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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.com
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 
Het bestuur heeft niet te klagen over de belangstelling voor de tentoonstellingen
en de Open Dagen in het Tramstation. We hebben daarom besloten om voorlopig
door te gaan met het organiseren van de Open Dagen. Ook wordt de reeks
exposities voortgezet. Na de expositie van het werk van Iduun Noppen zullen
vergrotingen van foto’s van Derk Nijman in het Tramstation te zien zijn. Bron voor
deze foto’s is de film ‘Good te Gange’. Deze film behandelt het boerenleven en is
opgenomen in Harfsen. In een van de daarop volgende exposities zal het werk van
kunstenaar Sam le Poole uit Epse te bewonderen zijn. 
Op 13 september 2014 op Open Monumentendag trok de door Willem Brock
uit Zutphen gereconstrueerde ZEGO-bus veel belangstelling. Het was ons niet
bekend dat B.H.J. Bruil, de oprichter van de ZEGO, ook een enthousiast amateur-
filmer was. Een aantal filmpjes mocht van de familie op dvd gezet worden. Deze
beelden zijn rond WO II door hem gemaakt. Te zien zijn uitstapjes van bejaarden
uit Eefde, een zangconcours in Eefde en een uniek filmpje opgenomen tijdens de
bevrijding van Eefde. Deze filmpjes zijn op de Open Dag van 5 oktober jl. in het
Tramstation vertoond.
Veel belangstelling bestond er ook voor de vier vertoningen in het Trefpunt van
de film ’De tijd verstrijkt’ van de uit Gorssel afkomstige cineast Andries Udink.
Deze film gaat over de executie van zeven Gorsselse burgers op 24 september
1944. Andries vertelde dat binnenkort de dvd met deze film bij Bechtle in Gorssel
verkrijgbaar zal zijn. Deze dvd zal € 12,50 gaan kosten. 

Excursies
Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar weer terugkijken
op een drietal geslaagde excursies. Aan de midzomeravondwandeling op dinsdag
15 juli nabij Huize Dorth namen ruim twintig mensen deel. De boswachter
vertelde vele wetenswaardigheden over het bosgebied nabij Huize Dorth. De
zomermiddag-excursie op zaterdag 9 augustus had als doel de Canadese begraaf-
plaats in Holten. De vijftien deelnemers aan deze excursie werden door een gids
rondgeleid over de begraafplaats en in het zeer informatieve bezoekerscentrum.
Van deze excursies en ook van de derde excursie, de dagexcursie op 9 september
naar het pluimveemuseum in Barneveld met de aansluitende busrit over de
westelijke Veluwe, vindt u in dit nummer korte verslagen. 
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Lezingen en dia-avonden 2014-2015
Als u dit leest hebben we de eerste lezing van dit seizoen al weer gehad. 
Op donderdag 23 oktober heeft de heer Kroon in Ons Huis in Almen een lezing
verzorgd over 200 jaar koningschap in ons land. Bijzonderheden over de andere
lezingen in dit seizoen vindt u hierna. 

Eefde: zalencentrum Het Hart, donderdag 27 november 2014
Lex Rutgers, stafmedewerker van de vroegere Mettray, zal het een en ander laten
zien en vertellen over de geschiedenis van Nederlandsch Mettray. Een naam die in
de volksmond nog steeds wordt gebruikt, maar die de laatste jaren, door fusies,
meerdere malen is gewijzigd. Op dit moment is de naam van de instelling Inter-
metzo LSG Rentray. Aanvang 20.00 uur. 

Harfsen: Ons Gebouw, donderdag 29 januari 2015
Gerrit Haakmeester uit Albergen zal ons door middel van een PowerPoint en foto
presentatie kennis laten maken met de tocht die hij met een aantal anderen in
2012 in navolging van Napoleon per koets van Vilnius naar Parijs maakte. In 1812
trok Napoleon zich na een dramatische nederlaag in Rusland terug en maakte hij
een barre tocht van 2300 kilometer naar zijn paleizen in Parijs. Meer dan 400.000
soldaten namen deel aan de veldslag, nog geen 40.000 kwamen terug. Voor de
expeditie van de Twentse Koets’nkearls was een authentieke koets uit 1900 opge-
kalefaterd. Het reisvoertuig werd getrokken door twee paarden. Door middel van
sponsoring is met deze koetsreis geld ingezameld voor kinderen uit de getroffen
gebieden van de Tsjernobylramp (1986). Aanvang 20.00 uur.

Epse: Kerkje Protestantse Gemeente, donderdag 26 februari 2015
Henk Harmsen houdt een lezing, getiteld ’Boerenjeugd op de grens’. Het gaat
in deze lezing over de nadagen en de langzame verdwijning van het kleinschalig
boerenbedrijf uit deze streek. Harmsen vertelt zijn eigen beleving op de ouderlijke
boerderij in Stokkum in de periode 1951-1967. Over het boerengezin in Stokkum
met inwonende grootouders, de buurt, het dorpsleven met school en kerk, de
sfeervolle schoolboekjes, de smid, de molenaar, de gebruiken in de omgeving, de
liedjes en de verzen, het dialect, de jaarkrans, de bossen, volksgeloof en sagen en
de zonderlinge types. Een deel van het Montferland, tussen landgrens, bossen en
heuvels wordt zo tot leven gebracht. Maar het is in feite het verhaal van alle men-
sen die hun wortels hebben in het agrarische leven in Oost-Gelderland. Ze zullen
veel van de verhalen herkennen. Anderen geeft het inzicht hoe het na de oorlog
toeging bij de boer. Vele kleine bedrijven moesten stoppen, andere overleefden en
werden meegetrokken in de schaalvergroting. Aanvang 20.00 uur.
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Gorssel: De Roskam, dinsdag 14 april 2015
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar hebben wij weer
enige reglementair aftredende bestuursleden, namelijk de heren H.F. Bruil, J. Haijtink
en A.M. de Ruiter. Jan Haijtink en Ad de Ruiter zijn verkiesbaar. Henk Bruil heeft
zich niet verkiesbaar gesteld, maar hij blijft gelukkig wel meedraaien in de werk-
groepen. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging kunnen
geven. Na de ledenvergadering zal Henk J. van Baalen uit Deventer een lezing ver-
zorgen over de Boreelkazerne. Henk publiceert al vele jaren over de geschiedenis
en de cultuur van zijn geboortestad en omgeving. Hij is de auteur van het in mei
2014 verschenen boek over De Boreel. Henk zal tijdens zijn lezing ingaan op de
rijke militaire historie van de Huzaren van Boreel en de restauratie van de kazerne
en het kazernegebied. Aanvang ledenvergadering 19.30 uur, aansluitend zal de lezing
om 20.00 uur beginnen. 

De gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap Lochem Laren
Barchem zal op donderdag 26 maart 2015 plaatsvinden in zaal Stegeman, Dorps-
straat 1, Laren. Deze keer is het Historisch Genootschap de organisator. De lezing
heet: Napoleon, zijn carrière en de gevolgen van zijn beleid voor onze gewesten.
In het januarinummer van Ons Markenboek komen we hier uitgebreid op terug.

Tramstation 
In december en januari worden er geen Open Dagen gehouden. De eerstvolgende
Open Dag is dan 7 februari 2015. Tot 17 juni 2014 was er in het Tramstation een
tentoonstelling over leven en werk van Wim Jonkers ingericht. Daarnaast hadden
de uit het oude gemeentehuis afkomstige wapenschilden van de elf marken uit de
oude gemeente Gorssel een tijdelijk plaatsje in de expositieruimte gekregen. Van
deze wapenschilden zijn kleurenfoto’s gemaakt. Deze hebben nu een vaste plek in
het Tramstation. Omdat we wilden voorkomen dat er gedurende de zomermaan-
den verder niets in de expositieruimte hing, hebben tot de opening van de
volgende expositie op de muur van het perron portretten van de Gorsselse
burgemeesters gehangen. Deze portretten waren boven de kleurenfoto’s van de
wapenschilden geplaatst. 

Expositie Iduun Noppen
Op zaterdag 23 augustus 2014 vond de opening plaats van de tentoonstelling van
het werk van kunstenares Iduun Noppen. Henk Hietbrink hield een openings-
speech, waarna Hanneke Evekink vervolgde met een lied dat gebaseerd was op
het lied ‘24 rozen’ van Toon Hermans. Zij werd daarbij begeleid door haar man en
door Thijs Noppen.
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Van de redactie
In dit Markenboek vindt u naast de al genoemde excursieverslagen ook een
terugblik van Willy Holtslag op de première van de hierboven al aangehaalde film
‘De tijd verstrijkt’ van filmmaker Andries Udink. Een indrukwekkend document,
noemt Willy de film. Ook in dit nummer vertelt Ap ten Have over boerderij
Kempink of Kemping in Harfsen, op de grens met Kring van Dorth, en over de
bewoners vroeger en nu. En wie heeft er wel eens gehoord van het gewas
Helianthus salsifis? Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Eefde geprobeerd deze
plant als voedingsmiddel in cultuur te brengen, zo las Henk Kraaijenbrink in een
uit 1917 daterend geschrift. Nog verder terug in de tijd gaat de geschiedenis van
het Bolderink, een eeuwenoude boerderij in Epse. De werkgroep genealogie doet
die geschiedenis uit de doeken, onder meer aan de hand van een in het pand aan-
wezige gevelsteen. En Erwin Strookappe vertelt een bijzonder verhaal over een
jongeman, die zich in de negentiende eeuw in Gorssel liet dopen en daarbij de
achternaam Van Gorssel aannam. Tot slot geeft Wim Rood in zijn ‘moerstaal’ zijn
herfstgedachten weer.

Kopij hoor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 20 december 2014
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).

’DE TIJD VERSTRIJKT’ 
Een film van Andries Udink over de gebeurtenissen op 24 september 1944

in Gorssel tijdens WO II

Willy Holtslag

Op 19 september 2014 zagen genodigden de voorvertoning van ’De tijd
verstrijkt’, een film van Andries Udink over de gebeurtenissen op 24 sep-
tember 1944 in Gorssel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op deze
’Zwarte zondag’ werden zeven mannen door de Duitsers vermoord: zes
in Gorssel en een in Vorden. Willy Holtslag woonde de voorvertoning bij.

Eerbetoon
Als ik Andries een week voor de première vraag of hij gespannen is, antwoordt
hij: “Ik heb een gezonde spanning. De film is gelukkig af en ik kan er dus niets meer
aan veranderen. Ik ben zelf tevreden, maar uiteraard benieuwd naar de reacties
op mijn film.” En hij voegt er later nog aan toe: ‘Het is niet alleen een eerbetoon
aan de zeven slachtoffers, maar ook een ode aan mijn geboortedorp Gorssel”.
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Emotionele momenten
En zo zitten wij vrijdagavond 19 september 2014 met nabestaanden, ooggetuigen,
medewerkers en overige genodigden toch wel een beetje gespannen te wachten
op de film. Andries houdt een korte inleiding, waarin hij zijn eerbied betoont aan
degenen die wel meegewerkt hebben, maar overleden zijn voordat de film voltooid
werd. Dit zijn Anna ter Weeme-Jonkers, Jo Groot Koerkamp en Piet van Rijn.
Zal Andries er in geslaagd zijn zijn eerste en indrukwekkende film ’Liever geen
bezoek’ te evenaren?

Herinneringssteen met de namen van de slachtoffers Foto: Henk Bruil

Andries in gesprek met Anna ter Weeme-Jonkers                                            Foto: Andries Jonkers
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Al gauw blijkt dat hij opnieuw zwaar emotionele momenten weet af te wisselen
met beelden van dorpsgezichten of anderszins luchtige onderwerpen, zoals een
optreden van de Gorsselsche Boerendansers. 

Indrukwekkend
Maar de tragedie wordt wel verteld. Hij interviewde naast de drie al genoemde
personen: Anja Nijhof-Loman, Evert Beltman, Louis Mazel, Iet Mazel, Tini Brink-
man-van Ommen, Teun Woertman, Ank en Rens van Velden, Erwin Meijer, Ineke
Schakel, Paul Aarts, Otto van der Meij, Ben Rensink en Henk van Dalen.
Verhalen van nabestaanden en ooggetuigen, maar Andries gebruikte ook geschre-
ven verslagen in het dagboek van Riek van der Meij en in het boek ’De Voet Dwars’.
Verder heeft hij veel tijd gestoken in het napluizen van gegevens in het archief van
onze vereniging, in het regionaal Streekarchief Zutphen, het Nationaal Archief Den
Haag, het NIOD in Amsterdam en bij het Informatiebureau van het Nederlandse
Rode Kruis Den Haag.
Al met al is Andries drie jaar bezig geweest om de feiten te achterhalen. En het
resultaat is ook nu indrukwekkend. Het welgemeende applaus na afloop bevestigt
dat Andries er opnieuw in geslaagd is een stuk geschiedenis van Gorssel in beeld
te brengen. Wij van De Elf Marken betuigen hiermee onze grote waardering en
dank voor zijn film ’De Tijd Verstrijkt’. 
Een dvd van de film verschijnt eind oktober/begin november en is verkrijgbaar bij
boekhandel Bechtle. Op de dvd staan meer oorlogsverhalen over Gorssel. Infor-
matie hierover op www.reconline.nl.

VERSLAG EXCURSIE CANADESE BEGRAAFPLAATS HOLTEN
OP 9 AUGUSTUS 2014

Henk Bruil

Zaterdagmiddag 9 augustus brachten 15 leden van onze vereniging een bezoek
aan de Canadese Begraafplaats Holten, een bijzonder stukje Canada op de Hol-
terberg. We werden in het prachtige informatiecentrum, dat een aantal jaren ge-
leden is gesticht, welkom geheten door onze gids Arie Westerik. In zijn inleiding
vertelde hij dat hier 1394 Canadese militairen begraven liggen, die gesneuveld zijn
in Noord- en Oost-Nederland. 
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Persoonlijke verhalen
Bij elke gesneuvelde hoort natuurlijk een persoonlijk verhaal, waarvan Westerik
er enkele vertelde, zoals dat van Digby Smith: Digby reed met zijn vriend Francis
Welburn in Oldenburg in Duitsland toen ze werden aangevallen. Francis sneuvelde
en werd in Holten begraven, Digby overleefde, weliswaar gewond. Hij regelde bij
testament dat, wanneer hij zou komen te sterven, hij bij zijn vriend begraven zou
willen worden. Hij stierf in 1980 en zijn as is in het graf van Francis bijgezet; zijn
naam is niet op de steen vermeld, omdat hij stierf als burger.
Zo is er het verhaal van de negentien Highlanders, die in en rond Wilp het leven
lieten tijdens de Operatie Cannonshot in april 1945, waaronder luitenant-kolonel
Donald A. Mackenzie, 30 jaar oud. Aanvankelijk lagen de gesneuvelden in de buurt
van Wilp in de dijk begraven. Een plaquette aan de kerkmuur van Wilp houdt de
herinnering aan Mackenzie en zijn mannen levend.
Hierbij dachten we ook aan de Canadezen die tijdens de hevige gevechten in en
om Almen sneuvelden. Allen zijn na hun tijdelijke graf (waaronder de dertig die in
de tuin van Het Elger lagen begraven) overgebracht naar Holten. In het door De
Elf Marken uitgebrachte boek ‘De Voet Dwars’ worden hun namen vermeld. 

Herdenkingen 
Tijdens zijn verhaal attendeerde Westerik ons ook op enkele activiteiten die hier
jaarlijks plaatsvinden: elk jaar op de zondag rond 12 april (de datum waarop
Apeldoorn werd bevrijd) wordt om 14.30 uur op de Holterberg een herdenking
gehouden, waarbij ook Mackenzie en zijn mannen herdacht worden. De vereniging
met oude legervoertuigen ‘Keep them Rolling’ is daarbij ook aanwezig. 
Heel bijzonder is de indrukwekkende herdenking tijdens Kerstavond: schoolkin-
deren uit Holten plaatsen bij elk graf een kaarsje. Het initiatief hiertoe werd in

In een register dat in een van de torens op de begraafplaats ligt, is van een ieder zijn naam en
grafnummer te lezen. Foto: Arjan Meijerink
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1991 genomen door Leena van Dam. In haar geboorteland Finland is het traditie
om op deze wijze op Kerstavond overleden geliefden te herdenken. De druk be-
zochte plechtigheid begint om 16.30 uur en duurt ongeveer een uur. Ik kan u aan-
raden hierbij een keer aanwezig te zijn, een zeer speciale belevenis!

Last Post
Ook kwam ter sprake dat meestal bij dit soort herdenkingen ’The Last Post’ wordt
geblazen en Westerik vertelde ons de herkomst van dit muziekstuk. Volgens over-
levering zou het stammen uit 1862, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Kapitein
Robert Ellicombe bevond zich met zijn manschappen van de Unie (de noordelijken)
in Virginia. ’s Nachts hoorde hij vanuit de kant van de zuidelijken een ernstig
gewonde soldaat kreunen en hij besloot hem op te halen voor medische hulp.
Teruggekomen merkte hij pas dat de soldaat inmiddels was overleden en zag hij
dat de soldaat tot het kamp van de zuidelijken behoorde. Tot zijn afgrijzen zag hij
toen dat het zijn eigen zoon was! Toen de Burgeroorlog uitbrak studeerde de
jongen muziek in het Zuiden en had daar dienst genomen zonder het zijn vader
te vertellen. De kapitein deed bij zijn meerderen het verzoek om, ondanks de
vijandelijke verhoudingen, zijn zoon met volledige militaire eer te begraven. Hij
kreeg toestemming met de uitzondering dat er geen militaire muziekband zou
mogen spelen. Wel mocht er, uit respect voor de vader, één muzikant spelen. Hij
koos voor een hoornblazer en hij vroeg hem de noten te spelen die hij gevonden
had op een stukje papier in het uniform van zijn zoon. We kennen dit stuk nu als
’The Last Post’. Een aangrijpend verhaal.

Informatie door
Arie Westerik

Foto: Arjan Meijerink
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Indrukwekkend
Na de inleiding werd een film vertoond, waarin we onder meer het ontstaan van
dit ereveld kregen te zien, waarna er gelegenheid was in het informatiecentrum
rond te kijken.
Na dit alles maakten we een rondgang over de begraafplaats en kregen bij een
aantal graven nadere informatie over de betreffende militairen.
We kunnen terugkijken op een interessante en indrukwekkende middag, met dank
aan de deskundige leiding van Arie Westerik.

Bron:
Wikipedia

Informatiepaneel met spiegelwand Foto: Arjan Meijerink
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE BARNEVELD EN VELUWE
OP 9 SEPTEMBER 2014

Sipkje Ham-Coltof

Op dinsdag 9 september jongstleden is de jaarlijkse busexcursie weer gehouden.
Dit keer gingen we zoals onze voorzitter Willy Holtslag al aankondigde niet zo
ver weg.
Om 9 uur ’s ochtends vertrokken we vanaf de kerk in Gorssel naar Barneveld. De
tocht ging zo min mogelijk over de snelwegen. Eerst reden we richting Zutphen,
maar daar kon de bus niet door de stad over de oude IJsselbrug, omdat de bus te
hoog was. We moesten dus om Zutphen heen, dan naar Voorst en daar richting
Apeldoorn. Bij Apeldoorn hebben we even een klein stukje snelweg genomen om
er bij Hoenderloo weer af te gaan en vandaar via Otterlo naar Barneveld te rijden.
Onderweg kwamen we nog langs het militaire schietterrein De Harskamp. Hier
loopt altijd veel wild rond, vertelde de buschauffeur. Op mijn vraag of die dieren
niet afgeschrikt worden door het schieten vertelde de chauffeur dat ze tijdens het
schieten weggaan, maar later wel weer terugkomen, omdat ze weten dat als er
eenmaal niet meer geschoten wordt dit het veiligste plekje van Nederland is.

Pluimveemuseum
In het Pluimveemuseum in Barneveld kregen we eerst een kopje koffie met een
lekkere appelpunt. Daarna gingen we het museum in. Alles in het museum ademde
kip. In het restaurant van het museum waren rond de opening naar de keuken
allemaal tegels met ’kippen’spreuken. In het museum werd de geschiedenis van de
kip van ca. 1850 tot nu verteld. Er waren verschillende broedmachines te zien en
ook waren er een paar hokken met kuikens. 
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Twee soorten broedmachines Foto’s: Sipkje Ham-Koltof
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In een van die hokjes lagen verschillende eieren. Bij sommige waren de kuikens er
net uitgekomen en andere eieren stonden op het punt van uitkomen. Uit een ei
kroop net op het moment dat wij daar waren een kuiken! Toeval?
Als laatste in het museum kregen we nog de mogelijkheid om mee te doen aan
een veiling. Je kon er op eieren bieden, handdoeken en theedoeken uiteraard met
kippentaferelen erop, advocaat en het boek ’Kippen in Beeld’. Daar werd dankbaar
gebruik van gemaakt en het leidde soms tot heel vrolijke taferelen.
Van het Pluimveemuseum reden we via Voorthuizen, Garderen, Uddel en Elspeet
naar Nunspeet, waar we de lunch gebruikten.

Veluwe
Na de lunch kwam Ko de Boswachter bij ons in de bus om met ons nog een
informatieve tocht over de Veluwe te maken. Hij spiegelde ons voor dat hij moe-
flons en herten wist te vinden. Hij had ze althans ’gisteren’ met een gezelschap
nog gezien. Bij het bezoekerscentrum van Staverden hebben we onder zijn leiding
nog even een klein rondje in het park gelopen, waar hij nog wat verrassingen in de
vorm van diverse paddestoelen had. Jammer was wel dat we daar de beloofde
witte pauwen niet te zien kregen.
Van Staverden gingen we weer terug naar het restaurant in Nunspeet voor een
kopje koffie en toen was het weer tijd om afscheid te nemen van Ko de Boswachter.
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De veilingklok Foto: Sipkje Ham-Koltof
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Van Nunspeet moesten we weer even de snelweg op om voorbij een opgebroken
weg naar Epe te komen. Bij ’t Harde gingen we weer de binnenwegen op en reden
we via Epe, Oene, Terwolde, Twello en Deventer terug naar Gorssel.
De tocht was zoals in het begin al gezegd dan niet zo ver, maar ik heb wel gemerkt
dat iedereen er enorm van genoten heeft. Daarom mijn oprechte dank voor en groot
compliment aan de organisatoren van deze dag! Het was wederom fantastisch!

BOERDERIJ KEMPINK OF KEMPING

Ap ten Have

In Harfsen, op de grens Kring van Dorth ligt boerderij Kempink of
Kemping. Destijds was de kasteelheer van het naburige Huize Dorth
eigenaar van bijna alle boerderijen in de buurtschap en van een aantal
boerderijen in het aangrenzende gebied. Hoe komt de boerderij aan
zijn naam en welke families hebben er gewoond? Ap ten Have vertelt
er meer over.

Kempink of Kemping
Boerderij Kempink of Kemping ligt aan de Bielderweg 21 in de buurtschap Harfsen
en wordt in de volksmond Kâeming genoemd. De boerderij ligt op de grens met
de buurtschap Kring van Dorth. Vroeger was dit gebied de Marke Kring van Dorth,
met kasteel Dorth. De kasteelheer was ook eigenaar van bijna alle boerderijen in
de buurtschap en eveneens van een aantal boerderijen in het aangrenzende gebied. 
In 1832 was Kempink, groot ongeveer 14.5 ha, eigendom van Jan Hermanus van
Engelen, koopman in Zwolle en destijds eigenaar van kasteel Dorth.

Kempinck, Smale, Leunk (1654-1823)
Als eerste bewoner werd gevonden de familie Kempinck, in 1654. Waarschijnlijk is
de naam van de boerderij hiervan afgeleid.
Rond 1789 woonde er Jan Arents Smale, (Bathmen, 1760), getrouwd met Henders
Scholthof (geboren in 1760). Deze familie is omstreeks 1801 vertrokken naar boer-
derij Wever.
(Hun tweede zoon Jan Smale, geboren in 1797, is boerenknecht geweest in
Diepenveen en is daar gehuwd met Janna Dolderman (Diepenveen, 1808). In 1851
kocht hij erve Steinfort aan de huidige Plantageweg in Harfsen en ging daar verder
boeren. Nu meer dan 160 jaar later is daar nog steeds een Jan Smale, nazaat van
deze tweede zoon, boer op een groot rundveebedrijf.)
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Vervolgens kwam omstreeks 1802 Harmen Gerrits Leunk op Kempink wonen. Hij
was geboren in 1773, gehuwd met Maria Teunissen en vertrok weer in 1823. (Hun
tweede zoon Gerrit Jan Leunk, geboren in1807 en gehuwd met Hendrika Elisabeth
Peuse, geboren in 1811, ging boeren op boerderij De Morre aan de Groeneweg in
Gorssel.) 

Lueks, Slagman, Braakman (1824-1912)
Vervolgens arriveerde op Kempink Berend Lueks (geboren in 1771), gehuwd met
Geertrui Blikman (geboren in 1782). 
Daarna, in 1825, kwam Teunis Slagman (1777-1832). Hij was getrouwd met
Willemken Zonnenberg (1778-1842). Uit dit huwelijk werden twee dochters, Janna
en Hendrikjen, geboren. Na het overlijden van Teunis Slagman is zijn vrouw in 1834
hertrouwd met Antonie Plekkenpol (1783-1842). Omstreeks 1840 woonden ook
Willem Toorneman en zijn vrouw Janna Geertman nog even op Kempink.
In 1838 kwam Albert Braakman (1815-1887) boeren op Kempink. Hij was in
datzelfde jaar getrouwd met Hendrikjen Slagman (1819-1887). Uit dit huwelijk
werden elf kinderen geboren. Albert Braakman was inmiddels eigenaar van
Kempink en heeft de boerderij waarschijnlijk vernieuwd. Na het overlijden van
beide ouders zette zoon Lammert Braakman (1856-1936) samen met zijn zuster
Aaltjen (1859-1911) het bedrijf voort. Ze waren beiden ongehuwd en hebben het
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Boerderij Kempink in 1900 Foto: familie Wichers
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bedrijf waar ze altijd gewoond en gewerkt hadden later ook overgenomen. Het
was een gemengd bedrijf met wat akkerbouw, koeien, varkens en kippen. Om-
streeks 1910 begon Aaltjen Braakman te sukkelen met haar gezondheid en kwam
hun nichtje Hendrika Alberta Nijenhuis (1891-1976) naar Kempink om te helpen. 

Wichers (1912)
Ook Lammert Braakman werd een dagje ouder en kon het na verloop van tijd
niet meer bijbenen; ook hij moest hulp hebben. Daarvoor kwam Johan Wichers
(1876-1962). Na verloop van tijd klikte het schijnbaar goed tussen de boerenmeid
en de boerenknecht, want ze zijn in 1912 getrouwd. Ze pachtten de boerderij
eerst en kochten hem vervolgens in 1926. Uit dit huwelijk werden geboren Lam-
berdina (1915), Willemina Alberta (1917), Gerrit Willem (1921-2007) en Hendrika
Johanna (1924). Zoon Gerrit Willem Wichers trouwde in 1948 met Lamberta Fre-
derika Bieleman (1923-2005). Uit hun huwelijk werd in 1951 Hendrik Johan Wi-
chers (Johan) geboren.

Rundvee, later varkens
Jarenlang was er weinig veranderd aan de boerderij, maar in 1967 werd voor de
boerderij een nieuw voorhuis gebouwd (zie foto). De boerderij was nu geschikt
voor dubbele bewoning en de linkerkant werd voorlopig verhuurd. Het oude voor-
huis werd verbouwd tot stalling voor vee.

De oude boerderij met nieuw voorhuis Foto: Henk Klein Ovink (2012)
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Inmiddels groeide zoon Johan op en aangezien vader en moeder het werk op de
boerderij nog wel alleen konden doen, ging Johan eerst een jaar werken bij de
zuivelfabriek in Eefde; daarna werkte hij nog 21 jaar bij de landbouwcoöperatie,
vaak in ploegendienst: eerst in Gorssel en daarna tot 1992 in Lochem. Johan was
inmiddels getrouwd met Hendrika Johanna Maria (Ria) van Riel. Ze zijn gaan wonen
aan de Harfsense kant van de boerderij en de ouders verhuisden naar de andere
kant. Er zijn drie dochters, Marjan, Marieke en Anja.
Om met de bedrijfsontwikkeling mee te gaan werd eerst een ligboxenstal gebouwd
voor het rundvee, wat een belangrijke arbeidsbesparing gaf. In 1985 is er een open
frontstal gebouwd, geschikt om 400 varkens te mesten en dit is het begin van de
overschakeling naar een mestvarkensbedrijf. Deze stal is in latere jaren gemoder-
niseerd en is nu nog steeds in gebruik. Omdat Johan daar nog tijd voor beschikbaar
had, huurde hij tijdelijk nog een paar stallen om meer varkens te kunnen mesten.
Inmiddels was Johan eigenaar geworden van de boerderij. In 2006 stopte hij met
het melken van koeien om alleen nog jongvee te houden. Hij besloot een grote
nieuwe stal te laten bouwen om varkens te mesten volgens de nieuwste eisen,
automatisch voeren en computer bestuurd etc. Om dit te kunnen financieren is
toen wat grond verkocht.
De tweede dochter Marieke Wichers (geboren in 1983) was inmiddels gehuwd
met Roy Wellink (geboren in 1977). Zij wonen in Harreveld. In een v.o.f. zijn ze
het bedrijf nu samen gaan doen.
In 2013 werd een tweede grote stal gebouwd, die voldoet aan alle nieuwe voor-
waarden wat betreft milieu en dierhuisvesting. Ze zijn inmiddels ook gestopt met
het houden van jongvee en verkopen het gras op stam. Er is nu een oplegcapaciteit
van 3600 stuks en hiermee is het bedrijf een van de grootste varkensmesters in
de regio. 

De grote stal in 2014 Foto: Arjan Meijerink
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Achter het paard
Ondanks zijn grote bedrijf heeft Johan Wichers nog tijd voor een hobby. Hij heeft
voor zijn plezier en afleiding twee paarden (een Belgisch trekpaard en een Haflin-
ger). Johan gaat samen met Ria regelmatig tochtjes maken met paard en wagen en
doet ook mee aan koetsentochten.  

Bronnen:
H. Klein Ovink
Familie H. J. Wichers

Een lekkernij uit de Eerste Wereldoorlog

Henk Kraaijenbrink

Wie heeft er wel eens gehoord van het gewas Helianthus salsifis? Tijdens
de Eerste Wereldoorlog werd in Eefde geprobeerd deze plant als
voedingsmiddel in cultuur te brengen. Henk Kraaijenbrink vertelt over
zijn vondst in een tweedehands geschrift.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het eten in Nederland bepaald niet overvloe-
dig, ook al waren we neutraal. Daarvan vond ik in een tweedehands boekje een
aardig voorbeeld, dat over de Jungborn kwekerij in Eefde ging. 
Het gaat om de bladzijden 168 - 169 uit het boekje ’De Geldersche Achterhoek’
deel II, geschreven door D.J. van der Ven en met 40 prachtige foto’s van
B. Jb. Hoetink en Arthur Marshall. Het werd in 1917 uitgegeven door Meulenhoff. 
Ik neem de tekst over in de toen gebruikelijke spelling. Ook ellenlange zinnen
waren in de mode.

’Wie Gorssel tot zomerverblijf heeft gekozen - en ik weet bij ondervinding dat
het er goed toeven is - zal natuurlijk ook de stichting van ”vader Suringar”1, bekend
als Ned. Mettray, maar in Gorssel aangeduid als ” ’t witte dorp”, op zijn programma
zetten, terwijl ook het verzendhuis Jungborn2 van den ”Nederl. Bond voor de
Natuurlijke Leef- en Geneeswijze” uw belangstelling verdient. Het zou mij niets
verwonderen, als de heer K.H. Beijlevelt3 u bracht bij zijn cultures van Helianthus
salsifis4, het nieuwe en smakelijke voedselgewas, dat bij meerdere
bekendheid een concurrent der aardappels kan worden; als hij u met uitgebreide
gegevens vertelt over den weg tot gezondheid en levensgeluk, die aangegeven
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wordt door een rationele gezondheidsleer en een natuurgeneeswijze zonder
medicijnen en vivisectie, en als hij u voor een rustige middag medegeeft de
”inconstante vlugschrift-serie voor denkende menschen om te lezen en laten lezen.”
Waar vooral in deze tijden het moeilijk op te lossen vraagstuk der voeding aan de
orde van den dag is, wil ik hier nog met een enkel woord de aandacht vestigen op
de Eefsche Helianthusknollen uit de Jungbornkweekerij. Van één plant kan men
wel 100 knollen, groote en kleine, telen, die gebakken, gestoofd of als soep klaar-
gemaakt een lekker en zeer voedzaam gerecht zijn. Men neme de proef en vrage
de brochure aan met omschrijving van de cultuur en recepten voor de keuken,
verkrijgbaar à 40 ct. 

Tot zover het citaat. Verder gaat het in het boekje over ’het gemoedelijke paar-
dentrammetje, eigenlijk het Bueno Sito der Zutfense welgestelden’. De tramcon-
ducteur kon je dan met ‘oolijke knipogen’ het verhaal vertellen over een
”Aprilvisch”5 over ‘de beroemde uitspanning De laatste Stuiver ‘. Zelfs in de ‘Frans-
che journaals’ stond dat deze uitspanning afgebrand was. 
Ook een leuk verhaal. Maar in het kader van de herdenking in 2014 van de aanvang
van de Eerste Wereldoorlog is het minder relevant.

Het stukje roept ook vragen op. Is er nog kennis van deze kwekerij? Kent iemand
recepten van toen waarin de Helianthus salsifis knollen, welke dan ook, verwerkt
zijn? 6

1 W.H. Suringar (1790 – 1872) was de stichter van de Nederlandse Mettray.
2 De Jungborn beweging (natuurgeneeskunde etc.) is gegrondvest op de ideeën van de gebroeders Adolf
(1859 - 1936) en Rudolf Just (1877 – 1948). De oudste Just vond, met als achtergrondinformatie van o.a.
Sebastian Kneipp, zijn eigen natuurgeneeskunde uit i.v.m. eigen kwalen.
3 K.H. Beijlevelt schreef met H. Pinkhof de brochure ’Natuurgeneeswijze Pro [Beijlevelt] en Contra
[Pinkhof]’; Uitgave Hollandia 1917.
4 Zelfs op Internet vond ik geen exacte aanduiding wat dit precies is. Helianthus annuus staat voor zonne-
bloem en Helianthus tuberosis staat voor aardpeer (zie Wikipedia). De site www.vertalen.nu geeft voor
salsifis schorseneer. Over de combinatie Helianthus salsifis echter geen woord bij Wikipedia. Ook de
’Geïllustreerde Flora van Nederland’ bracht geen uitkomst. Ik vermoed dat Van der Ven hier geen geheel juiste
informatie geeft. Misschien kan het archief van de Mettray, waar waarschijnlijk de kwekerij aanwezig was, uit-
sluitsel geven. Het archief van 41,50 meter (1850 -1961) is opgenomen in het Regionaal Archief Zutphen.
5 Aprilgrap 
6 Een van de redactieleden voegt hier het volgende aan toe. Er bestaan veel soorten Helianthus. Beijlevelt
heeft vermoedelijk een kruising gekweekt: de Helianthus strumosus oftewel Zonnewortel. De plant lijkt op
de aardpeer of topinamboer (Helianthus tuberosus), een eetbaar en smakelijk knolletje, nu gewoon in de
groentewinkel te koop. De door Beijlevelt gekweekte plant heeft geen opgang gemaakt.
Over Beijlevelt is veel interessants te melden (zijn graf is te vinden op de begraafplaats in Gorssel). Hopelijk
over hem later meer.
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GEVELSTENEN (37)
’t Bolderink in Epse

Werkgroep genealogie

In Epse ligt aan de Kletterstraat 1 (ten westen van de N348) boerderij
Bolderink. Het erve Bolderink is een heel oud erf en behoorde eeuwen-
lang tot de bezittingen van de hertogen van Gelre en later tot die van
het klooster Ter Hunnepe. Ook diende het Bolderink gedurende twee
eeuwen als school voor de naburige jeugd. In de achtergevel is een
gevelsteen gemetseld. De werkgroep genealogie zocht de geschiedenis
en de herkomst van de ingebeitelde initialen uit.

Vroegste geschiedenis
In 1383 was de hertog van Gelre eigenaar van Bolderink. In dat jaar werden de
bewoners en het erf uit de horigheid bevrijd. Later, vanaf 1434, behoorde Bolderink
tot de bezittingen van het nabijgelegen klooster Ter Hunnepe. De goederen van
Ter Hunnepe vervielen in 1811 aan de Domeinen, waarna alle bezittingen en boe-
renerven werden geveild en verkocht. Voor Bolderink vond men geen koper: het
pand werd verhuurd aan een zekere Harmen Watermulder. 
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’t Bolderink Foto: eigen archief
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School in Bolderink
In Ons Markenboek, 1e jaargang, no. 1 en 8e jaargang, no. 3 is door respectievelijk
N. van Wijk en N. Kuik geschreven over het onderwijs in Epse.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw moest er een school komen voor de
kinderen van Epse en Oxe en er werd besloten om het Hof Bolderink hiervoor
te gebruiken. In 1630 werd er een nieuw huisje bij Bolderink aangebouwd om te
gebruiken als schoollokaal.
De eerste melding van een schoolmeester dateert uit 1667: Hendrik Roelofs,
molenaar op de Hunnepermolen in Colmschate werd door de kerkenraad van
Deventer als schoolmeester aangesteld; Epse hoorde namelijk kerkelijk onder de
Bergkerk in Deventer. Deze Hendrik Roelofs was getrouwd met Fenneken Arents.
Ze leefden in armoede, daarom werd Hendrik schoolmeester, naast zijn werk als
molenaar. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Jan Bolderink, die behalve
schoolmeester ook kleermaker was. Hermanus, de zoon van Jan Bolderink, was
de volgende schoolmeester.
Aaltje Bolderink, een zuster van Hermanus, trouwde in 1753 met Harmen Lande-
weer. Harmen werd de volgende meester; naast het lesgeven op school was hij
timmerman. Tot eind achttiende eeuw was ook de zoon van Harmen Landeweer
(ook een Harmen) meester op de school. 
De laatste schoolmeester op Bolderink was Gerrit Jan Mensink. In 1806 werd hij
aangesteld en voor hem was de laatste schooldag in 1829. Hij gaf les in Nederduits
lezen, schrijven en ‘cijferen’. Hij was geboren in Almen en in 1794 getrouwd met
Teune Dijkerman. Gerrit Jan woonde in Gorssel, op de Barteldshofstede in de
Bosterhoek. Elke dag lopen naar Epse was in deze tijd heel gewoon. 
Er kwam een nieuwe school onder Kring van Dorth aan de Bathmenseweg, waar
de kinderen uit Epse en Harfsen heen moesten lopen. 

Tuitert
Volgens de Kadastrale Atlas 1832 was Hendrik Tuitert eigenaar van Bolderink.
In het achterhuis is een gevelsteen ingemetseld: H T (Hendrik Tuitert) en F B
(Fenneken Bolink) 1830.
Hendrik en Fenneken waren in 1829 in Gorssel getrouwd en vestigden zich
op Bolderink, waar ze vijf kinderen kregen, alle vijf zonen; drie hiervan zijn jong
overleden. 
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Zoon Derk Tuitert geboren in 1831, trouwde in 1854 in Gorssel met Johanna Vel-
derman, dochter van Philippus Velderman en Gerritje Smeenk. Uit dit huwelijk wer-
den tien kinderen geboren. Derk was timmerman.
Opvolger op Bolderink werd zoon Philippus, de vijfde uit de rij van tien kinderen,
geboren in 1861 in Epse. Ook Philippus was timmerman. Hij trouwde in 1898 in
Gorssel met Hendrika Willemina Muileman en kreeg vier kinderen: Johanna Ger-
ritdina (1899), Derk Jan (1900), Gerrit Jan (1901-1902) en Gerrit Jan (1903). Moe-
der Hendrika Willemina overleed in1906 op 36-jarige leeftijd. Philippus bleef alleen
achter met drie kleine kinderen en hertrouwde in 1911 met Gerritdina Hendrika
Volkerink, geboren te Holten. Zij was weduwe van Willem Huisman en had twee
zonen Arend en Gerrit Willem Huisman, die als stiefkinderen in het gezin Tuitert
werden opgenomen.
Gerrit Jan, de zoon die in 1903 uit Philippus’ eerste huwelijk geboren was, bleef
op Bolderink als timmerman om het bedrijf verder voort te zetten. Hij trouwde
in 1932 met Alberta Gerdina Hekkert. Uit dit huwelijk werden twee kinderen ge-
boren op Bolderink, dochter Philippina Gerritdina (Philippien, 1932-2005) en zoon
Johannes ( Joop, 1935-2005).
Bolderink werd verbouwd toen Philippien in 1962 trouwde met Karel Nieuwen-
huis, zodat ze hier samen met de ouders van Philippien konden wonen. Het hu-
welijk werd verrijkt met twee zonen: Bert Jan en Hans. Moeder Tuitert-Volkerink
overleed in 1971 en vader Tuitert in 1980. 
Philippien overleed in 2005 en Karel Nieuwenhuis woonde tot 2010 met zijn zoon
Hans op Bolderink. 
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Gevelsteen in ’t Bolderink

Foto: Annie Nijenhuis
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Nieuwe bewoners
In oktober 2010 werd het huis verkocht aan de familie Peters-Dekker uit Apeldoorn.
Karel Nieuwenhuis verhuisde naar het Wansinkhof in Epse, waar hij begin 2011 is
overleden.
Lisette Peters vult aan, dat ze Bolderink hebben gekocht omdat ze graag op een
boerderij wilden wonen, maar wel dichtbij de stad en de snelweg. Ze hebben het
huis grondig laten verbouwen, er een bovenverdieping op gemaakt en alles naar
de eisen van de tijd aangepast. 
Hun ’ideale huis’, zoals Lisette zegt, en ook een huis met een hele lange geschiedenis.

De familie Van Gorssel

Erwin Strookappe

In de negentiende eeuw liet een jongeman zich in de kerk van het dorp
Gorssel dopen en nam ter gelegenheid daarvan de achternaam Van
Gorssel aan. Wie was die jongeman, waar kwam hij vandaan en had hij
nakomelingen? Erwin Strookappe vertelt een bijzonder verhaal.

Oost-Indië
In het jaar 1804 kwam ene Jan Harris vanuit Oost-Indië naar Nederland. Hij
trouwde later dat jaar met Margaretha Geertruida Chevallier en ging met haar op
de Meeuwenberg in Empe wonen. Jan kwam niet in zijn eentje uit Oost-Indië, zijn
bediende kwam ook mee. Dat was een ongeveer zeven jaren oud jongetje, dat
waarschijnlijk wees was en in Oost-Indië zal zijn geboren. 

Van Gorssel
Het jongetje heeft waarschijnlijk een tijdje bij Jan Harris in Empe gewoond, maar
vertrok op een gegeven moment naar Harfsen. Daar trok hij in bij kleermaker
Gerrit Jan Nijkamp, bij wie hij als kleermakersgezel in de leer ging. Vanaf 1813
woonde en werkte hij in Gorssel bij kleermaker Gerrit Straalman op katerstede
Nieuw Morrenhof. Hij noemde zich toen ‘Runcius Zoutman’, maar of dat zijn echte
naam was, is maar zeer de vraag. Hij liet zich met Pasen van het jaar 1818 dopen
in de kerk van Gorssel en ontving daarbij de naam Christiaan… van Gorssel! 

Kleermaker
We hebben nu de naam van de inmiddels ongeveer twintig jaar oude jongeman en
weten ook dat hij nog geen 1.50 meter groot was, een breed aangezicht met rond
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voorhoofd had en zwarte haren (misschien had hij een Indisch uiterlijk?). Deze
gegevens zijn te vinden in de huwelijksbijlagen die behoren bij de huwelijksakte
ter gelegenheid van het huwelijk van Christiaan van Gorssel met Adriana Fettelaar
uit Diepenveen. Het paar trouwde op 19 november 1819 in Gorssel en ging in
Epse wonen. Het gezin verhuisde later naar Deventer en Diepenveen, maar kwam
in 1824 terug naar Epse en woonde in de bakkerij op de Gorsselsche Heide, waar-
schijnlijk bij Veldzicht van de familie Dijkerman tussen Epse en Gorssel. Daar is
Christiaan van Gorssel op 14 december 1831 overleden. Overigens bakte
Christiaan geen brood maar verdiende hij zijn geld met het maken van kleren.

Acht kinderen
Uit het huwelijk van Christiaan van Gorssel met Adriana werden acht kinderen
geboren, waarvan vier jongens de familienaam Van Gorssel behielden. Ze vertrok-
ken allemaal uit Gorssel en kwamen terecht in de gemeenten Bathmen, Diepen-
veen, Olst en Deventer. Zoon Christiaan verhuisde in 1861 naar Harfsen en trok
in bij de ouders van zijn echtgenote Hendrika Gosina Kroeze; hij vertrok na haar
overlijden in 1868 weer naar Diepenveen. Veel later waren het drie Bathmense
achterkleinzonen van Christiaan senior, broers van elkaar, die weer in de gemeente
Gorssel gingen wonen. Johan woonde in 1918 in Harfsen, Herman in 1925 een
aantal maanden in Epse (hij was er wel bakker van beroep!) en ten slotte Anton
Lambertus, die van 1930 tot 1938 in verschillende huizen in Gorssel woonde, 
uiteindelijk aan de Nijverheidsstraat. Daarna is er in Gorssel niets meer vernomen
van deze familie, die zijn naam aan het dorp Gorssel te danken heeft! 

Een andere Van Gorssel
In Gorssel was er in het begin van de negentiende eeuw ook nog een meisje met
de naam Ignota van Gorssel. Zij was geen familie van Christiaan. Ze was te vonde-
ling gelegd en op 26 januari 1823 gevonden op de stoep van boerderij Nijland.
Op de pagina over Eschede van de website www.eesterhoek-gorssel.nl is bij het
verhaal van ’t Nijland te lezen hoe het verder is gegaan met Ignota.
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AVONDWANDELING BIJ KASTEEL DORTH
OP DINSDAG 5 JULI 2014

Henk Pelgrum

Op dinsdag 15 juli wandelden 21 deelnemers op landgoed Dorth onder leiding
van Ronald Teunissen. Ronald was onze gastheer namens de Vereniging Natuur-
monumenten. Vanaf het parkeerterrein van het landgoed in het verlengde van de
Jufferdijk wandelden we door een laan met majestueuze beuken. 

Huize Dorth
Aan het eind van het grasveld staat huis Dorth met koets- en rentmeestershuis.
De slotgracht dateert nog uit 1600. Het huidige  Huize Dorth is het vierde huis
op die plek. Ons lid Jan Harenberg heeft een uitgebreid artikel geschreven over
Dorth in zijn zeer informatieve boek ‘Kastelen rond Zutphen, deel 1’. 

Strategische ligging
De eerste vermelding van Dorth is in 1311. In dat jaar was Eliger van Heeckeren
eigenaar van Dorth. Er is sprake van een Hof Dorth en een huis Dorth. Eliger van
Heeckeren was eigenaar van de Hof. De Hof lag ten noorden van de Dortherbeek
in het oude Oversticht, wat nu de provincie Overijssel is. Zijn zoon Seyno van
Heeckeren noemde zich later Van Dorth. Hij liet een nieuw huis bouwen aan de
zuidoever van de Dorther-
beek op Gelders grondge-
bied, op de plek van het
huidige kasteel. Rond 1600
liet Dirck van Dorth een
nieuw verdedigbaar kasteel
bouwen, met slotgrachten en
ophaalbruggen. Doordat er
bezittingen waren in beide
gewesten lag Dorth strate-
gisch. Het voordeel was dat
de eigenaren soms zowel in
de ridderschap van Overijssel
als in de ridderschap van Gel-
derland zaten. Het nadeel
was dat, als er gevochten
werd tussen de gewesten, ze
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op de plek zaten waar nogal eens de klappen vielen. 
De Van Dorths rekenden zich tot de eersten onder de Gelderse en Overijsselse
adel. Ze pretendeerden zelfs eigenaar te zijn van een hoge Heerlijkheid, waardoor
ze in hun gebied ook meenden de doodstraf te kunnen uitspreken. Dit recht werd
bestreden door de Staten van Gelderland en Overijssel. 

Zu Flodroff
Een glorieuze tijd was de periode vanaf de eerste helft van de 17e eeuw. De doch-
ter van Dirck van Dorth trouwde met de Duitse Reichsgraf Zu Flodroff. Volgens
afbeeldingen uit de 18e eeuw was Dorth toen een groot rechthoekig huis tussen
Gelderse gevels, voor en achter uitgebreid met vleugels en een ommuurd voor-
plein met poort en bijgebouwen. De twee pinakels, die in het begin van de twin-
tigste eeuw op het terrein zijn opgegraven, staan nu aan het begin van de oprijlaan.
Ze zijn afkomstig van deze poort. 
Het echtpaar Zu Flodroff liet een groots park aanleggen, dat werd doorsneden
door rechte lanen en dwarslanen, volgens de toen heersende formele Franse stijl.
Ze leefden zeer luxe en volgens de overlevering hielden ze er een zesspan paarden
op na. 

Wisselende eigenaren
Na enkele generaties Flodroff en andere families kwam Dorth in 1833 in handen
van Laurens Kleyn, die het huis liet afbreken. De Hof te Dorth, dat ook wel de
Meyer werd genoemd, hoorde niet bij de koop. Zijn voorganger Engelen had dit
reeds verkocht. De Hof was inmiddels een boerenplaats en er stond een wind-
molen, waarvan nu alleen nog het rompgedeelte is overgebleven aan de Molenweg,
iets ten noorden van de Dortherbeek. Laurens Kleyn bouwde een veel eenvoudi-
ger landhuis en bleef tot zijn dood op  Huize Dorth wonen. Hij liet, volgens de
toen heersende Engelse landschapsstijl, kronkelende paden, heuveltjes en vijvers
met eilandjes aanleggen in het park. Toen hij in 1887 overleed, was het landgoed
ongeveer 525 hectare groot. Er behoorden acht grotere boerderijen en vijftien
katersteden bij. Het landgoed werd in percelen geveild en de meeste percelen
kwamen in handen van erfgenamen.  Huize Dorth met 96 hectare wisselde daarna
regelmatig van eigenaar. In 1927 kocht het echtpaar Ridder Huyssen van Katten-
dyke-Taunay het huis. Zij braken het in 1929 af en lieten het tegenwoordige  Huize
Dorth bouwen. Een nieuw huis in achttiende-eeuwse stijl, naar een ontwerp van
architect A. de Maaker. Ook de bijgebouwen op het voorplein werden in die tijd
gebouwd. De familie verkocht Dorth in 1972 aan Kraaijeveld van Hemert, direc-
teur van de Baggermaatschappij Bos Kalis. In 1986 kwam het landgoed in handen
van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
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Natuurmonumenten
Tijdens de wandeling horen we dat Natuurmonumenten, met de steun van een
groep vrijwilligers, druk in de weer is het landgoed zo goed mogelijk te onder-
houden. De grote met riet dichtgegroeide vijver is weer opgeknapt en een eiland
waar vroeger een paviljoen stond is weer te bewonderen. Dorth was een erg nat
landgoed. De grond was zo nat, dat er verhogingen (rabatten) werden aangelegd
om de bomen goed te laten groeien. Nog steeds vergt de waterbeheersing alle
aandacht. Door de aanleg van een nieuwe beek kreeg de Dortherbeek minder
water en dreigde er verdroging op Dorth. Met de aanleg van twee nieuwe inlaten
is Dorth nu weer verzekerd van voldoende water. We zagen vele nestkastjes. Via
een project met de school in Harfsen worden de leerlingen hier ingewijd in al het
mooie wat de natuur te bieden heeft. We hebben samen genoten van een heel
mooie wandeling en werden begeleid door het prachtige geluid van de vele vogel-
soorten die hier aanwezig zijn. Persoonlijk dacht ik met iets van weemoed terug
aan de woorden waarmee dr. Foppe I. Brouwer zijn radiorubriek op zondagmorgen
jarenlang afsloot met: ”Alles wat leeft en groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.”
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HARFSGEDACHTEN

Wim Rood

Zo zeutjes weg begint bie-j ’t older wod’n de joor’n un hötjen met te praoten.
Vrogger, as jonge keerl, äözden en vreutten ie an ene straole vedan. Maor noe’j zo
ongemarkt bie-j ’t seniorenlegioen bunt anbeland, is ’t baeter, zo tussendeur aeven
achteraover te leunen. 
Dat gif de mense gelaegenheid bepaolde ideeën, woor ie vrogger gin tied en weet
van hadden, dudeleker en op ’n rösteger wieze te aoverdenken.

Natuurlek spölt ’t geveul ok met, dat oe niks meer drif en da-j alles meer op oe
verdrag an kunt doon, al is ’t vake moeilek den aard van ’t beesjen te verander’n. 
Zo ok veurige waeke. Naoda’k met mien olde handmaejer ’t grös um ’t huus dufteg
-ekotwiekt, en de kantjes met de knipschere en de schuppe glad bie-ewarkt hadde,
he’k mien efkes in ’t zunnege
heuksken van ’t terras trug -etrokken. 

Met ’n kold pilsken op taofel en (zolange as ’t duurt) de döppers wietwagen lös,
wi-’j neet weten wa-’j te zeen kriegt, a-’j stillekes de natuur en ’t naerege vogel-
laeven um oe hen bekoekeloert. Zo zee ‘k biveubeeld, dat ’n trop koolmezen langs
de struken deur de tuin trekt en un paar geet-lings op ’t pasgemaejde grös gangs
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bunt pier’n en emelten te vangen. Aeven staon ze stokstief te luuster’n, buugt de
kop schuuns naor bene-jen, boort op-ens de snebbe ’n paar keer driftig en deepe
in ’t grös en trekt de buit naor baoven.
De mooie donkerroo-je, gekleurde baezen van de vuurdoorn motten d’r ok an
geleuven. ’n Markaole jeg achter ’n brutaolen ekster an en tegen de stamme van ’n
dooien barke in ’t bos, roffelt de grote, bonte spechte, as of zeen laeven d’r vanaf hängk.
’n Paor maond he-’w ’n steenmarter huusvesting onder de dakpannen verleend.
Alle mussen heb ’t hazenpad -ekaozen en de nusten onder de dakgäöte hef-e
läög-eroofd. Jammer, ’t was ’s mans vrog altied ’n merakels gekwetter en gesjilpte.
’t Leken krek ’n stelletjen straotjonges, die onder mekare an ’t bekvechten wazzen,
’n vermakelek geheur.
Mangs kump ’t vriepöstige roodbosjen en ut piepkleine winterkönninkjen met zien
parmantig op-estaoken stetjen tussen de rododendrons teveurschien. ’t Schuwe
boomkruperken zee ‘k nog net raozend vlot langs de gladde stamme van de
nötteboom op en neer lopen. 
An de aoverkante glipt ’n boerenzwaluw vlak aover ’t grösveld van de buren. As
ze dat doot, kump d’r gauw raegen, zè-kt de weerprofeten. Maor a’k naor de luch
kieke, zao-’j’t anders neet zeg’n. A’j dan zo stiekumweg al dat moois zit te bewon-
der’n, dan he’k grote kans dat bie-’j de viever de op ene poot staonde defige lang-
poot mie neet in de smiezen krig. Tussen ’t reet steet-e door doodstille te loeren
of-e met zien lange spitse snebbe ’n vetten kikvos of padde kan griepen.
Helaas, nao ’n paar vergeefse pogingen klapwiekt de slanke staotege vogel met ’n
grote baoge ’t bos aover, woor de handige eekkatte met gewaogde en sierleke
sprongen van takke naor takke vlög.

Noe de harfs al ’n endjen op dreef is en op ’n schitter’nde dag as vandage de
laegstaonde zunne de laatste warme straolen aover de landeriejen lut schienen,
laoten de böme en de struken hun bruun-gaele en oranje getinte kleur’n bewon-
der’n. ’t Is asof de natuur met ’n spetter’nde slotscène ’t joor wil afsluten, veurdat
de duus’tre kolde wintertied d’r an kump. 
Zunde dat de weldaodege rust nogal ’s versteurd wödt deur ’t geraos en gedreun
van zwaore grösmechines en ’t akelege geraos van bladblaozers oe de kolde groe-
zels aover de rugge bezörgt. Met ’n scharpe handmaejer bu-j net zo vlot klaor, en
met völle minder kabaal en gin stank van ’n benzinemotor. ’n Nuttege bie-jkoms-
tigheid is ’t ok nog, da-j in de harfs ’t blad mot laoten lig’n (behalve op ’t grös).
’t Dekt goed af tegen de vorst en gif onderkommen an veldmuuskes en staekel-
varkens. Ok ’t insectenlaeven blif aoverende. De vogels krabt geerne wat aetbaars
onder ’t blad vandan en a-j ’t zelf anharkt blie-j ok nog warm en fit. 
En ie loopt neet ’t gevoor da-j de pröttel bie-j de buur’n de tuin inblaost. Op-ens
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schöt mie deur ’t heuf, of ‘k in mien jonge joor’n door op disse wieze ok zo mee
bezeg wazze ”verduld, nee”; door ston ie toch zo vlak nao den oorlog neet bie-j stille.
Baovenan de lieste stond: warken en veur völle leu vake lang en zwaor warken.
Tegeswaordeg is dat gelukkeg heel wat ve-baeterd. Beuren en sjouwen is d’r haoste
neet meer bie-j. Mechines hebt ’t zwaore wark aover-enommen. ’t Is ’n weerld van
ve-schil, hoe ’t d’r noe en veur zo’n zesteg joor -ele-jen an toe ging. Zo wi-j biveu-
beeld neet weten, wie d’r toendertied bie oe allemaole an de deure kwammen
kleppen: de bakker, de krudenier, de slager, de greunteboer, de melkventer, de schè-
resliep, enz., enz. Iederene löp noe naor de supermarkt en mangs naor de warme
bakker (die wazzen vrogger allemaole warm). 
En neet te vegetten de aoverlast van ’t hoge water in die tied. D’r was in de Harfs
ok nog wel un smak ongemak. Kiek maor ’s nao dizze foto. 

Zo geet ut ok met onze taal. Woorden valt weg, nie-je komt d’r veur in de plaatse.
Zelfs onze eigen moderspraoke hef te lie-jen van al die nie-jewetse, butenlandse
uutdrukkingen, die wiele zo makkelek, en mangs klakkeloos, aovernemt.
Is dat noe ’n kwestie van gemakzucht of ontbrek ’t ons an fantasie um d’r begrie-
peleke eigen weurde veur te bedenken. Ballpoint biveu-beeld. Onze oosterbur’n
gebruukt ’n eigen woord, namelek kugelschreiber. Ikzelf neume dit schriefiezer
vake ”een balpunte”.
Op de roeten van de meeste winkels hebt ze allene nog maor ’sale’ of ’outlet’
an-eplakt. ’Uutverkoop’ zee-j neet zo vake meer. In de kompjoeterweerld is ’t nog
völle arger. ’t Bast van de vremde woorden. 
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En wat dach- ie van ’selfie’. Ie mot d’r zovölle onder verstaon as ’zelfpetret’. Zo
bezunder is dat toch neet? In de tied van Rembrand hadd’n ze dat ok al. De
petretten maakten ze toen neet met ’n mobieltjen maor met de varfkwaste. Völle
mooier en nog weerdevoller ok. Mangs vraog ‘k mien af of die zogenaamde ’Goeie
olde tied’ zo völle baeter was as hoe ’t er tegensweurdig toe geet. Lao-w ’t maor
neet langer aover hebben, ie raakt door toch neet aover uut-epraot.

La-w ons beste maor ’s doon um onze kostbare natuur op ’n verstandege en duur-
zame maniere te beheren. Generaoties nao ons motten d’r ok van kunnen profiteer’n.

Door kump ok nog bie-j, dat menselek laeven zonder good natuurbeheer onmeug-
lek is. In Gröning’n weet ze d’r van met te praoten. ’t Is geen pretjen as oe huus
uut mekare bast en ie in bedde hen en weer lik te schudden. Wie meent wel
da-w alles kunt maken en braeken, maor de natuur lut neet met zich sollen. ’t Hölt
’n keer op. Ze ze-’k wel’s: ” ’n gewaarschouwd mense telt veur twee”. La’w daor
maor ’s aover naodenken en d’r daodwarkelek wat met doon!

A’j hier geboor’n en getoog’n bunt, is ‘t mangs wies, dat z’oe zo noe en dan
wakkerschudt hoe mooi ’t hier in Aefde is. Want a-j d’r dageleks in woont en warkt
wödt alles wa-j zeet un vanzelfspraekend iets. ’t Is te völle um hier alle mooi
plekskes op te neumen. Maor a-j de fietste of de benenwagen nemt ku-j met eigen
ogen al dat moois zelf bekieken. ’t Is zeer de meujte weerd met dat alles zuneg
um te gaon. Want wat weg is krie-j neet weer trugge.

Tot slot nog een gedichte van de bekende Eibargse timmerman-dichter Odink
(De Hölter) aover zeen harfsgedachten:

’t Is haoste den helle, den vuurroden hemel!
Ik kan deur d’n glood de scheiding neet zeen.
De beuken, kastanjes, de vlammende eken1

De loch en de eerde, ’t verkleurt zich tut één.
’t Is of de waald2 dit starvende wonder,
vuur ’t lest met de mantel der leefde wil sieren.
En alles wat leaft in aomloze3 stilte,
ut feest van de schepping löt vieren.
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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
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:
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10

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
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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

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:
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Kamphuis Schilderwerken BV, Jutlandstraat 1
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Hagepoortplein 5
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink, Verlengde Ooyerhoekseweg 16

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 Noord- en Oost-Achterhoek 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 dinsdagmid-
dag 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

OMB 2014-4/33
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