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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
Vice-voorzitter:

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

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:

J.G. Bleeker, Oxerweg 14, 7214 PM Epse, tel. 0575 - 494096

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@gmail.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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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Van het bestuur
Naast de huidige openstellingen op dinsdagmiddag en donderdagmorgen zijn we
in februari 2014 ook weer begonnen met de openstelling van het Tramstation
op de eerste zaterdag van de maand. Er is nog steeds belangstelling voor deze
Open Dagen en voorlopig gaan we daar mee door. Intussen gaat het gewone
werk van onze vereniging ook door. Zo worden in het voorjaar de lezingen en
excursies voor het komend seizoen vastgelegd. De excursiedata zijn inmiddels
bekend. Nadere gegevens over deze excursies staan verderop in dit nummer. In
het augustusnummer zullen de lezingen voor het volgende seizoen bekend
gemaakt worden.
De vier eerste lezingen in het afgelopen seizoen, gehouden door respectievelijk
Pieta van Beek, Lucia Beerten, Dick ten Hoopen en Ben Godtschalk waren
zonder uitzondering interessant en werden goed tot zeer goed bezocht. Op
9 maart 2014 hield Jacques Duivenvoorden in De Roskam een boeiende lezing
over de IJssellinie. Deze lezing werd voorafgegaan door een korte ledenvergadering. De belangrijkste punten uit deze vergadering zijn de herverkiezing van
de aftredende bestuursleden en de overname (in de loop van 2013 al) van het
penningmeesterschap door Koos Bleeker uit Epse/Joppe. Verder maakte onze
voorzitter melding van de vele activiteiten die in het eerste halfjaar van 2014
zullen plaatsvinden.
Een uitgebreid verslag van de jaarvergadering kunt u in het volgende nummer
van Ons Markenboek tegemoet zien. Het jaarlijkse gezamenlijke evenement met
het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem bestond uit een lezing over
het landgoed Het Hassink, door Johan de Jong op 27 maart 2014 in Ons Huis in
Almen gehouden.
Website
De nieuwe website van De Elf Marken is in de lucht. De website zal nog verder
uitgebouwd worden en vergt daarnaast voortdurend onderhoud. Aanmelding
als lid van onze vereniging is nu ook digitaal mogelijk. De commissie website gaf
op dinsdagmiddag 25 februari 2014 voor een aantal bestuursleden en vrijwilligers
uit de werkgroepen een presentatie. Alle aanwezigen spraken hun waardering
uit voor het werk van deze commissie. Dit geldt in het bijzonder voor de
inspanningen van de gebroeders Besselink.
Plaatsing randversiering gedenkplaat familie Van der Capellen
De firma Hesselink heeft de opdracht van de gemeente tot restauratie van de
OMB 2014-2/2

Ons Markenboek_mei 2014 32 pag._Opmaak 1 02-05-14 13:31 Pagina 5

randversiering van de (graf)keldersteen van de familie Van der Capellen afgerond.
Deze randversiering stamt uit het eind van de 17e of uit het begin van de 18e
eeuw. Het verhaal gaat dat deze randversiering in 1788 ten tijde van de
strubbelingen tussen de patriotten en de prinsgezinden uit voorzorg verwijderd
is van de nu nog aanwezige plaquette in de kerk van Gorssel. Men was bang dat
deze randversiering hetzelfde lot zou ondergaan als de graftombe van Johan
Derk van der Capellen. Op dinsdag 18 maart 2014 onthulde onze voorzitter in
tegenwoordigheid van medewerkers van de firma Hesselink en van de gemeente
de randversiering. Ook de pers was hierbij aanwezig.

Randversiering gedenkplaat grafkelder familie Van der Capellen

Foto: eigen archief
OMB 2014-2/3

Ons Markenboek_mei 2014 32 pag._Opmaak 1 02-05-14 13:31 Pagina 6

Opblazen graftombe Van der Capellen op tv
Op vrijdag 28 maart 2014 besteedde de NOS in het kader van de serie ‘200 jaar
Koninkrijk Nederland’ aandacht aan het verhaal rondom Johan Derk baron van
der Capellen, de geestelijk leidsman van de patriotten. In Gorssel waren
daarvoor op woensdag 19 juni 2013 door een NOS tv-ploeg opnamen gemaakt.
Eelco Bosch van Rosenthal was daarbij met nazaat Rob baron Van der Capellen
op zoek naar de plek waar de graftombe gestaan heeft. De Elf Marken mocht
hierbij ondersteunende diensten verlenen. Deze opnamedag heeft enkele boeiende tv-minuten opgeleverd. Via de website van de NOS is de video van de
uitzending nog te bekijken (Het Koninkrijk, deel 1).

Visualisatie van graftombe

Foto:Team3D

Onthulling gedenksteen aan de Harfsensesteeg
Op 4 mei 2014 vond de onthulling plaats van een gedenkteken voor de gecrashte
Lancaster aan de Harfsensesteeg. Als u dit project financieel wilt ondersteunen
dan is uw bijdrage welkom op ons banknummer NL12RABO0301405611. Voor
verdere bijzonderheden zie het artikel in OMB 2014-1.
Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij op zaterdag
10 mei 2014 haar jaarlijkse genealogische dag organiseert in De Brink, het
OMB 2014-2/4
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bijgebouw van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse, Hoofdstraat 27, Gorssel.
De werkgroepleden hebben dit jaar de stamboom van de familie Wunderink uitgeplozen. Ook tijdens deze genealogische dag vragen wij uw aandacht voor onze
boekentafel. De werkgroep bibliotheek heeft weer een aantal boeken en ook
prentbriefkaarten geselecteerd voor verkoop aan onze leden en bezoekers. Dit
evenement begint om 10.00 uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.
Exposities Tramstation
Na de interessante expositie van de kunstwerken van Rudy Volbeda is een
expositie van de voorwerpen die we van de gemeente konden overnemen
ingericht. Daarna werd een expositie over het leven en werk van kunstsmid Wim
Jonkers (1948-2009) ingericht. Later dit jaar volgt hopelijk nog een aparte
expositie over het werk van kunstschilder Sam le Poole. We hopen dat de
oproep in de huis-aan-huisbladen om voor deze tentoonstellingen objecten en
schilderijen in te leveren succes gehad heeft.
Museum voor Modern Realisme
Een delegatie van het bestuur was aanwezig bij een lezing die de architect van
het museum, Hans van Heeswijk, op 7 maart 2014 in Lochem over zijn projecten
hield. Als ‘omwonende’ wordt De Elf Marken door de adviseurs van de heer
Melchers op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Mede dankzij de zachte winter verloopt de bouw van het museum voorspoedig.
Inmiddels heeft Henk van Dort van de Zorgtuin aan de Veerweg zich ontfermd
over het smeedwerk van het Julianabankje. Dit bankje stond tussen het
voormalige gemeentehuis en De Roskam in Gorssel en werd vervaardigd door
de grootvader van kunstsmid Wim Jonkers.
Berkeltentoonstelling
De Berkeltentoonstelling die tot en met 27 maart in het Watermuseum in Arnhem
werd gehouden, is sinds 25 april te bezichtigen in het gemeentehuis van Lochem.
In de hal van het gemeentehuis is de Berkel in vol ornaat te zien, met foto’s en
kaarten, activiteiten van organisaties. Behalve de Berkel van vroeger is ook de
Berkel van de toekomst te zien, met energieopwekking en herstel van oude
meanders. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 30 mei.
Plaatsing kunstwerk De Elf Marken
Het kunstwerk De Elf Marken is inmiddels verplaatst naar een nieuwe plek naar
het Tramstation. Aannemersbedrijf Hietbrink maakte naar een ontwerp van
Henk Hietbrink aan de Van der Capellenlaan een stijlvolle sokkel, compleet met
OMB 2014-2/5
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onder het beton flessenpost voor het nageslacht. De onthulling van het kunstwerk van Wim Jonkers op zijn nieuwe plek vond plaats op 11 april 2014 en werd
gecombineerd met de opening van de tentoonstelling over het werk van Wim
Jonkers in het Tramstation.

Onthulling kunstwerk

Foto:Willem de Rode

Van de redactie
Rectificatie
In het vorige Markenboek (2014-1) zijn in het artikel over Philippus Dommerholt
van Ap ten Have enkele namen en gegevens door onachtzaamheid van de
redactie niet correct weergegeven. Op bladzijde 21 en 22 moet de naam Essink
telkens gelezen worden als Rensink, de naam Berend Jan Laamers moet Berend
Jan Lammers zijn. Lammers komt uit Warnsveld en niet uit Barneveld.Verder liet
Gerrit Jan Johannes Rensink en niet Johannes Rensink een nieuw molenaarshuis
bouwen. Op bladzijde 24 moet Jenneken Lansink niet Lansink heten, maar
Wassink. Op bladzijde 25 staat Johanna Wilhelmina Hoekema: zij heet echter
Johanna Wilhelmina Hekkelman en zij is overleden op 11 juni 1882 en niet in
1937. Op bladzijde 27 wordt gesproken over de door Manus Elibertus
OMB 2014-2/6
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Dommerholt voorgenomen bouw van de molen in de Eesterhoek. Manus
Elibertus Dommerholt had een zoon Antonie (geboren 23 september 1884 en
overleden 10 juli 1922, timmerman van beroep), slaagde er niet in de bouw van
de molen te voltooien en verkocht het huis en de molen aan Derk Johan
Peerebolte, die de molen heeft afgebouwd.
Dit Markenboek
In dit nummer lezen we over Belgische vluchtelingen die gedurende de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) in de gemeente Gorssel werden opgenomen. De
vluchtelingen vonden onder meer onderdak in het P.W. Jansen Ziekenhuis en
Café Ovink (thans de Hoofdige Boer) in Almen.
We kijken nog even verder rond in het verleden van Almen. Roelof Boschloo
vertelt over zijn jeugdjaren in dat dorp, vooral over zijn herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog.
Nu het oude gemeentehuis in Gorssel onderdeel wordt van een nieuw gebouwd
museum, is het goed stil te staan bij het honderdjarig bestaan van het gebouw.
Immers, het gemeentehuis werd in 1914 in gebruik genomen. Het oorspronkelijke gedeelte is inmiddels ontdaan van alle aanbouwsels en is (bijna) weer in
oude glorie te zien. Het Deventer Dagblad liet de lezers in januari 1914 meegenieten met een rondleiding na de opening. De verslaggever was onder de indruk.
We namen het verhaal in oude spelling integraal over. Leest u mee?
In het begin van de negentiende eeuw werd van hogerhand besloten, dat aan
het bestaan van de marke als bestuursvorm een einde moest komen, ten gunste
van de tijdens de Franse overheersing geïntroduceerde ‘maires’ oftewel gemeentes.
Dat de opheffing niet zonder slag of stoot ging, leest u in het verhaal van Ina
Braakman over de verdeling van de marke van Harfsen.
En wist u dat er tussen 1889 en 1919 een paardentram reed tussen Eefde en
Zutphen? In een oud nummer van de Gids lezen we dat het laatste overblijfsel
(een remise) in 1970 werd afgebroken.
Een nalatenschap kan verrassende historische documenten opleveren. Het
notulenboek van de Coöperatieve Aankoop Vereniging Gorssel biedt een inkijkje
in de democratische processen in de jaren dertig van de twintigste eeuw rond
de molen in Epse.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 21 juni 2014 bij
de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).

OMB 2014-2/7
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EXCURSIES IN 2014
Henk Bruil
De excursiecommissie kondigt het volgende zomerprogramma aan.
Midzomer avondwandeling dinsdag 15 juli 2014
Deze keer zoeken we de noordelijke gemeentegrens op: we maken onder leiding
van een gids van Natuurmonumenten een wandeling bij huize Dorth. Hij zal ons
vertellen over de geschiedenis van dit oorspronkelijk veertiende-eeuwse huis,
dat na sterk verval in de achttiende en negentiende eeuw in 1928 zijn huidige
aanzicht kreeg; voorts verhaalt hij over de natuur die we tijdens onze wandeling
bekijken. De wandeling duurt circa anderhalf uur.
We vertrekken om 19.30 uur van de parkeerplaats bij de grote schuur aan de
Kasteelweg. De maximale groepsgrootte is 25 personen, de kosten zijn € 3 p.p.,
ter plaatse te voldoen bij de penningmeester.
Het is beslist noodzakelijk dat u zich van tevoren bij ons opgeeft, graag voor
zaterdag 12 juli.
Op deze avond zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 06 49944172.
Middagexcursie zaterdag 9 augustus 2014
We brengen deze middag een bezoek aan het, enkele jaren geleden geopende,
Informatiecentrum bij de Canadese Begraafplaats op de Holterberg. Een gids zal
ons rondleiden in het centrum en aansluitend over de begraafplaats. De duur
van de totale rondleiding is circa 75 minuten, maar u kunt uiteraard na afloop
ook op eigen gelegenheid nog rondkijken.
De prijs is enigszins afhankelijk van het aantal deelnemers, maar zal € 3 à € 4
bedragen, ter plaatse bij de penningmeester te voldoen.
Het Informatiecentrum bereikt u door de groene borden ‘Canadese Begraafplaats’ te volgen. We worden om 14.00 uur daar verwacht.
Ook voor deze excursie is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt,
graag voor zaterdag 2 augustus.
Op deze middag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 06 49944172.
Dagexcursie dinsdag 9 september 2014
U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren, het reisdoel zijn we op het
moment van dit schrijven aan het invullen. Het complete programma kunt u
lezen in Ons Markenboek van augustus, maar misschien zegt u wel: wij gaan
OMB 2014-2/8

Ons Markenboek_mei 2014 32 pag._Opmaak 1 02-05-14 13:31 Pagina 11

sowieso mee! In dat geval is opgave natuurlijk mogelijk. We proberen er weer
een aantrekkelijke reis van te maken.
Leden van de excursiecommissie
Willy Holtslag-Harkink, tel. 0575 432058, Henk Pelgrum, tel. 0575 431781 en
Henk Bruil, tel. 0575 491822.
BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN GORSSEL
GEDURENDE DE EERSTE WERELDOORLOG
Jan Brummelman
In de serie ‘Verhalen rond de Almense kerk’ in het maandelijks
verschijnend kerkblad van de Protestantse Gemeente Almen vertelt
Jan Brummelman in de aflevering van maart 2014 over Belgische
vluchtelingen in Almen in de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918).
Met toestemming van Jan Brummelman laten we het artikel hieronder
volgen.
Vluchtelingen
In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Nederland bleef door zijn neutraliteit buiten deze oorlog, maar kreeg wel met
de gevolgen te maken, ook onder andere door het opnemen van vluchtelingen.
In september 1914 richtte de rijksoverheid 'De Centrale Commissie tot behartiging van de belangen der naar Nederland uitgeweken vluchtelingen' op die als
taak kreeg de hulpverlening te regelen en coördinerend op te treden voor de
vele plaatselijke comités.
Ook de gemeente Gorssel kreeg het verzoek vanuit Den Haag om opname en
onderdak te bieden aan een honderdtal vluchtelingen uit België.
Na overleg met de gemeente werd besloten deze vluchtelingen onder te brengen in het nog maar net voltooide P.W. Janssen Ziekenhuis en bij Café Ovink.
Op 12 oktober 1914 kwamen er op het station in Laren honderd personen met
de trein aan. Zeven van hen gingen naar Café Ovink en de overige 93 vonden
onderdak in het P.W. Janssen Ziekenhuis.
P.W. Janssen Ziekenhuis
Natuurlijk was de bevolking in de gemeente ook bij dit gebeuren betrokken.
Er werd een collecte gehouden en er werden dekens en kleding ingezameld.
OMB 2014-2/9
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Mevrouw Hietkamp-Brummelman,
destijds nog ongehuwd en woonachtig dicht bij het P. W. Janssen Ziekenhuis en zelf werkzaam als hulp
van de architect en wat later als
kookster, wist zich nog goed te herinneren dat er in de garage in grote
fornuispotten eten voor de vluchtelingen werd gekookt.Wat de kosten
waren voor het verblijf op het P.W.
Janssen blijkt nog uit een nota, on- P.W. Janssen Ziekenhuis
Foto: eigen archief
dertekend door directeur dr. P.L.
van der Harst en gericht aan de ‘Burgemeester der Gem. Gorssel’ te Eefde.
De nota, gedateerd 11 december 1914 vermeldde:
10 dagen
13 personen
130 x f. 0.30 = f 39,00
1 dag
12
12 x f. 0,30 = f 3,60
Samen
f 42,60
Samenstelling en herkomst van de groep
De groep vluchtelingen bestond voornamelijk uit gezinnen, hoewel er toch ook
nog een behoorlijk aantal ongehuwde mensen en enkele wezen was. Hun leeftijden varieerden van 1 tot 55 jaar, terwijl de oudste persoon een dame van 74
jaar was. Er waren veel kinderen en jonge mensen. Het aantal vrouwen en
meisjes had de overhand, namelijk 53 vrouwen en 37 mannen. Ze waren allen
rooms-katholiek. Ze kwamen uit Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Martsel,
Vettenhacken en Schilde.
Het waren voornamelijk ambachtslieden zoals schoenmaker, kleermaker,
metselaar, mandenmaker, meubelmaker, stukadoor, gasfitter enz. Er waren ook
enkele fabrieksarbeiders en landbouwers.
Godsdienstoefeningen
Op 25 oktober 1914 werd er ten behoeve van hun godsdienstoefeningen op het
P.W. Janssen een kapel voor hen ingericht. Pastoor Overveld van ‘t Joppe
verzorgde een paar keer in de week de diensten in deze kapel. Aanvankelijk kreeg
de pastoor hulp van de paters Franciscanen van de Kranenburg te Vorden.
De Belgen waren geen enthousiaste kerkbezoekers. Al spoedig was door vertrek
het aantal zo geslonken dat de pastoor niet meer naar Almen kwam, maar de
vluchtelingen maar naar ‘t Joppe moesten komen. De eerste keer waren daar
dertien personen per week, wat later kwamen slechts zeven personen.
OMB 2014-2/10
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Registratie
Natuurlijk werden de vluchtelingen ook geregistreerd in de burgerlijke stand
van de gemeente. De gegevens van de vluchtelingen waren opgeslagen in een
kaartsysteem waarin/waarop vermeld was over welke persoon het ging.
Daartoe was er in Den Haag een Vereniging van Nederlandse Urgentieraden
(opgericht voor eventuele binnenlandse oorlogsnood), gevestigd aan de Groot
Hertoginnelaan 12. De afdeling Inlichtingendienst van deze vereniging onderhield
contacten en berichtgeving met de gemeenten, dus ook met de gemeente Gorssel.
Iedere vluchteling had een kaart met een nummer waarop de bijzonderheden
van die persoon, zoals tot welke groep houder van deze kaart behoorde, en in
welke relatie hij of zij met familieleden hier in Nederland stond en waar deze
mensen waren ondergebracht Ook de gemeente Gorssel had haar eigen kaarten
met het gemeentewapen. Enkele kaarten zijn bewaard gebleven.
Correspondentie
Er is correspondentie bewaard gebleven van zowel de directeur van het P.W.
Janssen Ziekenhuis als van de vluchtelingen zelf, gericht aan de burgemeester.
(Burgemeester van Gorssel was destijds H. van der Borch van Verwolde en
gemeentesecretaris was Joh. de Graaf.)
Zo is er een briefje uit Canton De Conde, gelegen in het Arrondissement de
Valenciennes, Frankrijk. Inhoud: Mevrouw Eleonore Georiyes verzoekt de Burgemeester om inlichtingen betreffende haar zoon Robin, die zoek is, gedateerd januari
1919. Ze krijgt het antwoord dat haar zoon weer naar Frankrijk is vertrokken.
Verder is er een brief van het Consulat General De France te Rotterdam aan de
Burgemeester, gedateerd 4 februari 1919, met een vraag naar de verblijfplaats van
Leon Marchand. Het antwoord dat hij is vertrokken met andere vluchtelingen.
Burgemeester Walwijk uit Doesburg schrijft in een brief aan de Burgemeester van
Gorssel dat een zekere mevrouw Choquet-Moutier haar 14-jarig dochtertje,
Marcelle Choquet zoekt. Het meisje is zoekgeraakt op reis van België naar Holland.
Hij verzoekt om inlichtingen (misschien in Gorssel?).Verder zijn er twee briefkaarten, gedateerd 25 november en 29 november 1918, uit Meerssen in Limburg.
De eerste betreft een verzoek omtrent Marg. Dumont, mevrouw Fontaine en
haar twee kinderen.
De antwoordkaart meldt dat de familie Fontaine naar Rotterdam is vertrokken
voor repatriëring.
Zo is er ook nog een brief van de Urgentieraad tot opsporing van bagage.
Uit het bovenstaande blijkt, nu honderd jaar geleden, dat ook de Eerste Wereldoorlog veel leed meebracht. Hoewel Nederland neutraal was, kreeg ons land
wel met de gevolgen van deze oorlog te maken.
OMB 2014-2/11
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PERIKELEN BIJ DE OPHEFFING VAN DE MARKE VAN HARFSEN
Ina Braakman
In het begin van de negentiende eeuw werd van hogerhand besloten,
dat aan het bestaan van de marke als bestuursvorm een einde moest
komen, ten gunste van de tijdens de Franse overheersing geïntroduceerde ‘maires’ oftewel gemeentes. Dat ging niet zonder slag of stoot;
de verdeling van de marke van Harfsen rond 1825 ging dan ook met
de nodige perikelen gepaard.
De marke kon niet zomaar ineens ophouden te bestaan, want zij was verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen, bruggen en waterlopen. Bovendien
beheerde de marke vele hectaren woeste en cultuurgrond, katersteden en
plaatsjes die het gezamenlijk bezit van de geërfden ofwel gewaarden vormden.
Het onderhoud van de wegen, etc. werd aan de gemeente overgedragen. Deze
overgang was een geleidelijke, want in de eerste jaren na de overdracht werd
nog veel van het onderhoud door de marke verricht, omdat de gemeente er
nog niet voldoende op was ingesteld.

Markekaart Harfsen uit 1810
OMB 2014-2/12
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Verdeling
Een rechtvaardige verdeling van de gezamenlijke gronden was bepaald geen
sinecure. Bij markeresolutie van 29 juli 1824 wordt een commissie ter verdeling
van de marke van Harfsen ingesteld. Deze commissie richt zich in een brief tot
de koning en meldt daarin o.a. “dat sedert de laatste tien jaren door onderscheidene ingezetenen meer dan honderdvijftig bunder van de woeste gronden
afgezonderd en in cultuur gebracht is. En dat de commissie zich thans onledig
houdt om de marke te verdelen, zodanig dat in de loop van het jaar aan elk van
de erfgenamen omstreeks 15 bunder heidegrond in eigendom en tot bebouwing
zullen worden overgedragen, gelijk in het vervolg nog meer gronden zullen
worden overgedragen.” De commissie laat de koning weten dat “het nogthans
eene door de ondervinding gestaafde waarheid is dat tot ontginning van woeste
gronden groote kosten worden vereischt, zoodanig dat die lasten dikwerf niet
kunnen opwegen tegen de geringe voordelen, welke in de eerste jaren van nieuw
ontgonnen veldgronden kunnen worden getrokken. Het is bovendien des te
zwaarder door de kwijnende toestand van de landbouw en de buitengewoon
lage prijzen van de landbouwproducten. De prijs van de landgoederen is als
gevolg daarvan gedaald en belasting betalen over de nieuw gewonnen gronden
zou velen weerhouden grond aan te kopen.” Daarom vragen de markegenoten
namens de commissie vermindering van de grondbelasting en zij hopen dat de
koning hierin gunstig zal beslissen.
Tevens hebben de gezamenlijke erfgenamen besloten “in rechten geheel
onverplicht de Hoentjes-, Bieler- en Koekoeksmarschen en een gedeelte van het
Emsbroek af te staan aan de ongereghtigde bewoners van de buurschap
Harfsen”, waarop deze hun vee kunnen weiden. Ook zullen er enige veldgronden
aan de ‘ongereghtigden’ worden gegeven.
De gewaarden betalen jaarlijks in de verponding zo’n 150 gulden, dat is blijkbaar
meer dan er elders wordt betaald en aangezien ze nu ook nog, geheel
onverplicht, aan hun mede-ingezetenen opofferingen hebben gedaan is het voor
hen onmogelijk deze som te blijven betalen. Ze vragen dan ook “vrijdom van
verponding of andere grondlasten voor een periode van dertig jaar van alle
gronden behorende tot de marke van Harfsen welke sinds 10 jaren zijn of nader
zullen worden ontgonnen.”
De commissie besluit de brief door de hoop uit te spreken dat de koning op
een wijze zal beslissen die in het belang is van de landbouw in het algemeen en
die van de Erfgenamen van de Buurschap Harfsen in het bijzonder.
Protest van ongewaarden
Zoals gezegd, de verdeling was niet simpel, want een aantal ongewaarden in de
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marke van Harfsen was het absoluut niet eens met de wijze waarop de gewaarden
en de door hun bevoegde commissie de zaken regelden. Op 15 augustus 1824
richten zij een brief aan de gouverneur van de provincie Gelderland en daarin
melden zij dat bij de verdeling van de markegronden de belangen van de ongewaarden uit het oog zijn verloren. “Zij zijn ook sinds onheugelijke tijd in het bezit
geweest en hebben gebruik gemaakt van alle gronden die in het bezit van de
marke zijn. Bovendien betalen ze ook jaarlijks belasting op elk beest dat ze houden
en op elke bunder grond. Het verschil met de gewaarden is alleen dat zij geen
stem hebben in het bestuur van die landen.” Ze vinden dat ook zij geraadpleegd
moeten worden, omdat volgens hen “uitsluiting daarvan beroving van eigendom
betekent.” Huns inziens is “er tevens voor 50 jaar door markerigter Brac al een
precedent voor gelijke behandeling van gewaarden en ongewaarden geschapen,
door aan beide groepen penningen uit de baten van de markt uit te betalen.”
Jan Willem Aalderink, eigenaar van een gewaard erf in de marke van Harfsen,
steunt de mening van de protesterende ongewaarden en heeft zich in een rekwest
tot de koning gewend. Dit heeft tot gevolg gehad dat Gedeputeerde Staten een
commissie heeft ingesteld, die de partijen tot een vergelijk moet brengen. Deze
commissie is volgens de ongewaarden “het werken onmogelijk gemaakt, waardoor
de ongewaarden hun voorstel niet hebben kunnen inbrengen.” De ongewaarden
delen mede dat zij niet het geld hebben om bij de rechter hun gelijk te halen,
daarom wenden zij zich tot de Gouverneur in de hoop dat hij gunstig zal beslissen
om zo het onrecht dat de mindervermogenden wordt aangedaan af te wenden.
Opbranden
De gewaarden gaan onverstoorbaar door de zaak op hun manier te regelen.
Op 1 mei en 8 mei 1825 wordt het reglement gepubliceerd dat geldt voor de
ongewaarden voor het weiden, en het aantal stuks vee dat ze mogen weiden op
de Koekoeks-, Hoentjes-, Bielermarschen, en een gedeelte van het Emsbroek.
Deze weidegebieden voor de ongewaarden worden d.m.v. sloten afgebakend en
het is de gewaarden niet toegestaan hierop hun vee te weiden. Vóór de ongewaarden hun vee op de marsch mogen drijven moeten ze hun koebeest laten
opbranden (brandmerken) en 50 cents of 10 stuivers betalen per stuks vee.
Dit schiet een aantal ongewaarden in het verkeerde keelgat. Hadden ze in het
verleden vrijelijk hun vee kunnen weiden, net zoals de gewaarden, nu moesten
ze ervoor betalen. Een aantal van hen jaagt zijn vee voor de opbranding op de
marsch. De markerichter en gecommitteerden gaan naar Harfsen om de
ongewaarden in overtreding te beboeten en hun vee op te branden. Maar de
ongewaarden geven aan niet van zins te zijn de boete betalen en hun vee te laten
opbranden. En speciaal Peter Weultjens, schoenmaker en landbouwer, die inmidOMB 2014-2/14
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dels ook zelf in een brief zijn beklag bij de koning heeft gedaan, heeft in het bijzijn
van gecommitteerde J.A. van der Meulen de sloten of graven van de Hoentjesmarsch ingeworpen.
Maatregelen
Ook de dag na de opbranding gaan de tegenstribbelaars door met weiden van
onopgebrand vee. Op basis van het reglement moeten dan ernstiger maatregelen
genomen worden.
Na overleg met de procureur mr. H.J. Thooft wordt de veldwachter van Gorssel
en Almen door de markerichter en gecommitteerden “geauthoriseerd om zich
op de 16e mei 1825 naar de Hoentjes- en Koekoeksmarsch te begeven om daar
alle beesten in bewaring te nemen die daar zonder toezicht en onopgebrand
gevonden worden.” Als gevolg hiervan worden twaalf beesten in beslag genomen.
Elf eigenaren melden zich en verklaren zich bereid de kosten te betalen en de
schade te vergoeden, er wordt een transactie met hen afgesloten en ze betalen
f 21.Vervolgens laten ze hun beesten opbranden en is beweiding toegestaan. Het
twaalfde beest, dat van Peter Weultjens, wordt door hem niet binnen acht dagen
opgeëist. Markerichter en gecommitteerden hadden vervolgens het recht “om
het koebeest op 30 mei 1825 in het openbaar op de naastbijgelegen markt, in
Zutphen door een deurwaarder te doen verkopen.” Het beest brengt f 23 op.
Peter Weultjens krijgt door de marke een rekening gepresenteerd van f 23,13,
dat zijn de kosten veroorzaakt door de schutting, verkoop, gerechtelijke kosten,
loon voor procureur en veldwachter en de schade die hij heeft veroorzaakt
door het ‘inlijken’ van de sloot van de Hoentjesmarsch.
Verantwoording
Op 14 juli 1825 sturen de gezamenlijke geërfden van de marke van Harfsen een
brief aan de heer staatsraad Hoofdschout van Lochem. In deze brief geven zij
uitleg van hun werkwijze bij de verdeling van de marke en in het bijzonder de
toedeling aan de ongewaarden met het daarbij behorende reglement.Tevens geven
ze een verslag over de toedracht van de situatie rond Peter Weultjens en motiveren ze waarom volgens hen Peter Weultjens’ rekwest aan de koning niet terecht
is en waarom ook de andere ongewaarden geen rechten kunnen doen gelden.
Bij de ingekomen stukken is geen brief te vinden, waaruit blijkt wie er in het
gelijk is gesteld. Het is waarschijnlijk dat de geërfden hun gelijk hebben gekregen.
Peter Weultjens was zijn koe kwijt en moest nog f 0,13 toegeven. En dat was
dan nog exclusief de vertering van de veldwachter bij de Laatste Stuiver, deze
ging daar even aan toen hij met het koebeest van Peter Weultjens op weg was
naar de markt in Zutphen.
OMB 2014-2/15
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UIT DE GIDS VAN 9 JULI 1970
Remise in Eefde opgeruimd
Laatste herinnering aan Gorsselse Paardetramwegmaatschappij verdwenen
Eefde. De laatste tastbare herinnering van de N.V. Gorsselse Paardetramwegmaatschappij, die van 1889 tot 1919 bestond, is verdwenen. De remise op de
hoek van de Dr. van der Hoevenlaan en de Rustoordlaan in Eefde is verdwenen.
Jammer, zeggen vooral de oudere Eefdenaren, die zich het trammetje tussen het
Tolhuis in Eefde en de Wijnhuistoren in Zutphen nog kunnen herinneren, omdat
ze vroeger wel eens meereden of conducteur Albert Klein Nagelvoort de pet
van het hoofd gooiden.
Vóór de N.V. Gorsselse Paardetramwegmaatschappij werd opgericht reed er
een paardenomnibus tussen Zutphen en Eefde. Daar hadden de hotels Rustoord
en De Laatste Stuiver in Eefde veel plezier van.Want hun gasten plachten dikwijls
uit te gaan in Zutphen en de omnibus stopte voor het hotel.
Maar de paardetram sloeg de omnibus met stukken. Die reed veel comfortabeler.
De rit duurde maar twintig minuten. En het avontuur kostte maar een dubbeltje.
De Zutphenaren maakten er gebruik van als ze naar de Eefdese bossen wilden, de
Eefdenaren stuurden hun kinderen met de tram naar de scholen in Zutphen of
gingen er zelf inkopen doen. En de Eefdese hoteleigenaren die een halte voor de
deur hadden, konden de tram als een speciale service aan hun gasten presenteren.
Op 2 september 1889 begon de paardetram te rijden, met een open en een
gesloten rijtuig. De eerste rit werd met veel gewichtige poespas omlijst. De
Zutphense en Gorsselse notabelen hadden hun beste pak aan en de hoge ‘zijen’
op. De dienstregeling zou pas op 9 september beginnen. Maar het publiek wilde
anders.
Men wilde meteen al rijden. Daarom ging de dienstregeling al meteen maar op
2 september in.
Aanvankelijk was het eindpunt in Eefde het Tolhuis en in Zutphen de Mosmarkt
tegenover de Halterstraat.
Maar de Zutphenaren uit de oude binnenstad vonden het lopen naar de Nieuwstad te ver en trokken de lijn via de Turfstraat en Korte Hofstraat door tot de
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Wijnhuistoren. In Eefde daarentegen werd de lijn ingekort tot de remise op de
hoek van de Rustoordlaan. Drie kilometer lang was het traject van de paardetram. Dat lijkt nu niets bijzonders meer. Maar de Zutphenaren aan het traject
maakten handig gebruik van de tram. Ze lieten conducteur Klein Nagelvoort
allerlei boodschappen meebrengen.
Elke keer als Albert Klein Nagelvoort moest uitstappen om een bestelling af te
leveren, moest koetsier Jansen de tram even laten stoppen. Maar niemand
maakte zich daar druk om. Per slot van rekening kostte het ritje maar een
dubbeltje en daar kon je ook toen al nauwelijks meer voor gaan lopen. Van de
Kastanjelaan (de huidige Weg naar Laren) tot de Wijnhuistoren hoefde men
slechts een stuiver te betalen.

Paardetramlijnen vanuit Zutphen
Uit: De Paardetrams in Zutphen, Eefde en Warnsveld (Klomp, 1984)
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Per dag waren er tien ritten. Op warme zomerdagen als het heel erg druk was,
werd zelfs een halfuurdienst ingesteld. ‘s Zomers reed men met open rijtuigen,
‘s winters met gesloten wagens. Het trammetje reed zo goed, dat het wagenpark
binnen enkele jaren al tot vier wagens kon worden uitgebreid.
Maar in de Eerste Wereldoorlog ging het bergafwaarts. Er was nauwelijks meer
voer te krijgen voor de paarden en de exploitatiekosten stegen met sprongen.
Directeur Evekink maakte zich er niet al te druk om. In 1919 waarde het gerucht
door Zutphen en Gorssel dat het faillissement van de N.V. voor de deur stond.
Onder leiding van Dr. van der Hoeven pleitten de Eefdenaren voor het voortbestaan van de lijn. Het gemeentebestuur van Gorssel ging praten met dat van
Zutphen. De Zutphense autoriteiten lieten de Gorsselsen echter in de kou staan,
omdat ze veel meer zagen in een autobus.
Op 24 september 1919 werd in hotel De Laatste Stuiver een aandeelhoudersvergadering belegd. De wil om het lijntje te behouden was bij de Eefdenaren
gebleven. Maar op weg naar de vergaderzaal reed het trammetje met zijn eigenaren uit de rails. De vergadering kwam niet tot een besluit. Op 9 oktober 1919
diende notaris Schaafsma in een nieuwe aandeelhoudersvergadering een plan in
tot modernisering van het materieel. Dat zou tienduizend gulden kosten,
waarvan Gorssel en Zutphen duizend gulden zouden moeten bijdragen.
De gemeente Zutphen weigerde. Dat betekende het einde van de tramweg. Op
15 november 1919 stonden koetsier Jansen, conducteur Klein Nagelvoort,
directeur Evekink en het overige personeel op de keien.
Er kwam een autobus op de weg van AMOVAM, met een bitter slechte dienstregeling en heel slecht materiaal.
De AMOVAM hield het ook niet lang uit.
De dag na de verdwijning van de busmaatschappij kwam de heer B.H.J. Bruil uit
Eefde met een eigen onderneming op de weg onder de naam Zutphen-EefdeGorssel-Omnibusdienst. Dit bedrijf werd later overgenomen door de Gelderse
Tramwegmaatschappij.
MIJN JEUGD IN ALMEN
Roelof Boschloo
In de serie ‘Verhalen rond de Almense kerk’ in het maandelijks
verschijnend kerkblad van de Protestantse Gemeente Almen vertelt
Roelof Boschloo in de aflevering van april 2014 enkele verhalen (met
oorlogsherinneringen) uit zijn jeugd.Veel Almense namen passerende
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revue. Met toestemming van Roelof Boschloo laten we het artikel
hieronder volgen.
Voetpad
Er heeft een voetpad gelopen vanuit - laten we zeggen - het huis van Groenouwe,
nu Tonny Regelink, via Lenderink en de Baankreis, door de Blauwedijk naar
Almen. Door de aanleg van het Twente-Rijnkanaal is dat pad verdwenen. Naderhand is de naam Twente-Rijnkanaal vervangen door Twentekanaal.
Vanaf Kolkman, nu het domicilie van Richard den Uil en Maaike Stoelinga, kwam je
langs het huis van Tragter. Dit huis stond bij de aanleg van het Twentekanaal in de
weg en is afgebroken. De familie Tragter is toen verhuisd naar Almen en woonde
in het huis bij het huidige voetbalveld. Nu wonen daar Henk en Diny Boschloo.
We lopen nu in de richting van Lenderink, en slaan dan voor het huis rechtsaf,
in de richting van het Baankreisbos, en kruisen in het bos het Dokterslaantje
(zie het boek Almen ten voeten uit, blz. 203). Na ongeveer 300 m. zien we de
voorkant van de Baankreis.We lopen rechtdoor en zien dan in de wei een viertal
Amerikaanse eiken, die in de jaren '60 bevorderd zijn tot brandhout. We lopen
rechtdoor tot aan het bouwland en weer verder langs de akker, totdat je bij een
hek komt en rechtsaf slaat in noordelijke richting. Dan kom je bij het huis van
Hans en Alice Tichelman, een dubbele woning.
Toen ik (RB) jong was, woonde daar de familie Kruissink, timmerman. Die familie
is in 1937 naar Almen verhuisd. Later is daar aan de ene kant Jan Tichelman
komen wonen met zijn vrouw ‘tante Betje’, de grootouders van Hans. Aan de
zuidkant woonde toen de familie van Anton Nijenhuis.
We komen nu op de toegangsweg naar de Blauwedijk en gaan de Blauwedijk in.
Die volgen we tot aan de Dorpsstraat bij de Hoofdige Boer, vroeger Hotel
Ovink. In mijn jonge jaren stond er vanaf Klein Baltink nog geen enkel huis aan
de Blauwedijk.Toen was de Blauwedijk een prachtig stuk natuur om te wandelen
en er zullen veel jonge paren gebruik van hebben gemaakt.
Blauwedijk
De Blauwedijk speelt ook een rol in het volgende verhaal. In het najaar van 1944
stuurde onze moeder, Harmke Boschloo-Ruiterkamp, mijn zus Bertha en mij
naar Pardijs in Almen om een nieuwe schuimspaan te kopen. De oude zal wel
afgedankt zijn geweest. We kwamen de winkel binnen en werden geholpen door
Gerda Pardijs, de vrouw van Bart. Bertha zei dat ze graag een ‘schumeleppel’
wilde hebben. Gerda verstond haar niet zo goed, en vroeg of ze een schemerlamp bedoelde. Het misverstand duurde gelukkig niet lang en we liepen met de
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schumeleppel welgemoed naar huis terug. Het voorval heeft veel hilariteit
veroorzaakt en is bij ons op de Baankreis nooit vergeten.
Oorlog
We liepen terug door de Blauwedijk en kwamen weer door ons weiland, toen
we uit het zuiden vier Spitfirejachtvliegtuigen zagen aankomen. We hebben hard
gelopen om op tijd thuis te zijn en dat was ook wel nodig, want het was de
eerste maal dat de schepen die in de zwaaikom in het Twentekanaal lagen,
werden beschoten. Dat is in de daarop volgende maanden nog geregeld gebeurd,
het was wat men noemt schering en inslag.
We hadden in die dagen twee schippersechtparen op de Baankreis, die
respectievelijk in de kalverstal en in de pinkenstal woonden. Verder hebben bij
ons de twee meisjes van Koning en hun vader en moeder gewoond.Vader Koning
was directeur van de coöperatie. Soms waren er ook onderduikers, ik denk
onder anderen Johan Koeslag uit Laren en Wim van Schooten uit Almelo. Ab de
Neeling, de zoon van de notaris in Eefde, was er ook enkele dagen.
Bevrijding
25 maart 1945 was een dag met veel rumoer. Er waren veel jachtvliegtuigen in
de lucht en het was behoorlijk gevaarlijk. Met behulp van de mensen die op de
Baankreis woonden, hadden we bij de beukeboom een redelijk degelijke schuilkelder gegraven. We hebben de hele tijd daar bij die schuilkelder doorgebracht.
Dat was een week voor de bevrijding op 2 april.
Op de zaterdag daarna, zo herinner ik me nog, vlogen er na de middag zo rond
drie uur heel veel Amerikaanse bommenwerpers. Naderhand hoorde je veel
gedreun van ontploffingen. Ze moeten op weg naar Emmerik geweest zijn.
Op 1 april, Eerste Paasdag 1945 ben ik met mijn moeder lopend door de
Blauwedijk naar de kerk gegaan. Mijn vader moest op het huis passen, letterlijk,
want er was gewaarschuwd voor rondzwervende jonge Duitse soldaten die op
de vlucht waren. Ook de dochters, Dirkje, Bertha en Henny, waren thuisgebleven.
Overigens zijn we toen niet meer kwijtgeraakt dan een hamer en een nijptang
uit de oude schuur.
In die kerkdienst was de voorganger ds. Hartjes, een emeritus uit Vlissingen, die
tijdelijk logeerde bij Te Winkel. Ik weet nog dat ik onder de indruk was van de
tekst van de preek. Die ging over de steen, die weggerold was. Naderhand zijn
we ook weer door de Blauwedijk teruggelopen, uit veiligheidsoverwegingen.
's Avonds ben ik nog wezen wandelen met mijn grote zussen Dirkje en Bertha,
en Marie Koning. Zij vertelden dat ze hadden gehoord dat de ‘Engelsen’ al in
Vorden zouden zijn. En dat bleek de volgende morgen, 2 april, waar te zijn.
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Schuilkelder
Die 2e april om half acht - we hadden de morgenpap op - ging ik naar de
varkensschuur om mijn konijnen te voeren. Toen zag ik door de stalraampjes
lichtspoormunitie vliegen, in de buurt van de Bakkersteeg. We zijn al vrij snel
naar de schuilkelder gegaan en hebben daar bijna de hele dag doorgebracht.
's Morgens hoorden we de ontploffingen waarmee de Ehzerbrug en de
Almensebrug werden opgeblazen.
De schuilkelder was gemaakt met de luiken van schepen, afgedekt met heel veel
grond. We hebben de eerste nacht toen in die schuilkelder doorgebracht. In de
loop van de tweede avond zijn we toch naar huis gegaan dacht ik. Toen we
's avonds om een uur of tien vanuit de schuilkelder naar huis liepen, was de lucht
helemaal verlicht, zowat als klaarlichte dag, door alle zoeklichten van de
Canadezen. Wij sliepen toen in de ‘kleine keuken’ op de grond, en de Canadese
soldaten, die boven een uitkijkpost hadden, moesten steeds over ons heen
stappen.
Duitser begraven
De dag daarna ging ik op de fiets naar Almen, uit nieuwsgierigheid. Je moest wel
oppassen dat je niet overreden werd. Heel vreemd, al die voertuigen die langs
je heen kwamen: tanks en vooral jeeps. Maar ik ben toch vrij snel weer teruggegaan, en dat was misschien ook wel goed. Even later, toen we koffie dronken,
kwam de elektrische leiding buiten (waar toch meestal geen stroom op stond)
naar beneden vallen, omdat even voorbij de beukeboom er kennelijk een Duitse
granaat vanuit het Harfsense was ingeslagen.
Toen ik eerder die dag langs de Spitholterbrug kwam, lag daar een dode Duitser,
waar nu het huis staat van Gerrit en Gerard. Later heeft mijn vader met enkele
andere mensen uit Almen deze Duitser begraven. Daar was ook ds. Hartjes bij
aanwezig. Het was wel precair; de Duitser had nog handgranaten in zijn laarzen.
Dat waren handgranaten met een lang houten handvat. Daar moet je toch wel
voorzichtig mee zijn. Ze hebben een ondiepe sleuf gemaakt en met behulp van
een lang touw, de man er heel voorzichtig ingerold.
Ik herinner me een dankdienst voor de bevrijding waar heel veel Almenaren bij
waren. Dat moet begin mei geweest zijn. Zelfs onze buurvrouw uit het
Baankreisbos, mejuffrouw Bakker, was toen in de kerk.
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UIT HET DEVENTER DAGBLAD VAN 14 JANUARI 1914
Het nieuwe Gorselsche gemeentehuis
In 1914, honderd jaar geleden, werd in Gorssel een nieuw gebouwd
gemeentehuis in gebruik genomen. Het heeft tot en met 2012 als
gemeentehuis gefungeerd. In de loop van de afgelopen eeuw was het
oorspronkelijke gebouw al enkele keren uitgebreid. Inmiddels zijn alle
aanbouwsels weer verwijderd en wordt het oorspronkelijke gebouw
geïntegreerd in het nieuw te bouwen Museum voor Modern Realisme.
Hierna volgt een verslag van een zeer enthousiaste verslaggever van
het Deventer Dagblad die al voor de opening in januari 1914 een blik
in het gebouw mocht werpen. We hebben het verslag in oude spelling
integraal overgenomen.

Entreehal gemeentehuis
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“Het nieuwe Gorselsche gemeentehuis”
Gisteren werden we in de gelegenheid gesteld, het nieuwe gemeentehuis van
Gorsel te bezichtigen, dat verrezen is in de kom van het dorp, aan den straatweg
en den grintweg naar het station.
Men herinnert zich, dat er nog al wat actie in de gemeente Gorsel is geweest
aangaande de plaats, waar het nieuwe gebouw verrijzen zou. Het ging eigenlijk
tusschen Eefde en Gorsel. Tot de Raad zijn besluit nam en het door den heer
W. van der Meij ten geschenke aangeboden terrein aanvaardde.
Met bekwamen spoed is men toen aan het werk getogen. En daar staat nu het
mooie gemeentehuis al gereed, als een bewijs van de voortvarendheid van
gemeentebestuur, architect en uitvoerders.
Van buiten gezien, maakt het gebouw een massieven indruk. Het doet eenigszins
denken aan een deftig, oud landhuis, met zijn groote hooge ramen, voorzien van
talrijke kleine ruitjes. De strenge lijnen worden boven den ingang vervriendelijkt
door een balkon, alsmede door het in pleisterwerk aangebrachte gemeentewapen.
Is aldus de eerste indruk goed, aangenaam waren we verrast, toen we
binnenkwamen. Zonder overdreven luxe toch heeft Gorsel een gemeentehuis
gekregen, waarop menige grootere gemeente, menige stad, jaloersch moet zijn.
De zware voordeur geeft toegang tot een portaal met glazen deuren, afgeschoten van een ruime hal. Zijn tegen de wanden van het portaal tegels aangebracht,
de vestibule zelf is omgeven door een fraai bewerkte imitatie eiken lambriseering
en de zoldering met haar zoogenaamde kinderbalkjes maakt er een passend
geheel mede. Alles is in antieken stijl gehouden, die volkomen harmonieert met
de stemmige waardigheid van een gebouw als dit. Een antieke kleptafel met
Hindelooper stoelen en een eiken bank doen het wondermooi in deze omgeving.
Inderdaad zou men zich in een ridderhofstede kunnen wanen.
Om de hal bevinden zich een aantal vertrekken, uit den aard der zaak verschillend van inrichting en aankleeding al naar hun doel, maar alle bij uitstek practisch
gebouwd, ook wat b.v. het overvloedige licht betreft.
Links is dan eerst de burgemeesterskamer, deftig en gezellig tevens, met haar
parketvloer en vriendelijke ruitjesramen. Ook hier vinden we weder de keurige
lambriseering, zooals in de vestibule, alsook de kinderbalkjes aan de zoldering.
Een fraaie kruispoottafel en daarmede overeenkomende stoelen vormen een
antiek meubilair en maken dit vertrek tot een interieur, waarin het Gorsels eersten overheidspersoon wel aangenaam moet zijn, om de dagelijksche bezigheden
te verrichten. Bizonder wordt de aandacht getrokken door een speciaal voor
den burgemeester vervaardigden stoel, waarop in kleuren het wapen van Gorsel
is aangebracht, n.l. een schild van goud, beladen met een wachttoren in azuur.
OMB 2014-2/23

Ons Markenboek_mei 2014 32 pag._Opmaak 1 02-05-14 13:31 Pagina 26

De volgende kamer aan den linkerkant is het kantoor van den gemeenteontvanger, dat, hoezeer practisch en flink ingericht, geen bizondere beschrijving
behoeft, vertellen we slechts, dat een gedeelte is afgezonderd voor het publiek.
Ten aanzien van het aangrenzend vertrek, een wachtkamer voor de politie, zij
ook volstaan met de opmerking, dat op de eischen van practijk en behaaglijkheid
behoorlijk gelet is. Dat de garderobe en W.C.’s zeer zindelijk en hygiënisch
gemaakt zijn, spreekt verder vanzelf.
De rechtervleugel van het gebouw gelijkvloers is benut voor secretarie en
werkkamer van den gemeentesecretaris. In de frissche, lichte secretariezaal is
een flinke ruimte vrijgehouden voor het publiek. In gemakkelijk ingerichte kasten
langs de wanden zijn de tallooze registers, formulieren en andere paperassen
geborgen. Hoewel leek op ‘t gebied van gemeente-administratie, konden we toch
constateeren, met welk een zorg en doorzicht alles is geordend in de vele vakjes,
alle voorzien van bijbehoorende opschriften. Het heeft heel wat zorg gekost,
alvorens de thans ingevoerde, doeltreffende regeling gereed was, maar nu heeft
de secretaris, de heer De Graaff, er ook alle eer van.
De aangrenzende kamer is voor dezen welwillenden hoofdambtenaar der
gemeente Gorsel gereserveerd. De eenvoudige, maar behaaglijke inrichting ook
van dit vertrek zal aan de toch reeds te eerbiedigen werkkracht van den secretaris nog ten goede komen. Een ingemetselde kluis bevat hier de keurig gebonden, in volgorde geschikte registers van den burgerlijken stand met voorafgaande
kerkelijke registers; voorts de registers, van 1825 af, houdende notulen der
vergaderingen van den Raad en het dagelijksch bestuur; brievenboeken; de
ingekomen stukken sinds 1887; de gemeenterekeningen; oude bevolkingsregisters. Hierbij is een systeem gevolgd, door den heer De Graaff zelf ontworpen
en uitgewerkt, een arbeid, waarvoor niet alleen wij, maar naar ons bekend is,
ook deskundigen zeer veel waardeering hebben. Dezelfde orde is waar te nemen
in verschillende kasten, plaats biedende aan de velerlei paperassen, tot het
gemeentelijk beheer behoorende.
Het gemeentehuis is intercommunaal bij de telefoon aangesloten, doch ook de
kamers van burgemeester en secretaris zijn onderling telefonisch verbonden.
Van de vestibule leidt een breede trap van eiken dektreden, bedekt met cocoslooper, naar de bovenverdieping. Zeer decoratief is de overgang van hal tot trap,
versierd met massieve eiken pilasters. De overloop van de trap is weder voorzien
van een parketvloer.
Terloops nog de opmerking, dat op de bovenverdieping zich de conciergewoning
bevinden en een kantoor voor den gemeente-architect openbare werken, om
dan te komen aan de groote Raadszaal die ons van alles wel het meest verbaasde.
We kunnen niet nalaten, dadelijk te verklaren, een tweede zaal, zoo deftig en
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met haast verfijnden smaak gebouwd, in Deventer’s omgeving niet te kennen.
Zonder de balustrade, die het publieke gedeelte van dat van den magistraal
scheidt, zou ze volkomen het karakter van een oude ridderzaal hebben.
De zoldering is getooid met mooie moerbalken, afgewisseld door kinderbalkjes.
Eiken lambriseering strekt langs de stemmig-grijze wanden. Antieke stoelen,
overtrokken met soepel, donkerbruin maroquin, omgeven de volkomen in den
stijl gebleven tafels, gesteld in T-vorm. Voor het college van B. en W. staat een
kostbare kruisbalpoottafel. Op den stoel van den burgemeester is weder het
wapen van Gorsel aangebracht, evenals op dien in zijn particulier vertrek.
Aan het hoofdeinde der zaal ziet men een kunstig gebeeldhouwde schouw,
waarin en relief het gemeentelijk wapen, en versierd met leeuwenkoppen, welk
motief ook is volgehouden bij de zetels der leden van het Dagelijksch Bestuur.
Een antieke haardplaat past in het karakter dezer schouw wondermooi.
Een rijk geornamenteerde, zware koperen lichtkroon, midden in de zaal hangend,
(een geschenk van den burgemeester mr. W.H. baron van der Borch van
Verwolde) voltooit de pracht der zaal, welker karakter in geen enkel opzicht, in
geenerlei onderdeel, is verloochend. Zelfs de voor het publiek bestemde stoelen
zijn in den stijl gehouden.
De wanden worden versierd met portretten van H. M. de Koningin, en daarnevens met foto’s van vroegere burgemeesters van Gorsel, te weten: J.A. de Vuller
(1830-1861), mr. J.A. van Hasselt (1861-1872), mr. A.Ph.R.C. baron van der Borch
van Verwolde (1872-1881; vader van den tegenwoordigen ambtsdrager) en
O. baron van Wassenaer (1881-1911). Bovendien komen er te hangen reproducties van afbeeldingen van vroegere kasteelen, ontdekt door den gemeentesecretaris den heer De Graaff, die - zooals niet onbekend zal zijn - ook als
oudheidsvorscher zich verdienstelijk heeft gemaakt. Bedoelde afbeeldingen
betreffen o.m. het kasteel Dorth, huize Boedelhof, huize Den Dam, de voormalige
Harfsensche Kapel en het Koerhuis.
Ook in dit opzicht blijft dus de stemming der zaal behouden.
We raden ieder, die daartoe in de gelegenheid kan worden gesteld, toch vooral
de kans niet te laten voorbijgaan om het verrassend-mooie interieur van het
nieuwe Gorselsche gemeentehuis te gaan bewonderen. Men zal er zich niet over
berouwen.
Deze beknopte beschrijving moge niet eindigen zonder den bouwmeester, den
gemeentearchitect den heer A.J. Jansen te Eefde, den lof toe te brengen die hem
voor zijn knap werk toekomt.”
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STEMMING OVER DE EPSER MOLEN: ECHTE DEMOCRATIE
Henk Kraaijenbrink
In juni 1991 overleed de moeder van de auteur. In de nalatenschap
vond hij zaken die betrekking hadden op de historie van Gorssel en
hij besloot die aan De Elf Marken af te staan. Behalve foto’s hoorde
daar ook een notulenboek van de Coöperatieve Aankoop Vereniging
Gorssel bij, met interessante inhoud.
Na het overlijden van mijn moeder trof ik (HK) bij het ruimen van het huis
onder meer een heleboel foto’s van ‘buurtbouwsels’ die op de verjaardag van
koningin Wilhelmina gemaakt waren, zoals erepoorten met hei ingestoken. Elke
buurtvereniging (over participatie gesproken dat nu weer een modern woord
is, misschien bij gebrek eraan?) had zo zijn eigen bouwsel gemaakt. Is er ooit
over geschreven in ons Markenboek? In ieder geval staat er in Ons Markenboek
van februari 2010 wel een foto van zo’n bouwsel bij bakkerij Stoelhorst. Misschien zijn er wel meer in het archief te vinden.
Verder vond ik twee grote portretfoto’s van het bestuur van de Coöperatieve
Aankoop Vereniging Gorssel, inclusief de toen pas aangestelde directeur
G.J. Kraaijenbrink Tzn. uit 1931. Maar ook een foto van alle vrouwen van de bestuurders, waarop ook mijn moeder stond. En dan, niet te vergeten het notulenboek van alle jaarvergaderingen vanaf de oprichting van de C.A.V. Gorssel
tot en met 1960.Voordat ik het notulenboek wegbracht, las ik het. Het notulenboek is nu helaas zoekgeraakt. Een mooi verhaal over de Epser molen bleef mij
echter bij.
Epser molen
Van Wijk schrijft over de molen in Epse in Ons Markenboek, 11e jaargang nr. 3,
in het artikel: ’De Coöperatieve Aankoop Vereniging Gorssel van 15 december
1918 tot 1945’. Op 1 mei 1931 wordt op de jaarvergadering mijn vader (G.J. en
niet H. zoals van Wijk schrijft), dan 27 jaar oud, tot directeur benoemd. Op de
agenda van de vergadering stond ook de vraag of de molens in Epse en de Eesterbrink nog in functie zouden moeten blijven. ‘Op de op 3 mei 1932 gehouden
ledenvergadering in De Pessink (nu Chinees restaurant De Rozentuin, HK) stelt
1 Coöperatieve Aankoop Vereniging Gorssel, zo was de officiële naam van wat in de volksmond ‘De Coöperatie’ heette.
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het bestuur voor, de wieken van de molen in Epse eraf te halen. De kosten worden de vereniging te hoog’, aldus van Wijk in zijn artikel. Maar dat gaat niet door.
De leus ‘Bij Epse hoort een molen’ van G.J. Wiltink zorgt voor het behoud.
Daarna komt de vraag naar afbraak vaker aan bod. Baron Van der Feltz en jonkheer De Jong van Schouwenburg nemen het initiatief de molen te behouden
door geld in te zamelen en aan de C.A.V. aan te bieden, aldus Van Wijk.

Epser molen

Foto: eigen archief
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Wat Van Wijk niet vermeldt, is iets over de stemming zelf. Een van de leden van
de coöperatie vindt dat, als het over de Epser molen gaat, alleen de C.A.V. leden
die inwoner van Epse zijn erover mogen beslissen. Deze motie van orde wordt
aangenomen. Voor mij is dat echte democratie.
Verder meen ik me te herinneren dat de Bond Heemschut wel interesse had in
de kap, maar het kan natuurlijk ook de vereniging De Hollandsche Molen geweest zijn, die door Van Wijk genoemd wordt in verband met een mogelijke opknapbeurt. Verkoop van zo’n kap met wieken was door de grote economische
crisis natuurlijk ook interessant. Uiteindelijk besloot men pakweg twee jaar later,
bij dezelfde vraag over behoud, wel tot verkoop over te gaan. Met verkoop van
de kap? Misschien is er nog iemand die via een andere weg van deze geschiedenis
op de hoogte is. Hopelijk wordt dat nog duidelijk. Hoewel ik me de hoofdlijn nog
herinner, ben ik de details na ruim twintig jaar vergeten. Maar het is op zich al interessant dat de discussie over dorpsschoon zeker niet alleen van deze tijd is. Ook
vroeger speelde die, maar het kwam, zoals ook elders, wel van de kant van de notabelen, hoewel in dit geval Wiltink er in eerste instantie ook oog voor had.
En mooi dat alleen Epser coöperatieleden over deze kwestie zeggenschap hadden!

2 Misschien is bij de Bond Heemschut of De Hollandse molen hierover nog iets te achterhalen. Mogelijk is de kap elders gebruikt.
3 En waar is de kap van de molen van de Eesterbrink gebleven?
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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
Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
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
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
Drogisterij Trea, Hoofdstraat 36A
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
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 45 B
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
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
Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43
Zutphen:
Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Rabobank Graafschap-Noord, Dreef 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 € 20,00 per jaar per gezin. 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. NL12RABO 0301 4056 11 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 donderdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag
van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.
Gelders Archief, Westervoortsedijk 67D, 6827 AT Arnhem, tel. 026 - 3521600,
www.geldersarchief.nl
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Het tramstation vanaf 1926

