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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:
A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458
Verenigingsadres:
Het Tramstation,Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel
Website:
www.deelfmarken.nl
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Vice-voorzitter:

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

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
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
A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458

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
Op 14 april 2015 werd in De Roskam in Gorssel de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden. Tijdens deze vergadering werd Henk Bruil tot zijn grote verrassing
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op zaterdag 2 mei 2015 trok de
genealogische dag weer veel belangstelling, ook van mensen van buiten onze
gemeente. We kunnen terugzien op een waardige 4-mei herdenking en een
geslaagde viering van 70 jaar bevrijding op 5 mei 2015. Op die dag werd er door
een aantal Oranjeverenigingen in de gemeente Lochem een bevrijdingsfietstocht
georganiseerd. In Gorssel startte deze fietstocht bij het Tramstation.
Van al deze gebeurtenissen treft u in dit Markenboek een verslag aan.
In het vorige nummer van Ons Markenboek kunt u de gegevens vinden van de
drie excursies die in ons zomerprogramma zijn opgenomen.Voor de laatste twee
excursies kunt u zich nog aanmelden.
Lezingen en excursies
Eefde, zalencentrum Het Hart, donderdag 29 oktober 2015
De voorzitter van de Larense Heuvel Werkgroep Ben Wagenvoort uit Eefde zal
een presentatie houden over leven en werk van meester H.W. Heuvel. Enkele
belangrijke personen uit het boek Oud-Achterhoeksch Boerenleven, het
meesterwerk van Heuvel, zullen de revue passeren, waarbij Ben ook citaten uit
het boek zal voorlezen. Aanvang 20.00 uur.
Epse, Protestantse kerk, donderdag 26 november 2015
Focko De Zee, bestuurslid van het Historisch Genootschap Lochem-LarenBarchem, verzorgt een lezing over de geschiedenis van de Groninger borgen. Ooit
toevluchtsoord in barre tijden, later luxe huizen voor welgestelden en nu tot de
verbeelding sprekende bezienswaardigheden. Het verhaal begint bij het ontoegankelijke gebied rondom Groningen. Toch werd het bewoond. Maar er was geen
landsheer, dus moest men voor eigen veiligheid zorgen. Daar was de moed van
enkelen voor nodig. De ’Groninger jonkers’ bouwden versterkingen (steenhuizen)
voor zichzelf en hun eigen dorp. Sommigen verwierven daardoor grote macht en
rijkdom en bouwden borgen. Wij zouden kastelen zeggen. En die rijkdom wilde
men laten zien. Daarom was pronken de norm. Totdat de democratische ontwikkelingen een roemloos einde aan dit fenomeen maakten. Nog niet 1/10 van de
oorspronkelijke borgen is er nog over en een enkele borg is te bezichtigen.
Aanvang 20.00 uur.
Over de lezingen, die dit seizoen in Almen, Harfsen en Gorssel gehouden zullen
worden, vindt nog overleg plaats over de onderwerpen, data en de plaats. Er zal
OMB 2015-3/2
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dit seizoen ook weer een gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap
Lochem-Laren-Barchem georganiseerd worden. De datum hiervan is nu nog niet
bekend. In het novembernummer van Ons Markenboek komen we hier uitgebreid
op terug.
Tramstation
Nadat dit voorjaar vijf Open Dagen gehouden zijn, staan er dit najaar nog drie
Open Dagen op het programma. In september wordt de Open Dag niet op de
eerste zaterdag van de maand gehouden, maar dan wordt deze dag gecombineerd
met de landelijke Open Monumentendag van 12 september. Het thema dit jaar is
’Kunst en ambacht’. De overige open dagen voor dit najaar staan gepland voor
3 oktober en 7 november.
Er zijn dit voorjaar vier exposities in het Tramstation geweest. Na de expositie
van de schilderijen van Lyda te Linde werd in februari een expositie ingericht van
het vroege werk van keramist Henk Wolvers. Daarbij waren ook schilderijen van
zijn vader Henny Wolvers opgehangen. Vanaf eind maart tot en met de tweede
week van mei was er een expositie over de Tweede Wereldoorlog in het Tramstation te zien. Daarna was er vanaf 16 mei tot 30 juni een expositie ingericht die
gewijd was aan leven en werk van Sam le Poole. Gedurende de zomerperiode zijn
in het Tramstation schilderijen, foto’s en dergelijke uit Almen te zien. Deze
tentoonstelling is vorig jaar in het oude gemeentehuis van Lochem te zien geweest.
Daarnaast zijn ook nog de wapenschilden van de marken uit de oude gemeente
Gorssel tentoongesteld. Deze schilden hebben een permanente plek in de
expositieruimte gekregen. Voor de tentoonstellingen in het najaar moeten nog
afspraken gemaakt worden.
Monument ter herinnering aan de tijdelijke begraafplaats bij Het Elger
Op dit moment is nog niet bekend wanneer het monument bij de tijdelijke
begraafplaats bij het Elger in Almen onthuld kan worden (zie Ons Markenboek,
33e jaargang, nr. 1, p. 9). Maar Mark Veldhuis is al wel gevorderd met zijn onderzoek
naar de namen, foto’s en zoveel mogelijk gegevens van de gesneuvelden.
Op bijgaande afbeeldingen is dit duidelijk te zien. Wij van De Elf Marken zijn het
Informatie Centrum Begraafplaats Holterberg zeer erkentelijk voor hun medewerking, zodat Mark ons dit overzicht kon sturen, waarop ook door de ’poppies’
heel duidelijk is hoeveel foto’s en namen nog ontbreken. Wij hopen dat we eind
september of begin oktober 2015 het monumentje kunnen onthullen en dit zullen
we bijtijds in De Stentor, De Gids enz. aankondigen.

OMB 2015-3/3
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Tijdelijke oorlogsgraven bij het Elger. Zij lagen er…
Gegevens beschikbaar gesteld door Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
M.Veldhuis,Tubbergen
OMB 2015-3/5
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MORE, Museum voor Modern Realisme
Op 30 mei werd Museum MORE voor genodigden officieel geopend. Het publiek
was vanaf 2 juni welkom. Het museum is een paviljoenachtig gebouw van twee
verdiepingen met strategische doorkijkjes naar de omgeving. Vanuit het museum
kan men het Tramstation prachtig zien liggen. De parkeerplaats van het museum
grenst aan het terrein van het Tramstation. Men verwacht zo’n 80.000 bezoekers
per jaar.
Wie weet het
In het vorige Markenboek (33e jaargang nr. 2, p. 4 en 5) vroegen wij u om reacties
op enkele onbekende foto’s. Op de foto van de twee mannen op de motor kwam
helaas geen reactie.
De tweede foto toonde niet een bepaalde familie, maar, zoals Martin Boschloo
vriendelijk meedeelde, een groep genodigden, bijeen ter gelegenheid van de
opening van het wijkgebouw Gorssel-Eefde aan de Zutphenseweg (ter hoogte van
huidig nr. 24, hoek Markeweg). De foto toont de achterkant van het wijkgebouw.
Martin Boschloo herkende enkele personen: links zittend met baard en wandelstok
is ds. Thoden van Velzen; rechts zittend in wit schort is waarschijnlijk wijkzuster
Vlaanderen; achter de zittende vrouw in het midden staat Martins grootvader
Albert Boschloo van ‘t Boschloo; rechts naast hem met grote zwarte hoed Martins
grootmoeder Martina Roeterdink-Schaap; boven zuster Vlaanderen, kijkend over
de schouder van de man-met-hoge-hoed Martins andere grootvader Carel
Roeterdink. Rechts naast Carel Roeterdink staat waarschijnlijk Hendrik Makkink
van ’t Wolferink.
Martin Boschloo vult nog aan dat het wijkgebouw in 1903 (of 1913) geopend werd
door zijn grootvader Carel Roeterdink (zie foto). Carel staat in de deuropening.
Ook van de derde foto van de groep ’jongelingen’ wist Martin Boschloo enkele
namen te noemen. De foto is genomen voor de hoofdingang van het ’Gebouw
voor Christelijke Belangen’ in Gorssel. In de rij zittende mannen zijn (derde van
links) Hendrikus Makkink van ’t Eschede en rechts naast hem Albert Klein Hulse
van de Oude Larenseweg. Staand, onderste rij, geheel rechts, Albert (Ab) Makkink
van ’t Dijkerhof.
Natuurlijk laten we ook weer nieuwe foto’s zien. De eerste foto toont een groepje
boerenknechten op een wagen. De tweede is kennelijk van een kruidenierswinkel
(een reclamebord van Douwe Egberts is zichtbaar).
Reacties graag tijdens de openingsuren van het Tramstation, dinsdag van 14.0016.00 uur en donderdag van 10.00-12.00 uur, per e-mail via info@deelfmarken.nl
of opsturen naar het Tramstation,Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.
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Een historische of folkloristische optocht?

foto: eigen archief

Een café of kruidenierswinkel?

foto: eigen archief
OMB 2015-3/7
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Oproep
Het bestuur overweegt een ruimere openstelling van het Tramstation. Daarbij
denken we vooral aan de zaterdagen. We merken, dat de komst van Museum
MORE tot gevolg heeft, dat er niet alleen individuele bezoekers maar ook gezelschappen zijn die niet alleen het museum bezoeken maar ook van alles willen
weten over het Tramstation en onze exposities. Onze menskracht schiet soms
tekort. Voor de opvang van deze nieuwe stroom bezoekers hebben we extra
vrijwilligers nodig. Mocht u zich aangesproken voelen en zo nu en dan een dagdeel
in het Tramstation aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met een van onze
bestuursleden.
Verzamelfestijn 2015
In maart 2011 hebben de vier samenwerkende historische verenigingen van
Zutphen, Gorssel, Lochem en Brummen/Eerbeek een verzamelfestijn georganiseerd. Dit festijn werd gehouden in ’t Trefpunt in Gorssel. In 2013 was besloten
dat er in het voorjaar van 2014 een vervolg zou komen van deze verzameldag.
Door allerlei omstandigheden is het er toen niet van gekomen. In het najaar van
2014 is de draad weer opgepakt. Onlangs is besloten het volgende verzamelfestijn
op 10 oktober 2015 te houden met ’t Trefpunt weer als locatie. Graag verneemt
het bestuur of er onder ons leden zijn die met hun verzameling zo’n dag willen
opluisteren. Wilt u meedoen, laat dat dan weten aan secretaris Johan te Linde of
aan voorzitter Willy Holtslag-Harkink.
Van de redactie
In dit Markenboek natuurlijk het verslag van de Algemene Ledenvergadering van
14 april 2015, waarin Henk Bruil afscheid nam als bestuurslid en een Koninklijke
onderscheiding kreeg. Echt weg is Henk niet, want hij nodigt de leden in dit
nummer weer uit voor de jaarlijkse dagexcursie, dit jaar naar Amsterdam en de
Zaanse Schans. Willy Holtslag-Harkink blikt terug op de herdenking op 4 mei en
de viering van 70 jaar bevrijding dit jaar, met als speciale gasten Paul Kurn en zijn
broers. Willy vertelt ook over de tot nu toe drukst bezochte tentoonstelling in
het Tramstation: met werk van Sam le Poole.
In het verslag van de genealogische dag op 2 mei 2015 passeert de geschiedenis
van erve Ilbrink in Gorssel kort de revue. Meer over boerderij en familie is te
vinden in het boek dat de werkgroep genealogie over de familie Ilbrink samenstelde. Er zijn exemplaren bijgedrukt! Een andere bekende boerderij, annex
herberg in ons werkgebied is De Drie Kievieten (Kieften) in Epse/Joppe. Ap ten
Have verdiepte zich in de geschiedenis van gebouw en bewoners van deze bekende
pleisterplaats.

OMB 2015-3/8
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Er is aandacht voor ’kerkkrakeel’ in de Gereformeerde kerk Eefde/Gorssel in de
jaren dertig van de vorige eeuw. Henk Kraaijenbrink doet het ’gedoe’ over vaste
en vrije zitplaatsen uit de doeken. Brieven uit de nalatenschap van zijn vader laten
de tijdgeest onder de ‘broeders’ zien.
Joop Hekkelman houdt in zijn moerstaal een bespiegeling over De Pessink of
Chinees in Epse. Henk Pelgrum belicht erve Ilbrink en zijn bewoners in zijn verslag
van de jaarlijkse genealogische dag. Tot slot blijkt maar weer hoe spitwerk in archieven kan leiden tot toevalsvondsten: Joost Dijksman vond een en ander over
Het Spitholt in Almen.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 26 september 2015
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
AFSCHEID VAN BESTUURSLID HENK BRUIL
Willy Holtslag-Harkink
Ach ja, zo gaat dat. Je bent bestuurslid en als zodanig
iedere drie jaar aftredend en herkiesbaar en gelukkig
stellen de meesten zich weer herkiesbaar. En dan komt
de mededeling: ”Ik stel me niet weer herkiesbaar” toch
nog onverwacht. Henk Bruil liet ons dat bijtijds weten.
En dan rijst de vraag: vinden we op tijd een nieuwe kandidaat en hoe verdelen we dan de taken? Gedurende
de laatste maanden van het jaar kreeg ik ook wel eens
de opmerking: ”Je denkt er toch wel aan dat Henk
stopt en hij verdient het toch wel om daar aandacht
aan te besteden?”
Intussen waren wij daar achter de schermen al druk
mee bezig. Op het gemeentehuis inlichtingen gevraagd
over de procedure en met in te vullen lijsten huiswaarts gegaan. Wie konden we
nog meer vragen om de aanvraag te ondersteunen… ook dat werd duidelijk, want
de betrokken persoon moet meer hebben gedaan dan alleen een goed bestuurslid
van je vereniging te zijn geweest. En zo kregen we van Ilonka Enderink een mooi
overzicht van Henks werk voor de VVV gedurende ruim twintig jaar. En niet puur
als bestuurslid, maar ook heel actief bij het ontwikkelen van nieuwe wandel- en
fietsprojecten, waarvoor hij contact moest zoeken met de gemeente, horecaondernemers en diverse agrarische bedrijven. Niet minder enthousiaste reacties
kwamen van oud-voorzitters H.H. Bokking-Dommerholt en N. de Jong-Fousert
OMB 2015-3/9
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van Semper Fidelis, de Gorsselse rijvereniging. Ook hier alleen maar positieve
opmerkingen over zijn werk als penningmeester en voor het bijhouden van het
ledenbestand. In die tijd was het gebruik van computers nog niet in zwang, dus
handmatig een flinke klus. Maar Henk was ook zeer actief bij het tot stand brengen
van nieuwe impulsen zoals het nieuwe evenement Samen Gestelde Wedstrijd,
waarbij het gaat om dressuur, springen en een cross (nu Eventing genoemd).
Ondertussen moest Henk ook berekenen of Semper Fidelis manege De Prins kon
overnemen en verbouwen en zoiets schrijf je ook niet even op de achterkant van
een sigarendoos. De brief van Semper Fidelis eindigt met de woorden: ”De huidige
leden, op een paar oudere leden na, zullen hem niet meer kennen, maar hij heeft
er door zijn wijze van werken zeker aan bijgedragen tot wat Semper Fidelis nu is:
een vereniging met meer dan honderd leden.
En wat konden wij daar aan toevoegen?
Van 1997-2013 penningmeester en bijhouden ledenadministratie van nu meer dan
800 leden/sponsors.
Van 2013-heden vicevoorzitter.
Van 2005-2007 secretaris in verband met vacature.
Van 1999-heden werkgroep organisatie jaarlijkse excursies en vrijwilligersavonden.
Bijdrage geleverd aan onderstaande publicaties:
Almen ten voeten uit (2002-2004 )
Extra (lustrum)edities van Ons Markenboek
Gorssel in oude prenten
Canon van Lochem
Jubileumboek 125 jaar VVV (2010).
Betrokken bij het plaatsen van monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
Joppelaan Gorssel: gedenksteen zeven gefusilleerde Gorsselse burgers.
Lindeboomweg, Eefde: gedenksteen omgekomen Engelse piloot Hurrell.
Harfsensesteeg, Almen: monument ter herinnering aan het crashen van een
Lancaster, waarbij zeven bemanningsleden omkwamen.
Herdenkingen 4 mei (Veerweg en Joppelaan in Gorssel, Hurrellmonument,
monument Harfsen).
Ons Markenboek (kwartaaluitgave): schrijven van artikelen en bezorging (ieder
kwartaal) van de helft van de adressen in Gorssel.
Als beheerder en ’behoeder’ van het Tramstation betrokken bij digitaliseren/
documenteren van foto’s en boeken, ontvangen van bezoekers op de dinsdagmiddag/donderdagmorgen en het installeren van exposities.
En zo links en rechts fungeerde hij ook als mantelzorger voor oudere buren.
Intussen had Miep Bruil de beide kinderen met familie ingelicht. Op de jaarvergadering was duidelijk dat Henk geen argwaan koesterde. Pas toen wij aan het
agendapunt aftreden begonnen, kwamen de kinderen en kleinkinderen binnen en
OMB 2015-3/10
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kreeg Henk door dat locoburgemeester Bert Groot Wesseldijk ook niet voor
niets aanwezig was. Volkomen verrast werd hem het lintje opgespeld, nadat Bert
hem had verteld waaraan hij dit te danken had.
Gelukkig had Henk ons van te voren meegedeeld dat hij een aantal taken graag
blijft vervullen. Hij blijft in de excursiecommissie, in het Tramstation als vrijwilliger
en bibliotheekmedewerker. Kortom we zijn hem gelukkig nog niet kwijt!
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
14 april 2015
1. Opening en mededelingen
Voorzitter, Willy Holtslag-Harkink kon om 19.30 uur bij de opening van de
vergadering circa 50 leden in De Roskam in Gorssel verwelkomen. Zij begon haar
openingswoord met de aankondiging van een agendawijziging. De rondvraag (punt
8) zou deze keer voor de bestuursverkiezing (punt 7) behandeld worden.Vervolgens maakte zij melding van de expositie over de Tweede Wereldoorlog in het
Tramstation. Over de komende evenementen kon onze voorzitter nog meedelen,
dat op 2 mei de jaarlijkse genealogische dag in Gorssel gehouden zou worden en
dat dit jaar op 4 mei in het kader van 70 jaar bevrijding bij de Houtwal een groot
aantal Canadezen verwacht werd. Hierna werd de agenda verder afgewerkt.
Het aantal leden is vorig jaar voor het eerst sinds jaren iets gedaald. Ultimo 2014
waren er 752 leden en daarnaast nog 74 sponsoren, zodat we met 826 leden nog
steeds ruim boven de 800 leden hebben.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 11 maart 2014
Deze notulen waren afgedrukt in OMB 32e jaargang nummer 3, augustus 2014 en
werden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging voor de samensteller
vastgesteld.
3. Jaarverslag secretaris over 2014
Dit jaarverslag was gepubliceerd in OMB 33e jaargang nummer 1, februari 2015.
Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, waarna het met
algemene stemmen werd goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015
Penningmeester Koos Bleeker gaf een korte toelichting op de ter vergadering
uitgereikte financiële stukken. Vorig jaar moest melding gemaakt worden van een
negatief resultaat over het jaar 2013 van € 4.735,86. Het resultaat over 2014 was
met een tekort van € 629,58 negatief. Er was op een tekort van € 1.428 gerekend.
Het tekort is voornamelijk te wijten aan de vermindering van de bijdragen van
OMB 2015-3/11
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enkele sponsoren en aan de extra kosten die gemaakt zijn voor de onthulling van
het Lancaster monument in Harfsen. Op de exploitatie drukt ook de afschrijving
(over een periode van tien jaar) op de investering voor de restauratie en inrichting
van het Tramstation. Hoewel er maatregelen genomen zijn om het tekort terug te
dringen, zoals verhoging van de contributie en van de toegang tot onze lezingen,
sluit de begroting over 2015 met een tekort van € 1.978 toch nog negatief.
5.Verslag kascommissie
Namens de kascommissie voerde Rob van Hulst het woord. Hij had met de heer
Jan Stegeman de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Daarna vroeg
hij de vergadering de penningmeester te dechargeren. Nadat de voorzitter eerst
de kascommissie bedankt had, bedankte zij de penningmeester voor het vele werk
en onder groot applaus werd hem decharge verleend.
6.Verkiezing kascommissielid
Aftredend was Jan Stegeman. Een nieuw kascommissielid diende gevonden te
worden. Spontaan bood Sipke Ham-Coltof zich aan. Zij werd met algemene
instemming benoemd.
7. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Onze voorzitter kreeg van
mevrouw Sipke Ham-Coltof een prachtig fotoboekje van de busexcursie Barneveld
en kasteel Staverden. Dit cadeau werd in dank aanvaard. Aan het eind van de
rondvraag vestigde onze voorzitter nog de aandacht op de komende excursies.
Op dat moment waren daarvan nog niet alle details bekend.Wel kon zij meedelen
dat de jaarlijkse busexcursie op dinsdag 8 september zou plaatsvinden met als
bestemming Amsterdam en Zaandam.
8. Bestuursverkiezing
Jan Haijtink en Ad de Ruiter waren aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.
Er waren geen tegenkandidaten aangemeld. Deze aftredende bestuursleden
werden met algemene instemming herkozen. Daarnaast was Henk Bruil aftredend
en omdat hij zich niet herkiesbaar had gesteld, diende een nieuw bestuurslid
gevonden te worden. Het bestuur had Arend Rolden (officieel wonende te
Deventer maar eigenlijk in Epse) bereid gevonden om in het bestuur zitting te
nemen. Ook voor hem waren er geen tegenkandidaten aangemeld. Arend werd
daarop door de vergadering met algemene instemming gekozen.
Tijdens deze verkiezing betrad een groot aantal familieleden en vrienden van Henk
Bruil de zaal. Onder hen was ook locoburgemeester Bert Groot Wesseldijk.
Vervolgens werd Henk Bruil tot zijn grote verrassing benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
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9. Sluiting
Om 20.30 uur was het eerste gedeelte afgelopen en omdat er in de tussentijd nog
belangstellenden waren binnengekomen kon Henk van Baalen voor ongeveer 70
toehoorders zijn lezing over de Huzaren van Boreel houden. Zijn met talrijke anekdotes doorspekte verhaal over de Huzaren van Boreel en de restauratie van de
kazerne en het kazernegebied in Deventer werd met grote aandacht gevolgd. Aan
het eind van de avond bedankte de voorzitter, namens een dankbaar publiek, de
spreker voor de interessante lezing en wenste allen wel thuis.
HERDENKING 4 MEI EN VIERING 5 MEI 2015
Willy Holtslag-Harkink
Op 3 mei arriveerde Paul Kurn met zijn twee broers uit Engeland om op 4 mei
onze herdenking dit jaar mee te beleven.Tijdens een gezellig kopje koffie maakten
ze duidelijk dat het hen helaas niet was gelukt om voor bloemen te zorgen. En al
was het toen al wel ’s avonds half tien… Janneke Zoetbrood van bloembinderij
De Winde pakte de telefoon aan en zorgde ervoor dat de volgende ochtend de
gewenste bloemen afgeleverd werden.
Herdenken op 4 mei
De volgende morgen begonnen wij (bijna voltallig dagelijks bestuur van De Elf
Marken) en de drie Engelsen bij het monument aan de Joppelaan, waar we jaarlijks
herdenken en bloemen leggen, net als bij de andere gedenktekens.Vandaar gingen
we naar het monumentje van Hurrell en toen naar de Harfsensesteeg. Daar legden
nu ook Paul en zijn broers een mooi bloemstuk. Heel bijzonder was dat Henk ten
Pas ons het ’Abide with me’ uitdeelde en wij dit met ons allen zongen.
Hierna gingen we naar de familie Menkhorst, waar het grote deel van de Lancaster
al uit de schuur was gehaald, zodat iedereen dit kon zien en fotograferen. Harry
Veldpape had zich ook ’s morgens al bij ons aangesloten en hij ging met de belangstellenden naar de plek in het weiland waar hij destijds het gecrashte vliegtuig
heeft gezien. Henk Pelgrum en ik brachten daarna nog bloemen naar het door
onze vereniging geadopteerde graf van Johannes Bielderman op het kerkhof in
Almen.
’s Middags om half vier waren we met nog veel meer Gorsselnaren aanwezig bij
de Houtwal. Betty van Holten had de bijeenkomst perfect georganiseerd. Zij deed
dit namens de Deventer ’Welcome again veterans’. Buurman Wolters had weer
voor de vlaggen gezorgd. De gemeente zorgde voor een keurig gemaaid gazon,
waar aan de ene kant de Pipersband zich opstelde met de veteranen en hun
begeleiders en aan de andere kant van het monument het Victoria Children’s Choir.
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Ons Markenboek_augustus 2015_48 pag._Opmaak 1 28-07-15 10:09 Pagina 16

Het kinderkoor had van de gemeente Lochem een lunch aangeboden gekregen
bij pannenkoekenrestaurant Het Elf Uur en daar kregen ze ook het verhaal van
de overtocht te horen, zodat de term Cannonshot betekenis kreeg. Met Huub van
Sabbe en de burgemeester gingen de kinderen na de plechtigheid naar de oever
van de IJssel, vanwaar de overtocht van start was gegaan.
Na het welkomstwoord van Betty van Holten zong het Victoria Children’s Choir.
Daarna sprak burgemeester Sebastiaan van het Erve zoals altijd ’recht uit het hart’
en met ’kippevel’ door het kinderkoor. Harry ten Brinke speelde de Last Post,
waarna twee minuten stilte volgden. Nadat vervolgens de kransen waren gelegd
werd de gebruikelijke Act of Remembrance in het Engels en Frans door veteranen
gelezen en Henk Bruil deed dit in het Nederlands:
Zij zullen niet oud worden
Zoals wij, die zijn achtergebleven oud worden
Hun leeftijd zal hen niet moede maken
Noch zullen hen de jaren zwaar vallen
Bij zonsondergang en in de morgen
Zullen wij hen gedenken.
Hierna werd door een paar kinderen van het koor het Commitment to remember
voorgelezen en in het Nederlands de ’Belofte te herdenken’ door Isa Wigbold en
Jetta Veenhuis van de Vullerschool.
Zij waren jong, zoals wij jong zijn
Zij deden hun plicht, gaven alles van zichzelf
Aan hen beloven wij ook in de toekomst
De fakkel door te geven, opdat wij nooit vergeten.
Wij zullen hen blijven gedenken.
Het kinderkoor zong hierna nog een mooi lied. Peter ten Dijke speelde tot slot
het Canadees volkslied en ons Wilhelmus. En tot grote ontroering van velen zong
het Victoria Children’s Choir ons Wilhelmus uit volle borst mee.

De kranslegging onder toeziend oog van
o.m. burgemeester Sebastiaan van ’t Erve
en Betty van Holten
foto: Henk Bruil
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Het kinderkoor

foto: Henk Bruil

Viering bevrijding op 5 mei
In onze gemeente hadden de Oranjeverenigingen bij deze 70e herdenking van de
bevrijding weer fietstochten georganiseerd. In Gorssel startte die bij ons Tramstation en ons was gevraagd of wij die dag het Tramstation open wilden stellen,
zodat de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog bekeken kon worden en
ook de film van de bevrijding van Zutphen en Deventer. Nou, dat hebben we
geweten. Nadat men de tentoonstelling had bekeken waren de hele dag door de
stoelen voor de film bezet.
EXCURSIE AMSTERDAM EN ZAANSE SCHANS
OP 8 SEPTEMBER 2015
Henk Bruil
Voor deze excursie is als reisdoel Amsterdam gekozen. ’s Morgens maken we een
rondvaart door de grachten, lunchen aan de Amstel en ’s middags gaan we naar
de Zaanse Schans. Dit is een fraaie woon- werkbuurt uit de 18e en 19e eeuw.
Unieke Zaanse houtbouwarchitectuur, die vanaf 1961 stuk voor stuk hierheen is
verplaatst. Te zien zijn onder meer diverse molens, een replica van de allereerste
kruidenierswinkel van Albert Heijn, een kaasmakerij, een museum van het Nederlandse Uurwerk, klompenmakerij, een bakkerijmuseum en leuke winkeltjes. U zult
zich er niet vervelen!
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Ons Markenboek_augustus 2015_48 pag._Opmaak 1 28-07-15 10:09 Pagina 18

Het programma op dinsdag 8 september 2015 ziet er als volgt uit:
08.30 uur:
08.30-09.30 uur:
09.30-10.15 uur:
10.15-11.15 uur:
11.15-12.30 uur:
12.30-13.45 uur:
13.45-14.30 uur:
14.30-16.30 uur:
16.30 uur:

Vertrek bij de kerk in Gorssel
Reis Gorssel-Eemnes
Koffie met gebak met gebak in De Witte Bergen bij Eemnes
Reis naar Amsterdam
Rondvaart door de grachten van Amsterdam
Lunch in het Minervapaviljoen aan de Amstel
Reis naar Zaanse Schans
Verblijf op de Zaanse Schans
Vertrek naar Gorssel, waar we om circa 18.30 uur verwachten
aan te komen.

De kosten bedragen € 49,50 per persoon, opgave uiterlijk zaterdag 22 augustus
bij Willy Holtslag-Harkink, tel. 0575-432058, Henk Pelgrum, tel. 0575-431781 of
Henk Bruil, tel. 0575 491822.
De groepsgrootte beperken we tot één bus, het maximum aantal deelnemers is
zestig. U wordt verzocht de kosten over te maken op ons banknummer NL12
RABO 0301405611 t.n.v. Historische vereniging De Elf Marken te Gorssel, onder
vermelding van: excursie.Wilt u zich eerst opgeven voordat u geld overmaakt? Bij
verhindering is teruggave van uw betaling niet mogelijk, wel kan iemand anders in
uw plaats meegaan.
Op deze dag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer: 06-49944172.
TENTOONSTELLING SAM LE POOLE (1910-1986)
Willy Holtslag-Harkink
Sam le Poole, geboren op 26 september in Leeuwarden,
middelbare akte Tekenen in 1932, van 1953 tot 1972
leraar tekenen aan de Rijks HBS in Deventer, tentoonstelling in het Tramstation van 16 mei t/m 25 juni 2015.
Na regelmatig contact per e-mail met zoon Ton
le Poole in Noorwegen en op 15 januari 2015 de
kennismaking in De Roskam werd voor ons al gauw
Sam le Poole
duidelijk dat de tentoonstelling over leven en werk van
de kunstenaar Sam le Poole door zou gaan.Verder kregen we contact met dochter
Ems Jonker-le Poole in Apeldoorn en met vrienden in Deventer.
Via een eerdere oproep in Ons Markenboek konden we families benaderen die
werk van Le Poole voor de tentoonstelling wilden uitlenen. Naast de werken die
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we in bruikleen hadden gekregen van de gemeente Lochem werd het overgrote
deel voor de tentoonstelling aangeleverd door Ems, zodat we onze beschikbare
ruimte al snel gevuld hadden. Ook konden we onze vitrines vullen, zodat we bij
de opening op 16 mei 2015 een mooie collectie konden laten zien.
Die opening werd bewust in kleine familie- en vriendenkring gevierd, door Ems
en familie voorzien van een drankje en heerlijke hapjes. Burgemeester Sebastiaan
van ’t Erve onthulde samen met Ton een mooie foto van de kunstenaar, zodat hij
als het ware in ons midden was. Ton sprak daarna persoonlijke woorden over zijn
vader en dat was voor de aanwezigen herkenbaar en ontroerend. De opening
werd eigenlijk een soort reünie van familie en vrienden.

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve onthult met Ton le Poole een foto van de kunstenaar
Foto Wily Holtslag-Harkink

Ik denk dat deze tentoonstelling tot nu toe de meeste bezoekers heeft getrokken.
Ook hebben veel bezoekers op ons verzoek in het gastenboek geschreven en
naast (verre) familieleden zijn er veel oud-leerlingen geweest, die zonder uitzondering lovend over Sam le Poole hebben geschreven. Bert Brand vertelde als
oud-leerling bij de opening nog over de pauzes, waarin Sam voor een dubbeltje
vertelde over componisten en dan ook muziek liet horen.
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Uit de vele opmerkingen volgen er hier een paar:
’Wat een veelzijdig kunstenaar. Een genoegen om naar zijn oeuvre te kijken’.
’Een prachtig gebouw èn prachtige kunst’.
’Mooie tentoonstelling, fijne herinnering aan een groot kunstenaar uit ons Epse.
Zelf hebben we een aquarel met knotwilgen. Fijn dat zijn werk hier tentoongesteld is.
Na de opening van Museum MORE krijgen we extra veel bezoekers, die vanuit
het nieuwe museum uitzicht hebben op ons bijzondere gebouwtje en daarna graag
even binnen willen kijken. Dit nieuwe gebeuren vrààgt waarschijnlijk om het
Tramstation vaker open te stellen… en dus meer vrijwilligers!

De Koekoeksweg in Harfsen

Sam le Poole

IJsselzicht
OMB 2015-3/18
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HERBERG EN BOERDERIJ DE DRIE KIEVIETEN (KIEFTEN)
Ap ten Have
Boerderij en herberg De Drie Kievieten (Kieften) was al vroeg een
belangrijke pleisterplaats aan een belangrijke, al eeuwen bestaande
handelsweg tussen Westfalen en Deventer en later, sinds de eerste helft
van de negentiende eeuw, lag het aan het kruispunt van de inmiddels
nieuw aangelegde weg van Deventer naar Lochem en de weg van
Gorssel naar Bathmen. Er werd gedronken, gevochten, tol geheven,
kermis gevierd en gewoon geboerd. Het was het middelpunt van de
buurt.

Situatieschets De Drie Kievieten

Hessenwegen en herbergen
Men weet eigenlijk niet precies wanneer de hessenwegen zijn ontstaan, sommige
bronnen geven de zeventiende eeuw aan, maar ook wordt beweerd dat ze veel
ouder zijn. De naam is afgeleid van de Duitse kooplieden die deze wegen gebruikten om hun koopwaar te slijten, de Hessen (in die tijd herkenbaar aan ’blauwe
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hessen’ = blauwe kiel). Naast het normale verkeer kwamen vroeger ook over deze
wegen de kooplieden uit Westfalen met hun handelswaar (linnen, garens, aardewerk etc.) op hoog beladen wagens, getrokken door soms wel zes paarden.
Per dag reden ze ongeveer 30 km en gingen dan overnachten in de herbergen die
aan deze wegen lagen.
Er liep een hessenweg door de Achterhoek vanuit Westfalen, via Almen (Spitholderbrug), langs de molen in Almen naar boerderij de Braakhekke en dan via de
Driekieftenweg, die daar begon, langs herberg de Drie Kievieten, de Moespot en
de Pessink richting Deventer en dan verder het land in tot Amsterdam.
Herberg de Drie Kievieten
De herberg De Drie Kievieten lag dus aan deze hessenweg op de kruising met de
weg van Gorssel naar Bathmen (Joppelaan 118). Er stond een schuur bij met zowel
aan de voor- als aan de achterkant grote deuren (doorrijschuur) zodat ze daar
met paard en wagen doorheen konden rijden.
In de schuur kon men de paarden uitspannen en op stal zetten om te voeren en
te drinken geven. De wagen met goederen kon achter slot en grendel blijven staan.
De kooplui konden dan in de herberg eten en drinken en overnachten om de
volgende dag verder te trekken.
De Drie Kievieten was aanvankelijk eigendom van de kasteelheren van Kring van
Dorth. Omstreeks 1846 is de oude herberg annex boerderij met daarnaast het
bakhuis met schuur gesloopt en ongeveer op dezelfde plaats herbouwd tot het
gebouw dat er nu staat. Er werd dus een nieuwe start gemaakt en op de hoek van
de herberg hing een prachtig metalen uithangbord met daarop afgebeeld drie
kievieten en de tekst: ’Deze kievieten kunnen U niet vermaken, treed binnen en
laat den drank U beter smaken’. Helaas is dit bord niet bewaard gebleven en is er
zelfs geen foto van.
Begin jaren 1850 is de huidige Lochemseweg aangelegd en daardoor ontstond er
bij De Drie Kievieten een gevaarlijk kruispunt. De weg van Gorssel naar Bathmen,
die daar de Lochemseweg kruiste, is in dezelfde periode verhard en ook de
Driekieftenweg, een zandweg, kruiste daar. Het was dus een zessprong met als
extra obstakel de oude doorrijschuur.
Op bijgaande foto kunt u nog net het uithangbord zien en ook is te zien hoe dicht
de doorrijschuur op de hoek van de huidige Lochemseweg en de Bathmenseweg
stond.
De moord bij De Drie Kievieten
Het was niet allemaal goed volk wat over de hessenwegen kwam. Zo kon het
gebeuren dat er op zondagavond 13 november 1746 in het eenzame Kieftenveld,
bij herberg De Drie Kievieten waar Hendrik Jan van Hummel herbergier was, nog
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een vreemde man kwam die daar eten wilde en ook overnachten. De kinderen
van Hummel moesten nog even de aardappels schillen. De man had voldoende tijd
om eerst nog wat te drinken en ook na het eten ging dat door. Het was inmiddels
al laat geworden en de vrouw van Jan Hummel en haar oude vader waren al naar
bed gegaan. De herbergier bleef op totdat zijn gast naar bed zou gaan, maar deze
eiste nog een kruik bier uit de kelder. Onderwijl posteerde de kerel zich bovenaan
de trap met een bijl die daar in de hoek stond en kliefde daarmee de argeloze
kastelein de schedel.Toen moest zijn vrouw, die op een zolderkamer lag te slapen,
eraan. Maar de zolder was zo laag dat hij ’geen flinke zwaai’ kon maken In haar
wanhoop greep het arme mens de bijl en ontwrong hem die en bleef gewond
achter. Ook haar oude vader kwam uit bed terwijl de rover de kast had opengebroken om er geld uit te halen. De rover eiste nog meer geld en verwondde de
oude vader ook, maar er was niet meer geld. De rover vernam gerucht van naderend volk en sloeg op de vlucht. Hij struikelde buiten nog en verloor daarbij een
gedeelte van het geroofde geld. Hij werd door de koetsier van ’t Joppe nagezeten.
Deze sprong op zijn snelste paard en reed de moordenaar na, die inmiddels ook
te paard was en over een breed water sprong en riep: ”Dat geet oe veur.”
De koetsier liet zijn paard ook springen en riep terug: ”Dat geet oe nao. ”De rover
verdween uit zicht, maar werd later in de nacht gearresteerd bij herberg
De Wildeman in Goor.
Hendrik Jan van Hummel heeft het met de dood moeten bekopen en zijn vrouw
en hun oude vader waren beiden gewond. De dader was de scharenslijper Jan
Jacob van Nissel. Hij werd op 6 december 1746 in Zutphen geradbraakt. Hij was
al drie keer gedeserteerd uit het leger en had meer op zijn kerfstok.
Bewoners van De Drie Kievieten annex de boerderij
Als eerste bewoners van De Drie Kievieten werden gevonden Garrit/Gerrit (Gerrijt)
Derksen, geboren omstreeks 1664, gehuwd met Maria Harmse, geboren
omstreeks 1665. Uit dit huwelijk werd geboren Hendrina Gerrits op 13 oktober 1700.
Toen omstreeks 1735 herbergier Gerrit Derksen, die inmiddels op leeftijd was,
het niet meer kon bijbenen is zijn enige dochter Hendrina, die in 1722 gehuwd
was met Hendrik Jan van Hummel (geboren omstreeks 1695/1700) met haar gezin
naar De Drie Kievieten gekomen om haar vader en moeder te helpen. Het stel
woonde op herberg De Moespot, dus zij kenden het vak. De Moespot was ook
eigendom van de heren van Kasteel Dorth. Uit hun huwelijk werden acht kinderen
geboren.
Na de moord op Hendrik Jan van Hummel (zie hiervoor), is Hendrina Gerrits op
5 november 1747 hertrouwd met Derrik Alberts Roeterdink, ook wel Derk te
Busse genoemd. Zij hebben samen met haar kinderen het bedrijf voortgezet.
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Steeds nieuwe eigenaren
Op 10 maart 1760 werd de katerstede De Drie Kievieten door Derrik Alberts
gekocht van Huize Dorth. De omschrijving luidde: ’met zijn lusten en lasten, raad
en smaad, recht en gerechtigheden en toebehoren met en benevens de grond,
daar weleer de lange allee gestaan heeft, van het veld tot aan de camp’.
Gerrit Wiltink erfde het goed het op 4 juli 1791 en droeg het op 11 juli 1794 over
aan de jongste dochter van Hendrik Jan van Hummel en Hendrina Gerrits:
Catharina van Hummel. Zij was omstreeks 1735 geboren en overleed op
8 september 1800. Zij was in 1769 gehuwd met Teunis Alferink. Zij waren de
opvolgers op De Drie Kievieten. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
Vóór het overlijden van Catharina van Hummel was het hele bedrijf verkocht aan
H. van Markel Brouwer van het landgoed Joppe.
De oudste zoon van Catharina en Teunis was Hendrik Kiewiet/Alferink, geboren
op 17 maart 1773. Hij was in 1795 getrouwd met Janna Horstman, geboren in
1761 in Bathmen. Hij zette het bedrijf voort. Helaas overleed Hendrik Kiewiet/
Alferink al op 30 mei 1799. Janna Horstman hertrouwde voor 1801 met Teunis
Nijkamp, geboren in 1767 in Laren. Zij zetten de herberg annex boerderij voort,
die ze op 13 november 1802 kochten van H. van Markel Brouwer.
Van 1815 tot 1845 was er sprake van dubbele bewoning, waarschijnlijk in het
bakhuis dat naast herberg en boerderij stond. Daar woonden toen onder meer
Jan Derk Wilgenhof en Janna Withagen met hun gezin. Jan Derk was waarschijnlijk
knecht bij De Drie Kievieten.
In 1832 was de boerderij (groot 10 ha, voor die tijd al van behoorlijke omvang),
zoals hierboven gemeld eigendom van Teunis Nijkamp. Na het overlijden van Teunis
en zijn vrouw Janna Horstman in 1845 huurde hun enige zoon Hendrik Nijkamp
(geboren op 8 november 1801 en in 1833 getrouwd met Hendrina Meijer, geboren
op 12 maart 1808) het bedrijf en zette het voort. Uit dit huwelijk werden zeven
kinderen geboren.
Laatste eigenaren: geslacht Ten Have
Het bedrijf was inmiddels verkocht aan Mannes ten Have, geboren op 13 juli 1783
in Diepenveen en gehuwd met Janna Kleijn Velde. Dit echtpaar is ook tijdelijk op
De Drie Kievieten gaan wonen. Zij waren degenen die na 1845 de oude herberg
annex boerderij en het bakhuis met schuur totaal hebben vernieuwd. (Later trokken ze in bij hun zoon Albert ten Have, gehuwd met Willemina Hendrika Tuitert,
die op de boerderij van het landgoed Joppe woonden.) Het echtpaar Ten Have
had zes kinderen. Hun zoon Marten ten Have (geboren op 20 januari 1847 en
overleden op 2 augustus 1916) trouwde in 1872 met de jongste dochter uit het
huwelijk van huurders Hendrik Nijkamp en Hendrina Meijer: Gerritjen Nijkamp
(geboren op 5 februari 1844). Dit echtpaar heeft als eigenaar zowel de herberg
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als de boerderij succesvol voortgezet en de boerderij verder uitgebreid. Uit hun
huwelijk werden drie kinderen geboren. Zoon Hendrik Willem ten Have werd
geboren op 17 september 1873 en is overleden op 12 november 1930. Hij
trouwde op 2 mei 1908 met Johanna Voortman, geboren op 9 maart 1884. Uit dit
huwelijk werden vier kinderen geboren: Marten in 1909, Hendrika Frederika in
1912, Gerrit in 1915 en Gerrit Jan (Jan) in 1920.
De vier kinderen waren na het overlijden van hun ouders de laatste generatie op
het bedrijf. Ze waren allemaal altijd thuis en het was werken van de vroege morgen
tot de late avond en aan trouwen zijn ze nooit toegekomen. Hendrika Frederika
deed de huishouding, melkbussen wassen en de herberg tot 1945. De drie broers
deden de boerderij, die inmiddels 20 ha groot was. Het was een gemengd bedrijf
met akkerbouw, rundvee en wat kippen. Ze waren zeer vooruitstrevend en het
was een belangrijke boerderij in de omgeving. Ze waren een van de eersten die
na de Tweede Wereldoorlog een tractor aanschaften. Ze hadden een eigen
dorsmachine en een eigen stier om hun koeien te dekken. Ook sommige buren
kwamen daar om hun koeien te laten dekken.Tevens was er een aantal werktuigen
gestald die de buren samen gebruikten en waarover de Ten Haves het beheer hadden. Zij regelden wie en wanneer iemand die kon gebruiken en daarbij ging het
onder meer om een cultivator, zaaimachines, een veewagen etc. Ook was er een
kadaverput (de sleutel hing op een vaste plaats) waarin de boeren hun gestorven
dieren, na opgave aan de gemeente, konden dumpen en die dan werd leeggehaald.

De Drie Kievieten in vroeger tijden met links nog de doorrijschuur

foto: eigen archief
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Tolheffing
Herbergen werden voornamelijk beheerd door de vrouw des huizes. Tevens
fungeerde zij - naast de huishouding, vaak ook als tolgaarder. De man beheerde
het boerderijgedeelte en hielp zo nodig mee in de herberg, vooral in de avonduren.
Bij De Drie Kievieten werd toen ook tol geheven aan de Lochemseweg, die was
voorzien van slagbomen. Iedereen die vanaf De Drie Kievieten via de Lochemseweg richting Epse wilde moest hier tol betalen.
Dat ging niet altijd goed en zo kon het gebeuren dat Engbert Jan Dommerholt van
herberg De Houtwal uit Gorssel, die vanaf Bathmen kwam en via de doorrijschuur
rechtsaf de Lochemseweg op wilde gaan in de fout ging. De tolgaarster had hem
nog gewaarschuwd dat hij eerst tol moest betalen, maar hij gaf daaraan geen
gehoor en reed langs de slagbomen de Lochemseweg op. De tolgaarster heeft
hem nog achterhaald, maar hij weigerde tol te betalen. De politie werd ervan op
de hoogte gesteld en er werd alsnog proces verbaal opgemaakt. Hij moest later
de tol en ook nog een boete betalen.

Enkele toltarieven op de kunstwegen in de gemeente Gorssel

Herberg
De Drie Kievieten is na de Eerste Wereldoorlog een goed bekend staande herberg
geweest voor kooplui en anderen die even wilden uitrusten of wat eten of drinken.
Ook waren er vergaderingen uit de buurt, zoals voor het schatten van paarden
voor het paardenfonds (verzekering). Het was een rustpunt voor de handelaren
uit Holten en Rijssen, die met hun paarden naar de markt in Zutphen gingen, bij
de houtverkoping van Kring van Dorth en het landgoed ’t Joppe en later ook voor
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voetballers uit Bathmen en Gorssel na hun uitwedstrijden. Er was ook verkoop
van drank, rookwaren, koffie etc. en men kon er een krant kopen en wasgoed
brengen om te laten wassen bij een wasserij. Men kon er ook roggebrood bestellen
(6 of 12 ponders) die een bakker/kruidenier uit Kring van Dorth bracht en daar
afleverde.Veel familie, buren, vrienden en bekenden haalden daar hun sterke drank
voor feesten en verjaardagen.
In de loop van de jaren ging het minder goed met de cafés op het platteland, zo
ook bij De Drie Kievieten en na de Tweede Wereldoorlog is de herberg gesloten
en de vergunning voor verkoop van sterke drank verkocht aan de familie Heuvelink
in Almen.
Kermis
Er was zelfs jaarlijks een kermis op de zaterdag volgende op de derde woensdag
in augustus. Er stonden dan kraampjes langs de Lochemseweg tot café Het Roode
Hert. Er was van alles te koop en er waren scharenslijpers, waarzeggers - handpalmlezers die bijna altijd veel goeds voorspelden, etc. Er was een draaimolen en
de Kop van Jut en ander gooi- en smijtwerk. Ook was er als spel ringsteken.
Na de middag kwamen opa en opoe soms met paard en koets, vaders en moeders
met de kinderen. Na het voeren en melken van het vee kwam vooral de jeugd uit
de hele omtrek naar de kermis.
Het was een groot feest met muziek en dans o.a. step, foxtrot,Weense wals, valeta,
driekusman en natuurlijk ook de polonaise.Verder volop drinken van bier en sterke
drank. Voor de ’vrouwleu’ anijs met suiker en snoep. Het was een belangrijk
ontmoetingspunt voor de jeugd, waaruit menig huwelijk is voortgekomen.
De laatste keer is de kermis gehouden in 1913, In 1914 was alles in gereedheid
gebracht, echter vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd er geen
kermis gehouden. Na de oorlog is in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog
getracht de kermis nieuw leven in te blazen. Dit was echter van korte duur.
Gevaarlijk kruispunt
Door het steeds toenemende verkeer was het kruispunt rond 1960 te gevaarlijk
geworden en werd gezocht naar een oplossing. In overleg met de gemeente en
andere instanties werd overeenstemming bereikt om de oude doorrijschuur, die
inmiddels dienst deed als stalling van jongvee, te slopen en elders op het erf te
herbouwen.Tevens werd in die periode een aantal binnenwegen verhard. De oude
Driekieftenweg vanaf boerderij De Braakhekke tot aan de Plantageweg kreeg als
naam Schepersweg en het stuk vanaf de Plantageweg tot De Drie Kievieten kwam
te vervallen. In de Bathmenseweg werd voor de kruising met de Lochemseweg
een knik gemaakt om de snelheid van het verkeer te verlagen. De aansluiting van
de Driekieftenweg richting Epse, die wel bleef bestaan als zandweg, werd verlegd
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en vóór de kruising op de Bathmenseweg aangesloten. Met deze maatregelen werd
het kruispunt een stuk veiliger. (Zie de situatieschets hiervoor.)
Na verloop van tijd kreeg Marten ten Have een hersenbloeding, kwam aan het
sukkelen en kon helaas niet meer thuis blijven wonen. Hij is in 1977 in een verzorgingshuis overleden.
Ook de dochter en de tweede zoon raakten in de war en moesten worden opgenomen in een verpleeghuis. De jongste zoon Gerrit Jan heeft met hulp van de
buren en familie het bedrijf nog zo goed als mogelijk voortgezet en is in 1983
overleden. En hiermee kwam er een eind aan dit zo jarenlang bekende bedrijf en
is het in percelen verkocht. De familie Peters heeft de boerderij, bakhuis en schuur
gekocht met ongeveer 1 ha. grond.
Ze hebben het bakhuis laten verbouwen tot woning en zijn daar gaan wonen.
De naam De Drie Kievieten is blijven bestaan. En als zichtbare herinnering zien
we een boerderij met een voordeur als van een herberg.

De Drie Kievieten in 2015. Aan de dubbele rij eikenbomen links van de boerderij is nog te zien hoe het
vervallen stuk Drie Kieftenweg vroeger liep
foto: Arjan Meijerink
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KERKKRAKEEL VAN TACHTIG JAAR GELEDEN
Henk Kraaijenbrink
In Ons Markenboek van november 2008 (26e jaargang nr. 4, p. 45) en
februari 2009 (27e jaargang nr. 1, p. 37) schreef de auteur over het
ontstaan van de inmiddels ter ziele gegane Gereformeerde kerk te
Eefde-Gorssel, die in 1933 werd gegrondvest. Niet alles was pais en vree.
In 1936 barstte er een interne strijd los over het ’zitplaatsenbeleid’.
Inleiding
Als je momenteel in een kerk komt en je hebt geen uitzonderlijke goede predikant,
dan kun je doorgaans een kanonskogel door de kerk schieten zonder iemand te
raken. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog en kort daarna wel anders en zeker
als je tot de Synodaal Gereformeerde Kerk behoorde. Overtuigd van eigen gelijk
en een bevochten vrijheid zelf een kerk te stichten kerkte men trouw en dat tweemaal per zondag. ‘s Middags doorgaans een preek uit de Heidelbergse catechismus
waarin de Gereformeerde leer bestaande uit tien delen, 52 zondagen en 129
vragen (met antwoord) uit de doeken werd gedaan.
Alleen de Kerklaan in Eefde herinnert nu nog aan het witte kerkje.

Voormalige Gereformeerde kerk Eefde

foto: eigen archief
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Rood lampje
Als 10-15 jarige kerkte ik daar regelmatig en ik weet nog dat er een rood lampje
brandde in de kerk. Als dat lampje uitging kon je vrij overal gaan zitten.Als het nog
brandde kon dat niet: dan waren er vaste plaatsen. (Het kan ook omgekeerd
geweest zijn: dat de koster het lampje aandeed om de laatste ca. tien minuten een
vrije zit mogelijk te maken.)
Ik vermoed dat het lampje er kwam na een flinke discussie in de kerkeraad en/of
gemeente. Onlangs kreeg ik namelijk wat oude brieven in handen via mijn neef en
nicht Kappers-Wikkerink, die mogelijk licht werpen op de invoering van het rode
lampje. Een brief van begin mei 1936, geschreven door mijn vader en mede
ondertekend door de heer H.R.J. Hassink, vormde wellicht de aanleiding.
Vaste plaatsen
Begin mei 1936 had de kerkeraad in meerderheid besloten van zogenaamde vrije
plaatsen af te stappen en over te gaan op vaste plaatsen. Hassink en Kraaijenbrink
betreurden dat in hun brief omdat het:
1. een bron is van krakeel nu en in de toekomst;
2. de rechtsgelijkheid in gevaar brengt i.v.m. later inkomende leden;
3. het kerkbezoek van buiten kerkelijk verband levende broeders en zuster kan
belemmeren;
4. moeilijkheden kan geven als kerkleden familiebezoek willen meenemen naar
een kerkdienst;
5. evangelisatiewerk kan belemmeren.
Allemaal rationele en zakelijke argumenten. Essentie van de brief aan de gemeenteleden was om, naast vaste plaatsen, ook een blok van vrije plaatsen te behouden.
Dit kon door bij de schrijvers op te geven hoeveel plaatsen men wilde claimen
(op basis van het gezin) en niet individueel mee te doen aan de verdeling van
(vaste) plaatsen op donderdag 14 mei. Hassink en Kraaijenbrink vragen om dat
voor 18.00 uur op te geven bij laatstgenoemde, zodat deze collectiviteit ter
vergadering ingebracht kan worden. Aardig is nog: ’Telefonisch te bereiken onder
Nr. 20. Gorssel.’
Krakeel
Er volgden reacties, waarmee stelling 1, ’krakeel’, direct bevestigd wordt.
De schrijvers zagen dat trouwens zelf al aankomen.
Allereerst is er de brief van ds. H.N. Ridderbos van 12 mei 1936. De brief is
gematigd van toon. Ridderbos heeft overleg gepleegd met broeder Bleumink, voorzitter van de plaatsingscommissie. Men wil niet afwijken van het kerkeraadsbesluit,
maar wil de actie mogelijk inbedden in het plaatsingssysteem. Daartoe zullen de
briefschrijvers voor 12.00 uur een lijst van medestanders moeten inleveren.
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(Kennelijk wil men zich dan ’s middags nog beraden.) Verder wordt Kraaijenbrink
(Hassink is uit beeld) erop geattendeerd dat de gemeenteleden die vóór de actie
van collectieve banken zijn ervoor zullen moeten opdraaien dat daar alle ’vreemdelingen’ moeten plaatsnemen. M.a.w. is er dan nog plaats voor de actievoerders?
Niettemin blijkt er ook een zekere waardering uit de brief. Ridderbos spreekt
over een ’edelmoedigheid’ om dit risico te nemen, maar vraagt zich af of alle
medestanders er zich wel van bewust zijn en waar ze verantwoordelijk voor zijn.
De toon van de reagerende tegenstanders is anders.
G.W. Kruitbosch schreef op 12 mei afwijzend. ”Wij1 betreuren het zeer dat U als
Kerkeraadslid en oud-Kerkeraadslid zijnde tweedracht in de gemeente gaat
zaaien”. Hij gaat niet in op de ’circulaire’. Hij eindigt met een oproep de eenheid
in de jonge gemeente te bewaren.
J.W. Berkenbosch reageert zeer uitgebreid. Aan de bloei van de jonge gemeente
wordt afbreuk gedaan. ’Wat u wilde voorkomen, twist en nijd, kan door zulken
handelswijze zeer worden bevorderd” aldus de schrijver. Hij heeft dan ook meerdere afkeuringen gehoord. ”Wetende dat het Uw bedoeling nooit kon zijn om
tweedracht of muiterij in de kerkelijke regering aan te richten verzoek ik U op
uw besluit terug te komen”. Het wordt nog heftiger. ”Maar boven alles doet het
afbreuk aan het Koninkrijk Gods. Christus wil dat in Zijn Gemeente allen één en
in ondergeschikte dingen de liefdeband de boventoon voert.”
Woensdag 13 mei volgt nog een brief van A. van Silfhout uit Eefde dat hij met
’verwondering en ongenoegen’ kennis heeft genomen van de aan de gemeenteleden gerichte brief. ”Men mag zo niet rechtstreeks ingaan tegen het kerkeraadsbesluit”. Pijnlijk dat één van de kerkeraadsleden (Kraaijenbrink) zo tegen het
genomen besluit ingaat. Hier komt dus het punt ’collegialiteit’ aan de orde.
De anderen roeren het ook aan. Moet je je neerleggen bij een meerderheidsbesluit? Van Silfhout noemt de brief een revolutionaire daad. En dat in een
gereformeerd antirevolutionair milieu! Juist de oproep zet aan tot krakeel en is
niet goed voor de jonge gemeente, aldus van Silfhout.
Wat mij na bijna 80 jaar opvalt, is dat de reagerende gemeenteleden, die niets
moeten hebben van het voorstel, op geen enkele wijze ingaan op de rationele
argumentatie, verwoord in de circulaire. Daarnaast de zeer formele schrijfwijze,
toen gebruikelijk, en de gezagsgetrouwheid.
Medestanders
Op 14 mei krijgt Ridderbos voor 12.00 uur zijn overzicht.
Er zijn in totaal 25 medestanders.
Haijtink (Gorssel) 4; Haijtink (Almen) 6; Braakhekke (Eefde) 3; Hassink (Gorssel) 4;
1 Majesteitsmeervoud
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Bannink (Eefde) 2; Hietkamp (Almen) 3; Garssen (Gorssel) 1 en Kraaijenbrink
(Eefde2) 2. Mijn schatting 7 % à 10 % van de gemeenteleden. Op een los briefje
vind ik nog de naam Loois (de drogist) met twee personen, maar die staat niet in
de brief aan Ridderbos. Misschien te riskant voor een middenstander? Loois was
per slot de dorpsdrogist in Gorssel. De verantwoordelijkheid, waarop Ridderbos
gewezen heeft, wordt aanvaard. En wel ’omdat daardoor elke verantwoordelijkheid
voor het ’toewijzingsstelsel’ uitgesloten is’. Niet uitgesloten wordt dat ’s avonds
ter vergadering nog een aanvulling op de lijst gegeven zal worden.
Daarna volgen nog enkele brieven waarin mijn vader zich verweert tegen de aantijgingen van Kruitbosch, Berkenbosch en Van Silfhout. De heren krijgen vriendelijk
antwoord. Twist is geenszins de bedoeling en er mag, in ’ons vrije Nederland althans nu nog-’ 3 toch verschil van mening bestaan. De Gereformeerde broeders
worden erop gewezen dat er een derde weg is. ”Gedeeltelijk vast, gedeeltelijk vrij.
Die gedachte is niet absurd. Wordt óók meer aangetroffen. B.v. (in) Almelo,
Wageningen en Aalten”. Deze tussenoplossing is, volgens schrijvers, niet goed aan
de orde geweest in de kerkeraad en wordt op deze wijze alsnog ingebracht.
Alleen het woord revolutionair van Van Silhfout raakt mijn vader in zijn ziel. ”Dat
u ’die partij’ (de medestanders van vrije zit) ’revolutionair’ noemt zonder nadere
motivering, is bedenkelijker, daar U toch zeker weet wat wij in het algemeen daaronder verstaan; het wil mij voorkomen dat wij vooral niet verder van de waarheid
af zijn wanneer wij zeggen dat dit geen pas geeft”. Ook de vriendelijke of
broederlijke groet blijft bij deze brief achterwege.
Compromis?
Hoe het daarna verliep is uit deze brieven niet op te maken. Ik denk toch dat de
zakelijke argumenten in het verdere verloop een rol hebben gespeeld. Daarin zal
het idee van het rode lampje zijn opgedoemd om tegemoet te komen aan de bezwaarden. Een compromis van ds. Ridderbos? Wie op zijn eigen plek wil zitten
moet wel tijdig aanwezig zijn anders mag een ander er gebruik van maken. Het
bevorderde ongetwijfeld dat men tijdig aanwezig was.

2 Dit zal een foutje zijn, we woonden toch echt in Gorssel
3 Wordt hier vooruitgelopen op de komende bezetting? Het lijkt erop dat de angst al aanwezig is
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PESSINK OF CHINEES
Joop Hekkelman
Met generaotiekloof wordt meestentieds bedoeld dat oldere lu neet meer könt
metkommen met de gedachten en de ideeën van jongelu. As de veuruutgang
dee-t de jeugd naostreeft frustreerd wordt met olderwetse gedachten van
senioren krig ’t woord ’generaotiekloof’ nogal ’s ’n uutvergrote betekenis. Den
term lig dan bie mennigene veur in de mond. Ik wil der beslist neet met zeggen
dat jongelu altied ’t geliek an eur kante hebt of mot hebben. Nae, zeker neet, want
of en to effen stille staon en ervaring delen daor wordt gin mense slechter van.
Betje respect aover en weer daor draeit ’t uutendelijk umme.
Der bun ok momenten en situaties dat generaotieverschillen op ’n andere meniere
tut uting komt, minder heftig messchien, maor ze bunt der wel, subtieler mangs.
Kots ha-k zon moment. ’t Was ’n raegenachtige dag en ik beslotte um in plaatse
van met de fietse maor ’s met de busse naor Daeventer te gaon.
Op ’t moment dat de chauffeur bie Epse de bochte naor links nomp gingen mien
gedachten automatisch effen naor café De Pessink. De kroeg van feestpartiejen
uut mien jonge jaoren, de jaorlijkse karmse wao-w vake op an ginge en ’t voetbalveld achter de kroeg wao-k heel wat meters heb emaakt; wedstrieden ewonnen
en dikke verloren.
’t Is zeuven uur ’s morns, één halte eerder waren ’n paar studenten an boord
ekommen. ’t Is metene daon met de rust. Een jonge dame geet achter mie zitten
en röötelt van alles en nog wat in eur smartphone. Druk an de praot, met een
vriendinne denk ik.
Mien gedachten aover De Pessink bunt nog amper op gang ekommen of ik heure
achter miej: We rijden nu langs de Chinees. Ik raken dervan in de warre. Hoezo
de Chinees? Ik komme elken margen langs de Pessink.
Dee deerne achter mie hef der denk ik gin idee van dat op de krusing van de
Lochemseweg en de Daeventerweg vrogger een vermaard cafe was evestigd dat
onlösmakelijk bie Epse heuren. De gevel van ’t pand is amper veranderd, behalve
dan de reclame in grote Chinese letters, waor gin mense wat van begrip. ’t Wichie,
dat achter mie zit in de busse van lijn 81, kump dus elken dag langs de Chinees!
Messchien kan-k ’t eur neet ens kwaolijk nemmen, zee is neet op egruuid met
’t dorpscafé. Der is dus maor ene generaotie neudig um ’n compleet andere plaatsanduding te creëren in ’n pietepeuterig gat as Epse. Zo nemt de tied ons met naor
’n nieje warkelijkheid. Ho jammer ik dat in dit geval ok vinne, wakker lig ik der
neet van. Wa-k oe wel kan zeggen: al kump der de kommende jaoren in dat pand
in Epse ok ’n Thais, ’n Indiaas, ’n Argentijns, ’n Italiaans of weet ik wat veur ’n
restaurant, zo lange ik laeve blief ik langs De Pessink kommen.
(Sont-spelling)
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Uitspanning de Pessink

foto: eigen archief

VERSLAG VAN DE GENEALOGISCHE DAG
OP ZATERDAG 9 MEI 2015
Henk Pelgrum
Evenals andere jaren was het weer een gezellige drukte in het gebouw de Brink
naast de kerk in Gorssel. De ongeveer 250 bezoekers zaten geanimeerd met de
verschillende standhouders of met elkaar te kletsen. Opvallend is dat een behoorlijk aantal bezoekers elk jaar weer naar deze dag komt. Sommigen voor de gezelligheid, anderen met de stille hoop nog meer informatie te vinden bij hun
speurtocht naar nieuwe gegevens over de familiestamboom of over de streek waar
ze een sterke band mee voelen. Het Regionaal Archief Zutphen was aanwezig met
een stand waar uitleg werd gegeven hoe je via hun website heel veel informatie
kunt vinden. In een andere stand gaf Gerrit Woertman uitleg over de mogelijkheid
van DNA-onderzoek voor genealogen. Hij heeft hierover drie artikelen geschreven
in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek in het 4e
kwartaal 2014 en 1e en 2e kwartaal 2015. Er zijn twee aanbieders van DNA-testen
via het wangslijmvlies. FTDNA (www.familytreedna.com en National Geographic
met hun Geno 2.0 test (https://genographic.nationalgeographic.com).Via de laatste
test hebben al meer dan 680.000 mensen hun DNA laten testen. Globale afstamming wordt aldus verkregen.Via de eerste test kun je ontdekken of je via de Kelten
uiteindelijk uit Afrika afkomstig bent of misschien wel van de Vikingen afstamt.
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Familie Ilbrink
Dit jaar is de familie Ilbrink uitgezocht. Enkele jaren geleden was Henk Ilbrink uit
Apeldoorn standhouder op onze genealogische dag met veel gegevens over zijn
familie. In samenwerking met hem hebben Annie Albers en Gerrie Dijkerman
verder onderzoek naar de familie Ilbrink gedaan. Helaas werd Henk ziek en is hij
op 16 maart 2015 in Apeldoorn overleden. Annie Albers en Gerrie Dijkerman
hebben ontzettend veel speurwerk verricht onder heel moeilijke privéomstandigheden. Ze hebben daarbij veel steun bij hun werk gehad van de werkgroepleden
Annie Nijenhuis en Jan Stegeman. Het resultaat is een prachtig boek met heel veel
prachtige foto’s. Ze hebben veel eer van hun werk gehad, want er was veel
belangstelling rond de tafels waarop de stamboom van de familie Ilbrink was
opgesteld. Nieuwe familiebanden werden ontdekt. In een ander zaaltje werd een
film vertoond van foto’s van de familie Ilbrink.
Het eerste exemplaar van het boek over de familie Ilbrink van de werkgroep
genealogie van de Historische Vereniging De Elf Marken werd door Henk Pelgrum
aangeboden aan Hannie Ribbink-Ilbrink uit Apeldoorn. Zij is de zus van Henk
Ilbrink. Aan het eind van de dag was dit boek volledig uitverkocht. Geen probleem,
want er zijn inmiddels al weer dertig boeken extra gedrukt.
Ilbrink
Al in 1401 wordt een Ilberdinck genoemd op de lijst van weerbare mannen van
Gorssel. De boerderij wordt in die tijd ook wel onder de naam Stalbrinck vermeld.
In de doopboeken van Gorssel, die vanaf 1642 bekend zijn, komt als doopgetuige
in dat jaar Gretien Ilberinck voor. Na 1672 vinden we Harmen Everts Ilberinck als
bewoner op de boerderij Ilberinck te Gorssel. Dochter Reintjen Harmsen blijft
op de boerderij Ilbrink wonen en trouwt in 1692 met Arendt Jansen Kagelinck ut
Diepenveen. Reintjen moet zijn overleden tussen 1699 en 1701. Haar man
hertrouwt. De zoon uit zijn tweede huwelijk, Reint Arents, wordt in 1729 als doopvader vermeld en als bouwman op het Ilbernink. Drie andere kinderen van hem
trouwen in bij andere boerderijen. Hun namen veranderen in Wansink, Borgman
en Bosman. In 1759 woont Reint niet meer op ’t Ilbrinck. (Slechts één kind van
Reint Arents, genaamd Arent, neemt de naam Ilbrink aan. Zijn nakomelingen wonen
met name in de omgeving van Hattem, Kampen en Alkmaar en een aantal is
geëmigreerd naar de USA.) Jan Goossens en zijn vrouw Anneke Brinkman uit de
buurtschap Oolde in Laren zijn de nieuwe pachters van ’t Ilbrinck. Ze krijgen geen
kinderen en moeten op zoek naar een opvolger. Willem Plumpman, een familielid
van Anneke Brinkman, die woont op boerderij de Plumpe in Harfsen, komt als
knecht naar het Ilbrink. Willem trouwt met Geertruid Oostenenk en ze krijgen
vier kinderen, die zich later allemaal Ilbrink laten noemen. Na het overlijden van
Willem Ilbrink (ook wel Slagman en Plumpman genoemd) in 1793 hertrouwt zijn
weduwe met Harmen Klokman en ze blijven op erve Ilbrink wonen. Voor het
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huwelijk worden de zaken voor de kinderen geregeld in het wezenprotocol. Hierin
wordt opgenomen dat Geertruid voor de kinderen zal zorgen ”totdat zij meerderjarig zijn, hun zal kleden en alimenteren, laten lezen en schrijven, instrueren in
de godsdienst, dochter Maria te leren naaien en een uitzet met een linnenkast te
geven en de jongens een klerenkist”. De nakomelingen van hun zonen Gerrit
Hendrik (die petekind van Geertruid is en pachter wordt van erve Ilbrink) en
Jacob blijven in de omgeving wonen in plaatsen als Gorssel,Voorst, Apeldoorn en
Deventer.

De aanbieding van het boek Ilbrink door Henk Pelgrum aan Hannie Ribbink

Verschillende eigenaren
Erve Ilbrink heeft verschillende eigenaren gehad.
In 1494 was de proost van Zutphen eigenaar en in 1672 is jonckr. Uiterwijck
eigenaar van ’t Ilbrinck en de Kleine Muil.Vanaf 1728 is Ilbrink in het bezit van de
Deventer burgemeester Henrik Podt. Deze burgemeester bezit dan ook al de Hof
te Eschede en boerderij De Borchte. Na zijn overlijden in 1752 wordt zijn zoon
Gerhardt Podt, rentmeester van klooster Diepenveen, eigenaar. In 1798 verschijnt
op de markevergadering A.J. Kronenberg namens de markerichter E.J. Reve als
eigenaar. In 1798 wordt Colenbrander de nieuwe markerichter van Eschede en
wordt Ilbrinck verkocht aan Engelbert Opgelder, secretaris van Gedeputeerde
Staten. Hij woont in de zomer op de Almense buitenplaats Huis ter Meulen en is
daar tevens eigenaar van de Havesgoederen. Bovendien bezit hij in Zutphen veel
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panden. Na zijn overlijden wordt in 1826 Balthazar Jan van der Horst, ontvanger
te Doesburg, de nieuwe eigenaar. In 1840 worden bij de opheffing van de marke
Eschede het erve Ilbrink en het erve Hekkert te koop aangeboden. Erve Ilbrink is
te groot en daardoor te duur voor pachter Gerrit Hendrik Ilbrink. De boerderij
wordt in 1844 gekocht door Harmen Stormink, landbouwer uit Diepenveen. Op
12 augustus 1844 kopen Gerrit Hendrik Ilbrink en zijn vrouw Johanna Borgman
erve Hekkert, dat in het verleden ook wel Ewoltstede werd genoemd. Hier gaan
ze in 1845 met hun gezin wonen. Het verhuizen ging waarschijnlijk gemakkelijk,
want Hekkert ligt aan de overzijde van de huidige Domineesteeg, schuin tegenover
het Ilbrink.
In 1918 verkoopt de tweede generatie van de familie Stormink erve Ilbrink aan
Hendrik Makkink van ’t Wolferink uit Gorssel. Hendrik Makkink koopt de boerderij
voor zijn dochter Bertha, die in 1919 gaat trouwen met Jan Willem Menkveld. Hun
zoon Hendrik Menkveld trouwt in 1955 met zijn buurmeisje Bertha Ilbrink, die is
geboren op de naastgelegen boerderij de Pastorie in Gorssel. Na ruim honderd
jaar is er weer een Ilbrink terug op erve Ilbrink. Bertha woont nu in een woning
naast de boerderij. Op de boerderij woont nu haar zoon Bertus Menkveld met
zijn vrouw Ria Zoerink en hun gezin. Ze hebben een modern rundveebedrijf samen
hun zwager Hennie Wijnbergen, die is getrouwd met zus Janny Menkveld en op
de nabijgelegen boerderij de Kleine Muil woont.
Domineesteeg 1
Verschillende bezoekers van de genealogische dag zijn na afloop nog even langs
de Eesterbrinker molen naar het mooi onderhouden erve Ilbrink, adres
Domineesteeg 1, gereden om te kijken waar hun familiewortels liggen. Ze werden
gastvrij ontvangen op de boerderij, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat.
Zo kregen Bertus en Ria Menkveld een zestiental bezoekers uit onder meer
Alkmaar, Amsterdam en Kampen en Zwolle op de koffie. Een prachtig slot van hun
bezoek aan de genealogische dag in Gorssel.
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Belangstelling voor boek en schema

HET ERVE SPITHOLT
Joost Dijksman
Tijdens werkzaamheden in het Regionaal Archief Zutphen stuitte de
auteur op notariële akten die betrekking hebben op de familie
Ruiterkamp van boerderij Spitholt in Almen. Op het oude Spitholt werken
of wonen geen Ruiterkamps meer, maar op het afgesplitste nieuwe Spitholt woont nog wel een familie met die naam. De stukken uit het notarieel
archief bieden een inkijkje in het leven in Almen in de negentiende eeuw.

Uitsnede uit de atlas van 1869
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De eerste Ruiterkamp op het Spitholt
Zo ver liggen het Spitholt en het Ruiterkamp niet uit elkaar; hoogstens een
anderhalve kilometer. Dat Hendrik Jan Ruiterkamp en Geertje Spitholt verkering
kregen was dan ook niet zo bijzonder.
In 1741 wordt Hendrik Jan geboren op het Ruiterkamp. Geertje Spitholts wieg
staat op het Spitholt.
Vanuit Almen komende hoeft Hendrik Jan alleen maar net voor de Ehzerallee
begint, de Spitholderbrug met zijn twee ’klappen’ over te steken en een klein stukje
de Voeterdiek (nu Vordenseweg) af te lopen. (Mogelijk ondervond hij enige
vertraging als een Berkelzomp net op dat moment de brug moest passeren.)
In 1772 trouwt het stel en komt de eerste Ruiterkamp op het Spitholt wonen.
Tweede generatie Ruiterkamp
Van de volgende generatie Ruiterkamp neemt zoon Jan Willem de boerderij over.
In de ondertrouwakte wordt vermeld dat Jan Willem (32 jaar) en Aaltjen Lijzen
(24 jaar) op 29 mei 1807 in ondertrouw gaan. Op 23 juni 1807 wordt hun huwelijk
bevestigd in de Almense kerk door dominee Van Gelder.
In de jaren die volgen krijgt Aaltjen vijf zonen: Hendrik Jan, Hendrik, Gerrit,
Adrianus en Albert. Albert, de laatste in de rij, wordt op maandag 5 augustus 1816
om negen uur ’s morgens geboren. De volgende morgen om tien uur verschijnt
Jan Willem op de Wolzak in Eefde, waar burgemeester De Vuller woont en ook
de gemeentesecretarie gevestigd is, om de geboorteakte te laten opmaken.
Als getuigen heeft hij Philippus Dommerholt en Hendrik Pellenberg, ’kleedermaker’, woonachtig in deze gemeente, ’opzettelijk medegebracht’, aldus de akte.

Het erve Spitholt, verwoest bij de bevrijding op 2 april 1945

foto: eigen archief
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Zutphen in financiële nood
Het Spitholt is dan nog een pachtboerderij en eigendom van de stad Zutphen.
Na de periode van inlijving bij Frankrijk door Napoleon is de financiële positie van
ons land allerberoerdst. In Zutphen is het niet beter en om aan geld te komen
verkoopt de stad in 1820 een groot aantal bezittingen. In Almen staan het Oostenenk
en het Spitholt te koop. Jan Willem Ruiterkamp koopt de boerderij Spitholt.
De verkoopakte van het Spitholt van 13 april 1820 wordt opgemaakt bij notaris
Jacob Jan Schluiter te Zutphen. Behalve het Spitholt wordt nog een groot aantal
andere goederen genoemd in deze akte. Het Oostenenk wordt door Janus Litting
gekocht voor f 10.325. Jan Markvoort koopt een deel van de landerijen voor
f 1000 en Jan Willem Ruiterkamp telt voor de boerderij f 9000 en voor een ander
deel bouwgrond nog f 1.500 neer.
In de jaren die volgen gaan alle zonen naar de Almense school van meester Willems
tegenover de kerk en het kerkhof en elke zoon raakt al jong vertrouwd met het
boerenbedrijf.
Rouwen en trouwen
Achttien jaar na de verkoop, op vrijdag 9 maart 1838, overlijdt Aaltjen Lijzen om
vier uur ’s morgens in de leeftijd van 56 jaar. De volgende dag gaan de naaste buren,
Derk Beltman en Gerrit Jan Memelink, schoenmaker, naar Eefde om het overlijden
van hun buurvrouw aan te geven. De week daarop wordt Aaltjen begraven op de
dan nog nieuwe begraafplaats op ’Ilsinks dennenkamp’. Custos (koster) Aaldert
Willems heeft er het graf gegraven. Zestig cent heeft hij daarvoor ontvangen.
Op de boerderij missen zes mannen hun vrouw en moeder. Zoon Hendrik
(geboren in 1809) heeft dan al kennis aan Magdalena ter Meulen, geboren op het
Groot Harkel in Groot Dochteren. Hun huwelijk laat niet lang op zich wachten.
De behoefte aan een vrouw in huis zal zeker meegespeeld hebben.
Op vrijdag 14 september 1838 trouwt het paar.Aardig is in dit geval dat tussen de
gebruikelijke huwelijksbijlagen zich ook de permissie bevindt die de commanderend majoor van de 2e afdeling der mobile Gelderse schutterij geeft voor dit
huwelijk, mits dit ’geen vermindering, verandering of uitzondering in deszelfs
tegenwoordige dienstplichtigheid teweeg zal brengen’. Bovendien zal zijn
aanstaande huisvrouw ’nimmer het corps mogen volgen wanneer het buiten de
gewone woonplaats zal worden geëmployeerd’.
Met z’n zevenen naar de notaris
Voordat echter het burgerlijke huwelijk gesloten wordt op die veertiende
september moet de overname van de boerderij officieel vastgelegd worden, waarbij alle rechten en plichten nauwkeurig worden vermeld in de notariële akte.
Op 21 augustus 1838 passeert die akte bij notaris Maurits Jacob van Löben Sels,
woonachtig te Zutphen.Vader Jan Willem, zijn vijf zonen en Magdalena zijn die dag
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aanwezig op de Zaadmarkt om hun handtekening te zetten.
Beperken we ons eerst tot het onroerend goed, dan zien we dat het Spitholt
bestaat uit een huis, schuur, schaapschot, twee zaadbergen met de huisplaats, een
bakhuis en een varkenschot. Al het land ligt hoofdzakelijk ten oosten en ten westen
van de Voeterdiek. De in de akte genoemde kavelnummers zijn weer terug te
vinden in de Kadastrale Atlas van 1832. Daarnaast worden de kavels soms ook
met name genoemd: het bouwland de Groote Kamp, het weideland, de koeweide,
de hooiweide, de kalverweide en varkensweide, een weide de Waalbeek of
Hietweide met daarop staand houtgewas, de akkermaalsheggen, opgaand hout,
geheel tiendvrij. Verder heeft het Spitholt het recht van ’whare’ (aandeel) in de
mark van Almen, doch is belast met ’vier gasten en 12 eijeren, aan de koster van
Almen te voldoen’. Daarnaast een recognitie (periodieke betaling van een erkenning van een (eigendoms)recht van f 5,90 voor de schapendrift en het maaien van
plaggen in de mark van Warken (te betalen aan de marke).
In de marke Warken bezit het Spitholt nog een deels bouw-, deels weideland
genaamd de Kwaalbeekshof en de Stegenkamp. Ook bezit het Spitholt nog een
perceel weidegrond in het Schependom Lochem, genaamd de Mullersmate. Deze
weide is groot 1 bunder 92 roeden en 10 ellen. Dit perceel was aangekocht in
1773 en lag omtrent het tolhuis (aan de weg Lochem Laren) bij het Sandvliet aan
de Berkel.
De totale oppervlakte weidegrond is ruwweg 20,5 ha, het bouwland ongeveer
10,5 ha, terwijl de percelen akkermaalsbos samen ongeveer 1,5 ha groot zijn.
De moestuin tussen de boerderij en de Berkel is 22 roeden en 80 ellen groot.
Hoewel de oude namen nog steeds gebruikt worden, zijn ze wel aangepast aan
het nieuwe metrieke stelsel. De el is voortaan een ca, de roede een are en een
bunder is een ha. groot.
De huurwaarde van het geheel werd geschat op vierhonderd gulden totaal.
Vee, huisraad
Opgave wordt ook gedaan van de dan aanwezige dieren en de waarde van deze
beesten.
De acht melkkoeien staan voor 320 gulden in de akte en de vierjarige koeien en
twee kalven voor 68 gulden. De twee werkpaarden vertegenwoordigden een
waarde van 120 gulden, de zes varkens 48 gulden.Tenslotte worden nog zes ganzen
en acht hoenders genoemd tegen 3 gulden totaal. Hiermee is de totale veestapel
opgesomd. Ongetwijfeld zullen ook een waakhond en wat katten op de boerderij
hebben gewoond, maar die komen in het verhaal niet voor.
Het voert te ver om het volledige huisraad en het aanwezige gereedschap en de
werktuigen hier te noemen, maar in de akte wordt alles keurig vermeld, voorzien
van de getaxeerde waarde. Het sobere meubilair bestaat uit een klok, twee tafels,
acht stoelen, een spinnewiel en haspel en twee ijzeren potten, tezamen goed voor
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vijftien gulden. De vier paar bedden met toebehoren worden geschat op 61 gulden:
een hoge post in vergelijking met de tachtig gulden voor twee wagens en een kar.
De voorraad vlees, spek en vet staat getaxeerd voor 35 gulden.
Mantelzorg
Interessant is hoe de oudedagsvoorziening geregeld is. In onze tijd verschijnen
bijna dagelijks artikelen over mantelzorg, het sluiten van verzorgingshuizen en de
onvoldoende zorg die verpleeghuizen bieden. In 1838 regelen we dat nog zelf en
in het geval er geen kinderen zijn om de zorgtaken op zich te nemen is er de diaconie of armenzorg als vangnet.
Hendrik en zijn bruid verklaren datgene wat overeengekomen is en in de akte
staat beschreven stipt te zullen nakomen. Zo zeggen zij toe vader wel en om niet
tot zijn dood te zullen verzorgen van huisvesting en voedsel ‘zullende den zelven
hebben te spijzigen aan zijne tafel, benevens van kleding, verwarming en van al wat
tot levensonderhoud behoort, ook bij ziekte de nodige verkwikking, heel- en geneeskundige hulp, mitsgaders genees- en heelmiddelen, gelijk in alle gevallen van
alle verlangd wordende hulp en dienstbetoning en om na overlijden zijn lichaam
overeenkomstig zijner stand te doen ter aarde bestellen’.
Mocht onverhoopt blijken dat vader er de voorkeur aan geeft een ander kosthuis
te zoeken, dan staat hem dat geheel vrij. Hij is niet verplicht daarvoor een reden
aan de donataris (zijn zoon) te geven. Bovendien is in dat geval zijn zoon verplicht
zijn vader een bedrag van f 500 uit te keren, uiterlijk zes maanden na zijn vertrek.
Behalve aan zijn vader heeft Hendrik ook verplichtingen aan zijn vier broers. In de
akte lezen we dat Hendrik Jan, Gerrit, Adrianus en Aalbert allen boerenwerk doen
en… in 1838 nog bij hun vader inwonen! De oudste zoon, Hendrik Jan, is dan al
dertig jaar.
Hendrik is verplicht dadelijk bij het passeren van de akte zijn vier broers ieder
een bedrag van vierhonderd gulden uit te keren. Bovendien is Hendrik verplicht
zolang zijn broers, ongehuwd zijnde, ‘ziek of zuchtig mochten worden’, ze de vrije
ingang in zijn huis te verlenen en hun liefderijk te verzorgen van al het nodige!
Bronnen:
Regionaal Archief Zutphen
Archieven.nl
Wiewaswie.nl
Kadastrale atlas Gorssel (Almen)1832.
NL-ZuRAZ, Notariële archieven Zutphen, 0349, inv.nr. 134 (Verkoopakte Spitholt,
13 april 1820, notaris Jacob Jan Schluiter en Akte no. 975, 21 augustus 1838, Notaris
Maurits Jacob van Löben Sels)
Almen ten Voeten uit,
Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken, 2004.
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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
Ruiterkamp Uitvaartverzorging,Vordenseweg 2
Deventer:
Van Lente Systeemintegratie BV, Herfordstraat 5
Eefde:
Aannemersbedrijf Nengerman, Zutphenseweg 144
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde (J. Fomenko), Zutphenseweg 73
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
BWaste International B.V., Zutphenseweg 42
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Landgoed het Haveke B&B, Zutphenseweg 113
Majoor Makelaars & Taxateurs, Rustoordlaan 50
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:
Bakkerij G. van Helvoort, Hoofdstraat 59
Boertie Optiek, Hoofdstraat 32
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Herman Bakker Uitvaartverzorging Gorssel, Grooterkamp 48
Hotel Restaurant De Roskam, Hoofdstraat 26
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27
Natuurdrogist Gorssel, Hoofdstraat 36A
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Restaurant Elf Uur B.V., Deventerweg 27
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Slagerij Jan Rodenburg, Hoofdstraat 38
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
Wijnkoperij Klosters, Deventerweg 14
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
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
Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34
Lochem:
Drukkerij Lammerdink, Burg. Leenstraat 54
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43
Zutphen:
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Kamphuis Schilderwerken BV, Jutlandstraat 1
Rabobank Graafschap-Noord, 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 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

