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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar
weer terugzien op een drietal zeer geslaagde excursies. Voor de
avondwandeling op 14 juli in het Kienveen bestond veel belangstelling. De circa vijftig deelnemers zijn die avond dankzij de gidsen, Willem Regtop en Henk Hietbrink, veel te weten gekomen
over dit natuurterrein, dat onderdeel is van het landgoed De
Velhorst. Voor de excursie met eigen vervoer naar kasteel Twickel
en de tuinen op 18 juni had zich het maximum aantal deelnemers
aangemeld (vijftig). Op 17 september was er een herkansing en
daar maakten elf belangstellenden gebruik van. Van deze excursies en ook van de derde excursie, de dagexcursie naar de Betuwe,
vindt u in dit nummer korte verslagen.
Verder bereikte ons bij het ter perse gaan van dit Markenboek nog
een verheugend bericht.
Het Fonds 1819 heeft positief gereageerd op onze aanvraag voor
een donatie voor het Tramhuisje. De donatie bedraagt € 15.000,en zal besteed worden aan de realisatie van een opslagruimte aansluitend aan de documentatieruimte.

Lezingen en dia-avonden 2009-2010
Als u dit leest is het eerste evenement van dit seizoen reeds
geschiedenis geworden. In Harfsen, in zaal Buitenlust, heeft op
dinsdag 13 oktober 2009 de oorspronkelijk uit Gorssel afkomstige
cineast Andries Udink onder grote belangstelling zijn documentaire over Harfsen in de Tweede Wereldoorlog vertoond. Deze film,
die de titel ‘Liever geen bezoek’ heeft gekregen, handelt vooral
over de onderduikers en hun helpers. Om alle geïnteresseerden
een kans te geven de film te zien bleek het nodig te zijn een tweede voorstelling te organiseren. Ook de tweede avond bleek onvoldoende om alle belangstellenden te herbergen, zodat besloten werd
nog een derde avond te organiseren. Belangstellenden kunnen nog
op woensdag 18 november terecht in zaal Buitenlust in Harfsen.
Aanvang ook dan weer acht uur. Daarnaast heeft het bestuur het
initiatief genomen om ook voor de hoogste groepen van de lagere
scholen in onze werkgebied een filmvoorstelling mogelijk te
maken.
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Almen: Ons Huis, donderdag 26 november 2009
Mevrouw drs. E. van Heuven-van Nes zal een dialezing houden
over een aan ons vorstenhuis gerelateerd onderwerp onder de titel
‘Een koninklijk fotoalbum’. Mevrouw Van Heuven was als conservator verbonden aan Museum Het Loo, in parttime verband werkt
ze er nu nog om de tentoonstellingreeks ‘Een Koninklijk Fotoalbum’
af te ronden. Van haar hand is een reeks boeken onder deze titel
verschenen. Het belooft een boeiende lezing te worden.
Aanvang: 20.00 uur.
Eefde: Het Hart, donderdag 21 januari 2010
De heer D. Rozing zal een lezing verzorgen over het leven en handelen van meester Prop. De heer Rozing heeft onlangs een biografie geschreven over deze onderwijzer. Meester Prop gaf tussen
1901 en 1904 les aan de Wilhelminaschool in Eefde en verwierf
later in Lochem landelijke bekendheid. Hij ontwikkelde een lesmethode voor het vak aardrijkskunde aan de hand waarvan duizenden kinderen op de basisscholen de Nederlandse en buitenlandse
plaatsnamen hebben geleerd. Prop’s methode is de meest gebruikte en best verkochte aardrijkskundemethode in de Nederlandse
geschiedenis.
Aanvang: 20.00 uur.
Epse: kerkje protestantse gemeente, donderdag 18 februari 2010
De heer G. van Elk van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer
zal een dialezing houden over het werk van deze stichting. Met
behulp van een groot aantal vrijwilligers wordt het industrieel erfgoed in Deventer en omgeving door deze zeer actieve stichting
geïnventariseerd en gedocumenteerd. De stichting geeft advies
met betrekking tot het hergebruik van industrieel erfgoed, doet
inspanningen tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek
die door sloop worden bedreigd en vestigt de aandacht op ons
industrieel verleden door middel van excursies, lezingen en publicaties. Omdat een groot deel van de inwoners van Epse in
Deventer werkt of daar ooit heeft gewerkt verwachten wij veel
belangstelling voor deze lezing.
Aanvang: 20.00 uur.
Almen: Ons Huis, donderdag 18 maart 2010
In het kader van het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem zal mevrouw
I. Sloet een lezing verzorgen over de schilder Odilon Redon en de
collectie Bonger. Verzekeringsbankier Andries Bonger had als ver-
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zamelaar een sterke band met deze schilder. De droomwereld van
Redons schilderijen was voor Bonger het absolute hoogtepunt van
eigentijdse kunst. In 1996 kocht de Nederlandse staat het laatste
overgebleven deel van de collectie Bonger. Daarmee werd het Van
Gogh Museum tientallen werken rijker van Redon en enkele andere tijdgenoten, onder wie Emile Bernard, Paul Gauguin en Vincent
van Gogh. Afgelopen zomer was in het Van Gogh Museum hier een
speciale tentoonstelling aan gewijd.
(In Ons Markenboek is door de heer H. Schoenmaker verschillende
malen aandacht aan de collectie Bonger besteed: zie register jaargangen 1-25.)
Gorssel: De Roskam, dinsdag 30 maart 2010
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar
hebben wij weer enige reglementair aftredende bestuursleden,
namelijk mevrouw W. Holtslag-Harkink en de heren W.J. Besselink
en P. Staal. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan
onze vereniging willen geven. Na de ledenvergadering zal de heer
C. Roording een presentatie houden over Ludger en de bekering
van de Saksen tot het Christendom als gevolg van het werk van
deze Friese zendeling. Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal de lezing om 20.00 uur beginnen.
Rectificatie Gevelstenen (26), ’t Uterink
In het artikel over ’t Uterink in Ons Markenboek van augustus
2009 (p. 14) zijn enkele regels over de bewoners van ’t Uterink in
1844 en 1855 niet correct weergegeven. De juiste tekst volgt hierna.
‘In 1844: Gerrit Enserink. Hij werd in 1819 op de boerderij van
’t Haveke in Eefde geboren. In 1843 trouwde hij met Maria
Antonia Groot Hulze. Bij de aangifte van hun oudste zoon Egbert
op 25 maart 1844 zijn buurman T. Schurink van boerderij
’t Schurink en buurman H. Beekman van boerderij ’t Huurnink
getuigen. Gerrit Enserink is met zijn gezin vertrokken naar boerderij ’t Stapelbroek in Hengelo (Gld).
In 1855: Teunis Uenk. Hij werd op 10 januari 1791 in Zelhem
geboren, was gehuwd met Teuntje Maalderink uit Hengelo (Gld.)
en overleed in 1858. Hun oudste zoon Evert Jan Uenk, getrouwd
met Hendrika Hietkamp uit de voormalige gemeente Dorth, woonde met zijn gezin bij hen in.’
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Verslag standhoudersdag genealogie
Op zaterdag 26 september jl. hebben we voor de tweede keer in
Het Richtershuis een standhoudersdag gehouden.
We hebben elk jaar in mei onze genealogische dag. Dit jaar was
dat al voor de vijftiende keer. In de beginperiode konden we deze
dag mooi in Het Richtershuis houden, maar dankzij de inspanningen van enkele leden van de werkgroep nam de belangstelling
voor de uitgezochte families steeds toe en moesten we uitwijken
naar Ons Gebouw - de ruimtes van de protestantse gemeente in
Harfsen.
Op deze genealogische dagen komen ook leden van onze zusterverenigingen als standhouders. Op de normale genealogische dagen
zien we elkaar wel, maar is er zo weinig gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen. Drie jaar geleden kwam het idee
om een speciale contactdag te houden voor de standhouders. In
2006 was dat de eerste keer. Dit voorzag in een behoefte. Er is
toen ook besloten om zo’n dag eens in de drie jaar te organiseren.
Op deze manier kunnen we wat meer ‘in elkaars keuken’ kijken.
Na een woord van welkom en een korte ‘voorstellingsronde’ ging
men al gauw in groepjes van twee - gewapend met laptops - bij
elkaar zitten om gegevens uit te wisselen. Zo kon je al snel zien
dat het ‘virus genealogie’ weer behoorlijk toesloeg. Ook werd
geconstateerd dat tegen dit virus nog geen medicijn was ontwikkeld.
Ook nu weer was de conclusie dat het op deze manier bij elkaar
zijn de onderlinge betrokkenheid sterk vergroot. Rond vier uur
zocht ieder z’n spulletjes weer bij elkaar en werd de wens uitgesproken om in de nabije toekomst weer op deze manier samen te
komen.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag
26 december 2009 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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VERSLAG EXCURSIE TWICKEL 18 JUNI 2009
J. te Linde
Deze excursie was een vervolg op de dialezing ‘Twickel: bewoners,
huis en tuin’ van drs. H.J. Saaltink uit Doetinchem. Op 12 maart
2009 had hij ons in het kerkje van de protestantse gemeente te
Epse warm gemaakt voor een excursie naar het kasteel en de tuinen eromheen. Diezelfde avond konden we al 42 aanmeldingen
voor de excursie registreren.
Het maximum aantal van vijftig werd enkele weken later bereikt.
Voor diegenen die te laat waren met hun aanmelding werd een
tweede excursie georganiseerd. Op 17 september maakten elf personen gebruik van deze mogelijkheid. De excursiecommissie had
weer een mooie dag uitgekozen en nadat we met eigen vervoer
naar Twickel waren gekomen werden we daar door de leden van
de excursiecommissie ontvangen.

Kasteel Twickel
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Tijdens de excursie werd aandacht geschonken aan de geschiedenis van de bewoners, van het kasteel en de vanuit tuinhistorisch
oogpunt zeer interessante tuinen. De tuinen kunnen het hele jaar
bezocht worden, maar voor het kasteel ligt dit anders. Een deel
van het kasteel is bewoond. Het publieke gedeelte is alleen gedurende enkele weken in juni en september open voor bezichtiging
en dan alleen nog maar voor groepen.
Het bleek dat we de eersten waren die volgens een nieuw schema
door het kasteel rondgeleid zouden worden. Onze groep werd
gesplitst. De helft kreeg eerst een rondleiding in de tuin. De andere helft mocht het kasteel betreden en werd in de hal verdeeld in
twee groepen van gelijke grootte. Per groep van twaalf personen
kregen we twee begeleiders mee. Eén voor de uitleg en beantwoording van de vragen en de ander als supervisor en bewaker. Gezien
de vele kleine losstaande kostbare objecten hadden wij er alle
begrip voor, dat bezoekers goed in de gaten werden gehouden. We
mochten niets aanraken en het bleek dat vooraf bepaald was hoe
lang we ons in een bepaald vertrek mochten ophouden opdat we de
andere groep niet in het zicht zouden krijgen. Toen dit toch een
keer gebeurde kreeg brak bij onze begeleiders een lichte paniek
uit.

de fontein in de tuin van het kasteel
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Twickel is een van de grootste landgoederen van ons land. Bij het
kasteel in Delden ligt 4000 hectare en vlak over de grens met
Duitsland behoort nog eens 2000 hectare tot het bezit van Twickel.
Bij het landgoed behoren 139 boerderijen, vele tientallen woonhuizen, een zestal (hotel)restaurants en drie watermolens. De oudste
vermelding van een huis op Twickel dateert uit 1347. Eigenaar is
dan Herman van Twickelo. Vervolgens komt het kasteel in 1537
door een huwelijk in handen van het geslacht Van Raesfelt.
Daarna wordt in 1676 door vererving de familie Van Wassenaar
Obdam eigenaar van het landgoed. In 1831 trouwde de enige vrouwelijke nazaat met Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van
Kell uit Ruurlo. Bijzonder is dat het landgoed nooit verdeeld is
geweest maar door uitgekiend huwelijksbeleid steeds groter is
geworden. Na het overlijden in 1975 van de laatste eigenaresse,
Marie van Heeckeren van Wassenaar, kwam het geheel in bezit
van een stichting. De herinnering aan Marie wordt levend gehouden door een borstbeeld in de pronkkamer. Bij het betreden daarvan hoorde ik iemand zachtjes maar toch duidelijk hoorbaar zeggen ‘nicht anfassen’. Niet erg verwonderlijk; Marie was van Duitse
afkomst.
Voordat we de tuinen zouden bezichtigen werd ons in de oranjerie
een consumptie aangeboden en kregen we enige documentatie uitgereikt. We werden herenigd met de andere leden van onze groep
en vervolgens weer gesplitst. We kregen te horen dat de tuinen
tussen 1999 en 2008 ingrijpend gerenoveerd zijn. Vijvers en grachten zijn uitgebaggerd, paden verlegd en zichtassen weer
open gemaakt. Het resultaat mag er zijn.
Een bijzonderheid is ook de unieke verzameling citrusbomen. In de tuin werden we
langs allerlei bijzondere planten geleid, ook
naar de rotstuin. Dit bleek het lievelingsplekje van Marie te zijn. Ook nu weer
meende ik ‘stemmen’ te horen. Temidden
van haar rotsplantjes ontdekten we een
replica van het borstbeeld van Marie uit de
pronkkamer.
We mogen concluderen, dat deze excursie
niet alleen van belang was voor geïnteresseerden in cultuurhistorie, maar dat ook de
tuinliefhebbers volop aan hun trekken zijn
gekomen. We zullen met genoegen aan
borstbeeld van
deze excursie terugdenken.
Marie van Heekeren
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VERSLAG EXCURSIE VELHORST EN KIENVEEN
14 JULI 2009
H.G. Pelgrum
Onder leiding van boswachter Willem Regtop en bestuurslid Henk
Hietbrink maakten ongeveer 25 leden op een mooie zomeravond
een wandeling door het landgoed De Velhorst bij Almen. Dit landgoed werd in 1972, na de dood van de laatste eigenaar,
jhr. J.C.M. Martens van Sevenhoven, geschonken aan de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Het Kienveen ligt in het oostelijke gedeelte. Het is een laaggelegen
stuk grond dat niet meer door boeren bewerkt werd. Natuurmonumenten heeft de bovenste humuslaag weggehaald en inmiddels komen allerlei zeldzame planten weer naar voren. Speciaal
het melkviooltje, dat hier weer is gevonden, is heel bijzonder.
Er is een vlonder aangelegd, waarop je door het lage gedeelte kunt
lopen. Nu was het droog, maar in de winter loopt men over de
vlonder langs het water. We hebben genoten van de gevlekte
orchis, vleesetende zonnedauw, de gagel en de jeneverbesstruiken.
Aan het eind van de prachtige tocht werden onze gidsen bedankt voor alles wat
ze ons over de geschiedenis
en flora en fauna van dit
mooie landgoed hebben verteld. Na afloop hebben we
nog gezellig op het terras
van De Hoofdige Boer nagepraat.
Toen ik naar huis fietste
dacht ik nog even aan het
radioprogramma Weer of
geen Weer dat lang geleden
op zondagmorgen werd uitgezonden. Foppe I. Brouwer
eindigde zijn rubriek steeds
met: “Alles wat leeft en
groeit en ons altijd weer
De gevlekte orchis
boeit”.
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Onze gids de heer Regtop

Het vlonder door het Kienveen
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VERSLAG EXCURSIE TIEL EN BUREN
8 SEPTEMBER 2009
G. Heijenk
Dinsdagmorgen 8 september vertrokken wij per bus vanaf het
gemeentehuis in Gorssel voor ons jaarlijkse reisje van De Elf
Marken. Het beloofde een mooie, zonnige dag te worden. Via de A1
en A50 ging het in vlot tempo naar Tiel. Hier stond ons in het
‘Hart van de Betuwe’ de koffie met een gebakje te wachten.
Terugwandelend naar de stadspoort werden wij ontvangen in het
Flipjemuseum, waar we, in drie groepen, van alles te zien kregen.
We begonnen op de vierde verdieping, waar een maquette van het
oude Tiel was, waarover de enthousiaste gids ons tekst en uitleg
gaf. Interessant, maar jammer genoeg bleef er geen tijd over om de
vitrines met opgravingen te bekijken. Daarna zakten we af naar
de derde verdieping, waar we in de kamer van een adellijke familie kwamen, met prachtig porselein, zilveren bestek en oude meubels, onder andere een po-stoel. Het onderwerp van de tweede verdieping was de fabriek van Flipje. We konden de verwerking zien
van het fruit in vroeger tijd, waarna op de begane grond de boekjes
van Flipje waren uitgestald in vitrines. Via het winkeltje kwamen
we weer op straat, waarna we, via de poort, naar de bus liepen, die
precies op tijd vertrok. Langs fraaie fruitmozaïeken op de singel
reden we richting Buren.
De bus kon het stadje niet in, zodat we weer moesten wandelen
naar de binnenstad, waar we de lunch gingen gebruiken. Opnieuw
werden we in drie groepen verdeeld: een wandelgroep, een groep
voor de kerk en een groep voor het Oranjemuseum.
De gids in de kerk vertelde over Buren en zijn geschiedenis. De
naam Buren komt al in het jaar 722 voor op de lijst van Utrechtse
kerkgoederen. In 1395 kreeg Buren stadsrechten en werd de kapel
tot parochiekerk verheven. In 1551 werd in deze kerk het huwelijk
voltrokken van Anna van Egmond-Buren met Willem van Nassau,
prins van Oranje, de latere Willem de Zwijger. Uit dit huwelijk
werden drie kinderen geboren: Maria (overleden binnen een jaar),
Philips Willem (1554) en Maria (1556).
Maria was de stichteres van het weeshuis, dat in aanbouw was
toen zij in 1616 overleed. Zij werd bijgezet in de grafkelder in de
kerk. In het koor bevindt zich haar praalgraf; de krans erboven
werd geschonken door het weeshuis.
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Willem van Oranje en
Anna van Buren
met hun kinderen
Maria en Philips

De kerk is vele malen vergroot en verbouwd. Een grote brand in
1575 heeft een aanzienlijk deel van het stadje en de kerk verwoest.
Net als bij de Gorsselse kerk kun je buiten in de bestrating nog
een koorgedeelte zien.
Na de bezichtiging van de kerk ging het naar het weeshuis, een
prachtig monument.
Dit weeshuis was eerst bestemd voor welgestelde kinderen, maar
later ook voor burgerwezen. Het was later twintig jaar lang tehuis
voor moeilijk opvoedbare kinderen en nu biedt het onderdak aan
het museum van de Koninklijke Marechaussee.
Tot slot werd het Oranjemuseum bezocht. Op de benedenverdieping werden beelden vertoond en waren vitrines, schilderijen en
een maquette te bekijken van de Oranjes van vroeger en nu en op
de verdieping zagen we het verhaal in beeld en geschrift van het
Oranjehuis.
Na op de weg terug naar de bus nog wat verfrissends gebruikt te
hebben vertrokken we, met een hoofd vol indrukken, aan het eind
van de middag richting huis, nu via Kesteren, de Grebbeberg en
Wageningen. Een prachtige rit.
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DE BIBLIOTHEEK VAN DE ELF MARKEN
H.F. Bruil
Onlangs hebben we een grote klus in het Richtershuis kunnen
afsluiten: het invoeren van de boeken uit ons bezit in een bibliotheekcomputerprogramma.
In overleg met het Staring Instituut hebben we gekozen voor het
systeem/programma dat zij ook gebruiken en dankzij de welwillende hulp van Anita Kamperman van het Staring Instituut konden Gerrie Verholt en Thea Nan een viertal jaren geleden aan
deze geweldige klus beginnen.
In totaal zijn ongeveer 800 titels ingevoerd. Dankzij schenkingen
van diverse leden, soms ging het om partijen van tientallen boeken, was een immense verzameling ontstaan. Dit maakte het
nodig er een systeem in aan te brengen, zodat op een eenvoudige
manier te zien is of we een bepaald boek hebben en op welke plek
dat is te vinden.
Van elk boek moest bepaald worden in welke categorie het thuis
hoort, bijvoorbeeld gebouwen, jubilea, folklore, weg- en waterwerken, oorlogen, genealogie, streektaal, enzovoort, enzovoort. Voorts
werden achtereenvolgens ingevoerd: de naam van de auteur, de
naam van de redacteur, de titel, de editie, de plaats van uitgifte,
de uitgever, het jaar van uitgifte, aantal pagina’s, korte beschrijving van het boek, het volgnummer en de code van de categorie.
U begrijpt dat je dit niet even op een regenachtige zondagmiddag
voor elkaar krijgt.
In het gesprek dat Willy Holtslag en ik met de beide dames hebben gehad om hen te bedanken voor hun inzet en even terug te
blikken op deze periode, bleek duidelijk dat ze er ook veel plezier
in hebben gehad om dit werk te doen. Een lastig onderdeel vonden
ze om, in een paar zinnen, de samenvatting of de strekking van
een boek weer te geven.
Opvallend vonden ze het grote aantal boeken dat betrekking heeft
op de geschiedenis uit Gorssel en omgeving, eveneens veel over de
Tweede Wereldoorlog, ook met betrekking tot de regio.
Een leuke onderbreking was het om tijdens de koffie- of theepauze
de verhalen van anderen aan te horen, vooral als er dialect werd
gesproken.
Tijdens het werk bleek het soms moeilijk de voortgang er in te
houden als ze een interessant boek tegenkwamen en als het ware
uitgenodigd werden om te gaan lezen.
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Mevrouw G. Verholt en mevrouw Th. Nan aan het werk

Bij het invoeren van een boek dat in de streektaal is geschreven
hadden ze de grootste lol als ze hun best deden om een stukje tekst
te lezen, maar dan tot de ontdekking kwamen dat ze niet het
flauwste vermoeden hadden waar het over ging, bijvoorbeeld:
Da’s t’r neaven, zei den timmerman
toê most de naegel van d’n doem d’r an.
Makkelijker te begrijpen is dan:
Vaak mot de benen op pad
umdat het heufd weer iets vergat, of:
Een advokaot en ’n hond
verdient de kost met de mond. ¹)
Uit dit alles blijkt dat ze het werk met veel plezier hebben gedaan
en ze verklaarden zich graag bereid om ons in de toekomst met
een eventuele uitbreiding van de verzameling te helpen.
De plaats waar de boeken nu staan is niet de meest ideale, maar
we hopen ze binnen afzienbare tijd een goed toegankelijke plaats
te geven in ons nieuwe onderkomen: het Tramhuisje.
¹) Deze drie spreuken zijn opgetekend uit het boekje ‘Achterhoekse
spreuken’ verzameld door D.W. Kobes
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GEVELSTENEN (26), reacties op ’t Uterink
H.G. Pelgrum
Het is heel verheugend om te merken dat Ons Markenboek goed
wordt gelezen en door sommige leden zelfs zéér precies.
Toen er in het vorige blad een fout in het artikel over ‘t Uterink
was geslopen kwamen er meteen reacties. Ap ten Have en Ep
Maalderink reageerden. Het leuke is dat door deze reacties weer
allerlei andere informatie naar boven komt.
Een andere reactie kwam van Gert Brillenburg Wurth. Met hem
had ik een zeer interessante correspondentie over het ‘bos van
Bast’. Graag laat ik u meegenieten van zijn verhaal.
“Vanaf het ontstaan van De Elf Marken ben ik lid, buitenlid moet
ik zeggen, want ik woon in Zwijndrecht en ik volg deze club altijd
met veel belangstelling, weliswaar op afstand.
In het artikel lezen we een historische opsomming over erve
’t Uterink aan de Harfsensesteeg 1 en zijn bewoners. Met de toenmalige voorzitter de heer H.J. Jansen op de Haar heb ik omstreeks
1988 een uitvoerige discussie gehad over de naam ’t Uterink en de
mogelijke betekenis. Waarom reageer ik op dit verhaal? Heel eenvoudig; ik kom al sinds 1953 een paar keer per jaar enkele weken
op ’t Uterink en wel te verstaan in, zoals de werkgroep het noemt,
‘het bos van Bast’, want dr. Bast was mijn schoonvader. Omdat de
geschiedenis en genealogie al lange tijd mijn belangstelling hebben, heb ik in de loop der jaren de historie van deze plek, mede
aan de hand van de kadastrale kaart uit 1832 en verkoopakten,
bestudeerd. Bovendien heb ik nog enige studie gewijd aan de molenaarsfamilie Bast, waarover in Ons Markenboek in het verleden al
eens is geschreven. Wij zijn dus als kinderen van Bast naaste
buren van de families Rood, Beltman en De Jong en al heel lang
goede overburen van de familie Brummelman. Ons adres is
Harfsensesteeg 5.
Nu kom ik even terug op de oorspronkelijke tekst van de verkoopakte uit 1912: baron E.C.U. Calkoen, die met zijn gezin in de
Raadhuisstraat woonde, koopt enkele percelen en een aangrenzend weiland aan de Harfsensesteeg. Hij laat een ontwerpplan
maken voor de beplanting, rekening houdend met de bestaande
bomen. Na een systematische aanplant wordt het terrein omheind
en het weiland apart afgepaald. Vervolgens verschijnt in 1913 een
zomerhuis van hout, alsmede een tennisbaan en een theekoepeltje
met strodak.

Zomerhuis ’t Uterink
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In 1922 wordt er nog een losstaand bijgebouw in hout geplaatst
met een verdieping, keuken en slaapvertrekken. Hiervan heb ik de
originele tekeningen nog. Het zomerhuis, is mij verteld, werd
gebouwd voor de drie kinderen en logés als recreatiemogelijkheid
als zij bij hun ouders in Eefde kwamen. Toen de baron in 1935
overleed, werd het geheel verkocht aan mijn schoonvader Bast, die
in zijn geboorteplaats Eefde, waar zijn verdere familie nog woonde, een pied-à-terre zocht. De datum van overdracht was 8 september 1936. Op het toegangshek heeft altijd de naam ’t Uterink
gestaan. Elk jaar kwam de familie Bast met vakantie op ’t Uterink.
De oorspronkelijke toegang liep toen van de Dortherdijk langs de
boerderij Klein Uterink van de familie Beltman. In de oorlogsjaren
kon de familie hier niet komen en werd het huis bewoond door een
familielid, een dijkwerkersgezin en nog andere familieleden die in
verband met de beschietingen bij de spoorlijn en het kanaal niet in
hun huis konden blijven wonen.
Na zijn pensioen in 1965 kwam dr. Bast met zijn vrouw in Eefde
wonen aan de Rustoordlaan 27. Hun kinderen en kleinkinderen
kwamen graag in de vakantie op ’t Uterink. Zo was de cirkel weer
rond. Jammer genoeg hebben mijn schoonouders er niet lang van
genoten, want in 1967 overleed moeder Bast en in 1971 dr. Bast.
Sindsdien zijn de twee oudste dochters de eigenaars en de zomerbewoning en het beheer verlopen in goede harmonie. We voelen
ons als kinderen van de tweede, derde en vierde generatie toch wel
zeer verknocht aan dit mooie stuk ‘bos van Bast’: ’t Uterink dat
nu 73 jaar in de familie is. Dit bijna honderdjarige houten huis is
vermoedelijk het eerste ‘zomerhuis’ van Eefde, denk ik. Het houten huis heeft al twee wereldoorlogen overleefd.”

Toegangsweg naar het zomerhuis
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GEVELSTENEN (27)
Wiltink
Werkgroep genealogie

Gevelsteen: G.J.W.A.J.z W.C.K.B. 7-5-1894

Als we vanaf De Pessink richting Deventer rijden langs chauffeurscafé De Smid en dan de eerste weg rechtsaf gaan, dan zien we de
boerderij van Wiltink aan de Waterdijk no. 1. Het is een boerderij
met een luxe bouwstijl, zie de uitspringende voorgevel. De gevelsteen is hier rechts naast de voordeur ingemetseld.
We gaan een eindje terug in de tijd om de gevelsteen te verklaren.
Albert Jan Wiltink werd geboren op 20 december 1804 te Epse en
gedoopt te Deventer in de Bergkerk. (Epse behoorde in die tijd kerkelijk onder Deventer.) Hij was de zoon van Albert Jan Wiltink en
Jenneken Nijhuis. Hij trouwde op 23 februari 1829 te Gorssel met
Johanna Gardina Vaarneman, geboren op 27 oktober 1802 te
Epse. Ze gingen op ‘t Walle in Gorssel wonen, waar een jaar later
Johanna Gardina overleed op 8 mei 1830, 27 jaar oud. Zoon Jan
was geboren op 27 april 1829 en overleed op 16 november 1830 op
Klein Nulent te Epse, waar Albert Jan na de dood van zijn vrouw
was gaan wonen. Op 23 juni 1831 hertrouwde hij met Willemina
Vorink uit Diepenveen. Zij was weduwe van Jan Albert Vaarneman.
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Het echtpaar bleef wonen op Klein Nulent. Volgens de kadastrale
atlas was Albert Jan Wiltink eigenaar van erve Klein Nulent in
Epse. Ze kregen vier kinderen:
Jan Albert, geboren in 1832 en overleden in 1833; Jan Albert,
geboren op 8 april 1834; Johanna Gardina, geboren op 28 februari
1837; Arend Jan, geboren op 28 april 1840.
Frederika Bronsvoort, geboren op 26 augustus 1837 te Diepenveen,
trouwde op 20 mei 1859 te Gorssel met Gerrit Jan Roeterdink,
geboren op 3 december 1827 te Epse op De Vaarne. Hij was zoon
van Gerrit Roeterdink en Jenneken van Hummel. Frederika en
Gerrit Jan bleven op De Vaarne wonen. Dochter Gerritjen werd
geboren op 2 april 1860 te Epse, maar overleed in 1875 op vijftienjarige leeftijd.
Arend Jan Wiltink trouwde in op De Vaarne met de weduwe
Frederika Bronsvoort op 4 april 1867. Ze kregen drie kinderen:
Gerrit Jan Wiltink, geboren op 4 maart 1868; Willem, geboren op
9 februari 1870; Willemina Alberdina, geboren op 7 augustus 1873
en overleden op 29 september 1874 te Epse.
Eind 1879 ging de familie op ‘t Hekkert wonen, waar zwager
Egbert Kloosterboer was overleden. Dit echtpaar had geen kinderen, dus ook geen opvolgers voor de boerderij. Het erve De Vaarne
werd in 1879 afgebroken.
Arend Jan overleed op 8 mei 1887, 47 jaar oud en zijn vrouw
Frederika overleed op 21 maart 1888, beiden op ‘t Hekkert.
Hun oudste zoon Gerrit Jan Wiltink liet een nieuw huis aan de
Waterdijk zetten en trouwde op 7 mei 1894 te Bathmen met
Willemina Christina Kloosterboer, geboren op 14 november 1869
op erve Schurink op Dorth-Bathmen.
Dochter Frederika werd geboren op 24 maart 1895 te Epse. Maar
het noodlot sloeg toe: de vrouw van Gerrit Jan wilde water halen
uit de put naast het huis, boog te ver voorover, viel in de put en
verdronk op 14 juni 1895, ze was toen 25 jaar oud.
Gerrit Jan bleef nog een jaar alleen met zijn dochtertje en hertrouwde op 30 april 1896 te Holten met Elisabeth Jansen, geboren
in 1871. Zij kwam van ‘t Bonte Paard in Dijkerhoek-Holten. Uit dit
huwelijk werden vijf kinderen geboren:
Willem Christiaan, geboren in 1897 en overleden in 1898; Klazina
Willemina, geboren op 24 mei 1898 (zij trouwde met Jan Albert
Wiltink en ging op Nieuw-Bovendorp in Epse wonen); Willemina
Christina, geboren op 6 mei 1900 (zij trouwde in 1926 met Jan
Adriaan Willemsen en vertrok naar boerderij Averenk te
Terwolde); Arend Egbert Jan, geboren op 15 februari 1909;
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Elisabeth, geboren op 22 december 1911 (zij trouwde met Hendrik
Jan Wissink in Holten).
Vierde zoon Arend Egbert Jan trouwde op 19 juli 1935 te Gorssel
met Geertruida Harmken Smeenk, geboren op 25 mei 1909 op
‘t Esterholt te Joppe. Zij kregen twee dochters: Gerry Janna, geboren op 23 september 1936 en Hermina Johanna, geboren op 18 mei
1939 te Gorssel-Epse. Moeder Geertje overleed na een jarenlang
ziekbed op 1 januari 1959, 49 jaar oud. Dochter Gerry kreeg kennis aan Jan Willem Jacob (Wim) Hagelsteijn, geboren op 11 maart
1937 op ‘t Schuerink in Eefde. Ze trouwden op 26 augustus 1960 te
Gorssel.
Vader Arend trouwde op 30 september 1960 te Gorssel met de
moeder van Wim Hagelsteijn. Zij was weduwe van Gerrit Hendrik
Hagelsteijn: Gijsbertha Hendrika Hagelsteijn-Wullink, geboren te
Voorst, wonende op ‘t Schuerink te Eefde. Zij bleven aan de andere
kant van de boerderij wonen.
In januari 1974 namen Gerry en Wim de boerderij van hun vader
over. Toen volgde weer een hele droevige gebeurtenis. Wim
Hagelsteijn overleed heel plotseling op 7 september 1974. In 1976
werd de boerderij verkocht aan de familie Bettink. Zij kwamen uit
Twello.
In november 1989 kocht Van Schooten uit Eefde de boerderij aan
de Waterdijk.

Boerderij Wiltink aan de Waterdijk
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OUDEJAARSCOLLECTE
H.G. Slijkhuis-Geesink
Uit het Gorssels kerkblaadje anno 1934

De diaconie in Gorssel-Epse anno 2009
In bovenstaand stukje hebt u kunnen lezen hoe de diaconie in
1934 te werk ging. Nu, 75 jaar later zijn de giften in natura verdwenen. Tot ongeveer vijf jaar geleden werden er op de Dankdag
voor Gewas en Arbeid (de eerste zondag in november) nog wel goederen ingezameld en die werden naar het toenmalige asielzoekerscentrum in Almen gebracht. Toen dit gesloten werd, zijn we als
diaconie van Gorssel-Epse met het inzamelen gestopt.
Onze hulp ligt veel in het buitenland. We kennen een project in
Kameroen (financieel) en een aan de kerk gelieerde Stichting
Letland die een gemeente in Saldus (financieel en met goederen)
ondersteunt.
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In onze eigen gemeente kennen we de Interkerkelijke Stichting
Bijzondere Noden (ISBN), dit is een stichting opgericht in 1958
door de gezamenlijke diaconieën vanuit de oude gemeente Gorssel
en de rooms katholieke kerk in Joppe.
Deze stichting biedt hulp waar geen helper is. Er zijn ondanks alle
wetten en regels nog steeds mensen die tussen de wal en het schip
raken. Hier kan de stichting dan financiële hulp bieden.
Veelal is de vroegere armenzorg, gestart door kerken, nu overgenomen door de burgerlijke gemeente. Toch zijn onze zondagse collecten en giften aan de diaconie vaak voor de medemens. Hetzij
voor een attentie voor onze oudere gemeenteleden (vanaf 80 jaar)
met Kerst en Pasen of een wekelijkse bloemengroet vanuit de
gemeente bij wel en wee; hetzij voor KerkinActie (Zending en
Wereldiaconaat en Ontwikkelingswerk), een orgaan van de landelijke Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Verder zijn er meerdere organisaties die wij door een collecte of
gift ondersteunen, variërend van Stichting Vluchtelingenwerk
Lochem tot de Telefonische Hulpdienst voor Agrariërs (THVA).
Nog steeds is het doel van de diaconie: hulp aan de zwakke en
hulpbehoevende medemens.
Of de giften in natura terugkomen? Wie weet. Recent hebben we
150 potten appelmoes en 150 potten doperwten geschonken aan de
voedselbank in Zutphen, omdat deze instelling graag levensmiddelen in natura wil.
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LIEVE BEP
Uit het dagboek van Riek van der Meij
O. van der Meij
Mijn ouders, Jan van der
Meij en Riek van der
Meij-Goldstein, waren de
uitbaters van Hotel De
Roskam.
In het begin van de oorlog 1940-1945, woonde
moeders zuster Bep met
haar man Jan de Geus en
twee
kinderen
in
Indonesië, wat toen Indië
genoemd
werd,
in
Batavia, nu Jakarta.
Mijn moeder schreef haar
zuster brieven, zodat zij
ook op de hoogte bleef
van het leven hier.
Toen de brieven niet
meer overkwamen in
Indië, is zij begonnen met
het schrijven van de brieOtto en Riek van der Meij-Goldstein
ven in een dagboek:
’Lieve Bep’, zo begon steeds een nieuwe ‘brief’.
Ons, mijn broers Harrie, Wim en mij, ontging dat geschrijf. Pas
lang na de oorlog ben ik me er wat meer bewust van geworden dat
haar dagboeken misschien wel bijzondere tijdsdocumenten zouden
kunnen zijn. Ooit bladerde ik er wel eens in, maar de huis-, tuinen keukengebeurtenissen en de vele krantenknipsels boeiden me
nauwelijks. Eerlijk gezegd, pas nadat Willy Holtslag er naar
vroeg, bedacht ik: “Wat schreef moeder eigenlijk in de periode van
de rauwe terechtstelling, de moord op de zeven onschuldige mannen op 24 september 1944?”
De dagboeken, het zijn er drie geworden, zijn nogal eens aan deze
en gene uitgeleend, maar toevallig had ik het op een na laatste
deel in huis en toen ik er in begon te lezen werd het me steeds duidelijker wat een angstige en onzekere tijd het is geweest.
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Op 17 september 1944 schrijft ze:
“Vannacht in Almen gebleven (bij vader en moeder aan de
Bakkersteeg) het is heerlijk weer. De hele dag raast het van vliegtuigen, bommenwerpers en jagers. Ze duiken en schieten, je ziet
geen enkele Duitse jager, de Engelsen zijn de baas in de lucht. Is
Gorssel in gevaar? Was ik maar bij Jan thuis. Ik vergat nog te vertellen dat alle mannen in Zutphen moeten graven, onder anderen
meneer Voerknecht zagen ze gewapend met een schop tussen een
grote club mannen”. Allerlei geruchten doen de ronde: “Wat een
nieuws onderweg, er zouden wel 20.000 Engelse parachutisten zijn
geland bij Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn… overal blije gezichten,
je kent de mensen niet weer!”
Op 19 september schrijft ze dat er een oproep is geweest waarin
duidelijk wordt dat alle paarden gevorderd zullen worden.

De stroom is uitgevallen, ze zien luchtgevechten en dat daarbij een vliegtuig neerstort. Ze schuilen in de bierkelder.
Op 20 september angst en geruchten dat Eindhoven en Arnhem
bevrijd zijn… later blijkt dit niet waar.
De burgemeester is ondergedoken en gegevens van de burgerlijke
stand zijn onvindbaar.
De weermacht eist: ALLE MANNELIJKE PERSONEN VAN 18
TOT 55 JAAR MOETEN ZICH DONDERDAG 21 SEPTEMBER
DES VOORMIDDAGS 7U30 MELDEN OP DE STATIONSLAAN
(KRUISPUNT MOLENWEG) VOOR HET UITVOEREN VAN
WERKZAAMHEDEN VOOR DE DUITSE WEERMACHT, IEDER
VOORZIEN VAN EEN SCHOP. NIET VOLDOEN AAN DEZE
OPROEP ZAL DE MEEST ERNSTIGE GEVOLGEN TEN
GEVOLGE HEBBEN.
DE PLAATSVERVANGER VAN DE BURGEMEESTER, STORM
DE GRAVE.
21 september... ”Het is vanmorgen gelukkig goed afgelopen, er
waren ruim voldoende mannen aanwezig…”.
Dan zondag 24 september….
“Deze dag zullen we nooit vergeten, ook niet als de Engelsen hier
zullen zijn, dan zullen we geen feest kunnen vieren, daarvoor is er
teveel gebeurd”.
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fragment uit het dagboek
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HET EINDE VAN DE GORSSELSE HEIDE
ALS MILITAIR TERREIN
H.F. Bruil
Hoewel het honderd hectare grote terrein al een aantal jaren niet
meer als zodanig werd gebruikt, is dit jaar voor de Gorsselse Heide
een definitief einde gekomen aan haar functie als militair oefenen schietterrein. Daarmee is ook een einde gekomen aan een stuk
geschiedenis van dit gebied.
Duizenden militairen vanuit de kazernes in Deventer en Zutphen
hebben hier in de loop van die meer dan honderd jaren hun oefeningen met paarden, voertuigen, vuurwapens en ander wapentuig
gehouden. Als er geen militaire activiteiten waren (aangegeven
door middel van borden met rode vlaggen), kon de bevolking van
dit stuk natuur genieten tijdens een wandeling of een rit te paard.
In ons vorige Markenboek schreef H.G. Pelgrum over de grote
wapenschouw in 1833, dus toen was er al een militaire activiteit
op de heide, maar zoals ik in Ons Markenboek van november 2008
vermeldde, kwam de Gorsselse heide pas op 6 juni 1883 in bezit
van het Ministerie van Oorlog. Interessant is om in dit verband te
vermelden dat ook in de twintigste eeuw een koninklijk bezoek
aan de heide werd gebracht. In de onzekere en angstige periode
van de Eerste Wereldoorlog hield H.M. Koningin Wilhelmina hier
een inspectie van de troepen. In de Zutphense Courant van dinsdag 27 juni 1916 lezen we hierover:
“De ruime Gorsselsche hei bood vanochtend tegen half elf, onder
een bedekte lucht, een levendig en bont schouwspel. Te fiets en te
voet, per auto, spoor en rijtuig hadden honderden zich daarheen
begeven om getuigen te zijn van de militaire plechtigheid, de
inspectie der troepen door H.M. de Koningin en de beëdiging in
haar bijzijn van de drie reserve-officieren. Alleraardigst staken al
die lichte toiletjes van de dames af tegen het groenbruin van de
hier en daar nog al waterige heide. Tegenover de staanplaats der
kijkers waren militairen opgesteld aan den Zuidkant van de heide.
Iets over elven was de Koningin met haar auto op den
Bathmenseweg¹, nabij de erve ‘Eikelhorst’ uit haar auto gestapt en
te paard gestegen, om zich onder geleide van generaal Burgers
met haar gevolg naar het militair oefeningsterrein te begeven. Zij
droeg een veldgrijs rijcostuum en een ronden hoed. In draf reed
H.M. met haar gevolg het terrein op, allerwege door luide hoera’s
begroet, en vervolgens stapvoets langs de opgestelde troepen.

H.M. Wilhelmina te paard
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Toen de soldaten nog in de hei lagen te wachten, leek het of er heel
weinig waren, maar toen ze, nadat de Koningin zich omstreeks half
twaalf tegenover het Quarlesbosch had opgesteld, en alle troepen
onder de opwekkende tonen der muziek langs haar defileerden, zag
men pas goed de lange rijen militairen van allerlei wapens.
Voorop ging het bataljon infanterie uit Deventer, daarna het bataljon infanterie uit Zutphen met de landweer, bij elkaar 2500 man,
dan de sectie mitrailleuses met hondenbespanning uit Deventer,
2 compagnieën militaire wielrijders met het rijwiel aan de hand,
1 escadron cavalerie uit Zutphen en 2 dubbele batterijen veldartillerie elk van 3 stukken uit Deventer.
Dat was een levendig militair schouwspel, vol variatie. Vooral in de
hondenbespanningen en de hotsende stukken geschut hadden de
kijkers veel plezier. Na dit defilé maakte de cavalerie onder commando van ritmeester Nierstrasz², nog een charge en toen ging de
Koningin met haar gevolg naar een andere plek op de hei, ten
Noorden van het Quarlesbosch, om getuige te zijn van de beëdiging
van drie nieuw benoemde 2e luitenants der reserve van het 19e
regiment, de heren G. Roodenburg, P.C. Halewijn en
J.C. Wagenvoorde.
Die beëdiging geschiedde door den commandant van het 19e regiment Infanterie Luitenant-Kolonel W.C. Schönstedt uit Doesburg,
onder wiens leiding de geheele militaire beweging vanochtend
stond.
De Overste wees er op in zijn toespraak tot de drie nieuw benoemden, dat zij de eed op het vaandel aflegden in het aangezicht van
H.M. de Koningin. En toen zij, met het vaandel in de hand, trouw
en eerbied voor de wetten en de krijgstucht en de ban was gesloten,
sprak de overste de hoop uit, dat zij alle drie de eer van het leger
ten allen tijde zullen handhaven. Uw toetreding tot het officierskorps, zoo zei hij, legt op u groote verplichtingen naast groote rechten. Ten allen tijde kunt gij rekenen op den steun van alle officieren
in het leger; de ouderen zullen u in moeilijkheden steeds gaarne bijstaan. Maar daarnaast eischt uw plicht dat gij met het heele officiers-korps moet meewerken aan de vorming van degelijke soldaten,
die durven als het nodig is.
Strengheid naast rechtvaardigheid worden van u geëischt. Mocht
het, onverhoopt, ooit gebeuren dat gij een zekeren dood tegemoet
gaat bij de bestorming van een loopgraaf, mogen uwe manschappen
dan vooraf de overtuiging hebben, dat de officier die hen voorgaat,
een dapper man is. Dan vertrouwen zij u, en dat vertrouwen zult gij
verwerven wanneer gij hun vertrouwen wint door belangstelling in
hun lot, ook in hun maatschappelijken werkkring.

Inspectie van de troepen
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En wanneer gij in de burgermaatschappij weergekeerd een miskennend oordeel verneemt over ons leger, dan zult gij dat stellig hebben
tegen te spreken.
De overste besloot zijn toespraak met een daverend toegejuicht:
“Leve de Koningin! hoera!”
De Koningin sprak daarop de nieuwbenoemde officieren toe en
wenschte hen geluk.
Om de militaire oefening te completeren verscheen op dit moment
een vliegmachine die een poosje boven het terrein heenvloog. Om
1 uur passeerde de vlieger hoog boven Zutphen.
Voorts werden een aantal postduiven opgelaten, die in tweeërlei
richting Noord en Zuid verdwenen. Die moesten zeker de tijding van
de beëdiging overbrengen naar Zutphen en Deventer.
Even later tegen half een verliet H.M. het terrein om op den
Bathmenseweg in haar auto te stappen. Tegen 1 uur was de
Koningin in Zutphen terug, vanwaar zij per auto doorreed in de
richting Arnhem om daar een tentoonstelling van huisvlijt van militairen te bezichtigen na vooraf in de Middachterallee inspectie te
hebben gehouden over de troepen van het garnizoen Doesburg. Te
Zutphen en Eefde werd hier en daar gevlagd.”
Tot zover het verslag in de krant.
Vermeldenswaardig is ook het feit dat de heide in 1976 gedurende
een aantal dagen als decor heeft gediend in de film A Bridge Too
Far, het verhaal rond de operatie Market Garden in september
1944, de regisseur was Richard Attenborough. De brandweer uit
Gorssel moest op een gegeven moment nog uitrukken omdat een
beginnende heidebrand ontstond; na het blussen is men uit preventie er bij gebleven. In de film zijn sommige plekken duidelijk herkenbaar, bijvoorbeeld opnamen op de Dortherdijk.
Men had Deventer en omgeving als filmlocatie gekozen omdat de
situatie rond de brug over de IJssel het meest overeenkwam met die
van de brug over de Rijn in Arnhem in 1944. Gedurende een half
jaar verbleef het filmteam in Deventer, dit leverde een aanzienlijke
werkgelegenheid voor de stad op.
Met de overdracht van de heide aan de Stichting IJssellandschap
door de minister van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit),
mevrouw Gerda Verburg, op maandag 24 augustus 2009, breekt een
nieuwe periode aan voor de Gorsselse Heide. Op deze mooie zomerdag waren een honderdtal genodigden en enkele Gorsselse verenigingen, waaronder De Elf Marken, aanwezig. In haar speech benadrukte de minister dat het bij de Gorsselse Heide voor het eerst
mogelijk was voor particulieren om een uitgestrekt terrein als dit
door middel van een openbare verkoop in bezit te krijgen.
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De aanwezigheid van minister G. Verburg, de heer B. Hassink en
mevrouw A. Van Schie

Ook De Elf Marken waren uitgenodigd.
Op de foto: Mieke Geerlink, Willy Holtslag en Fennie Woertman

32

De Dienst Landelijk Gebied heeft een natuurherstelplan voor het
gebied geschreven om het juiste herstel en beheer te garanderen.
De Stichting IJssellandschap heeft bij de aankoop toegezegd dat
het natuurplan in drie jaar wordt uitgevoerd.
Opvallend aan de nieuwe situatie is dat de Stichting IJssellandschap voor het toekomstig beheer een nauwe samenwerking aangaat met de recent opgerichte Stichting Marke Gorsselse Heide.
Deze stichting krijgt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren
van het natuurherstelplan en het beheer van de Gorsselse Heide.
Ze is ontstaan uit een breed lokaal initiatief tot behoud en beheer
van de heide door de lokale samenleving, waarmee ook de openbare toegang tot dit gebied is verzekerd voor de toekomst.
¹) nu Dortherdijk
²) Cornelis Johannes Nierstrasz (1873-1921) overleed aan een
hartstilstand tijdens een rit te paard, een kleine bronzen plaquette
bij de ingang van zwembad de Boskoele herinnert aan de plaats
waar dit gebeurde, zie Ons Markenboek 1999-4.
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TRACÉ STOOMTRAM ZUTPHEN-DEVENTER
H. Koolhof
In nr. 3-2008 van ‘Zutphen’, het kwartaalblad van de Historische
Vereniging Zutphen, stond een artikel van mij over de stoomtram
Zutphen-Emmerik (ZE), die vanaf 1926 ook naar Deventer reed.
Over het precieze tracé van die laatste lijn had ik me een beetje op
de vlakte gehouden. Wat ik ervan wist had ik gelezen in het boek
van Nieweg (1976): ‘… waarbij de tramlijn […] tussen Gorssel en
Eefde de rijksweg zou verlaten om dan langs de westzijde van het
spooremplacement te Zutphen door de Havenstraat de IJsselkade
aldaar te bereiken’, en bij Montenberg (in tegenovergestelde richting): ‘Daar de tram langs Mettray reed en pas bij Quatre Bras op
de hoofdweg kwam, hadden de Eefdenaren er niets aan.’ Omdat dit
enigszins buiten het bestek van mijn artikel viel, had ik er geen verder onderzoek naar gedaan. Al bleef ik mij wel afvragen waar precies en hoe de tram het Twentekanaal gepasseerd had.
In 1933 kwam het gedeelte (‘vak’) gereed van het Twentekanaal tussen Zutphen en Lochem. Rijkswaterstaat was ook verantwoordelijk
voor de verkeersbruggen over het kanaal, zoals de Eefdese brug,
maar daar lag geen tramspoor op, zoals op foto’s uit die tijd te zien
is. De spoorwegen bouwden op kosten van Rijkswaterstaat hun
eigen brug over het nieuwe kanaal. Of beter: bruggen; het waren
twee enkelsporige vakwerkbruggen, die wel erg gewoontjes afstaken
tegen de modern vormgegeven witte boogbrug voor het wegverkeer
een stukje verderop. Maar hoe zat het met de tramlijn naar
Deventer? Maakte de tram mede gebruik van een van de spoorbruggen? Om verschillende redenen was dat niet erg waarschijnlijk.
Maar ik kende ook geen foto van een aparte trambrug. Enkele
lezers van ‘Zutphen’, onder hen Arend Jan Reijers, wilden van mij
wel eens weten hoe de vork nou precies in de steel stak.
Googelen
Ik besloot eerst maar eens te googelen. Zo kwam ik bij een document met de titel ‘Black Beauty kruist het Twentekanaal’ (over de
nieuwe spoorbrug, die in 2005 in gebruik is genomen). Daarin las ik:
‘Voordat het kanaal er was, liepen er vanuit Zutphen vier sporen in
een soort waaier in noordelijke richting. Het betrof een tramlijn
naar Gorssel en de spoorlijnen naar respectievelijk Deventer,
Hengelo en Winterswijk. Na de aanleg van het kanaal zou voor de
eerste drie sporen elk, op geringe afstand van elkaar, een brug moeten worden gebouwd. Dat zou erg onpraktisch zijn en veel geld kos-
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ten. Daarom werd besloten om de sporen van Zutphen tot over het
kanaal parallel te laten lopen en drie bruggen naast elkaar te bouwen op gezamenlijke landhoofden en pijlers.’
Het is duidelijk: de ZE kreeg z’n eigen trambrug over het
Twentekanaal. Dit was een relatief goedkope oplossing - met de
nadruk op relatief - want nóg goedkoper was natuurlijk geweest om
de Eefdese verkeersbrug van een tramspoor te voorzien, zoals bij
Lochem voor de Geldersch-Overijsselsche Stoomtram-Maatschappij.
Bovendien hadden de bewoners van Eefde dan van de tramlijn kunnen profiteren.
De bruggen bij Eefde zijn in april 1945 door de Duitse genie opgeblazen, waarbij ze doormidden braken. De oostelijke spoorbrug werd
nog in datzelfde jaar hersteld; de andere spoorbrug kwam pas in
1948 weer in gebruik. De restanten van de trambrug zullen wel
richting Hoogovens afgevoerd zijn.

De Duitsers hadden de gewoonte bruggen in het midden te laten springen,
waardoor herstel moeilijk was. Dat gold ook voor de Eefdese spoorbruggen. Dat is een van de redenen dat ze hun technische levensduur van honderd jaar niet gehaald hebben. Aan het rechter landhoofd is te zien dat
het geschikt was voor de oplegging van drie bruggen
(foto: Het Utrechts Archief)

Het tramstation van Gorssel gedurende de oorlogsjaren. De tram naar Zutphen wordt getrokken door locomotief 403, de Terborg, die in 1908 in dienst was gesteld bij de GWSM, de Geldersch-Westfaalsche StoomtramMaatschappij. De conducteur is gekleed in het lichtgroene zomeruniform (foto: collectie Oudheidkundige
Vereniging De Elf Marken)
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Niet tevreden
Maar Arend Jan was nog niet helemaal tevreden; hij wilde weten
hoe het hele tracé naar Deventer gelopen had. Via via kwam hij in
het bezit van scans van vooroorlogse topografische kaarten en van
een Amerikaanse kaart van onze omgeving uit 1944.
Naar die kaart kan ik blíjven kijken. Zoals iedere oudere kaart
roept hij nostalgische gevoelens bij mij op (ook al besef ik dat 1944
bepaald geen leuk jaar was): wat is er allemaal niet verdwenen? Er
lagen nog oude verdedigingswerken rond Zutphen, zoals Fort de
Pol, nu ‘beter’ bekend als vuilstort. ‘Abandoned’, dachten de
Amerikanen. Dat klopte; al in 1920 was het fort ‘geheel opgegeven’.
Over de tramlijn naar Deventer waren ze minder zeker: ‘probably
abandoned’. Die onzekerheid was zéér begrijpelijk. De GTW
(Geldersche Tramwegen), waarin de ZE in 1934 was opgegaan, had
de stoomtramdienst naar Deventer op 9 juli 1940 hervat; in
Zutphen moesten delen van de vernielde IJsselbruggen eerst nog
verwijderd worden. Die dienst werd op 4 november van dat jaar
‘grotendeels opgeheven’ (volgens Nieweg) nadat de ZEGO vergunning had gekregen om het hele traject Zutphen-Deventer te berijden
met bussen, die inmiddels voorzien waren van antracietgasgeneratoren. Daaraan kwam een einde op 15 oktober 1941, toen de ZEGO
door de GTW werd overgenomen. Van 1 maart 1942 tot en met
9 januari 1944 reed de tram alleen op zon- en feestdagen (de bezetter had busvervoer op zon- en feestdagen verboden). Het materieel
voor deze dienst moest uit Doetinchem komen, zodat er eenmaal per
week weer een tramverbinding ontstond tussen Doetinchem en
Zutphen (in 1934 was deze lijn al ‘verbust’). Tussen 10 januari 1944
tot het einde van de personentramexploitatie (mogelijk op 3 november 1944) werd er weer dagelijks gereden tussen Zutphen en
Deventer.
Over sommige van deze data bestaat overigens onzekerheid, want
Nieweg en Voerman spreken elkaar op onderdelen tegen.
Eastern Holland
Zonder enige twijfel hebben de Amerikanen een Nederlandse topografische kaart gebruikt als onderlegger voor hun kaart van
‘Eastern Holland’. Maar ze hebben hem wel geactualiseerd: het
Twentekanaal is toegevoegd (op basis van eigen luchtfoto’s?). Op de
Nederlandse topografische kaart 1 : 50.000 van 1933 – dat was de
meest actuele in 1940 – was alleen het ontwerptracé van het kanaal
ingetekend. Maar de Zutphense nieuwbouw uit de jaren ’30 (zoals
de wijk tussen Hoofdgracht, Warnsveldseweg, begraafplaats en
Berkel) hebben de Amerikanen over het hoofd gezien.
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Fragment van een Amerikaanse stafkaart van ‘Eastern Holland’ uit 1944,
schaal 1 : 25.000 (het kaartfragment is overigens niet op schaal afgedrukt).
Ieder vierkantje op de kaart is in werkelijkheid 1 km2
(collectie Thomas Versteegh)
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Díe elementen die van militair tactisch belang konden zijn, zijn vertaald: ‘old battery, gas works, slaughter house, creamery, sluice,
water tower en steam tram’. Maar ziekenhuis is weer onvertaald
gebleven. En er zijn kleuren voor water en bos toegevoegd. De vertalingen onderscheiden zich ook door een ander lettertype en het
gebruik van kapitalen.
De tramlijn naar Deventer is natuurlijk ook goed te volgen op
Nederlandse topografische kaarten uit de jaren dertig. Die zijn te
zien op www.historiekaart.nl (op dit moment een nog niet uitontwikkelde bètaversie). Maar je kunt ook heel goed terecht op
www.streekarchiefzutphen.nl. Klik ‘kaarten expositie’ aan (rechts
op het scherm), vervolgens ‘Waterwerken 1619-1945’. Het gaat om
de kaart met de titel ‘Waterstaatkundige toestand van de omgeving
van Zutphen’, van 1935. Het eerste stukje Twentekanaal is al ingetekend. Op deze kaart staan ook alle tramlijnen van en naar
Zutphen; ze zijn herkenbaar aan de rode blokjes. Hierop is ook goed
te zien waar zich precies de Baakse Overlaat bevond. Als deze in
werking trad bij hoogwater, was er geen tramverkeer meer mogelijk
tussen Zutphen en Doetinchem.
Door de nieuwe, hoger gelegen spoorbrug en de verbreding van het
Twentekanaal is de situatie bij Eefde sterk veranderd. Maar een
terreinverkenning door Arend Jan Reijers leert dat delen van het
baanlichaam van de tram naar Deventer nog aanwezig zijn.
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Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken: Wim Besselink, Johan
te Linde; Theo Hebing, Arend Jan Reijers
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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
Koninklijke 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.

