1821 tot 1828 was hij predikant
te Zutphen.
Bij het bekijken van de kadastrale kaart uit 1832 valt op dat hier
sprake is van een bijzonder geheel. Links van de boerderij staan
verschillende kleinere bouwsels. Voor het huis ligt de tuin met
daarvoor opgaande bomen.Vanaf het erf is er een uitrit naar de
Dortherdijk en een naar de Harfsensesteeg. Dit is nog steeds het
geval. Rondom liggen enkele boomgaarden. Verderop nog een vijver. Wat verder van huis loopt een allee rondom ‘t Uterink, ook
weer van de Harfsensesteeg naar de Dortherdijk.
Vanaf waar nu Brummelman van de Kweppel woont, loopt een
weggetje over de heide en door het bos naar de Dortherdijk. Dit
loopt langs het bos van Bast, wat toen nog heide was, en langs
waar nu Beltman op Klein Uterink woont.
In, wat nu het bos van Bast wordt genoemd, is ooit door de familie
Calkoen een zomerhuisje gebouwd. Dit is omstreeks 1940 gekocht
door dokter Bast uit Rotterdam. Hij was een broer van de Eefdese
molenaar Henk Bast.

Klein Uterink en Zeldenrust
De boerderij Klein Uterink, huidig adres Dortherdijk 59, is in 1870
van ‘t Uterink afgescheiden. In de achtergevel van de deel van
deze boerderij zit een sluitsteen met het jaartal 1872 en de initialen J.E. en B.B. Deze duiden op Jan Eggink en Bartha Brouwer,
die hier volgens het bevolkingsregister in 1870 de eerste bewoners
zijn. Al meer dan honderd jaar woont hier inmiddels de familie
Beltman.
De gronden van ’t Uterink liepen na het bos van Bast links langs
de Harfsensesteeg door tot het boerderijtje Zeldenrust (Harfsense-
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steeg 7), waar nu de familie De Jong woont. Hier was vooral weiland en een klein bosje, op de plek waar nu Zeldenrust staat. Dit
huis is ook omstreeks 1870 gebouwd.

Latere bewoners van ‘t Uterink
In 1815: Berend Boers, landbouwer. Bij de veetelling in dat jaar
bestaat zijn veestapel uit twee paarden ouder dan drie jaar, zes
koeien boven de twee jaar en vier stuks rundvee jonger dan twee
jaar. Bovendien heeft hij twintig schapen. Dit is niet verwonderlijk, want de boerderij ligt aan de rand van de uitgestrekte
Gorsselse heide.
Berend Boers wordt bij de doop van zijn oudste dochter Harmina
Boers in het doopboek van Warnsveld op 9 februari 1806, Berend
Uiterink genoemd.
In 1828: Lammert Nengerman. Hij is afkomstig uit Laren (GrootDochteren onder Lochem, op de Nenge geboren), en overleden in
1864 in Gorssel. Hij was toen 69 jaar oud en gehuwd met Derkjen
Scheuter. Lammert en Derkjen hadden geen kinderen en woonden
in Gorssel, buurtschap Eesterhoek op De Borchte.
In 1844: Gerrit Enserink. Hij is in 1819 op de boerderij van
’t Haveke in Eefde geboren. In 1843 is hij getrouwd met Maria
Antonia Groot Hulze. Bij de aangifte van de geboorte van hun zoon
Egbert op 25 maart 1844 zijn buurman T. Schurink van boerderij
Schurink en buurman H. Beekman van boerderij ’t Huurnink
getuige. Hij is later getrouwd met Teuntje Maalderink uit Hengelo
(Gld). Hun oudste zoon Evert Jan Gerrit Enserink en zijn gezin
vertrokken naar boerderij ´t Stapelbroek in Hengelo Gld.
In 1855: Teunis Uenk, die op 10 januari 1791 in Zelhem is geboren
en in 1858 overlijdt. Uenk, getrouwd met Hendrika Hietkamp uit
de voormalige gemeente Dorth, woont met zijn gezin bij Enserink
in.
In 1865: Gerrit Willem Boschloo, geboren in 1834 op ’t Dieker in
Gorssel.
Hij is in 1865 getrouwd met Antonia Menkveld, geboren in 1841 in
Eefde. Ze verhuizen in 1873 naar het Lentink in Almen. (Roelof
Boschloo, geboren in december 1872, is nog op ‘t Uterink geboren.
Deze gegevens zijn door mevrouw A. Loman-Boschloo opgeschreven in Boslogica, 2e aflevering, november 1981.)
In 1870 komt de familie Rood op ‘t Uterink wonen. Ze woonden
daarvoor op boerderij ‘t Blik of ook wel Molenblik (huis nr. 206) in
Eefde (nu Voorsterallee 91 in Zutphen, bij het kerkhof).
Drie jaar lang wonen de families Boschloo en Rood samen op de
boerderij.
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‘t Uterink is steeds een pachtboerderij geweest. Waarschijnlijk
heeft in 1870 een verkoop plaatsgevonden. In dat jaar is de boerderij kennelijk gesplitst, want op Klein Uterink is dan ook de eerste
bewoning, zoals hiervoor vermeld.
De familie Rood op ‘t Uterink
De eerste generatie Rood op ‘t Uterink: Willem Jan Rood, geboren
in 1821 te Warnsveld. Hij is een zoon van Nicolaas Rood en
Jenneken Voortman. Vader Nicolaas was de laatste boer op het
Klaphek in Eefde. Toen hier in 1843 een villa werd gebouwd, verhuisde de familie Rood naar ’t Blik. Uit het bevolkingsregister
blijkt dat drie zonen, Willem Jan, Hendrik en Jan Rood allen metselaar zijn.
Willem Jan Rood trouwt in 1849 met Elisabeth Jolink, geboren in
1823 te Vorden. In de akte staat weer vermeld dat hij van beroep
metselaar is. Ze krijgen een zoon Jan Willem, geboren in 1850 en
een dochter Maria Klasina Rood, geboren in 1852. Er werden daarna nog vier kinderen geboren die allemaal niet ouder werden dan
twee jaar. Als Willem Jan Rood in 1870 naar ‘t Uterink gaat, is hij
inmiddels landbouwer van beroep.
Nadat Boschloo in 1873 is vertrokken. Wordt de boerderij verbouwd. Hiervan getuigt de gevelsteen in de voorgevel. Op de gevelsteen vinden we het jaartal 1873 en de namen W. Rood en
E. Jolink en die van hun beide kinderen J.W. Rood en M.C. Rood.
Opvallend is de M.C. bij dochter Maria Clasina, want in haar
geboorte- en huwelijksakte wordt ze Maria Klasina genoemd.
De tweede generatie Rood: Jan Willem Rood, geboren op 13 september 1850 te Eefde, trouwt in 1875 met zijn buurmeisje Gerritje
van Zeijts. Zij is geboren op 13 november 1856 op boerderij Teenk

foto: Mw. A. Nijenhuis
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in Eefde en is een dochter van Berend Jan van Zeijts en Johanna
Willemina Menkhorst. Dochter Maria Klasina Rood trouwt in
1874 met haar buurjongen Engbert van Zeijts van Teenk (een
‘kruishuwelijk’) en wordt daar boerin. Uit dit huwelijk stammen
alle ‘van Zeijtsen’ uit Eefde af.
Jan Willem Rood en Gerritje van Zeijts krijgen acht kinderen:
Willem Jan, geboren in 1877; Berend Jan, geboren en overleden in
1879; Johanna Berendina, geboren in 1881 en overleden in 1887;
Bertus, geboren in 1884, gehuwd met Johanna Gardina Jimmink
uit Warnsveld; Gerdina Klazina, geboren en overleden in 1887;
Johan, geboren in 1888, gehuwd met Aaltje Regelink uit
Warnsveld; Gerrit Jan, geboren in 1897 en overleden in 1898;
Berend Jan, geboren in 1898, gehuwd met Alberta van Zeijts uit
Laren.
De derde generatie Rood: Willem Jan Rood, de oudste zoon, blijft
op de boerderij wonen en trouwt in 1905 met Alberdina Teerink
uit Warnsveld (Warken). Ze krijgen vier kinderen:
Jan Willem, geboren in 1906 (hij trouwt in 1931 met Jenneken
Schieven uit Gorssel. Ze gaan wonen op de door hen gebouwde
boerderij het Nieuwe Uterink, Dortherdijk 16 in Eefde); Gerrit,
geboren in 1909; Gerritje, geboren in 1910; Reindina Geertruida,
geboren in 1913. De twee dochters trouwen allebei met een
Makkink uit Gorssel. De beide mannen zijn neven van elkaar.
Gerritje gaat naar het ´t Wallenstein in Gorssel en Reindina
Geertruida naar Laren (Ampsen) naar boerderij ´t Haijtink.
De vierde generatie Rood: Gerrit Rood, geboren in 1909, blijft op
het ouderlijk huis wonen en trouwt in 1935 met Willemina
Berendina Spekkink uit Warnsveld (Warken). Ze krijgen twee
zonen en twee dochters:
Alberdina (Dinie), geboren in 1938; Berend (Bé), geboren in1939;
Harmina Johanna (Hermien), geboren in 1941; Willem Jan (Wim),
geboren in 1944.
De vijfde generatie Rood: de jongste zoon Willem Jan (Wim) blijft
op ‘t Uterink wonen. Hij trouwt in 1968 met Doortje Ribbink uit
Harfsen. Hun drie kinderen Gerard, Ronny en Helma zochten
ander werk en zijn inmiddels uitgevlogen. Tegenwoordig hebben
Wim en Doortje Rood een paardenstalhouderij ‘t Uterink en zoogkoeien.
Zo woont hier vanaf 1870 de vijfde generatie Rood: Willem Jan
Rood, Jan Willem Rood, Willem Jan Rood, Gerrit Rood en Willem
Jan (Wim) Rood.
Sinds enige tijd is het Uterink gerangschikt als landgoed in het
kader van de natuurschoonwet uit 1928.
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DE GROTE WAPENSCHOUW OP DE GORSSELSE HEIDE
OP 26 AUGUSTUS 1833
Ooggetuigeverslag van een soldaat
H.G. Pelgrum
Enige tijd geleden trof ik in een oude uitgave van het blad Mars et
Historia (13e jaargang, nr. 3 (1979), p. 107) een artikel aan van de
hand van J.C. Hopperus Buma. In dat artikel kwam de uitreiking
van de Citadelmedaille tijdens de wapenschouw door koning
Willem I op 26 augustus 1833 op de Gorsselse Heide ter sprake.
Met zijn toestemming citeer ik hieronder uit zijn verhaal, dat
gebaseerd is op het dagboek van een ooggetuige, soldaat Jan de
Vries. Dit dagboekverslag is bovendien een mooie aanvulling op
het artikel over ‘De grote wapenschouw op de Gorsselse Heide op
26 augustus 1833 van H. Schoenmaker, dat verscheen in Ons
Markenboek, 21e jaargang nr. 3 (2003), p. 19.
Het door de schrijver geciteerde verslag van de wapenschouw in de
Arnhemsche Courant van 29 augustus 1833 is ook door J. de Graaf
in zijn boek Gorssels Verleden opgenomen.
‘Jan de Vries1 had intussen niet voor niets zijn bloedverwanten
meegenomen, want de Koning had het plan opgevat de inmiddels
ingestelde Citadelmedaille op een daarvoor passende gelegenheid
aan alle Citadelstrijders uit te reiken. Daar de Koning op het
Paleis Het Loo verblijf hield, zou dit op de Gorsselse Heide plaatsvinden.
Als datum werd vastgesteld de zesentwintigste augustus, twee
dagen na de verjaardag van Zijne Majesteit. Uit Deventer en ook
uit andere garnizoenen werden alle voormalige Citadelstrijders
naar de Gorsselse Heide, halverwege Deventer-Zutphen gelegen,
gezonden. Het spreekt vanzelf, dat de burgerij van Deventer en
Zutphen en de boeren en buitenlui en inwoners van ver uit de
omtrek liggende dorpen bij duizenden naar Gorssel zijn getrokken
om maar niets van de plechtigheid te missen.
Niet lang nadat ± 5.000 manschappen onderdeelsgewijs op de heide stonden aangetreden verscheen onder grote toejuichingen de
generaal Baron Chassé.
Hoewel door koorts gekweld, had de oude bevelhebber zijn woonplaats Bergen op Zoom verlaten en zich naar Het Loo begeven
waar hij vorstelijke gastvrijheid genoot.
Jan de Vries schrijft in zijn dagboek van 26 augustus het navolgende:
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“Na om vijf uur gegeten te hebben gingen we tezamen naar de
Gorsselsche Heide waar de heele bezetting van de Citadel bijeenkwam: de 10e afdeeling kwam van Deventer en Zutfen ‘t flankbataljon van de 9e afdeeling van Arnhem, ‘t flankbataljon van
Kampen2, het tweede bataljon, waarbij de manschappen van de
tweede afdeeling, die op ‘t Vlaamsche hoofd geweest waren, van
Amersfoort, de kanonniers van Gorkum (die hadden 9 dagen
gemarcheerd) en de mineurs van Nijmegen. Na een weinig rust te
hebben genoten, werden we in slagorde gesteld en in dien tusschentijd was de Koning met Zijn Hofdienaren en Baron Chassé
aangekomen. De generaals verwelkomden den Vorst en na ‘hunne
complimenten te hebben gemaakt’ werd aan elk het eereteeken
uitgereikt. Daarna kregen het de officieren en ten slotte ontvingen
ook wij het op de borst.
Vervolgens reed de Koning met Zijn geheelen hofstoet en Prins
Albert van Pruisen langs de gelederen en gingen wij wat defileeren.
Toen dit was afgeloopen kregen we een rust van twee uur, gedurende welken tijd wij werden onthaald op een broodje van 15 cent,
een achtste deel van een Noordhollandsch kaasje en een derde deel
van een fles wijn.
Onder een grooten toeloop van menschen hebben we daar gegeten
en gedronken, want zulk een schouwspel was nog nooit te voren
gezien.
Verschillende tenten waren er opgeslagen, waar men een en ander
kon koopen, van welke gelegenheid een druk gebruik werd gemaakt.
Toen de plechtigheid afgeloopen was, trokken we weder naar
Deventer, waar we, begeleid door een groote menschenmassa te 3
uur in de kazerne aankwamen.”
Tot zover het verslag van de ooggetuige Jan de Vries uit Heerhugowaard.
Hoe de uitreiking zelf heeft plaatsgevonden is niet meer te achterhalen. Het moet voor de koning ondoenlijk geweest zijn meer dan
5.000 kruisen zelf uit te reiken. Volgens overlevering zouden de
zonen en kleinzonen van de koning en een aantal hooggeplaatste
officieren uit het gevolg van de vorst de uitreiking hebben helpen
verrichten.
Het zal echter wel gegaan zijn zoals het hieronder vermelde artikel uit de Arnhemsche Courant van 29 augustus 1833 het weergeeft en dat de Citadel-kruisen onderdeelsgewijs uitgereikt zijn
voordat Generaal Chassé op de Gorsselse Heide verscheen. Wel is
van de wapenschouw nog bekend, dat de artillerie het grootste
huldebetoon ontving.
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Het hele beleg van de Citadel was op een aantal uitvallen van de
infanterie na, één groot artillerie-duel geweest. Op het moment
dat de artillerie, welke deel had uitgemaakt van de
Citadelbezetting, op de Gorsselsche Heide voorbij de koning defileerde, draaide de koning zich om naar de schuin achter hem
staande generaal Chassé en zei: “Generaal, daar komen Uwe lievelingen aan!” “Sire”, was het antwoord, “zij hebben schitterend hun
plicht gedaan”.3”
De Arnhemsche Courant van 29 augustus 1833, gaf van deze
gebeurtenis op de Gorsselsche Heide, waarover men nog jaren lang
gesproken heeft, het navolgende verslag:
‘De door Z. M. vastgestelde feestplegtige uitreiking der medailles
aan de roemrijke verdedigers der Antwerpsche citadel had gisteren op de Gorselsche heide, bij Zutphen plaats.
Van alle oorden onzes vaderlands, zelfs van Groningen en
Vriesland, stroomden duizende en duizende aanschouwers zaam,
om getuigen te zijn van eene gebeurtenis die de veder onzer
geschiedschrijvers nauwkeuriger en treffender zal boekstaven dan
wij in staat zijn, haar voor onze veelvuldige lezers, met den beste
wil te kunnen schetsen.
Reeds ten zes ure, des morgens, was het, met vlaggen alom versierde, Zutphen bijna ledig aan inwoners van alle standen en rangen, hoe vol ook door de van tijd tot tijd zich derwaarts spoedende
menigte uit omliggende steden en dorpen. De manschappen der
7e, 9e en 10e Afdeeling, nevens de kanoniers en mineurs, stonden,
ten acht ure, in eene schier onafzienbare rij geschaard op de vlakte
van Gorssel, waar de grijze Chassé, reeds vóór tien uren, de erkentenisblijken voor nooit geëvenaarde moed en dapperheid had doen
overhandigen aan eene schare van helden, waardig den eerrang
van Nederlansche krijgslieden.
Aan een blaauw gewaterd lint prijkte nu het eereteeken op de
borst van duizende braven, bestaande in een bronzen medaille, op
welks één zijde de Antwerpsche vijfhoek, met het inschrift:
CITADEL VAN ANTWERPEN, en op welks keerzijde een lauwerkrans prijkt, waarin eene gekroonde W met het onderschrift
DECEMBER 1832; terwijl de juich- en jubeltoonen van nog oneindig groot aantal toeschouwers de lucht van dank- en lofkreten
deden weergalmen.
Ten elf ure verscheen het hof in een reeks van rijtuigen langs den
weg van Deventer, juist toen de onbewolkte zon hare stralen op
Gorsels heide nederschoot.
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Medaille van Aandenken Citadel van Antwerpen (M.A.), ingesteld bij
Koninklijk Besluit van 31 mei 1833 no. 122 voor allen die behoorden tot
de bezetting van de citadel van Antwerpen en onderhorige forten, alsmede
voor hen die dienst deden op de flottielje van de Koninklijke Marine op de
Schelde.

Deze aankomst verhoogde niettemin het vreugdejuich. Vader
Willem, uit zijne met zes paarden bespannen koets afgestegen,
zette zich nu op een uitstekend ros en reed, van zijne eveneens te
paard gestegen doorluchtige zonen en eenen schitterenden staf
omgeven, de linie der citadelsche bezetting langs. Eenen geruime
tijd duurde deze wapenschouw waaraan H.M. de Koningin,
H.H.K.H.H. de Prinsessen van Oranje, der Nederlanden en van
Pruisen, alsmede de jonge vorstelijke familie, in kalessen gezeten,
en eene zich daarachter gevoegd hebbende reeks van rijtuigen,
deelnamen.
Na den afloop der inspectie, defileerdende bataljons der afdeelingen voorbij den te paard gezeten Koning, die naauwelijks ruimte
had voor zich en Hoogstdeszelfs vorstelijk gezin; want de rondom
op eengedrongen volksmenigte was door geene ter afschutting
aanwezige huzaren tegen te houden. De gehele wapenschouw
leverde een toneel van ten top gevoerde nationale belangstelling,
van opregte koninklijke blijdschap, erkentenis en gemeenzaamheid op, aan de meeste hoven van Europa onbekend.
Ten een uur was de geheele plegtigheid geëindigd en keerde de
koninklijke familie met den Generaal Chassé, die de ondubbelzinnigste blijken van hoogachting en erkentenis der duizende deelhebbers aan dit buitengewone feest had ontvangen naar het Loo
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terug, nadat H.K.K.H. de Prinses van Oranje zich deze heugelijke
gelegenheid alvorens nog had ten nutte gemaakt om den verdienstelijken Mordach, kapelmeester van het muzijkkorps der 10e
afdeling, eenen kostbaren juweelen ring te overhandigen, voor zijne aan H.K.K.H. vroeger opgedragen aan op de citadel gecomponeerde batalje van Leuven.
Na den afloop der plegtigheld werden manschappen, van gouvernementswege, op brood, kaas en wijn onthaald, waarna elke bataljonsafdeeling weder naar de plaats harer bestemming terugkeerde; terwijl de duizende voetgangers en honderden voertuigen oosten zuid- en west- en noordwaarts afrijdende, de wegen overdekten.
Alles werd, gedurende de geheele feestplegtigheid over dag en, bij
het huiswaarts keeren, des avonds, door het schoonste weder
begunstigd: zoodat velen tot de erkentenis gedrongen werden
‘Gods vriendelijk aanschijn bestraalde dezen gedenkwaardigen
jubeldag!’”

Noten
1. Een soldaat van het flankeurbataljon van de 10e Afdeling
infanterie. Hij was een eenvoudige landarbeider uit
Heerhugowaard en heeft een interessant dagboekje nagelaten,
dat staat afgedrukt in Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en
Volkenkunde, 25e jaargang (1910), p. 81-102.
2. Hier bedoelt hij het flankbataljon van de 7e Afdeling infanterie.
3. Ontleend aan W.J. Del Campo, genaamd Camp, Het Leven en
de Krijgsbedrijven van David Hendrikus Baron Chassé
(‘s-Hertogenbosch 1849) p. 144.
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DE FAMILIE BRUGGEMAN
VAN ’T WEILAND IN GORSSEL
I. Eijsvogel-Bruggeman

Eva (Eef ) Gerritsen en
Gerrit-Willem Bruggeman

Er zijn in het verleden al verschillende verhalen geschreven over
Gerrit-Willem (‘Olde Willem’) Bruggeman (geboren in 1866) en
zijn vrouw Eef (geboren in 1874). Misschien kan ik er als een na
jongste kleinkind nog iets aan toevoegen.
Hun boerderijtje stond net als dat van de familie Dommerholt aan
de oever van de IJssel, aan de Gorsselse kant, tegenover het slot
Nijenbeek. Van het huis zijn nog wat overblijfselen te zien, nog
wat bomen, waaronder zelfs nog een appelboom. Het huis van
Dommerholt is verdwenen in wat nu het Gorssels zandgat is.

Hoog water
Mijn opoe en opa hadden negen kinderen. Als die naar school gingen was het iedere dag ongeveer drie kilometer lopen naar het
dorp Gorssel en dan ook weer terug. Als het hoog water was, dreven hun klompen voor de bedstee en de roeiboot was dan hun enig
vervoermiddel: die zat vastgebonden aan de klink van de achterdeur. De koeien op de stal werden bij hoog water steeds hoger
geplaatst door middel van oude planken en deuren en wat maar
voorradig was, tot ze soms met hun rug tegen de hilde stonden.
Om in het dorp te komen, roeiden ze dan met hun boot naar het
hoger gelegen gebied genaamd de Belte, daar legden ze de boot
vast en gingen te voet verder naar het dorp. Met verjaardagen van
mijn opoe en opa werd bij hoog water de familie met de boot naar
`t Weiland geroeid, of, als het water in de IJssel was gezakt en er
alleen nog in de lagere gedeelten water stond, werden de kinderen
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op de rug bij hun vader of ooms, die dan lieslaarzen aan hadden,
op het droge gebracht en kwamen we zonder natte voeten over.
Op een dag moest er een varken op het droge gebracht worden,
volgens mijn vader zat hij als een hond rechtop voor in de boot met
zijn neus in de wind, voor de zekerheid hadden ze een mes meegenomen, mocht het dier in paniek raken.
Ook voor cafébezoek en kermis hield het water hen niet tegen,
want een borrel lustten de Bruggemans wel. Toen mijn vader eens
na een avondje stappen en met een flinke borrel op naar huis wilde roeien, wist hij de route tussen de klaphekjes en de weidepalen
niet meer zo goed en kwam de boot ergens op vast te zitten. In de
boot heeft hij toen maar zijn roes uitgeslapen en is hij bij daglicht
naar huis toegegaan.
Als we op visite gingen bij een oom en tante in Wilp, roeide mijn
vader ons naar de overkant en dan gingen we te voet verder. Zo
was je een dag onderweg.

Jagen en vissen
Het leven op ‘t Weiland bestond voor een groot gedeelte uit jagen
en vissen en uit werken bij de boer. De opbrengst van de jacht en
de vis werd per boot naar Deventer vervoerd. Stroomafwaarts
werd de boot aan de schipbrug vastgelegd, en op de terugreis werd
de boot aan een stoom- of zeilboot aangehaakt. Zo ging dat in die
jaren.
Opoe Eef ging vaak met een mand met eieren naar de markt in de
stad om ze te verkopen. Ze liet zich oppikken door een boot die van
Zutphen naar Deventer voer, maar ze liep dan weer terug naar
Gorssel, nam even een borreltje bij de Roskam en liep weer verder
naar huis.
Ook al het wild werd verkocht. Volgens mijn vader hadden ze eens
in de winter een bevroren haas gevonden, maar bij het ontdooien
bleek de geur niet helemaal zuiver te zijn dus duidelijk over de
datum. De haas werd weer in de vrieskou gelegd en was weer
gereed voor de verkoop!
De maaltijden waren eenvoudig, ze hadden een groentetuin, een
koe voor de melk en er werd soms een varken geslacht. Een pot vol
aardappels werd gekookt op een open vuur onder een schouw, en
een krop sla werd even door een emmer water geschud en ging zo
op tafel, een stukje spek of soms vlees en klaar was de maaltijd.

IJsselveer
Er is al veel geschreven dat mijn opa als jongen al veerbaas was
(zijn vader Teunis was klompenmaker). Hij zette mensen voor drie
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cent over naar slot Nijenbeek, alwaar aan de overkant een herberg
was en de weg naar Voorst en Klarenbeek.
In de Tweede Wereldoorlog kwamen er vaak mensen die op zoek
waren naar eten, die mochten van opa gratis over. Van de ondergrondse kwamen ze Engelse piloten brengen, die werden met
gevaar voor eigen leven ook overgeroeid. Opa zei altijd: “Als je
niets weet dan heb je ook niets te vertellen.”
Opa heeft verschillende mensen uit het water gehaald. Daar heb je
dat geval, jaren geleden, toen twee jongens met een zeilbootje
onderstboven gingen. Ze werden voortgetrokken door een paar
vriendjes aan de kant, maar de lijn werd te kort gehouden en het
bootje sloeg om. Willem redde beiden. De ene trok hij aan de haren
het water uit.
En dan dat geval met kapitein De Gruyter. Kapitein De Gruyter
was in zijn jonge jaren in Gorssel op school geweest, tegelijk met
Willem Bruggeman. Op een keer - het was bar hoog water en
alleen de wilgenkoppen staken er nog bovenuit - had de veerbaas
met zijn broer per roeiboot een geslacht varken naar Deventer
gebracht. Op de terugweg zagen zij bij de schipbrug de boot van
kapitein De Gruyter. Ze riepen om een sleep, maar het schip voer
door en pruttelend roeiden ze de weilanden over naar de Gorsselse
Enk terug. Plotseling begon de stoomfluit van het schip hevig te
toeteren. Het leek alsof men een vat had verloren, en de beide
mannen roeiden verder. Voor een vat wilden ze geen risico lopen
boven het verdronken land. Maar opeens zagen ze dat het geen vat
was, maar iemand van de bemanning. Er stond een hevige stroom:
het grote schip kon geen hulp bieden, het kon nauwelijks zonder
gevaar op de rivier keren, want ook de kribben stonden onder
water. Maar de beide roeiers kenden de stroom als hun binnenzak.
Ze naderden de drenkeling net op het ogenblik, dat hij naar de
diepte zonk. Aan twee vingers kon Willem Bruggeman hem vastgrijpen, bewusteloos, maar na een slok brandewijn en wat gewrijf
kwam hij weer bij. Toen ze een uurtje later tegenover Gorssel
waren, liep de drenkeling alweer op het dek op en neer alsof hij
het paard van Sinterklaas was.
Mijn opa redde, toen hij al 85 jaar oud was, het leven van twee
padvinders die in moeilijkheden waren geraakt. Ze kwamen tijdens het zwemmen tussen de kribben in de problemen. Opa
sprong in zijn boot, trok ze uit de stroming, de jongens lagen min
of meer geknoopt met de benen aan elkaar vast aan de boot, en zo
heeft opa ze naar de oever geroeid. Geen van de Bruggemans kon
zwemmen, maar roeien konden als de beste. Mijn opa wist alles
over de draaikolken en stromingen van de rivier. Door deze red-

25

ding kreeg hij later een medaille van het Carnegie Heldenfonds.
In totaal heeft hij vijf mensenlevens aan de klauwen van de verraderlijke rivier ontrukt.
Opoe en opa konden goed overweg met de toenmalige burgermeester Thate. Hij kwam graag op ‘t Weiland voor de jacht, want op de
Lende (zo heten de uiterwaarden bij Gorssel) was toen een gezonde wildstand en er was altijd een goed verhaal, en op zijn tijd een
borreltje!
Voor al het goede werk dat ze in de oorlog hadden gedaan, kregen
ze voor hun 50-jarig huwelijksfeest elektrisch licht. Vele houten
palen en kilometers draad werden door de weilanden naar hun
huis gelegd.
Soms was de weg door de modder onbegaanbaar, als ze dan naar
een verjaardag in het dorp gingen werden ze gehaald met de taxi
van Wim Broyl, er gingen dan altijd een paar mannen mee met
een schop, want als de auto in de modder bleef steken, moesten ze
hem uitgraven.
Toen mijn opa en opoe ouder werden, logeerden ze ‘s winters bij
een tante in het dorp. Nadat ze op hoge leeftijd waren overleden,
hebben een vrijgezelle oom en tante nog een tijd op het boerderijtje
gewoond. Het is later verkocht aan een kunstschilder uit Deventer
en deze heeft het weer verkocht aan de firma Van der Kamp, die
daar is begonnen met de zandafgraving.

Vader Gerrit-Jan genietend
in de uiterwaarden

Vader Gerrit-Jan
Mijn vader Gerrit-Jan, geboren in het jaar 1900, was een van de
negen kinderen. De IJssel liep als een rode draad door zijn leven,
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als 12-jarige ging hij aan het werk bij zijn oom aan de ‘overkante’
in Voorst, voor een jaarloon van een rijksdaalder en een oude fiets.
Natuurlijk ging hij graag naar huis want hij leefde ook voor het
vissen en de jacht. Hij had geen geweer zoals zijn broers en vader,
maar wild vangen konden de Bruggemans als de beste. Met de
boot, bij nacht en ontij naar de overkant naar het landgoed De Pol,
waar ze een haas of konijn probeerden te bemachtigen. Vaak was
er een achtervolging door de veldwachter, maar ze waren hem
altijd te slim af.
Later werkte hij als boerenarbeider bij de familie Stegink en de
familie Ilbrink (Jan van Hekkert). Als geen ander kende hij het
gebied aan de oever van de IJssel, van ieder stukje grond en van
iedere kolk kende hij de naam en wist hij van wie het was.
Ook is hij visventer geweest, ‘s morgens om drie uur met de transportfiets naar Deventer, daar werd de vis vanuit Elburg aangevoerd met paard en wagen en mijn vader verkocht het weer met de
bakfiets in Gorssel en omstreken, wat hem in de winter vaak
bevroren vingers heeft opgeleverd. Eens was er iets nieuws, bevroren visfilet, mijn vader verkocht het aan een klant, maar had er
niet bij verteld dat je het eerst moest stoven of bakken voor je het
ging eten; toen hij dan ook de week erop vroeg hoe het had
gesmaakt was het antwoord: “Wel lekker, maar wel erg koud aan
de tanden”. Ze hadden het rauw opgegeten.
Na zijn trouwen ging hij met mijn moeder in het dorp wonen, ook
toen was hij iedere dag wel op de Lende te vinden. Ook samen met
mijn moeder hebben ze er uren doorgebracht wandelend of fietsend.
In de oorlog werd hij door de Todt tewerkgesteld aan de kribben in
de IJssel bij Olst. Iedere dag op en neer met z’n fiets.
Met zijn vriend en buurman Hannes van Opijnen gingen ze fuiken
zetten en vingen ze bakken vol paling. Jagen met burgemeester
Thate en Van Opijnen, later met burgemeester Van Notten en
Dr. Dekker. Hun jachtterrein was - hoe kan het ook anders - de
landerijen en uiterwaarden rondom het geboortehuis van mijn
vader. Hij was volgens de heer Van Notten ‘de hoeder van het
jachtveld’ en tevens ‘jagermeester’.
Maar ook alleen kon hij uren op de velden vertoeven, van eenden
voeren tot konijntjes vangen, want ook met de hand ging dat goed,
ik zie hem nog aan komen fietsen, met aan het stuur hangend
twee konijnen.
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Weidehek in winterse uiterwaarden, dichtbij mijn vaders ouderlijk huis

Ook is hij in de jaren zestig nog als veerman aan het werk
geweest. Hij hielp dan op drukke zondagen bij ‘Tuitert van de
Houtwal’ mensen overzetten, die gingen dan aan de overkant zonnebaden op de strandjes.
Op vakantie hoefde hij niet zonodig; de natuur, het wild, de rivier:
dat was zijn leven; daar genoot hij van. Een hard en werkzaam
leven tot zijn negentigste jaar. “Want van werken is nog nooit
iemand dood gegaan”, zei hij altijd. Toen werd zijn gezondheid wat
minder en is hij op 94-jarige leeftijd overleden. Een unieke man,
die door zijn leven en verhalen nooit door ons zal worden vergeten.
Een leven langs de IJssel: ik zie mijzelf, als we op bezoek gingen
bij opa en opoe, als klein meisje zittend in het hoge gras tussen de
margrieten, bloemen plukken voor mijn moeder en kransjes
maken van madeliefjes (meizoentjes) voor in mijn haar.
Allemaal dierbare herinneringen.
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D’N OLDEN BRUGGEMAN VAN ’T WEILAND *
G. Boschloo
Alle luu uut Gossel en näoste
umgeving, die de al langer as
25 jaor hebt ewoond, hebt vaste en zeker wel d’n olden
Willem Bruggeman ekend.
Meschien nog better as ikke.
Noe haop ik mar dat al die
ander’n (waoronder mien eigen
kinder), um ok un betje leert
kennen: dissen opmarkeleken
kearl, die zien eigen gang ging,
in un tied die veurbie is en in
un umgeving die an ut veranderen is. Wiele neum’n um
altied: d’n olden Bruggeman
van ‘t Weiland. Hie woon’n op
un hoge zandbult, un soort
duun, vlak an d’n Iessel in de
Gosselse uterweerd’n.
Gerrit Willem Bruggeman
‘s Winters woonde hie met nog
1866-1958
‘n buurman vake waekenlange
op un eilandje, hillemaole afeslaoten deur ‘t hoge water. In zien jonge jaoren was e un merakelse streuper, op ‘t water net zo goed as op ut land.
Gin boete en gin bajes konn’n um det afleren. Toen e weer is un
keer in de bak zat, brach net Koning Willem III un bezeuk an de
Ned. Mettray in Aefde, gemeente Gossel. Bie die gelegenheid
kreeg e gratie. Later hebt de jachtheren um mar un eigen jach’terrein egeven en kreeg e un akte. Mar ôk als jager vergissen e zich
nog wel is in de soort die e moch scheten in de jachtied. Hie had
ook nog un paar beeste, die de barmen van de wêgen in de uterweerden mochen afgraozen. Die beeste vegissen zich ok wel is in
‘t grös wat ze wel of nit mochen vraeten.
Allichte ging e vrogger ok nog wel is op daghure. De meeste boer’n
schudd’n eur wieze heufde en haalden un old gezegde an: “Wie
geet vissen en vinken, begint ut vleis in de wieme nit te stinken’.
Wat zo völle zeggen wil as: die holt ok nit wat ôver veur d’n kwaojen dag.
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Zo lange as ‘k mie herinner’n kanne, was door ok un veer, waor ie
met fietse en al nao de aoverkante van d’n Iessel konn’n; naor ut
kasteel Niejenbêke, ok wel ut ‘hoge huus’ eneumd. Tot op hoge
laeftied brach e ons met zien roeiboot naor de aoverkante (of weer
terugge). Hoewel e nit kon zwemmen wis e toch alles van de stroming in d’n Iessel af. As der bieveurbeeld ene in un gevaorleke
draejkolk terechte kwam, kon e met zekerheid zeggen: “Daor mot e
weer baoven komm’n. Hie hef der verscheidenen weer bietieds uut
kunn’n haal’n. In de Tweede Wêreldoorlog brach de ondergrondse
daor vake piloten en andere gevaorleke luu hen die in de richting
Engeland mossen. Die hielp e altied zelf. “Ik zal ze der wel effen
aover reujen. Ik bin toch een olde kearl. Anders doot ze mischien
de jonge nog wat”, (zien ongetrouwde zönne van veertig: Willem ),
zae hie zelf.
Zowel hie as zien vrouw Eef, lustten biester gèèrne starken drank.
In de Tweede Wêreldoorlog stond ‘r is un berichje in de plaatseleke
krante, det ‘r bie un hotel in de buurte -haoste veur niks- starken
drank te kriegen was. De olde vrouw leep der met un kenneke hen:
vieftien kilemeters uut en tuus; veur niks, want ut was veur-degek-holderieje.
Behalve goed drinken kon e ok goed scheten. Hie had volle oefend
mo’j mar raeken’n. Daorumme moch e lid wodd’n van de schietvereneging. Hie was wel nit van stand, mar un goeje schutter der bie
is wat weerd, nie waor?
Op un goeie dag ging’n ze, met de burgemeister veurop, naor een
belangrieke scheetwedstried in Den Haag. Met ut middag-aeten
stonden de luu uut Gossel der goed veur. Mar toen ze weer
beginn’n mossen, hadden de naöste konkerent’n völle schik. Zie
hadd’n ezeen, dat Bruggeman uut een café ekomm’n was. ‘zo zat
als een kanon’. Mar zat of niet zat; toen e an de beurte was, schaot
e alle rozen der uut en haal’n zo veur Gossel de pries binn’n.
Veur wat e in de oorlog edaen hef, heb ze toch nog een keer wat
terug-edaon. Toen ze viefteg jaor etrouwd waarn, kreen ze elektries lech. Kilemeters lange draöje ging’n aover de weidens naor de
twee huuskes, nit erg rendabel.
Vlak veurdet e tachteg wodden, he‘k um nog ezeen met zien
geweer. Hie wol met eigen hand nog wat veur de feesteleke middagpot scheten.
Ut zal um vaste wel elukt waen.
De burgemeister en nog un paar luu van ‘t gemeentehuus zaên
tegen mekare : “Lao’w um samen is gaon fillesiteren, dan köw
metene nog ‘s un smakelek verhaol heur’n”.
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“Jao”, zae e, “aj zo as ikke hier zo’n negenenzeuventeg joar rond
elopen hebt, dan he’j wel zo ‘t een en ander met emaakt”.
“Negenenzeuventeg?” De heer’n keek’n mekare an. Zol der wat mis
waen met de pepieren? “Nee” zae e, “mar ut eerste jaor leep ik nog
nit”!
Later, toen ze heel old wodd’n en alles moeilek ging, hebt ze nog
aeven in ‘t dorp ewoond, bie un dochter det mot um heel moeilek
evall’n waen.
Noe is ut allemaole veleden tied. De bult waor de twee huuskes
stond’n is gedeelteluk zandgat ewodden. ‘t Huus van de
Dommerholts is d’r helemaol nit meer, en van ‘t huus van
Bruggeman staet nog iets van un ruine, met nog un appelboom in
de weie. De weg waor zien beeste graosden, is noe een half verharde weg ewodden. Door gaot völle dagjesmensen met auto of fietse
langs. As de weg teminste nit onder water steet, want d’n Iessel is
nog net zo eigenwies als vrogger. Wat ok opvölt is, daj minder
boer’n en meer ambtenar’n zeet. Staatsbosbeheer hef un hoop
grond anekoch. Da’s leuk veur de vogels, dan kunt ze in ‘t hoge
grös nöstel’n en bie de gewone boer’n lekker sappeg grös aet’n. En
aj soms mochen denken, as ie d’r is langs komt: “wat bint die
boer’n daor nog druk met ut wilgen afhouwen en ut vrochten”, dan
he’j een grote kans det ut gin boeren bint, maar de ‘zekenploeg’
van de gemeente. Toch is d’r nog wel een betje van ut olde aover
ebleven nog altied bint er beume, beeste, boeren. En Gait Jan
bruggeman de zönne van den olde Bruggeman zeej ok vake in de
uterweerden. ‘t Gebeurt mie nog wel is, det ik mie op een harfsaovend, zo tegen tweeduuster, door afvraoge is det un knotwilge of
Gait Jan Bruggeman op aendenjach? Zie staot daor allebeije onbewaeg’lek en allebeije heurt ze bie ut landschap van de Gosselse
uterweerden. Dat landschap, det de natuur en de boer’n en alle
Bruggemans in lange jaor’n samen emaakt hebt.
* Dit artikel verscheen eerder in De Moespot van september 1983,
orgaan van het Verbond van Nedersaksische Dialectkringen.
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PAPOEA’S
W. ter Meulen-Breukink
Het is 1955. De zending in Nieuw Guinea viert haar honderdjarig
bestaan. Ter gelegenheid hiervan wordt een studiefonds opgericht
voor arme Papoeajongeren. Tot dan is er op Nieuw Guinea - later
Irian Jaya genoemd en nu Papoea - alleen een soort mavo.
Kinderen komen hier op een internaat en kunnen hooguit eenmaal
per jaar naar huis. Om hen verder te laten leren, waardoor zij voor
het land meer kunnen betekenen, wordt een aantal geselecteerd
voor uitzending naar Nederland. (Nieuw Guinea is op dat moment
nog een kolonie van Nederland. In 1962 wordt Nederland door
Amerika en de Verenigde Naties gedwongen het eiland af te staan
aan Indonesië.)

Saul Hindom, Bas Jouwe, Zacharias Sawor, Frits Krihio en
Origenes Hokojoku zijn de eerste vijf Papoea jongens die in 1955
een tijdelijk thuis in de buurt van Zutphen vinden. Later zullen er
meer volgen. Saul wordt gehuisvest bij de familie Stomphorst in
Almen, Bas Jouwe bij de familie Loman aan de Wagenvoortsdijk
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in Almen, Zachi bij meester Berenpas, hoofd van de christelijke
school in Eefde, Frits bij een familie in Empe en Ori bij de familie
Keuken in Eefde. Twee van hen zijn uitgezonden door de zending,
twee door het gouvernement dat het goede voorbeeld volgt van de
zending, en een (Bas Jouwe) wordt door zijn kampong gestuurd.
Alle vijf staan onder toeziend oog van het Zendingshuis in
Oegstgeest. ‘De keus van de christelijke middelbare school (het
Baudartius Lyceum, red.) in een kleine provinciestad, ver van het
drukke, dichtbevolkte westen’ was een bewuste keus, zo meldt de
Gelders Overijsselse Courant in die dagen. En ook: ‘Daar is nog
sprake van een hechte gemeenschap, waarin de jonge Papoea’s
onder de leiding van verstandige en goedwillende pleegouders het
best aarden.’ Het oog viel op deze regio vanwege nauwe contacten
tussen de leiding van het Zendingshuis en de bewoners van de
Velhorst. Dominee Streefland roept via de kerk gastouders op zich
te melden.
Nu is het juni 2009. Met Ori Hokojoku, Carla Stomphorst en
Tonnie Loman worden herinneringen opgehaald. “De reis, nu achttien uur, duurde drie en een halve dag”, vertelt Ori. “Op de laatste
tussenstop in Karachi kregen we kleren voor het koude Nederland.
Ik was echter mijn schoenen vergeten, tot dan liep ik op blote voeten. Toen we aankwamen in augustus was het 31 graden. De mensen die ons afhaalden van Schiphol hadden de instructie meegekregen de kachel in het Volkswagenbusje flink op te porren en de
ramen gesloten te houden. Wij kwamen uit de tropen en zouden
het hier maar bar koud vinden. Zo bereikten we, dik gekleed,
puffend Oegstgeest.” Beleefd als ze zijn durven ze hier niets van te
zeggen. De overgang is groot. Zelfs de zon gaat hier veel later
onder. “Maar ook het gebruik bijvoorbeeld van het toilet was hen
onbekend”, lacht Tonnie Loman. “Stel je voor: onze Bas was geboren en getogen in een paalwoning aan de kust. Hij zwom als een
waterrat. Met onze driejarige zoon Tom op de rug stak hij het
Twentekanaal over en zelfs de IJssel.” De donkere jongens zijn een
bezienswaardigheid in die dagen. De Nederlandse meisjes worden
maar wat graag verliefd op hen. Maar eerst moeten ze worden bijgespijkerd, zodat ze hier naar de HBS kunnen op het Baudartius
Lyceum van rector dr. IJsseling. Wiskunde en de talen vooral,
want behalve Nederlands en Engels staan ook Duits en Frans op
het rooster. Het stel komt onder de hoede van de destijds bekende
en voor sommigen ‘beruchte’ juffrouw Zandvoort. Ori: “Ze was
streng maar rechtvaardig.” De jongens zijn enorm gemotiveerd,
beseffen maar al te goed welk voorrecht hen ten deel is gevallen.
Voetballen blijken ze ook goed te kunnen. Bas en Saul en Nathanael
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die een jaar later arriveert en ook bij de familie Stomphorst komt
wonen, zitten al snel in het eerste team van SV Almen. “En als ze
scherp wilden schieten deden ze dat op blote voeten”, herinnert
Tonnie zich. Die eerste winter is streng. De Grote Gracht rond de
school is bevroren, er zullen schoolwedstrijden worden gehouden.
En de jongens zullen tot groot (leed)vermaak van de andere leerlingen ook aantreden. Hun rector mijnheer IJsseling regelt echter
dat zij stiekem, in Empe ver uit zicht van de anderen, leren
schaatsen. Dan breekt de grote dag aan: Zutphen zal de jongens
schaatsen leren! Stoelen worden klaar gezet en de jongens krijgen
schaatsen onder gebonden. Door de leraren worden zij meegetroond naar de startlijn. Stumperig maken zij een begin om vervolgens na een teken echt van start gaan. Stomme verbazing alom…
In totaal blijven de meeste jongens vijf jaar in Nederland. De
vakanties brengen zij door in Oegstgeest. En ze maken dan ook
wel reisjes naar het buitenland.
Bas wordt na terugkeer uiteindelijk burgemeester van Hollandia.
Ori: “Hij was een kundig bestuurder. Dat mag blijken uit het feit
dat een voetbalstadion naar hem is vernoemd.” Inmiddels is hij
overleden.
Zachi gaat na de HBS naar de universiteit van Wageningen. Moet
later terug vanwege de politieke ontwikkelingen. Rond 1968 wordt
hij gevangen gezet vanwege ondergrondse activiteiten. Met een
prauw vlucht hij naar het Australische deel van Nieuw Guinea.
Hij keert terug naar Wageningen waar hij een baan krijgt aan de
universiteit. Inmiddels is hij met pensioen.
Saul studeert na de HBS niet-westerse sociologie aan de universiteit in Utrecht. Hij moet in 1963 terug, werkt bij de Shell. Ook hij
wordt opgepakt voor ondergrondse activiteiten. En ook hij vlucht
met een prauw naar het andere deel van Nieuw Guinea. In september 1970 ziet Carla Stomphorst hem plots op televisie in een
programma van Aard van den Heuvel. Daarin vertelt hij dat hij
een visum probeert te krijgen. Via, via met hulp van zijn
Nederlandse ‘ouders’ wordt een en ander geregeld. Hij pakt zijn
studie weer op maar krijgt de Hongkonggriep. Tijdens zijn ziekenhuisopname wordt hij verzorgd door een lieftallige verpleegster. Ze
trouwen vanuit ‘huis’ d.w.z. het huis van de familie Stomphorst, de
Almense kerk en feest bij de Hoofdige Boer. Krijgt een goede baan
bij Rabo Nederland in Utrecht. Tot 1991, dan ziet hij zich genoodzaakt de zorg voor zijn zieke vrouw op zich te nemen. In 2006 is hij
overleden.
Frits wordt na terugkomst door de Indonesische minister van
Buitenlandse zaken Soebandrio gevraagd hem te helpen de wereld
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ervan te overtuigen dat Nieuw Guinea onderdeel van Indonesië
moet worden. Hij vraagt later Soekarno de Papoea’s met rust te
laten. Hij wordt beloond voor zijn hulp en krijgt een hoge baan bij
de Indonesische overheid. Later wordt hij beschuldigd voor hulp
aan de opstandelingen voor vrij Papua en belandt in de gevangenis. Later stuurt de kerk Frits naar Nederland terug met vrouw
en kinderen om in Leiden niet-westerse sociologie te gaan studeren. In 1989 keert hij terug naar Indonesië waar hij docent wordt
aan de economische hogeschool van de kerk. Later door meningsverschillen met de synode van de kerk gaat Frits weg en begint
een eigen bedrijf.
Ori Hokojoku gaat na het gymnasium terug naar Hollandia waar
hij de theologische school volgt. In 1961 keert hij terug naar de
Zendingshogeschool in Oegstgeest. Vanwege politieke onlusten
moet hij in 1963 terug naar Nieuw Guinea. Hier wordt hij predikant, secretaris van de synode en voorzitter van de gemeenteraad.
Hij wordt ook gevraagd toe te treden tot de groep van 1025 mensen die moeten kiezen of Nieuw Guinea bij Nederland zal blijven
of zal overgaan naar Indonesië. Bepaald geen vrije keuze, zo vertelt Ori nu: “De Papoea’s kregen het advies van de Indonesische
regering om God een nieuw eiland in de Pacific te vragen of aan
Amerika een stukje grond van de maan voor een vrije republiek.”
Hij trouwt in Jakarta (1966) met Gerritje Brinkman uit Eefde. Zij
wordt ziek. Daarom komt het gezin van Ori op 30 november 1970
naar Eefde en gaat wonen bij Gerrie’s ouders aan de
Korenbloemweg. In 1971 wordt zijn Gerritje geopereerd maar
afgekeurd voor een verblijf in de tropen. Zodoende blijft het stel
hier. Hij wordt leraar godsdienst aan het Baudartius College en is
inmiddels met pensioen. Zijn vrouw overleed in 1998. Ori
Hokojoku is bezig met de voorbereidingen voor een definitieve
terugkeer naar Papoea.
De Papoea’s voelen zich door de Nederlanders in de steek gelaten.
Inmiddels hebben veel Indonesiërs zich op Papoea gevestigd. De
huidige president Susilo Bambang Yudhoyono wil deze ontwikkeling verder tegen gaan en de Papoea’s meer rechten geven.
De Papoea’s die destijds in Nederland de opleiding volgden, hebben nog steeds fijne herinneringen aan de tijd in Almen, Eefde,
Empe, Zutphen en andere plaatsen in Gelderland. Kijken met
weemoed terug op deze periode.
Zij zijn dankbaar dat zij hier een goede opvoeding en opleiding
hebben genoten, waardoor zij veel hebben betekend voor hun eigen
mensen. Zij danken de lezers van dit blad en alle mensen hier voor
hun hartelijkheid en vriendschap die zij mee mochten maken.

35

SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22
Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 Versluis, Schurinklaan 16
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43
Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
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Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Spar Kirchjünger, Lochemseweg 130A
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4
Warnsveld:
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Lage Weide 29
Zutphen:
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Marinus J. Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33
Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

