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Ons Markenboek

Uitgave van de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.

De vereniging is opgericht op 27 september 1983 en heeft ten doel ”de beoefening van de geschiedenis

in het algemeen en in het bijzonder die van het grondgebied van de gehele, voormalige, burgerlijke

gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de

geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”.

Contactpersonen van de werkgroepen

Archiefzaken: P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623

Bibliotheek: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Excursies: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Genealogie: H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781

Tramstation: H.F. Bruil, Molenweg 22, 7213 XG Gorssel, tel. 0575 - 491822

Verenigingsadres:

Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG  Gorssel

www.deelfmarken.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Secretaris: J. te Linde, Eendrachtstraat 4, 7211 AM Eefde, tel. 0575 - 517369

2e Secretaris: H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781

Penningmeester: H.F. Bruil, Molenweg 22, 7213 XG Gorssel, tel. 0575 - 491822

Leden: W.J. Besselink, Sleedoorn 11, 7217 TL Harfsen, tel. 0573 - 431811

J. Haijtink, Reuvekamp 2, 7213 CE Gorssel, tel. 0575 - 492692

H. Hietbrink, Epserenk 26, 7214 AR Epse, tel. 0575 - 491992

A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139

P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623

Redactiecommissie

Voorzitter: A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139

e-mail: capellenhof@kickmail.nl

Leden: A.M. Geerlink-van der Gang, Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel, 

tel. 0575 - 492183 e-mail: a.geerlink@kpnplanet.nl

H.A. Meijerink, Hulstweg 11, 7217 SZ Harfsen, tel. 0573 - 431591 

e-mail: arcomel@concepts.nl
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VAN DE VOORZITTER

Alweer een jaar voorbij en graag wens ik u, ook namens het bestuur, een gezond
en gelukkig 2013. 
Ik hoop dat de Kerstdagen fijne, ‘warme’ dagen zijn geweest, wat helaas niet voor
alle leden zal gelden. Wij staan op momenten als nu niet alleen even stil bij leden
of dierbaren van leden die zijn overleden, maar gezien de economische recessie
denken we ook aan mensen die hun baan hebben verloren en bedrijven die failliet
zijn gegaan. Zo krijgen wij allemaal op ons pad naast veel goeds ook soms nega-
tieve, moeilijke momenten te verwerken. Ik wens een ieder de kracht om het
negatieve te overwinnen en daarbij de onmisbare steun van zijn of haar omgeving
te krijgen. 
Wij hebben met onze vereniging een goed jaar kunnen afsluiten. Door onze
vele, ook nieuwe vrijwilligers wordt hard en met veel plezier gewerkt in ons
Tramstation. We hebben mooie exposities gehad en van onze vergaderplek wordt,
tegen betaling, ook door anderen gebruik gemaakt.
Van de gemeente Lochem hebben wij een lijst met kunstwerken te zien gekregen
waarop we konden aankruisen waar onze belangstelling naar uitging. De lijst werd
ons in een al kale, ontluisterde burgemeesterskamer door burgemeester
Spekreijse overhandigd. 

Vooralsnog gaan de werken van Sam le Poole, die duidelijk plekken in onze oude
gemeente Gorssel als onderwerp hebben, naar het nieuwe gemeentehuis in
Lochem, maar vinden ze daar geen plek dan krijgen we die misschien in bruikleen.
Het is op dit moment nog onzeker wat er met de bronzen lamp in de hal van het
gemeentehuis gebeuren zal en dit geldt ook voor het kunstwerk van Wim Jonkers
van ’de elf marken’, bij de trap van de huidige ingang van het gemeentehuis.

Foto’s: Henk Bruil
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En met wat een feestelijke mijlpaal beginnen we aan dit nieuwe jaar, waarin we
ons 30-jarig bestaan gedenken. We hadden wel graag uw reactie gezien toen u dit
Markenboek uit de envelop haalde.  Al heeft het wat langer geduurd dan we dach-
ten… Ons Markenboek verschijnt vanaf nu met dit nieuwe omslag en deze eerste
editie is zelfs helemaal in kleur! Onze leden Gert  Brillenburg Würth en Geert de
Groot zorgden voor ontwerp en foto’s. Zij zullen zich, voor zover bij u niet bekend,
zelf in dit nummer aan u voorstellen.

Willy Holtslag-Harkink

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Van het bestuur

Op 13 december 2012 is op vijfentachtig jarige leeftijd de heer Tob de Bordes
overleden. Hij droeg De Elf Marken een warm hart toe. Bij feestelijke gelegenheden
van onze vereniging deden wij nooit tevergeefs een beroep op hem als verhalen-
verteller. Dat Tob de Bordes moge rusten in vrede.

In het vorige nummer van Ons Markenboek zijn de lezingen van dit seizoen al
uitvoerig aan de orde gekomen. Daarom nu alleen een herhaling van plaats, datum
en onderwerp van de drie lezingen en dia-avonden die in de tweede helft van dit
seizoen op het programma staan. 
Harfsen, zaal Buitenlust: dinsdag 19 februari. Berthus Maassen uit Ugchelen zal een
lezing verzorgen onder de titel ‘Groen door Oranje’, een historische zwerftocht
door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo. Aanvang 20.00 uur.
Almen, Ons Huis: dinsdag 12 maart. De heer Focko de Zee uit Lochem zal een
lezing houden over de kastelen en buitenhuizen in onze gemeente. Dit betreft de
jaarlijkse gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap Lochem Laren
Barchem. Aan de lezing wordt een bustocht gekoppeld. Deze zal op 20 of op 27
april plaatsvinden. Welke van de twee data het wordt, zal pas op 12 maart bekend
kunnen zijn.  Aanvang 20.00 uur. 
Gorssel, De Roskam: dinsdag 26 maart. Jaarlijkse ledenvergadering. We hebben dit
jaar een drietal reglementair aftredende bestuursleden, namelijk Willy Holtslag-
Harkink, Wim Besselink en Piet Staal. Zij zijn herkiesbaar. Wij hopen, dat zij nog
vele jaren hun krachten aan onze vereniging kunnen geven. Als nieuw bestuurslid
is Koos Bleeker uit Epse verkiesbaar. Met zijn verkiezing zal het bestuur weer uit
tien leden bestaan en daarmee voltallig zijn.

Ons Markenboek DEF._februari2013_Opmaak 1  04-02-21  14:53  Pagina 5



OMB 2013-1/4

Na de ledenvergadering zal Jacques Baartmans een lezing verzorgen over de
Zutphense regent Robert Jasper baron van der Capellen tot den Marsch (1743-
1814). Robert Jasper was niet alleen achterneef, maar als vooraanstaand patriot
ook medestrijder van ‘onze’ Joan Derk van der Capellen tot den Pol.  Aanvang
ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend om 20.00 uur zal de lezing beginnen.

Open dagen Tramstation

In de eerste helft van 2013 zal weer een vijftal ’Open Dagen’ georganiseerd
worden, telkens op de eerste zaterdag van de maand, te beginnen met zaterdag
2 februari (al voorbij ten tijde van verschijnen van dit Markenboek).
Enkele vrijwilligers van onze vereniging zijn op de open dagen van 11.00 uur tot
15.00 uur aanwezig om u rond te leiden en om vragen te beantwoorden. 
Tijdens de open dag van
6 april zal het accent liggen
op het boek over de geschie-
denis van de kern Gorssel,
waaraan momenteel druk
gewerkt wordt. Het redactie-
team zal een presentatie
geven van enkele onder-
werpen uit het boek, maar
vraagt ook om informatie en
foto’s die voor het boek inte-
ressant kunnen zijn. Heeft u
foto’s, verhalen, herinnerin-
gen? Breng ze mee! Ter
inspiratie drukken we hierbij
een Gorsselse foto uit lang
vervlogen tijden af.

Verplaatsing kunstwerk De Elf Marken

Toen bekend werd dat het kunstwerk van Wim Jonkers ‘De Elf Marken’, bij de in-
gang van het Gorsselse gemeentehuis, voor het museum zou moeten wijken, heb-
ben wij ogenblikkelijk Viverion, de eigenaar van het Tramstation, gevraagd of het
beeld naast het Tramstation geplaatst zou mogen worden. Helaas kregen wij geen
toestemming. Ons verzoek om het kunstwerk naar een plek op grond van de ge-
meente en dan zo dicht mogelijk bij het Tramstation te verplaatsen ligt nu bij het
college.

Slagerij Woertman

Van links naar rechts: Jans Woertman, Heintje Woertman,

(Berend), Gerrit Woertman en twee commiezen.

De commiezen moesten de koe taxeren voor de belasting
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Exposities Tramstation

Voor zover mogelijk ziet u hier afbeeldingen van de exposities, die we in het
Tramstation hebben gehad. Voor 2013 staat ook al een aantal exposities op het
programma. Zo gaan we meewerken aan het project ’Dichter bij de IJssel’ opgezet
door Henk van Dort van de zorgtuin in Gorssel. In mei zullen we foto’s,
schilderijen en gedichten exposeren, die betrekking hebben op de IJssel.

Expositie Mia ten Dijk                                Foto: Willy Holtslag

Expositie Zootex    Foto: Willy Holtslag

Expositie Zootex                                     Foto: Erna de Ruiter
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Folderkast

Uit het legaat van Henk Makkink hebben we voor ons nieuwe onderkomen het
Tramstation meerdere inventarisstukken aangeschaft. De meest recente aanwinst
is een folderkast. Hierin kunnen we overzichtelijk, voor iedere bezoeker zichtbaar,
de periodieken laten zien, die we van collegaverenigingen ontvangen. Door middel
van een stukje tekst, bevestigd aan deze kast, zal de herinnering aan Henk Makkink
bij ons blijven voortleven. 

Coöperatie Gelders Erfgoed

Onze vereniging is lid geworden van de pas opgerichte coöperatie Gelders
Erfgoed. Deze coöperatie is de opvolger van de Stichting Gelders Erfgoed. De Elf
Marken was donateur van die stichting. 

Museum voor Realisme

Als buren van het toekomstige Museum voor Realisme was een delegatie van onze
vereniging op 11 oktober 2012 aanwezig bij de toelichting op het ontwerp van
het museum. We zien de komst van het museum naar Gorssel met vertrouwen
tegemoet. Het plan ziet er goed uit. Er komt een parkeerterrein tussen het mu-
seum en het Tramstation. 

Sluiting gemeentehuis Gorssel

Op 28 december 2012 heeft de Dorpsraad van Gorssel het afscheid van het
gemeentehuis georganiseerd, waar honderden mensen op af kwamen met hun
verhalen en herinneringen.

Expositie Platell                                                   Foto: Sjef Platell
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De Dorpsraad presenteerde het
nieuwe dorpsplan van Gorssel met
een PowerPoint presentatie en met
schetsontwerpen aan de muren. Op
een mooie plek in de hal was door de
veertienjarige Carlijn de Vries het bijna
complete gedicht uit 2004 van Henk
Jansen op de Haar ’Ons gemeentehuus’
gekalligrafeerd.

Boekpresentatie

Op 8 maart zal Johan de Jong zijn boek
over de buitenplaats Het Hassink in
Epse in het kerkje van de Protestantse
Gemeente in Epse presenteren. 

Publicaties uit ons werkgebied

Bij de afslag Deventer-Oost en ten
zuiden van de A1 ontwikkelt de
gemeente Deventer een bedrijvenpark.
Het gebied ligt ten noorden van Epse
en behoorde tot aan de wijziging van de
provinciegrens tot het grondgebied van
Gelderland en de oude gemeente Gorssel.
We mogen dan nog wel over ’ons’ werkgebied spreken!
Het gebied kent een rijke historie. Dat blijkt ook uit de archeologische vondsten
op het terrein. De archeologische dienst van de gemeente Deventer doet als sinds
2000 onderzoek. De sporen gaan meer dan 10.000 jaar terug.
Onlangs zijn de eerste twee van in totaal acht rapporten in boekvorm verschenen,
waarin de sporen en vondsten uitgebreid worden behandeld. De boeken zijn in
oktober 2012 aan de Lochemse wethouder Jan Kottelenberg aangeboden.
De twee boeken: ‘Afscheid in de IJzertijd’ (urnengrafveld) en ’Lokatie ongeschikt!’
(klooster Maria ter Horst) zijn te bestellen bij Archeologie Deventer, tel. 0570-
671155, e-mailadres: archeologie@deventer.nl, en bij de Deventer boekhandels. 

Foto: Hans Geerlink
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Straatnaamborden

De gemeente is teruggekomen op haar in 2008 tijdens de viering van ons 25-jarig
jubileum gedane belofte om te zorgen voor verklarende teksten op alle straat-

naamborden van wegen in de voormalige
gemeente Gorssel die naar een persoon
vernoemd zijn. De toezegging past nu niet
meer in de lopende bezuinigingsoperatie. De
gemeente heeft nog wel gezorgd voor het
nieuwe straatnaambord  Van der Capellenlaan
in Gorssel met een verklarende tekst. Op
donderdag 22 november hebben onze voorzit-
ter en burgemeester Spekreijse het straatnaam-
bord Van der Capellenlaan onthuld.
De burgemeester heeft namens het college van
B en W aangegeven, dat als bewoners van een
dergelijke straat het bord willen laten vervangen
dat prima is, mits de aanwonenden het zelf
betalen. De gemeente wil dan zorg dragen voor
het bestellen en het aanbrengen van het bord.
De kosten liggen rond de � 200 per bord.

Genealogische dag

De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij op zaterdag
25 mei haar jaarlijkse genealogische dag organiseert in ’De Brink’, het bijgebouw
van de Protestantse Kerk, Hoofdstraat 27 te Gorssel. 
De werkgroepleden nemen dit jaar de stamboom van de familie Van der Meij
onder de loep. Het is de negentiende keer dat de werkgroep een dergelijk
evenement organiseert. 

Familiegeschiedenis Sien Sprenger

Voor onze bibliotheek kregen we het boek ’100 jaar Sien Sprenger’ aangeboden.
Het behandelt de familiegeschiedenis van Sien Sprenger-Pool over honderd jaar
(1912-2012), maar ook de buitenwereld heeft daarin zijn plaats. In de periode
1979-1989 speelt de geschiedenis zich in Gorssel af, wanneer zij met haar man op
de Beltmanskamp woont. Het boek (140 pagina’s) is geschreven door Willem
Campschreur en in eigen beheer door de kinderen uitgegeven, het contactadres
is:  Wim Sprenger, Wethouder Frankeweg 8, 1098 KZ Amsterdam, tel. 06-51281894.

Foto: Henk Bruil
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Van de redactie

Ons Markenboek heeft vanaf dit nummer een nieuwe gedaante. 
De gedachte om Ons Markenboek in een nieuw jasje te laten verschijnen was al
een tijdje aanwezig. Nu is het dan zover. Na de verhuizing en na de naamswijziging
van onze vereniging werd de roep om een nieuwe lay-out voor Ons Markenboek
luider en dit hebben we ook kenbaar gemaakt. Ons lid, graficus Gert Brillenburg
Wurth bood toen spontaan aan het ontwerp te maken. Hij kon daarvoor de
speciaal voor dit doel gemaakte foto van Geert de Groot gebruiken. Beide heren
stellen zich in dit Markenboek voor.  Vervolgens is een drietal drukkerijen,
waaronder onze huisdrukker, uitgenodigd om een offerte voor het vernieuwde
OMB in te dienen. Na ontvangst van de offertes en gesprekken daarover heeft het
bestuur in overleg met de redactiecommissie uiteindelijk gekozen voor een nieuwe
(Lochemse) drukker. Een nieuwe omslag, vernieuwde lay-out, maar met een
vertrouwde inhoud. We zijn benieuwd wat u ervan vindt! 
Naar aanleiding van het overlijden van Tob de Bordes publiceren wij in dit
Markenboek een deel van zijn levensverhaal, zoals dat door zijn neef Willem de
Bordes tijdens de begrafenis van zijn oom is uitgesproken.
U treft in dit Markenboek de stukken voor de ledenvergadering aan. Maar we
nemen u natuurlijk ook weer mee naar bijzondere plekken in onze (vroegere)
gemeente: deze keer naar een schuurtje, dat al decennia lang moederziel alleen
langs de Oude Larenseweg tussen Epse en Harfsen staat. Hoe kwam het schuurtje
daar? Ap ten Have heeft het ontdekt en vertelt er meer over.
Ooit geweten wanneer de laatste melkbus in ons land werd afgeleverd?
Joop Hekkelman doet verslag van de ontwikkeling van de Eerste Rijdende
Melkontvangst (RMO) in de gemeente. 
Als kind een prachtig geborduurd schilderij zien en dan later ook zoiets willen
maken: dat overkwam An Boltjes. En gaandeweg ontdekte ze veel over haar
Harfsense en Almense wortels.
Zoals u wellicht weet is in Lochem een Archeologische Werkgroep actief.
Jan Kleinen vertelt in dit nummer meer over vondsten van jagers-verzamelaar
aan de Asselerweg in Almen. Per abuis was dit in het vorige Markenboek al aange-
kondigd. Wegens plaatsgebrek moesten we het verhaal toen even laten liggen.
Gemeenten hebben in deze tijd te maken met stijgende kosten en uitbreiding van
taken. Zestig jaar geleden zagen de geldbedragen er anders uit. De financiële
toestand van de gemeente was destijds niet ongunstig. Op een inwonertal van
ruim 10.000 moesten er toch nog heel wat kosten gemaakt worden voor bijstand
(’onderstand’) en verpleegkosten (internaten in inrichtingen). Lees het verslag van
de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Thate in het eerste nummer van
De Gids uit 1953 in dit Markenboek.
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Rectificatie (1)

In het vorige markenboek (OMB-4, november 2012, p. 18) moet in het verslag van
de excursie naar Genemuiden bij de tweede foto (p. 19) gelezen worden: ’Een van
de eerste geautomatiseerde weefgetouwen met de mogelijkheid een patroon in
te weven’ – foto: Sipkje Coltof. De foto op p. 18 is ook door Sipkje Coltof
gemaakt.

Rectificatie (2)

In het vorige markenboek (OMB-4, november 2012, p. 24) moet in het verhaal
over de sluiting van de Detmerskazerne bij de foto (p. 24) gelezen worden:
’De Koninklijke Marechaussee verlaat de kazerne’ – foto: Eric Vorstenbosch
(Audiovisuele Dienst Defensie).

Oproep porseleinen staafje

In het vorige Markenboek stond op p. 6 een foto van een porseleinen staafje,
dat bij tuinwerkzaamheden rond het Tramstation gevonden was. De vraag was,
wie iets meer zou weten over dit voorwerp. Lezer Jan Thonus verschafte
opheldering: het staafje is een zogenaamde proen.
Een proen of proentje wordt gebruikt om keramische voorwerpen die in een oven
gebakken worden van de bodem af te houden. Bij het exemplaar op de foto is
overigens een van de drie pootjes afgebroken. Op internet is meer informatie te
vinden.
Met dank aan Jan Thonus!

Gerrit Brillenburg Wurth 

”Op verzoek van voorzitter Willy Holtslag-Harkink geef
ik u graag enige informatie over mijzelf en bovendien mijn
relatie tot uw vereniging.
Mijn naam is Gert Brillenburg Wurth en ik woon al ruim
vijftig jaar in het Drechtstedengebied, dus op enige afstand
van Gorssel. Toch ben ik al bijna vanaf de oprichting lid van
De Elf Marken en staan alle ontvangen Markenboeken
vanaf 1985 gebonden in mijn boekenkast. Vanwaar die belangstelling, zult u zich
afvragen. Het antwoord is vrij eenvoudig: ik werd verliefd op een Rotterdams
meisje, wier vader in Eefde geboren was. De familie had een zomerhuis in Eefde,
waar men elk jaar enkele weken verbleef. Het huis in nu ruim 75 jaar in de familie
en ik kom daar nog steeds graag. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw maakte ik kennis met de heer Jansen op de
Haar. Ik werd gegrepen door zijn kennis van de omgeving en werd prompt lid van
De Elf Marken. 
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Na mijn middelbare schoolopleiding in Rotterdam heb ik mijn grafische studie
in Amsterdam afgerond en vervolgens gewerkt bij grote drukkerijen in
Haarlem en Rotterdam. Daarna was ik zzp'er in reclame en vormgeving in
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, tot mijn pensioen in 2000.
Het lezen van het Gelders dialect, zoals in een recent Markenboek over erve
’t Nuessink door J.W. Rood, gaat mij redelijk goed af en ik geniet ervan. 
Misschien is de kiem daarvoor wel gelegd in de militaire dienst, want ik heb tijdens
mijn opleiding in Ede gelegen en daarna bij de parate troepen gediend, zoals dat
heette, in Ermelo.
Met plezier heb ik daarom iets gedaan aan de vernieuwing van het omslag van uw
vereniging.”

Geert de Groot

”Geboren en getogen in Kampen ben ik in Zwolle neer-
gestreken om aldaar aan de lerarenopleiding Neder-
lands en Engels te gaan studeren. Na het voltooien van
deze studie ben ik me serieus met de fotografie gaan
bezighouden.  Al vanaf mijn veertiende fotografeerde ik,
maar na de lerarenopleiding besloot ik om ook een
opleiding in die richting te gaan doen: de fotovakschool
in Apeldoorn.
Ondertussen ben ik alweer zo’n achttien jaar professioneel fotograaf. In mijn studio
in Almen, aan de Bakkersteeg 2, fotografeer ik veel gezinnen en groepen. In de loop
der jaren heb ik me gespecialiseerd in de portretfotografie.
Naast deze hoofdactiviteit houd ik mij ook bezig met trouwreportages, landschaps-
fotografie  en bedrijfsfotografie.

Een van de eerste verenigingen waarvan wij lid werden toen we in Almen kwamen
wonen was de, toen nog, Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken. Het is fantas-
tisch te zien dat een groep mensen zo begaan is met de geschiedenis van onze
gemeente in al zijn aspecten. Het huis dat wij bewonen, de Almense Mölle, is een
gemeentelijk monument, en daar zijn we onder andere door De Elf Marken veel
over te weten gekomen. Het is mooi om te zien dat dit zo werkt. Daarom draag
ik graag een bescheiden steentje bij aan de instandhouding van deze vereniging.”

www.geertdegroot.nl

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 30 maart bij

de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
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TOB DE BORDES (1927-2012)

Een levensverhaal

Willem de Bordes

Tob de Bordes werd op 30 mei 1927 geboren in Haarlem als jongste van drie
broers. In zijn ouderlijk huis werd veel muziek gemaakt en toneel gespeeld.
Ze woonden in een prachtig huis aan de Haarlemmerhout. Iedere zomer ging het
gezin naar Zwitserland om te wandelen in de bergen. 

Vanaf 1930 werd het gezin getroffen door het overlijden van de middelste broer
Ruud. Kort daarna overleden ook de ouders van Tob. De oudste broer Frans, mijn
grootvader, ging studeren in Delft. En Tob werd liefdevol opgevangen door zijn
pleegfamilie, de familie Hoekstra in Overveen. Tob vertelde later dat hij zich
herinnerde dat hij vanuit zijn ouderlijk huis in een taxi met een koffertje kleren en
een tas met speelgoed vertrok naar een voor hem onbekende familie. Hij voelde
zich als kind van zeven verloren. “Ik zat daar in die auto die me afleverde bij die
vreemde familie. De enige zekerheid die ik nog had was het speelgoed om me
heen. Niemand mocht daar aankomen.” Desondanks kon Tob terugkijken op een
gelukkige jeugd. Vooral de vriendschap met de jongste zoon Klaas was voor hem
belangrijk.
De oorlogsjaren volgden. Tob was zeventien jaar en werd opgeroepen om in
Duitsland te gaan werken. Hij dook onder in een huis in ’t Joppe, genaamd Vale.
Na de oorlog ging hij terug om zijn middelbare school af te maken. Hij wilde
architect worden, net als zijn vader en oudere broer. Toen werd er een herden-
kingswedstrijd uitgeschreven ter ere van P.C. Hooft. Scholieren uit heel België en
Nederland mochten deelnemen. Tob besloot mee te doen en werd als eerste door
de school verkozen. Daarna selecteerde de stad Haarlem hem. En later won hij
de selectieronde van de provincie Noord Holland. Tob deed mee en won de hele
wedstrijd. Als prijs mocht hij een voordracht houden. Hij koos een historische
toespraak van de figuur Hopman Wibout Ripperda. In deze toespraak zweept
Ripperda het volk van Haarlem vurig op om stand te houden tegen de Spanjaarden,
die de stad hadden belegerd.  Door dit succes ontwaakte in Tob een droom:
toneelspeler worden.

Niet lang daarna deed Tob auditie bij de Toneelschool van Amsterdam. Tot zijn
eigen verbazing werd hij toegelaten. Hij verhuisde naar Amsterdam en woonde op
een kamertje aan de Amstel, tegenover de Magere Brug. 
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Over die tijd zei hij zelf: ”Ik was een schuchtere jongen die vaak dacht; Watzien ze
in me? Ik barstte van de faalangst en wist me helemaal geen houding te geven.”  
In het derde jaar van de toneelschool kwam Tob terecht in het klasje van docent
Han Bentz van den Berg. Bentz van den Berg bleek een sleutelfiguur voor Tob
te zijn.
Met Bentz van den Berg praatte Tob vrijuit over zijn jeugd en zijn toekomstvisie.

Tob speelde de rol van een zelfverzekerde student die toneelspeler wilde worden. 
Maar Bentz van den Berg prikte daar doorheen. Hij vroeg Tob om als acteur zijn
masker te laten zakken. Hij zei “Maak je niet druk om hoe het eruit ziet. Je moet
spelen wie je bent. Als je het niet werkelijk meent, laat het dan maar zitten.
”Dit was een bevrijding voor Tob. Het was ook een aanzet tot het solowerk dat
Tob later ging doen. En Tob speelde van binnenuit, vanuit zijn hart. Dat is precies
een van de dingen in Tobs spel zo’n indruk maakten. Ook na Tobs afstuderen
hebben Bentz van den Berg maar ook regisseur Onno Molenkamp een grote rol
gespeeld bij het instuderen van zijn stukken. 
In 1950 studeerde Tob met veel succes af van de Toneelschool in Amsterdam in
de komedie ’Jean de la Lune’ van Marcel Achard. Na zijn eindexamenoptreden
kreeg hij een aantal aanbiedingen van bekende toneelgezelschappen. Maar hij
verkoos het solotoneel. Hij verhuisde naar Epse, kocht er een stuk heidegrond en
plantte er een bos.  

Met hulp bouwde hij er zelfs zijn eigen huis. Daar zou hij zijn
leven lang wonen met honden, katten en kippen. Hij doopte
zijn huis ’De Witte Veer’. Een teken van gastvrijheid en vrede.
Iedereen was welkom.

Tob reisde door heel Nederland om in kleine theaters, scholen, kerken, zieken-
huizen en kunstkringen solo-optredens te geven. Maar hij ontplooide zich ook als
regisseur bij verschillende amateurgezelschappen. Hij regisseerde er bijvoorbeeld
het toneelstuk Candida van George Bernard Shaw, The Importance of Being
Earnest van Oscar Wilde en De Storm van William Shakespeare. Tob gaf ook work-
shops solotoneel voor jonge studenten van de toneelschool. Tob werkte ook als
filmacteur. Zo speelde hij de figuur Constantijn Huygens in de film ’De Muiderkring
herleeft’, de eerste film van regisseur Bert Haanstra. En later in de beroemde film
’Sil de Strandjutter’. Voor de NCRV maakte hij de tv-productie ’Andersen in
Amsterdam’, waarin hij de rol van Hans Christian Andersen speelde, levenslang

Foto: Willem de Bordes
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een van zijn favoriete schrijvers. Hij speelde ook
rollen in diverse kinderseries zoals Pommetje
Horlepiep en De Kijkdoos. Ook vervulde Tob de
sprekersrol bij Beethovens toneelmuziek Egmond
in de grote zaal van het Concertgebouw in
Amsterdam. Tob was er ook trots op dat hij op-
getreden heeft voor drie regerende koninginnen
van Nederland, onder meer op Huis ten Bosch.
Regisseur Hans Pos maakte in deze tijd een
prachtige documentaire over Tob, met als titel
’De Solist’. Tob bouwde ook een reputatie op in
Duitsland en Zwitserland. Hij speelde er in kerken
en schouwburgen. Zo reisde hij ruim drie decen-
nia lang rond samen met zijn hond in een bus vol
decorstukken, meubels, een doos met visagie,
bandrecorders en een set lichten met standaards. 

In 1981 vond Tob het leven van reizend acteur te zwaar worden. Hij speelde in
zijn topjaren wel 150 voorstellingen per seizoen. Een kennis raadde hem aan: ”Ga
in je theater thuis optreden”. Tob bouwde met zijn eigen handen de podiumdelen,
hing een toneelgordijn op en installeerde het licht. Vanaf toen speelde Tob de
Bordes 25 seizoenen lang in zijn Theater Thuis. Hij was dan parkeerwachter,
toneelknecht, kassamedewerker, gastheer, ober en uiteindelijk toneelspeler tegelijk.
Theater Thuis in de Witte Veer is in de loop der jaren door duizenden mensen uit
het hele land bezocht. Ook acteurs uit de Randstad kwamen regelmatig kijken hoe
Tob optrad als soloacteur. 

Tobs repertoire was uniek. Hij vertolkte verhalen uit de Bijbel, de Sprookjes van
Andersen, stukken van Max Frisch, Anton Tsjechov en Oscar Wilde. De dieren-
parabels van Godfried Bomans en werk van Tolkien waaronder zijn favoriete
verhaal ”De Boom van Klein”.  In ”Biederman en de Brandstichters”, een van zijn
favoriete en beste stukken, zette hij vijf personages naast elkaar in zijn eentje. Jaren
later herinnerden mensen uit het publiek zich dat er vijf acteurs meespeelden.

In de voorstelling ”Van de zwaan, die eens een lelijk eendje was” zette hij het leven
van Andersen neer met slechts hoge hoed, een lange jas en een ganzenveer.
Tob leerde langzaam, maar als hij een stuk eenmaal kende, dan was het repertoire
voor de rest van zijn leven. 

Foto: Willem de Bordes
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Een van de redenen dat Tob zijn solovoorstellingen maakte is, omdat hij op die
manier altijd volledige zeggenschap had over het repertoire, dat hij speelde. Op
de toneelschool werd hem al snel duidelijk dat hij moeite had met het nihilistische
of absurdistische repertoire van bijvoorbeeld Edward Albee of Samuel Becket. Zijn
kracht en interesse lag niet zozeer in de techniek, maar in de persoonlijke
verwantschap met de schrijver en zijn tekst. Soms leek hij echt te versmelten met
auteurs als Bomans, Tsjechov of Andersen.

Een andere reden dat Tob solotoneel speelde is dat hij echt een solist was.
Tob kon erg goed alleen zijn. Een vriend zei hem eens: ”Tob als ik zou wonen zoals
jij, zou ik binnen twee weken naakt boven in een boom om hulp roepen.”

Het uitgangspunt voor al Tobs voorstellingen was telkens weer hetzelfde: de
uitbeelding van de mens in zijn relatie tot God en de wereld. Hoe eenzaam kan
een mens zijn. Hoezeer kan de mens zichzelf voor de gek houden. Wat is onze
verantwoordelijkheid als mens. Wat is ons doel in het leven. De vragen die Tob
zichzelf als mens stelde, stelde hij zijn publiek op het toneel. En net als zijn publiek
was hij natuurlijk zelf Biederman van Max Frisch en zelf De Gelukkige Prins van
Oscar Wilde of zelf De vogel in de kooi van Manfred Kyber.

Tob de Bordes was mijn oom en ik ken hem al mijn hele leven. Vanaf dat ik een
kind was hoorde ik in ‘De Witte Veer’ verhalen uit de bijbel, spookjes en fabels
over dieren die konden praten. Mijn verbeelding kende geen grenzen. Voor mij is
dat bos eigenlijk altijd een sprookjesbos geweest. Ik vermoedde namelijk dat de
pop van Hans Christian Andersen bij de haard op de kast eigenlijk kon praten. En
ik was als de dood voor het spook Fusie achter de raampjes op zolder. En ik dacht
ook lange tijd dat er kabouters in het riet woonden bij de vijver.  Als kind hielp ik
oom Tob ook wel eens bij zijn voorstellingen. Ik mocht de mensen wijn inschenken
of ik was parkeermeester.

Later wilde ik dirigent worden. Ik ging orkestdirectie studeren in Finland. Tob heeft
mijn ontwikkeling nauw gevolgd. Toen ik mijn eerste grote concert in Amsterdam
dirigeerde was Tob er natuurlijk bij. Ik weet zijn wijze raad nog. Iedere keer als ik
het podium op ga denk ik er aan: je moet proberen om jezelf te zijn op het podium.
Dat voelt het publiek en het orkest meteen. Daar ligt je kracht. Het vuur moet
niet alleen van binnen zitten, maar door je gezicht naar buiten stromen.
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Het begin van Tobs leven had een valse start. Na de dood van zijn ouders en zijn
broertje heeft hij zich lange tijd verloren gevoeld. Maar net als zijn broer Frans
heeft hij zijn lot om kunnen buigen. Tob heeft een gelukkig leven gehad met
ontzettend veel vrienden en lieve buren om hem heen. 

Tob verlangde er ontzettend naar om weer bij zijn familie te zijn. En zo werd hij
begraven bij zijn vader, moeder en zijn twee broers.

JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2012

Op 7 januari 2012 kregen wij het droevige bericht dat na een moeilijke periode
van afnemende gezondheid ons erelid Gerrit Johan Verstege was overleden. 
Gerrit was vanaf de oprichting van onze vereniging in 1983 een zeer actief lid,
vooral voor de werkgroep genealogie heeft hij veel betekend. We zullen hem erg
missen om zijn deskundigheid en ons hem blijven herinneren als iemand met een
bijzonder warme belangstelling voor onze vereniging. Met velen waren we op
woensdag 11 januari aanwezig bij zijn crematie. Hij is herdacht tijdens onze
jaarvergadering op 27 maart en met een ’In Memoriam’ in Ons Markenboek van
mei 2012.

Tijdens de jaarvergadering in maart is de wijziging van de statuten met algemene
stemmen goedgekeurd. De belangrijkste wijziging betrof de naam van onze
vereniging. Oudheidkundig is vervangen door Historisch, zodat de volledige
naam nu is Historische Vereniging De Elf Marken. Verder wordt nu niet meer
vastgehouden aan een vast aantal bestuursleden van twee per dorp. Elk dorp dient
met tenminste één bestuurslid vertegenwoordigd te zijn. Het totaal aantal
bestuursleden blijft wel tien.
Met het in maart 2012 toetreden van Jan Haijtink tot het Dagelijks Bestuur is het
Dagelijks Bestuur weer op sterkte. Verder draait Koos Bleeker uit Epse/Joppe al
enkele maanden mee in het bestuur. Naar verwachting zal op de jaarvergadering
2013 zijn toetreding tot het Algemeen Bestuur geregeld kunnen worden. Het
Algemeen Bestuur vergaderde acht keer in het Tramstation. Het Dagelijks Bestuur
kwam daarnaast negen keer bij elkaar.

In 2012 is het ledental constant gebleven. Ultimo 2012 hebben we 752 leden en
77 (sponsor)leden), zodat we met 829 leden ruim over de 800 leden hebben.
Het aantal vragen via onze website www.deelfmarken.nl is dit jaar sterk gestegen. 
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Activiteiten van de verschillende werkgroepen

Redactiecommissie: Ons Markenboek is vier maal verschenen. Er is besloten om
OMB met ingang van 2013 van een nieuwe lay-out te voorzien. Om een verant-
woorde keuze te kunnen maken heeft het bestuur aan de drukkerijen Evers en
Lammerdink gevraagd om een proefexemplaar in de nieuwe lay-out te maken. In
overleg met de redactiecommissie is unaniem gekozen voor drukkerij Lammerdink
als nieuwe huisdrukker.
Redactiegroepen boeken Eefde en Gorssel: de uit zeven Eefdenaren bestaande
groep kwam veertien keer bijeen. Vanaf april werden de vergaderingen in het
Tramstation gehouden, waarbij de vergaderfrequentie vanaf die maand verhoogd
is naar eenmaal per drie weken. Inmiddels zijn een paar hoofdstukken gereed
en is men in november gestart met het aanleggen van een intekenlijst. Via
www.deelfmarken.nl kan men om intekening verzoeken. Een belangrijke aanwinst
voor Eefde is de Hottingerkaart uit 1779. Deze zeer gedetailleerde kaart van de
omstreken van Zutphen was tijdelijk te zien in Stedelijk Museum in het kader van
de tentoonstelling ’Zutphen op de kaart’. Via het Nationaal Archief kon deze kaart
digitaal verkregen worden. Deze kaart heeft een mooi plekje in het Tramstation
gekregen. 
De redactiegroep Gorssel heeft op 14 maart in het Tramstation onder grote
belangstelling een ‘kick off ’ van het boek georganiseerd en is daarna maandelijks
bijeen gekomen. Men maakt gebruik van de diensten van uitgever Aernoud
Oosterholt uit Joppe. Jan Haijtink heeft een aantal enthousiaste medewerkers om
zich heen verzameld. Men heeft zich dit jaar voornamelijk bezig gehouden met het
verzamelen van basismateriaal. 

Excursiecommissie: op dinsdag 3 juli namen ongeveer twintig personen deel aan
de midzomeravondwandeling rondom de kerk van Almen. Henk Pelgrum bracht
ons op de hoogte van de vele wetenswaardigheden van deze locatie. Ook de mid-
dagwandeling in Borculo op zaterdag 4 augustus was mede dankzij het mooie weer
een succes. Hier namen ruim twintig deelnemers aan deel. Aan de dagexcursie
naar het tapijtmuseum in Genemuiden en museumboerderij De Karstenhoeve in
Ruinerwold op dinsdag 11 september werd deelgenomen door 56 personen en
op 14 december waren we met 35 personen bij elkaar tijdens de jaarlijkse bijeen-
komst van de werkgroepleden en vrijwilligers, deze keer in Café Restaurant
Zalencentrum De Nieuwe Aanleg in Almen. 
Genealogie: op zaterdag 19 mei werd voor de achttiende keer onze jaarlijkse
genealogische dag gehouden. Dit jaar stond de stamboom van de familie Wiltink
in het middelpunt van de belangstelling. Ongeveer 250 bezoekers kwamen naar
De Brink, het bijgebouw van de Protestantse Kerk in Gorssel. 
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Zoals verwacht bleek deze nieuwe locatie uitstekend te voldoen voor het houden
van de genealogische dag. De terugkomdag voor de standhouders, die de
werkgroep genealogie op 29 september in het Tramstation georganiseerd had,
was ook een succes. 
Tramstation: omdat veel leden en andere belangstellenden niet in de gelegenheid
waren om het Tramstation tijdens bij de officiële opening in oktober 2011 te
bezichtigen, is er in 2012 nog een aantal Open Dagen georganiseerd. In eerste in-
stantie was gekozen voor vijf Open Dagen, beginnend in februari telkens de eerste
zaterdag van de maand. Gezien het succes ervan is naderhand besloten de reeks
open dagen in september voort te zetten, zodat er in totaal negen Open Dagen
in 2012 zijn geweest. In 2012 is de inrichting van het Tramstation voltooid. Van het
legaat van Henk Makkink is een praktische tijdschriftenkast gekocht en er is een
deurverklikker geplaatst. Problemen met de alarmering zijn verholpen en naast de
grote schoonmaak door Frederiks is nu ook voor de kleine schoonmaak van het
Tramstation een oplossing gevonden. Er zijn permanente vitrines geplaatst waarin
memorabilia van de vroegere gemeente Gorssel en van de geschiedenis van het
Tramstation te zien zijn. Door verhuur aan exposanten en aan groepen voor
vergaderingen genereert DEM extra inkomsten uit het Tramstation. In 2012 zijn
er vier exposanten geweest. Verhuur van het Tramstation loopt via Henk Bruil.
Bij het Tramstation is in juni een ANWB-informatiebord geplaatst.
Bibliotheek: het is nog niet gelukt om het nieuwe bibliotheekprogramma
(filemaker) operationeel te krijgen. Bij het testen zijn een paar schoonheidsfoutjes
ontdekt. Deze zullen naar verwachting spoedig verholpen zijn. 
Fotowerkgroep: deze werkgroep werkt elke donderdagochtend aan het
digitaliseren en ordenen van ons foto- en diabestand. 
De in dit jaar gehouden lezingen en/of evenementen waren achtereenvolgens:
Almen: H.C.R. De Hoofdige Boer, donderdag 19 januari; ons bestuurslid
Henk Hietbrink uit Epse hield op deze gezellige en leerzame avond voor circa
zestig aanwezigen een boeiend verhaal over het wel en wee van de ooievaars in
Nederland in de afgelopen eeuw. Na de pauze trad hij op als quizmaster bij een
natuurquiz.
Eefde: Het Hart, donderdag 23 februari; voor circa tachtig aanwezigen verzorgde
Jan Bargeman uit Lochem een lezing over de geschiedenis van de Joodse
gemeenschap van Lochem.
Almen: Ons Huis, donderdag 22 maart; voor een overvolle zaal gaf Henk Koopman
uit Diepenveen een presentatie over de V1. Met veel moeite lukte het om de 170
toehoorders een zitplaats te verschaffen. Deze lezing was het zesde gezamenlijke
evenement van onze vereniging met het Historisch Genootschap Lochem Laren
Barchem. 
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Gorssel: H.C.R. De Roskam, dinsdag 27 maart; na onze ledenvergadering hield
Jacobus Trijsburg uit Barchem, tot voor kort directeur van het Gelders Erfgoed,
een dialezing onder de titel ’De regio in vogelvlucht, een cultuurhistorische
verkenning van het nationale landschap De Graafschap’. Er waren ongeveer tachtig
personen aanwezig. 
Epse: kerkje Protestantse Gemeente, donderdag 25 oktober; Arno Dijkhof uit
Deventer verzorgde in het goed bezette kerkje een lezing over de geschiedenis
van de industriesporen van Deventer en de tramlijnen door Epse. 
Eefde: zalencentrum Het Hart, donderdag 15 november; ons bestuurslid Johan te
Linde vertelde, nu het boek over Eefde zijn voltooiing nadert, het één en ander
over de opzet van het boek. We mochten ons verheugen op een grote opkomst
en weer een aantal nieuwe leden. Door toevallige omstandigheden is er in 2012
in Harfsen geen lezing geweest en heeft Eefde dit jaar twee lezingen gehad. In 2013
zullen de rollen omgekeerd zijn.

Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten heeft
onze vereniging ook een aandeel gehad in de volgende plaatselijke, regionale en
landelijke activiteiten: 

• Naamgeving straat in Gorssel: 
Van de gemeente Lochem kreeg De Elf Marken het verzoek een naam voor te
stellen voor een nieuwe weg op het terrein van De Borkel. De gemeente heeft
onze suggestie voor de naamgeving van deze weg overgenomen.

• Dodenherdenking 4 mei:
Op de gebruikelijke gedenkplekken werden die dag ook namens onze vereni-
ging bloemen gelegd. Deze plekken zijn de gedenksteen van Flight sergeant
W.R.S. Hurrell aan de Lindeboomweg, het monument voor de gefusilleerde
Gorsselnaren aan de Joppelaan, het graf van Johannes Bielderman op het
kerkhof van Almen en het monument voor de oversteek van de Highlanders
bij de Houtwal. Bij de herdenkingsplechtigheid bij de Houtwal konden we dit
jaar toch nog weer een aantal Canadese veteranen begroeten.

• Zoektocht naar de crashsite van de RAF-Lancaster: 
Op 16 juli vergezelde Henk Bruil een aantal Engelse historici op hun zoektocht
naar de crashsite. Dankzij Ab Hemeltjen, die destijds op boerderij Maatman in
Harfsen woonde, kon de plek waar het vliegtuig neergekomen is, aangewezen
worden. Er wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om een herinnerings-
plaquette aan te brengen bij de plaats van de crash.

• Ceremoniële sluiting Detmerskazerne op 31 augustus: 
Op uitnodiging van de Marechaussee was een delegatie van De Elf Marken hier
bij aanwezig. 
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• Monumentendag zaterdag 8 september: 
Het thema van dit jaar was ‘groen’. Het door groen omgeven Tramstation was
die dag opengesteld. Ook werd die dag in De Brink de door CeesJan Frank
samengestelde Monumentengids van Lochem gepresenteerd. De Elf Marken
heeft meegewerkt aan dit door de gemeente uitgegeven boek. Bij deze gele-
genheid mocht onze voorzitter de Erfgoedprijs 2012 in ontvangst nemen.
Deze prijs bestaat uit een verzilverde troffel en is ingesteld door de
monumentencommissie van de gemeente Lochem. De prijs wordt jaarlijks uit-
gereikt voor het in dat jaar meest belangrijke gerestaureerde cultureel erfgoed. 

• Regionaal Archief Zutphen (RAZ): 
Op 26 september waren een aantal bestuursleden en vrijwilligers van De Elf
Marken bij het RAZ te gast om bijgepraat te worden over wat het RAZ kan
betekenen voor hen die zoeken naar gegevens voor de op stapel staande
boeken Gorssel en Eefde.

• Museum voor Realisme: 
Ook voor ons was het groot nieuws dat Hans Melchers gekozen heeft voor
het gemeentehuis van Gorssel als vestigingsplaats van het Museum voor
Realisme. Als ‘omwonende’ wordt De Elf Marken door de gemeente op de
hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Een delegatie van onze
vereniging was daarom op 11 oktober aanwezig bij de toelichting op het
ontwerp van het museum. We zien de komst van het museum naar Gorssel
met vertrouwen tegemoet. 

• Boek Den Oldenhof: 
Op 13 oktober is bij de opening van het verbouwde Den Oldenhof een boekje
over Den Oldenhof verschenen. De Elf Marken heeft hieraan meegewerkt.
Samensteller is Willem de Rode met als opdrachtgever De Groene Waarden. 

• Straatnaambord Van der Capellenlaan:
Op 22 november onthulden onze voorzitter en burgemeester Spekreijse het
nieuwe straatnaambord (met toelichting) Van der Capellenlaan. 

• Sluiting Gemeentehuis: 
Op 28 december heeft de Dorpsraad van Gorssel het afscheid van het
gemeentehuis georganiseerd. DEM was hierbij aanwezig. Bij de bestemming van
de inventaris van het gemeentehuis is De Elf Marken nauw betrokken.
We mogen ons ontfermen over een aantal kunstwerken.

Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart
toedragen. 

Eefde, december 2012
J. te Linde, secretaris
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Agenda jaarvergadering op dinsdag 26 maart 2013

in De Roskam te Gorssel, aanvang 19.30 uur

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 30e jaargang nummer 3,
augustus 2012

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester; dit verslag wordt ter vergadering uitgereikt

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Hans Geerlink

7. Bestuursverkiezing: 
Als nieuw bestuurslid is verkiesbaar Koos Bleeker uit Epse
Aftredend en herkiesbaar zijn Willy Holtslag-Harkink, Wim Besselink en
Piet Staal. 
Namen van eventuele tegenkandidaten kunt u tot drie weken voor de
vergadering kenbaar maken aan het bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting

PAUZE

20.00 uur: Na de ledenvergadering zal Jacques Baartmans een lezing houden over
Robert Jasper van der Capellen. 
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EEN MERKLAP MET EEN FAMILIEVERHAAL

An Boltjes

Een prachtige merklap aan de muur bij oma was het begin van een

hobby en een speurtocht naar een familieverleden. Een zoektocht naar

de maakster met een kunstzinnig resultaat.

Harfsen en Almen

Als burgermeisje, geboren in een middenstandsgezin in Almen, was ik mij niet
bewust van mijn moeders (en dus ook mijn) wortels op de Harfsense Enk.
Als kind gaat je geschiedenis niet verder dan je grootouders.
Na achttien jaar was Almen te klein voor mij en wilde ik meer van de wereld zien
en zo kom je op je zeventigste terug bij je wortels.
Er werd ook niet veel gesproken over vroeger. De oorlog was net achter de rug
en iedereen wilde vooruit. Van de familie van mijn vaker, de Boltjes, wist ik dat ze
vanuit Friesland naar Deventer waren gekomen. 
Mijn moeders familie Koetsier kwam uit de buurt van de Zessprong uit Joppe.
Daar gingen we wel eens naar toe met de fiets over de Gorsselse Heide. En ik
vond het prachtig op de boerderij met de paarden, koeien, varkens en kippen.
Mijn grootmoeder, Hendrika Harmina Spikvoort, kwam van de Harfsense Enk, maar
daar leefde niemand meer van. 

Geborduurd schilderij

Wanneer we op bezoek gingen
bij mijn grootouders Koetsier,
die in Almen aan de Binnenweg
woonden, vond ik het wel
ouderwets. Maar ik vond het wel
leuk, want alles was anders dan
thuis en dat vond ik spannend.
Met verjaardagen zaten we in
een kamer met een kabinet aan
de ene kant en daar tegenover
hing een heel groot geborduurd
schilderij. Omdat ik vierenhalf
jaar enig kleinkind ben geweest
verveelde ik mij wanneer er
allemaal volwassenen waren.

Merklap (detail)                                       Foto: An Boltjes
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En dan keek ik maar weer naar het   schilderij met mooie druivenranken aan beide
zijden en in het midden een leuk tafereel met kinderen. Dat vond ik prachtig. Verder
stonden er bloemen op en allemaal letters maar die zeiden mij niets.
Zo leerde ik goed kijken en observeren. Mijn oma overleed en het schilderij ging
mee met een tante.

Toen ik achttien jaar oud werd, verliet ik Almen en ging in de verpleging, waar
ik het kijken en observeren goed kon gebruiken. In mijn vrije tijd borduurde ik
veel. Uiteindelijk raakte het borduren op een laag pitje, maar in mijn achterhoofd
bleef het borduurwerk van mijn grootmoeder hangen. ’Ooit’ zou ik dat willen
borduren.

Spikvoort 

Tien jaar geleden kwam er een nieuwe periode in mijn leven toen ik met de vut
ging en tijd kreeg voor andere zaken. Ik werd rondleider op kasteel Cannenburch
in Vaassen. En toen onze oom Willem Koetsier overleed, ging er een stukje
familiegeschiedenis verloren. Omdat ik de oudste ben van de neven en nichten
Koetsier, hebben we afgesproken dat ik de genealogie van de familie zou onder-
zoeken. Mijn genealogisch onderzoek ging gestaag verder. 

De Plaggenberg                                                                                                 Foto: An Boltjes
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Met de Koetsiers kwam ik niet verder dan Raalte, maar met de Spikvoorts kwam
er een verrassende zoektocht. 
De Spikvoorts kwamen van het Spijckvoorde uit Ortele onder Bathmen.
Een nieuwe wijk in Deventer is Spikvoorde, genoemd naar het landgoed sinds
1399, dat echter is afgebroken. De boerderij Het Spijckvoorde is nu een gasten-
boerderij en staat aan de rand van de wijk. 
Teunis Spikvoort kwam in 1730 vanuit Ortele naar boerderij Het Haantje in
Harfsen, waar zoon Jan ook is gebleven. Diens zoon Dirk ging naar Klein Ilsink in
Harfsen. Dirk’s zoon Willem (geboren in 1830) trouwt in 1862 met zijn buurmeisje
Jenneke Spiegel, mijn overgrootmoeder. 
En zo kwam ik er achter dat niet mijn grootmoeder, maar mijn overgrootmoeder
het schilderij in 1853 heeft geborduurd op dertienjarige leeftijd, ter gelegenheid
van het zilveren huwelijk van haar ouders. 
En begreep ik opeens alle letters. Zij was geboren
op De Plaggenberg die haar vader had gekocht en
die haar broer Jan heeft voortgezet. De Plaggenberg
is geen boerenbedrijf meer, maar is nu een prachtig
gerestaureerd woonhuis. Boven de achterdeur is
nog een sluitsteen met de letters J S die herinneren
aan Jan Spiegel. De naam Spiegel verdween echter
van de Harfsense Enk.)

Spiegel

Toen verder terugge-
zocht naar de Spiegels.
Jenneke’s vader Gerrit
was geboren op Het
Spiegel. Omdat Het
Spiegel een oude boe-
renhoeve is, ben ik op
zoek geweest in het
archief in Zutphen.
Het Spiegel is bekend
vanaf 1492 en was
eigendom van de
Walburgiskerk in
Zutphen. De kapelaan
was rentmeester en in

Het Spiegel                                                              Foto: An Boltjes

Gevelsteen De Plaggenberg Foto: An Boltjes
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de archiefstukken vond ik een vermelding dat op ’18 maart 1497, op den hilligen
Palmavont in den vastenne: Dat Bernt Holthuysen (hofhorig onder de hertog van
Gelre) schout te Zutfen binnen en buiten oorkondt dat meester Garrit Nussink
priester en kapelaar in de Walbergkerk een jaarrente van 6¼ rijnse goudgulden
uit het goed ten Spiegell gelegen in het kerspel Almen in de buurtschap Harsfzen
verkocht heeft aan de verwaarders van het St. Elisabethgasthuis.’ 
In dezelfde archieven vond ik dat op 1 oktober 1710 Jan Spiegel de boerderij
Het Spiegel van het gasthuis heeft gekocht. Behoorde deze Jan Spiegel tot
mijn familie? Nee, maar de zoektocht was interessant. In het voormalig
St. Elisabethgasthuis is nu het regionaal archief gevestigd en staat in de Spiegelstraat.
Het zou heel mooi zijn geweest.

Pekkeriet

Mijn familie komt echter van het Pekkeriet. Jenneke’s overgrootvader was Garrit
Pekkeriet. Hij ging in 1734 naar Het Spiegel en noemde zich vanaf dat moment
Spiegel. De vader van Gerrit was Jan Pekkeriet, die meester linnenwever was, net
als zijn vader Gerrit Lamberts (later Ruiterkamp genoemd toen hij op het
Ruiterkamp in Almen ging wonen). Dit heb ik ontdekt in een testament van 1727,
waarin zoon Wolter Het Ruiterkamp krijgt en zoon Jan Het Pekkeriet. Dus beide
broers namen een andere achternaam aan.
Overgrootmoeder Jenneke Spiegel trouwde zoals gezegd met buurjongen Willem
Spikvoort en ging met hem verder op Het Nieuwenhuis.
Groot was mijn verrassing dat al deze boerenplaatsen nog bestaan.

Linnen lap

In 2010 heb ik weer een handwerkcursus gedaan en kreeg als opdracht: ontwerp
een merklap met doorstop-
werk en veel letters met een
romantisch plaatje. En opeens
viel alles op z’n plaats. Ik kon
een deel van mijn genealogie
kwijt en tevens het romanti-
sche kindertafereel van mijn
overgrootmoeder gebruiken:
de manlijke lijn in rechthoe-
kige schilden en de vrouwe-
lijke lijn in afgeronde schilden
(hoort eigenlijk eivormig te
zijn). Omdat mijn verste Moderne merklap (detail)         Foto: An Boltjes
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voorvader meester linnenwever was heb ik een linnenlap gebruikt. Het kinder-
tafereeltje heb ik een prominente plaats in het midden gegeven en zo heb ik mijn
respect voor mijn voorouders willen uitdrukken. 
Omdat de voorouders in de vrouwelijke lijn een paar honderd jaar op de
Harfsense Enk hebben gewoond en geleefd zitten mijn wortels toch heel diep in
Almen en Harfsen. Nooit geweten.

HET POESSE HUUSKE

Ap ten Have

Een schuurtje, dat al decennia lang moederziel alleen langs de Oude

Larenseweg staat. Hoe kwam het schuurtje daar? Wie bouwde het, en

waarom staat het er nog? Na enig speurwerk gaf het zijn geheimen

prijs.

Tussen de Oude Larenseweg 64 en 66 tussen Epse en Harfsen staat verdwaald in
het veld een oud schuurtje. In de zomer bijna onzichtbaar in de hoge maïs en in
de winter in het kale landschap. Dit schuurtje staat daar al minstens zestig jaar al-
leen en bij navraag weet daar bijna niemand iets van te vertellen. Ook in het archief
van De Elf Marken is niets te vinden, omdat het geen namen van bewoners bevat.
In de kadastrale atlas van 1832 was er geen bewoning op die plek. De grond was
in die tijd eigendom van de marke Epse/Dommer.

Reuvekamp

Schrijver dezes was wel
bekend dat de familie
H. Nijland eigenaar van het
schuurtje was. Bij informatie
in de buurt kwamen wij er
achter dat er inderdaad
vroeger een boerderijtje had
gestaan en werden ook
enkele namen genoemd van
mensen die daar gewoond
hadden. Bij navraag bij de
zoon van genoemde familie Schuurtje Oude Larenseweg                      Foto: Arjan Meijerink
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Nijland bleek dat deze in het archief van zijn inmiddels overleden ouders een akte
heeft gevonden over de koop van het boerderijtje door de familie D.J. Jansen. In
de akte stond beschreven dat de familie W.F. Markvoort het boerenplaatsje met
de naam Reuvekamp, groot 2.30 ha, in 1937 aan de familie Jansen had verkocht.
Dat het boerderijtje de naam Reuvekamp heeft gekregen is te verklaren, omdat
de voorouders van de eerste bewoners op de boerderij Reuvekamp in Gorssel
zijn geboren (waarover later meer).

Boerderij en schuur

De boerderij bestond uit huis en erf met schuur, bouw- en weiland en was gelegen
aan de Oude Larenseweg, toen de weg Deventer Laren, in de buurtschap Epse. 
Het was een gemengd bedrijf met een paar koeien, varkens, wat kippen en een
paard. In het schuurtje was een varkenshok en de rest was in gebruik als
bergruimte. Het stond met de voorzijde (zie foto) naar de Oude Larenseweg en
het schuurtje stond aan de Epser zijde. De boerderij was van slechte stenen
gebouwd en met riet gedekt. Ernaast is wat later het stenen schuurtje
gebouwd dat er nu nog steeds staat.                    

Huidige eigenaar

De familie Nijland, die aan de Oxerweg woonde, kocht in 1968 de grond met het
schuurtje met de ernaast gelegen grond. Omdat de familie hier nu meer grond
had liggen dan bij de boerderij aan de Oxerweg, had men daar in de zomer vaak
de melkkoeien lopen. Zeker in die periode had het schuurtje een nuttige functie,
vooral omdat op deze locatie de koeien ook gemolken werden.

Boerderijtje Reuvekamp ca. 1948                                                                         Foto: Ab Venema
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Eind 1985 is H. Nijland gestopt met de melkveehouderij en zo is langzamerhand
het weiland daar gewijzigd in akkerbouw met als gewassen granen, bieten en maïs.
Vanaf 1995 is een deel van de kavel grasland en op de rest wordt snijmaïs
verbouwd.

De eerste bewoners

De eerste bewoners op het boerderijtje Reuvekamp waren in 1873 Albertus
Jacobus Reuvekamp, geboren in 1817 te Steenderen en overleden in Gorssel in
1901, van beroep landbouwer. Albertus Jacobus was in 1854 in Gorssel gehuwd
met Johanna Gosina Dijkerman, geboren in 1833 in Epse en overleden in Gorssel
in 1916. (De ouders van Johanna Gosina, Gerrit Dijkerman en Tonia Buitenwaard,
kwamen tegelijkertijd ook op de boerderij wonen). Uit dit huwelijk werden vijf
kinderen geboren. 
Opvolger op het bedrijf was zoon Philippus Steven Reuvekamp, geboren in 1856
en overleden in 1919. Hij was in 1886 te Gorssel gehuwd met Gerritdina Hendrika
Rietman, geboren in 1864 te Bathmen. Uit dit huwelijk zijn vijf  kinderen geboren. 
De oudste zoon Hendrik Reuvekamp, geboren in 1888 en in 1917 in Gorssel
gehuwd met Grada Berendina Egbers, geboren in 1890 in Bathmen heeft het bedrijf
voortgezet. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren. Het gezin is vertrokken
naar Bathmen.

Poesse

Daarna kwam er wonen Antoon Willem Poesse, geboren in 1922 in Gorssel, van
beroep landbouwer en daarnaast werkzaam bij Rijkswaterstaat. Hij was gehuwd
met Aaltjen Alberts, geboren in 1924 in Bathmen. 
Ze hadden al een zoon Willem Poesse, geboren in 1940 en later is nog Hendrik
Poesse geboren. Dit gezin is in 1948 vertrokken naar Bathmen.

Poesse Huuske

De laatste bewoonster was mevrouw Koersen, zij was ongehuwd. Inmiddels werd
het boerderijtje het Poesse Huuske genoemd.
Omdat het boerderijtje inmiddels in verval was geraakt en onbewoonbaar was
geworden, werd het omstreeks 1950 gesloopt. De stenen zijn elders gedeeltelijk
gebruikt voor de bouw van een varkensschuur en de rest voor erfverharding.
Het schuurtje dat nog in goede staat was, is blijven staan en staat er dus nog steeds.

Bronnen:
Familie A. Venema 
Familie J.A. Nijland
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UIT DE EERSTE GIDS VAN DE MAAND JANUARI 1952

Kort Raadsverslag

Gorssel. Nadat de Burgemeester de gebruikelijke gewoonte had gevolgd om de
raadsleden met hun gezinnen een voorspoedig 1953 te wensen, gaf hij een over-
zicht over hetgeen de gemeente in 1952 had verricht en wat zij zal trachten te
doen in het nieuwe jaar.
Het inwonertal in onze gemeente is momenteel 10.727. Vervolgens kreeg de
gemeentesecretaris en zijn staf een woord van waardering voor het verrichte
werk. Hij betrok hier ook de andere afdelingen van dienst in. 
Wat het onderwijs in de gemeente betreft, deelde de voorzitter mede, dat er niet
veel mutaties zijn geweest.
De te verwachten toename van het aantal leerlingen zal geen moeilijkheden
opleveren. In Epse zal vermoedelijk een vijfde leerkracht worden aangesteld,
waardoor de school met een lokaal zal worden uitgebreid.
De financiële toestand is voor de gemeente niet ongunstig.
De huisvestingcommissie, die een moeilijke taak heeft, kreeg ook een woord van
waardering. Er zijn echter nog 170 woningzoekenden ingeschreven.
Door de commissie van Sociale Zaken is 83 maal van  advies gediend.
28 gezinnen en 14 alleenwonenden ontvingen onderstand.
Aan het eind van December 1952 waren er 10 gezinnen en 5 alleenwonenden
voor de steun voor rekening van de gemeente en diaconie. In 1952 werd hiervoor
totaal f 21.500 uitgekeerd.

Verder zijn er nog zeven personen in rusthuizen en inrichtingen. Hiervoor werd
een bedrag van f  4.525,- betaald. Vier kinderen verpleegd in internaten voor
blinden en doofstommen, kost de gemeente f 2.617,32.
31 December 1952 waren er 17 mannen en 19 vrouwen opgenomen in krank-
zinnigengesticht. De opnamekosten hiervoor zijn f 47.875,-.
Verder gaf de voorzitter een overzicht over de woningbouw. In 1952 zijn gebouwd:
29 particuliere woningen, 24 woningen voor bouwverenigingen, 2 rijkswoningen,
2 boerderijen, 1 militair tehuis, 2 woningsplitsingen, 3 verbouwingen voor vrijwillig
samenwonen.
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De school van Ned. Mettray werd met 3 leslokalen uitgebreid, Het IJsselbad kwam
tot stand, terwijl ook door de coöperatie te Gorssel en Almen uitbreidingen zijn
aangebracht.
1 Januari 1953 waren verder nog in aanbouw 43 particuliere woningen, 7 gemeen-
tewoningen, 1 boerderij.  Er zijn nog verscheidene woningen in voorbereiding.
In 1952 zijn 133 stuks gemeentelijke bouwvergunningen afgegeven tot een bedrag
van f 1.821.212,-.
Tot slot wees spr. nog op de verbetering van de wegen en het veranderen in harde
wegen. 
Voor het beëindigen wees de voorzitter nog op de Bescherming Burgerbevolking,
die ook in onze  gemeente tot stand moet komen. 
Hij eindigde zijn ”Nieuwjaarstoespraak” met een herinnering aan de komende
gemeenteraadsverkiezing, die dit jaar zal worden gehouden.
Het oudste Raadslid, de heer Ras, beantwoordde de voorzitter en wenste hem en
zijn gezin een voorspoedig 1953.
Door de lagere bouwkosten  van  zeven woningen konden de bedragen hiervoor
verlaagd worden tot  een bedrag van f 61.207 en kon ook de huur gesteld worden
op gemiddeld f 6.50 per week.
Volgens het gewijzigd verzekeringsreglement der F.O.G. moet het verzekerd bedrag
voor deze gemeente verhoogd worden tot f 25.000,-, terwijl een premie
verschuldigd zal zijn van f  6,- per duizend gulden.
In de vacature in de Prof. Beijerinck-Stichting, ontstaan door het vertrek
van Mevr. S. Baronesse van der Feltz-Tromp Meesters, werd gekozen
Mevr. S. v.d. Dussen-Zimmerman te Gorssel. De zittende leden werden herkozen. 
De raad ging accoord met het verbeteren van verschillende wegen: de Gerrit
Slagmanstraat, de weg door de Koekoek en de Reverdijk, terwijl tevens de
waterleiding daar verbeterd zal worden. Verder kocht de gemeente nog enige
perceeltjes grond te Epse.
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EERSTE RIJDENDE MELKONTVANGST IN GORSSEL

Joop Hekkelman

Aan de eerste rijdende melkontvangst in de gemeente ging een proces

van uitproberen en opnieuw beginnen vooraf. Maatschap H2M stond

aan de wieg. In 1982 werd in ons land de laatste melkbus afgeleverd.

In het vorige Markenboek stond in het artikel over boerderij De Moespot
(Gevelstenen 34, november 2012, p. 33) een enkele zin geschreven over de rijdende
melkontvangst (RMO). 
Aan elke vernieuwing gaat een periode vooraf van experimenteren en pionieren,
met discussies tussen voor- en tegenstanders over de gewenste  richting. 

Tankmelken

In het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw waren er in het gebied
van de zuivelcoöperatie Eefde twee melkveebedrijven die voorop liepen in de
ontwikkeling van het tankmelken. 
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In Brummen was dat de ’Reuversweerd’ van de familie Van Sytzama, en in Gorssel
de firma Hekkelman, Hendriks en Van der Mey (handelsnaam H2M).
De samenstelling van de maatschap H2M was bijzonder, omdat daarin twee
landbouwers samenwerkten met iemand die geen wortels had in de agrarische
sector. Hendriks was longarts in Rotterdam en woonde sinds 1959 op het adres
Flierderweg 11, manege De Prins.
De inbreng van buiten bracht een bijzondere dynamiek op gang.  
Informatiebronnen uit binnen- en buitenland werden geraadpleegd en al snel was
het idee geboren om de melk via een leiding op te vangen in een koeltank. In 1968
werd het plan werkelijkheid. In de stal van boerderij de Galette (Flierderweg 1)
werd een leiding aangelegd, waarmee de melk van de circa 45 koeien rechtstreeks
naar de tank werd afgevoerd. 
De Rotterdamse contacten hadden een relatie opgeleverd met de importeur van
Whirlpool producten uit de Verenigde Staten. De geleverde tank, die eigenlijk voor
indus-triële toepassing bestemd was, bleek uitstekend geschikt voor de opslag van
koemelk. 
De combinatie van de melkleiding en de melktank bleek een aanmerkelijke
besparing en verlichting van de arbeid. In de zomerperiode werd gebruik gemaakt
van een doorloopmelkstal bij de weidegrond, die niet naast de boerderij lag.
Daarbij werd gebruik gemaakt van een klein transporttankje voor het vervoer van
de melk naar de koeling.

Van bus- naar tanklevering

Een probleem dat opdook was het vervoer van de melk naar de zuivelfabriek.
Er bestond uiteraard nog geen rijdende melkontvangst en de fabriek was slechts
toegerust op de melkontvangst in bussen. 
In de situatie bij de zuivelfabriek Eefde liepen slechts enkele boeren voorop richting
het omslagmoment van bus- naar tanklevering. Ongetwijfeld hebben directie en
bestuurders het onvermijdelijke moment van de omschakeling zien aankomen.
Zij stonden echter voor de afweging het juiste moment van investeren te kiezen.
Ingrijpen in de inrichting van de melkontvangst doe je niet van vandaag op morgen,
en er zullen voldoende leveranciers moeten zijn om de investeringen rendabel te
maken.   
Bij H2M was aanvankelijk de gedachte om de melk over te pompen in melkbussen
om zo vervolgens via de ‘normale‘ weg te leveren aan de fabriek in Eefde. Dat idee
kreeg al snel een andere wending. 
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Tankwagen

De frequente discussies tussen de heren van H2M en de directie van de zuivel-
fabriek leverden uiteindelijk een beter werkbaar compromis op.
De directie stelde middelen beschikbaar waarmee de melk kon worden aange-
voerd. Een tweetal tanks werd gemonteerd op een landbouwwagen van de firma,
elk voorzien van een kraan die op een aftappunt bij de zuivelfabriek paste.  
De melkboer, die voorheen de zware melkbussen laadde, koppelde vanaf dat
moment de ’tankwagen’ achter zijn vracht met melkbussen. Ook voor hem
betekende de verandering een substantiële verlichting van de arbeid.
Daarbij had hij de primeur van ’eerste RMO in Gorssel’.

De laatste melkbus

De belangstelling voor het tankmelken nam op het eind van de zestiger jaren
enorm toe. De firma H2M ontving in die periode vele agrarische studiegroepen
en andere belangstellende collega-boeren om de ervaringen te horen met leiding-
en tankmelken.
In 1982 werd in ons land de allerlaatste melkbus afgeleverd. De volledige omscha-
keling heeft in Nederland dus zo’n kleine twintig jaar geduurd. 
De Coöperatieve Melkindustrie Coberco gaf in 1986 een boekje uit met de titel
’De laatste melkbus’. De geschiedenis van H2M speelt tegen de achtergrond van
de ontwikkelingen die in dat boekje beschreven zijn.
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FEDERMESSER JAGER-VERZAMELAARS

OP DE ENK VAN HET ASSELER

Jan Kleinen

In april en september 2011 deed de AWL (Archeologische Werk-

gemeenschap Nederland, afdeling Lochem) onderzoek tijdens de

nieuwbouw van de boerderij Het Asseler aan de Asselerweg in Almen.

De Werkgroep vond restanten uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en de

vroegste Middeleeuwen. Er waren ook belangrijke vondsten van veel

oudere datum.

Terrein

De plaats van het onderzoek ligt noordelijk van Almen
aan de Asselerweg. 
Hiernaast een kaartje van de natuurlijke bodem van de
omgeving van het onderzoeksterrein. De enk van
Het Asseler ligt sinds de IJstijd als een eiland in het oude
stroomgebied van de Harfsensche Beek en de Berkel.
Het zwarte blokje op de kaart hiernaast geeft het on-
derzoeksterrein aan. Op de plek van het blokje staat
momenteel de nieuwe loopstal van de familie Klooster-
boer.

Federmesserspitsen 

Al op de eerste dag van de opgraving werden we zeer
aangenaam verrast door de vondst van een op het
eerste gezicht onooglijk stukje vuursteen. Bij nader
inzien bleek het een pijlspits te zijn met duidelijke en
bekende kenmerken.
De pijlspits heeft namelijk heel kenmerkend een

scherpe en een ’rafelige’
rand. Op grond van deze
kenmerken is de spits een
zogenaamde Federmesserspits, gemaakt door de jager-
verzamelaars van de zogenaamde Federmessercultuur1

die tijdens de laatste periode van de laatste IJstijd, 13.000
jaar geleden, in ons land leefden.  
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Pijlspits              Foto: Jan Kleinen

Federmesserspits2 Foto: Jan Kleinen

Ons Markenboek DEF._februari2013_Opmaak 1  04-02-21  14:53  Pagina 37



Kort na de vondst van de spits werd een opmerkelijke
platte steen gevonden met typische beschadigingen, die
ontstaan als de steen wordt gebruikt bij de bewerking
van vuursteen en het maken van vuurstenen werktuigen. 
Deze vondsten spoorden ons aan om het onderzoek
systematisch aan te pakken. Het werd een pittige klus
waarbij ruim 30 m2 grond tot op het gele zand met de
hand werd uitgegraven en gezeefd. De investering werd
ruimschoots beloond. We vonden meer dan 300 stukjes vuursteen. 

De verzameling bestond voornamelijk uit stukjes
afslagen, die als spaanders vrijkwamen bij de bewerking
van vuursteenbrokken. Maar tussen dit ’afval’ vonden we
ook diverse fraaie gebruiksvoorwerpjes zoals het
zogenaamde schrabbertje hiernaast. Een gereedschap om
huiden en hout mee te bewerken.

Een bijzondere vondst is ook deze ’vuurslag’ waarmee
vuur werd gemaakt.
De Federmesservondsten zijn uniek voor Salland en de
Achterhoek.
Ander Federmesser materiaal werd op ruime afstand ten
zuiden en ten oosten van de Asselervondst gedaan,
namelijk bij Doetinchem, Enter en Usselo. 
Bij deze andere Oost-Nederlandse vondsten ging het om
duizenden stukjes vuursteen en resten van jachtafval, zoals botten en visresten
en ook restanten van vuurplaatsen. De Asselervondst is in vergelijking
hiermee bescheiden van omvang. We denken dat er op de enk van Het Asseler
een kleiner jachtkamp is geweest waar jager-verzamelaars zich enkele dagen
hebben opgehouden.

1 ’Federmessercultuur’ naar de vorm van hun pijlspitsen. Deze vorm lijkt op het mesje waarmee
vroeger veren pennen werd gesneden. 
2 De vondst is door dr. Hans Peeters, een vuursteenspecialist van de Universiteit van Groningen,
gedetermineerd en gedateerd.
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Laat-paleolithicum

De aangetroffen vuursteen is dus gemaakt door jager-verzamelaars van de
Federmesser-cultuur uit de laatste periode van het oud stenen tijdperk (laat
paleolithicum). In deze periode trekt het ijs zich terug, de temperatuur stijgt en in
het kale toendralandschap gaan weer bomen groeien. Het is een vrij open
landschap met dennen en berkenbossen. Gejaagd werd op paard, eland, wild zwijn,
haas, snoek, karper- en forelachtigen.
In die tijd waren in heel Nederland op jaarbasis niet meer dan duizend mensen
aanwezig. De Federmessergroepen verdwenen uit Nederland toen het klimaat
weer kouder en droger werd en zandstormen de droge kale vlakten teisterden.

Mesolithicum 

Het blijkt dat een deel van onze vuursteenvondsten ook gemaakt is door
jager-verzamelaars uit een veel latere periode toen de ijstijd definitief voorbij was.
Het klimaat was toen natter en warmer. Het landschap stond vol loofbossen van
eiken, elzen en hazelaars. Deze periode wordt aangeduid
als de midden steentijd (Mesolithicum) 8000 jaar
geleden. Een mooi voorbeeld van een product van latere
bezoekers is deze zogenaamde trapeziumspits die bij het
zeven te voorschijn kwam.
Het is een scherpe zeer precies afgewerkte pijlspits, ge-
maakt  door jager-verzamelaars uit de midden steentijd. 
Dat betekent dus dat 5000 jaar na de Federmesser de
plek weer werd bezocht. Let wel: pas duizenden jaren
later vestigden zich de eerste boeren in onze streek.

Meer vondsten te verwachten

Het is heel opmerkelijk dat de enk van Het Asseler aantrekkelijk was voor zeer
verschillende groepen jager-verzamelaars van zeer verschillende culturen en uit
zeer verschillende tijdsperioden. 
In de omgeving van de Asselerweg zijn meer locaties die in het verleden aantrek-
kelijk waren voor jager-verzamelaars. Op de enken en eenmanskampen langs
de Berkel en Harfsensche Beek ligt nog menige mooie vondst op ontdekking te
wachten. 

www.awn18.nl/Lochem

OMB 2013-1/37

Trapeziumspits   Foto: Jan Kleinen

Ons Markenboek DEF._februari2013_Opmaak 1  04-02-21  14:53  Pagina 39



SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:

Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A

Geert de Groot fotograaf, Bakkersteeg 2

HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38

Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14

Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41

Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22

Van de Straat Verhuizingen, Heuvelweg 2

Eefde:

Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11

Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73

Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51

Brouwer Autoschade, Teenkweg 4

Coöp Versluis, Schurinklaan 16

Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23

Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37

Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16

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

Woningschouw BV, Kapperallee 91

Epse:

Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26

Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15

Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40

Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26

Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
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Gorssel:

Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22

Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4

Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5

Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15

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

Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B

Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47

Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A

Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38

Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7

IJsseldal Wonen, Hoofdstraat 45B

Harfsen:

Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107

André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5

Café Buitenlust, Lochemseweg 132

De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40

Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  

Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C

Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1

Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6

Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121

Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
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Joppe:

Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A

Het Bosrestaurant, Joppelaan 100

Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 

De Zevensprong, Dortherdijk 6

Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116

Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81

N.M.J. Schrijver Rietdekkersbedrijf, Joppelaan 102

Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4

Kring van Dorth:

Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7

Stayokay Gorssel, Dortherweg 34

Lochem:

Drukkerij Lammerdink, Burg. Leenstraat 54

Kreunen Bouw Lochem BV, Hanzeweg 11-13

Woningcorporatie Viverion, Larenseweg 28

Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80

Installatiebedrijf Draaijer, Aalsvoort 2

Zutphen:

Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1

Dieperink Transport, Loohorst 6

Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7

Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6

Rexwinkel BV, Hermesweg 19

RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink, Verlengde Ooyerhoekseweg 16

Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

De contributie bedraagt � 16,00 per jaar per gezin. De leden buiten de gemeente betalen

� 3,00 extra als bijdrage in de portokosten.

Hiervoor heeft men vrije toegang tot de vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt

elk kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden.

Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging nr. 3014.05.611

bij de Rabobank ”Graafschap Noord” t.n.v.: Historische Vereniging De Elf Marken.

Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke

toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.

Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.

Het verenigingsgebouw het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op dinsdagmiddag

geopend van 14.00 - 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. De tweede

dinsdag van de maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie. In het Tramstation

beschikken wij over kopieën op microfiche van het bevolkingsregister tot 1940.

Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen, tel. 0575 - 512157,

www.regionaalarchiefzutphen.nl.

U kunt hier terecht van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.

Het Gelders Archief

Openingstijden dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag van

de maand van 9.00 tot 17.00 uur.

Gelders Archief, Markt 1, 6811 CG Arnhem, tel. 026 - 3521600,

www.geldersarchief.nl
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