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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
Waarnemend
voorzitter:
J. Haijtink, Reuvekamp 2, 7213 CE Gorssel, tel. 0575 - 492692
Vice-voorzitter:

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

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

2e Penningmeester: A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458
Leden:

G.H. Smale-Bielderman, Plantageweg 1, 7215 SK Joppe, tel. 0573 - 431758
J. Hekkelman, Pikeursbaan 24, 7213 BT Gorssel, tel. 0575 - 491726
A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139

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
In februari zijn we weer gestart met de openstelling van het Tramstation op de
eerste zaterdag van de maand, naast de huidige openstellingen op dinsdagmiddag
en donderdagmorgen. Er is nog steeds belangstelling voor deze Open Dagen en
voorlopig gaan we daar mee door.
Intussen gaat het gewone werk van onze vereniging ook door. Zo worden in het
voorjaar de lezingen en excursies voor het komend seizoen vastgelegd. Inmiddels
zijn de excursiedata en excursiedoelen bekend. Nadere gegevens hierover staan
verderop in dit nummer. In het augustusnummer zullen de lezingen voor het
komende seizoen bekend gemaakt worden.
De vier eerste lezingen in het afgelopen seizoen werden gehouden door respectievelijk Ben Wagenvoort, Focko De Zee, Jaco van Langen en Hendrik Weenink.
Deze lezingen waren goed tot zeer goed bezocht. Dat Hendrik Weenink zijn lezing
geheel in het dialect gaf bleek geen bezwaar te zijn. Iedereen heeft het goed kunnen
volgen. Het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het Historisch Genootschap
Lochem-Laren-Barchem op 15 maart 2016 in Ons Huis in Almen bestond uit de
lezing van journalist en dichter Sander Grootendorst over natuur en literatuur.
Het was een boeiende lezing, maar de opkomst viel wat tegen. Op 12 april 2016
hield Arno Dijkhof in De Roskam een interessante lezing over het industriespoor
in Deventer. Deze lezing werd voorafgegaan door de jaarlijkse ledenvergadering,
waarbij vooral werd stilgestaan bij het vertrek van drie reglementair aftredende
bestuursleden, namelijk onze voorzitter Willy Holtslag-Harkink,Wim Besselink en
Piet Staal. Gelukkig blijven zij wel meedraaien in de werkgroepen. Het kost de
nodige moeite om nieuwe bestuursleden te vinden, waarbij het vinden van een
nieuwe voorzitter voor de grootste problemen zorgt. Er is in de afgelopen weken
een aantal personen benaderd. Dit heeft geresulteerd in de toezeggingen van
Gerrie Smale en Joop Hekkelman om tot het bestuur toe te treden.Verder maakte
onze voorzitter melding van de activiteiten die in het eerste halfjaar van 2016
zullen plaatsvinden. Een uitgebreid verslag van de jaarvergadering kunt u in het
volgende nummer van Ons Markenboek tegemoet zien.
Loetje in de Roskam
Naar de komst van restaurantketen Loetje naar Gorssel is door velen uitgekeken.
Wel heeft het verdwijnen van de naam De Roskam in het dorp veel losgemaakt.
Voormalig hotel restaurant De Roskam draagt nu de naam Loetje, maar gelukkig
is de historische naam De Roskam niet geheel verdwenen. Mede door de inzet
van ons bestuur komt de naam terug in de naam van het zalencomplex. De nieuwe
naam daarvan is: ’Residentie De Roskam’.

OMB 2016-2/2
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Boek Eefde
Het boek ’Eefde, kroniek van een verknipt dorp’, vindt gretig aftrek. Er zijn nu circa
1300 exemplaren verkocht. Dit komt neer op 85 procent van de oplage. Dankzij
de kopers en de vele donateurs zijn we nu uit de kosten. Men heeft ons opmerkzaam gemaakt op enkele vergissingen. Deze worden verzameld en daarmee zal een
erratum opgesteld worden, dat dan in het Tramstation of op onze bijeenkomsten
verkregen kan worden. Een tweede druk zit er, in ieder geval voorlopig, niet in.
Boek Tramstation
In het voorjaar van 2016 zal de ruwe opmaak van het boek over het Tramstation
en de tramlijn Zutphen-Deventer gereedkomen. Momenteel is de redactiegroep
bezig om de teksten te corrigeren. Na de zomervakantie moet de kopij van het
boek bij de drukker ingeleverd worden.
Onthulling Canadezenmonument Almen en herdenking bevrijding
In april 1945 zijn veertig gesneuvelde Canadese militairen tijdelijk in de tuin van
Het Elger in Almen begraven. Deze militairen zijn later overgebracht naar de
Canadese Begraafplaats in Holten. Op vrijdag 8 april 2016 vond naast de tuin van
Het Elger in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden en belangstellenden de onthulling plaats van het monument.
Zoals ieder jaar zijn we op 4 mei 2016 met leden van het bestuur naar de Houtwal
en alle overige gedenkplaatsen gegaan om stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog
en de bevrijding en hebben we daar namens De Elf Marken een bloemengroet
gebracht.
Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij op zaterdag 4 juni
2016 haar jaarlijkse genealogische dag organiseert in De Brink, het bijgebouw van
de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse, Hoofdstraat 27, Gorssel. De werkgroepleden hebben dit jaar de stamboom van de familie Ribbink uitgeplozen.
Ook tijdens deze genealogische dag vragen wij weer uw aandacht voor onze
boekentafel. De werkgroep bibliotheek heeft een aantal boeken en ook prentbriefkaarten geselecteerd voor verkoop aan onze leden en bezoekers. Het
evenement begint om 10.00 uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.
Exposities Tramstation
Vanaf begin februari tot 1 maart 2016 was in het Tramstation een tentoonstelling
ingericht van schilderijen van de Gorsselse kunstschilder Henk Wuijster. Daarna
werden de uit een legaat verkregen schilderijen van Anton Lefeber geëxposeerd.
Van de erfgenamen hebben we toestemming het grootste deel van deze schilderijen
OMB 2016-2/3
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te verkopen, waarbij we rekening moeten houden met een aantal voorwaarden.
Van april tot begin mei 2016 was De Roskam het onderwerp van een expositie.
Hierna worden schilderijen van Jur Thomas uit Sneek tentoongesteld. Tijdens de
zomersluiting kunnen passanten een blik werpen op vergrotingen van foto’s en
schilderijen uit eigen collectie.
Rond de verschijning van het boekje over de tramlijn Zutphen-Deventer en het
Tramstation willen we een tentoonstelling over dit onderwerp in het Tramstation
organiseren. Daarna zal de wachtlijst verder afgewerkt worden.
Kunstmin verdeelt restant kasgeld en de opbrengst van verkoop
instrumenten
Op 15 maart 2016 werden in ‘t Trefpunt drie goede doelen verrast met elk een
cheque van € 2000. Naast het samenwerkingsverband van de muziekverenigingen
in de gemeente Lochem en het Openluchttheater in Gorssel was De Elf Marken
één van de gelukkigen. Alle drie instanties waren zeer verrast over de hoogte van
het bedrag. We overwegen dit bedrag te besteden aan een verbetering van de
inrichting van het Tramstation. Ideeën daarvoor zijn welkom.

Koos Bleeker,Willy Holtslag met de cheque en Ad de Ruiter

Museum MORE
Ons bestuur is met de directie van museum MORE in gesprek over een drietal
zaken. Het betreft ten eerste de oprichting van een gedenkteken voor de
graftombe van Johan Derk van der Capellen, ten tweede een doorgang voor voetOMB 2016-2/4
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gangers aan de zuidoostzijde van het parkeerterrein van MORE richting het
Tramstation en ten derde de toekomstige overlast van nu de nog kleine bomen
nabij de uitbouw van het Tramstation. Door de verplaatsing van enkele boompjes
is dit laatste punt geen thema meer.
Wie weet het
In het vorige Markenboek (34e jaargang nr.1, p. 7 e.v.) vroegen wij u om reacties
op onbekende foto’s.
Op de eerste foto (onbekende boerderij) kwam een reactie van Wilma Makkink
uit Gorssel. De boerderij op de foto is ’t Walle, woonhuis van Wilma, aan de
Ravensweerdsweg 7 te Gorssel. Wilma Makkinks grootvader Willem Hendrik
Makkink (als oudste kind geboren op ‘t Wolferink in Gorssel) kreeg deze boerderij
van zijn vader Hendrik Makkink en ging er met Johanna Nieuwenhuis (uit Diepenveen) boeren in 1906. Alle kinderen Makkink van ‘t Wolferink kregen een huis
(onder meer Eschede, Ilbrink en Dijkerhof in Gorssel). De wielen van de boerenkar
op de foto zijn er nog, vertelt Wilma, en dat geldt ook voor onderdelen van de
graanmaaier (voor de achterdeur). Aan het achterhuis rechts is een doorgang
gemaakt voor een stalaanbouw. Dat is nu nog te zien en daarom kijk je tegenwoordig heel anders tegen 't Walle aan. De boom is in 1965 verdwenen toen er
een stal bijgebouwd werd, die later gevolgd is door een ligboxenstal. De beukenhaag langs de Ravensweerdsweg is inmiddels ook gerooid.
Op de tweede foto herkende Martin Boschloo enkele personen. Zittend, derde
van links is Carel Roeterdink (1868-1944). Carel was boer op Groot Bentink in
Gorssel (’t Bennink in de volksmond). Hij werd ook wel een ’vergaderboer’
genoemd, want hij bekleedde heel veel publieke functies en Martin denkt dat hij
hier op de foto ook afgebeeld is in de rol van voorzitter. Zittend, derde van rechts
is Hendrik Makkink (1853-1946). Hendrik was boer op ’t Wolferink te Gorssel
(overgrootvader van Wilma Makkink, zie hiervoor).
Staand, derde van rechts is waarschijnlijk Jan Boschloo (1877-1952). Jan is geboren
op ’t Boschloo te Gorssel en werd boer op boerderij ’De Ploeg’ in Leesten
(Warnsveld, nu Zutphen).
Martin Boschloo denkt dat de foto gemaakt is ter gelegenheid van de oprichtingsvergadering van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Eefde (opgericht in 1894).
Gerrie Wiggers-Wiltink en Anneke Roeterdink-van Zeijts bevestigen dat de foto
het bestuur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Eefde afbeeldt,
vermoedelijk uit de periode 1910-1920, in de tijd vóór de directeuren Vredenberg.
Zij vullen de namen van de afgebeelde personen aan met (staand tweede van links)
Teunis Smeenk (1880-1952), boerderij Esterholt en uit het bestuur getreden in
1950. Het gedeelte van het gebouw met de luiken hoort bij de directeurswoning
en het gedeelte zonder luiken bij het kantoor van de fabriek.
OMB 2016-2/5
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We hebben weer twee nieuwe onbekende foto’s. Op de eerste foto staat een
onbekend huis (of een boerderij) en van de tweede schoolfoto (De Vullerschool
in Gorssel, eind jaren dertig van de twintigste eeuw) willen we graag de namen
van de afgebeelde kinderen en hun onderwijzer weten.
Als u de foto’s herkent, dan graag uw mededelingen via info@deelfmarken.nl of
per post aan Het Tramstation,Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.
Zelf langskomen tijdens de openingsuren van het Tramstation: dinsdag van
14.00 - 16.00 uur en donderdag van 10.00 - 12.00 uur kan natuurlijk ook.

Wie herkent deze foto?

Onbekende foto De Vullerschool in Gorssel, ongeveer 1939
OMB 2016-2/6
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Meester Heuvel
De Larense Heuvel Werkgroep houdt op 7 mei 2016 een presentatie ter gelegenheid van de 90e sterfdag van Hendrik Willem Heuvel.Voorzitter Ben Wagenvoort
presenteert ’Met Heuvel naar stad’. Verder zijn er drie gastsprekers, die onderwerpen uit Heuvels boek ’Oud-Achterhoeksch Boerenleven’ of Heuvels leven
zullen belichten. Medewerking verleent het Koor Musica o.l.v. Els Dijkerman.
Er wordt ook een fietsroute van 65 km. gepubliceerd.
Ontvangst vanaf 13.30 bij Kerk/Kulturhus Laren, Dorpsstraat 2 in Laren. De
presentaties vinden plaats van 14.00 tot 16.15 uur.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 18 juni 2016 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
EXCURSIES IN 2016
Henk Bruil
Midzomerexcursie zaterdagmiddag 9 juli 2016
U bent van ons gewend omstreeks deze tijd van het jaar een avondwandeling te
maken. We hebben echter deze keer gekozen voor een middagexcursie naar
Museum De Fundatie in Heino in kasteel ’t Nijenhuis, Nijenhuis 10, 8131 RD Wijhe.
We krijgen daar een rondleiding met een gids. In het museum is geen lift, als u die
nodig heeft blijft er echter nog veel over om van te genieten op de benedenverdieping, in het bijgebouw en in de beeldentuin.
De excursie start om 14.00 uur bij de entree van het museum en zal ongeveer
een uur duren. Na de rondleiding kunnen we in het gezellige restaurant een kopje
thee/koffie gaan drinken.
Als u een Museumjaarkaart heeft, is de toegang gratis, heeft u die niet, dan is de
entree € 6; de kosten voor de gids bedragen € 6 per persoon, dus zijn de totale
kosten € 6 respectievelijk € 12 per persoon.
In verband met reservering van de gids(en) is het nodig vroegtijdig te weten wie
meegaat. Opgave voor 18 juni bij een van de commissieleden, zie de vermelding
onderaan dit artikel.
Op deze middag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 06-49944172.
Middagexcursie zaterdag 6 augustus 2016
We gaan deze middag een wandeling maken op de Gorsselse Heide en zullen ons
laten vertellen over de veranderingen die daar hebben plaats gevonden sinds onze
vorige wandeling in 2008. Lid van onze vereniging Frens Westenbrink zal ons met
OMB 2016-2/7
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hulp van leden van IVN laten zien wat hier na een aantal jaren hard werken is bereikt.
We starten om 14.00 uur bij de toegang aan de Elzerdijk bij de kartbaan.
Ook voor deze middag is het nodig dat u zich tijdig opgeeft om Frens te laten
weten hoeveel gidsen er nodig zijn. De kosten bedragen € 2 per persoon. Opgave
voor deze excursie voor 16 juli.
Op deze middag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 06-49944172.
Dagexcursie dinsdag 13 september 2016
We hebben er deze keer voor gekozen het noorden van ons land weer eens te
bezoeken. Na een koffiestop onderweg in Drenthe gaan we naar Uithuizen, waar
we de Menkemaborg zullen bekijken (met uitleg), daar gebruiken we ook de lunch.
Vervolgens gaan we ’s middags naar Heiligerlee voor een bezoek aan het klokkengieterijmuseum en het er tegenover gelegen museum ter herinnering aan de Slag
bij Heiligerlee (1568).We vertrekken bij de kerk in Gorssel om 08.00 uur en rond
18.30 uur verwachten we terug te zijn in Gorssel.
Het volledige programma kunt u lezen in het augustusnummer van Ons Markenboek. De kosten bedragen € 56 per persoon. Wilt u zich nu alvast opgeven, om
zeker te zijn van een plaats, dan is dat natuurlijk mogelijk.
De leden van de excursiecommissie hopen dat ze voor u een aantrekkelijk
programma hebben opgesteld en zien uw opgave graag tegemoet.
Willy Holtslag-Harkink: tel. 0575-432058, Henk Pelgrum: tel. 0575-431781, Lyda
te Linde: tel. 0575-517369 en Henk Bruil: tel. 0575-491822.
N.B.: Per 1 januari 2016 hebben we in onze excursiecommissie een vierde lid
verwelkomd, namelijk Lyda te Linde, om te zorgen voor een goede doorstroming
van commissieleden in de toekomst. We heten haar van harte welkom in onze
groep!
EEN BEVRIJDINGSVERHAAL UIT EEFDE
Frits Gies
Frits Gies (1930) uit Almen heeft een fascinerende kroniek over zijn
Zutphense, sociaaldemocratische familie geschreven. Ze omvat de
turbulente levens van zijn grootvader, zijn vader en van hemzelf.
De Walburg Pers is van zins om de kroniek binnenkort uit te geven.
In het boek krijgen de oorlogsjaren, zoals beleefd door de jonge Frits
en zijn joodse familie, opmerkelijke accenten. Als 14-jarige maakt hij
OMB 2016-2/8
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de bevrijding in Eefde mee. Homme Krol koos, met toestemming van
de auteur, het fragment uit de kroniek waarin Frits Gies vertelt over
zijn beleving van de bevrijding van Eefde.
”Mijn bevrijding aan de Dortherdijk”, door Frits Gies
Vóór de eerste linie van het Duitse front aan het Twentekanaal langzaam in elkaar
begon te storten trok de vijand zich terug naar de tweede linie bij café De Zessprong, een halve kilometer voorbij ons huis aan de Dortherdijk. In het voorterrein
vonden nog Duitse patrouilles plaats van een pantserdivisie. Bevrijd waren we niet.
We zaten nu in een vuurlinie die van twee kanten bestookt werd. Zo was het dan
ook niet vreemd dat wij nog vijandelijk bezoek kregen. Een jonge blonde Duitse
soldaat vroeg mij, kijkend naar het kelderraam, verlegen en wat onderdanig: ”Haben
Sie einen Keller?” Vertwijfeld, omdat ik dacht dat hij van ons huis een stelling wilde
maken, zei ik: ”Nein”. Hij liep door, maar in tegenovergestelde richting van zijn
eigen linie. Na zijn vertrek voelde ik een benauwenis. Een gevoel van schaamte
steeg naar mijn hoofd. Dit had ik niet geleerd van mijn ouders. Ik had iemand weggestuurd maar wist in mijn vertwijfeling niet meer of dat goed of fout was. Een
poosje later verschenen twee onderofficieren die mij, niet onvriendelijk, vroegen
of ik een jonge blonde soldaat had gezien wat ik prompt ontkende. Zij liepen verder in de richting waarin ook de jonge soldaat was verdwenen. Enige tijd later
hoorden wij een paar schoten. We dachten dat de Canadezen in aantocht waren.
Totdat de twee onderofficieren opdoemden die ons nauwelijks groetten. De een
had een extra geweer aan zijn schouder en de ander een helm in zijn hand. Wat
betekende dat? Een paar dagen later zou ik een ontdekking doen die mij nog jaren
bezig zou houden.
Eigenlijk waren wij niet meer bezet, maar zaten we tussen de linies van vriend en
vijand. Het vreemde was dat ik nog iedere morgen, tussen de beschietingen door,
probleemloos door de Duitse linie naar de boerderij van Smeenk, Het Esterholt,
liep om melk te halen. Als ik de Duitse wachtposten bij hun stelling passeerde
zeiden we elkaar vriendelijk gedag. Op de deel van de boerderij lagen uitgeputte
soldaten, die van het front bij het Twentekanaal kwamen, in ligstoelen of stro te
slapen. Anderen legden een kaartje, zopen Schnaps of maakten hun wapens
schoon. Van één van hen kreeg ik een stuk worst. Dat vriendelijkheid plotseling
kon veranderen merkte ik de volgende dag toen ik weer op weg ging met mijn
melkkan. Ruim honderd meter voor hun stelling stond een mij bekende officier
met een verrekijker. In de veronderstelling dat hij mij wel zou herkennen liep ik
rustig door. Ik had geleerd gewoon door te lopen om niet verdacht te lijken bij
onraad.De officier zag ik verdwijnen en direct daarna kwam een soldaat te voorschijn die zijn geweer op mij richtte. Door de in de oorlog aangeleerde reflexen,
OMB 2016-2/9
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dook ik zonder mij te bedenken de berm in. Tegelijkertijd hoorde ik naast mijn
oor, alsof er hard met een zweep werd geslagen, de luide klap van een voorbij vliegende kogel.Via het bos rende ik achter mijn reddingsengeltje naar huis terug, niet
wetend, zoals later zou blijken, dat mijn vader door eenzelfde bravoure in Exel gearresteerd en ter dood veroordeeld was. Bij thuiskomst zei mijn moeder: ”Ben je
nou al terug, waar is de melk?” Toen ik mijn verhaal verteld had, was haar antwoord
slechts: ”Goh, dat is ook niet aardig”. Die woorden zal ik nooit vergeten. Met dat
antwoord gaf zij aan hoe afgestompt wij waren geworden.
In de vuurlinie
‘s Middags verscheen schuin boven ons huis, op geringe hoogte, een licht vliegtuigje
dat wonderlijk op de wind vloog en hierdoor bijna stil in de lucht hing. Duidelijk
waren de Engelse onderscheidingstekens op vleugels en romp te zien. Het was
een verkenningsvliegtuigje dat even later weer verdween over de toppen van de
bomen. Korte tijd later hoorden wij opnieuw geronk. Het waren motoren van
Engelse bommenwerpers die wij langzaam zagen overvliegen. In een strook langs
ons huis werden de bommenluiken geopend en met hels lawaai kwamen allerlei
metalen voorwerpen naar beneden, waarvan sommige stukken aan kleine parachutes hingen. Ik gilde naar mijn moeder: ”Naar de kelder! Het is een waarschuwing, ze gaan bombarderen!” Nauwelijks waren wij in de kelder of de boel barstte
echt los. Met korte tussenpozen volgden hevige artillerieaanvallen waarbij granaten
huilend en fluitend overvlogen of vlakbij insloegen. In het bos achter de tent, waar
opa in zijn goede jaren zijn mensen en hun gezinnen te eten had gegeven en waar
ik met neef Freddy broodjes had gegeten, ontplofte een granaat. Een deel van ons
daar opgeslagen schamele bezit werd doorzeefd met granaatscherven, inclusief de
dure viool en mooie fiets van mijn zuster. Vijf minuten daarvoor had ik daar nog
zitten knutselen om een bankje te maken voor mijn kleine broertje Hans, die een
paar dagen later vier jaar zou worden. Eerst was ik van plan geweest om mijn
meubelstuk daar in elkaar te knutselen. Waarschijnlijk heeft de geest van mijn
grootvader mij in bescherming genomen, door een alertheid te ontwikkelen voor
vreemde voorgevoelens. Dankzij die erfelijke familiekwaal zaten we juist op tijd
voor de volgende aanval in de kelder van het grote huis. ’s Nachts waren de slaapkamers op de bovenverdieping te gevaarlijk geworden, daarom gingen wij op de
grond in de woonkamer slapen om bij een nieuwe aanval snel de kelder in te
kunnen duiken.
Die nieuwe aanval liet niet lang op zich wachten. Die nacht zaten wij dan ook snel
in onze veilige schuilplaats. Na iedere vuurpauze, die steeds korter werd, besloten
wij toch maar definitief in de kelder te blijven. Maar eigenwijs als altijd weigerde
mijn moeder nog langer in die benauwde ruimte te blijven. Tijdens een vuurpauze
ging zij met Hansje naar het opgemaakte bed in de woonkamer. Na hevige ruzie,
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bidden en smeken door mijn zuster en mij, ging zij eindelijk toch mee, terug naar
de kelder. Even later hoorden we ergens een granaat inslaan en het rinkelen van
glas. De hele nacht bleef het schieten aanhouden. De volgende morgen was het
weer even stil. In de woonkamer lag nog het opgemaakte bed, waarop mijn moeder
met mijn broertje zou hebben gelegen, doorzeefd met granaatsplinters. Vanaf dat
moment besefte ze eindelijk dat het echt oorlog was. Erfelijk belast ging ik eigenwijs toch weer op pad in de richting van de Duitse linie. Deze keer behoedzaam
hun stelling in de gaten houdend om bij het minste of geringste weg te kunnen
duiken. Het was akelig stil geworden. Er klonk alleen wat gerommel in de verte en
er stond nog een strak gespannen rode draad, maar er gebeurde niets.
Een Feldwebel
Bij café De Zessprong was geen Duitser te zien. Alleen het met takken gecamoufleerde fietsenrek stond er nog. Vreemd genoeg was een eerder geïnstalleerd
kanon waarmee de kaarsrechte Dortherdijk kon worden bestreken, verdwenen.
Voor het keukenraam van het café zag ik plotseling het hoofd van een Duitse Feldwebel
verschijnen. Een paar dagen eerder had ik hem bij het kanon nog gegroet. Even
stond hij mij verschrikt aan te staren, om weer even plotseling te verdwijnen.
Denkend dat het een valstrik was bekroop mij het angstige gevoel dat de Duitsers
ineens te voorschijn zouden komen om mij neer te schieten. Afvragend wat er
verder zou gebeuren liep ik gespannen terug naar huis, met de angst dat ik ieder
ogenblik in mijn rug kon worden geschoten, maar het bleef griezelig stil. Onderweg
ging ik bij buurtgenoten, de familie De Greef, langs om te vertellen dat de Duitsers,
op eentje na, zich niet meer lieten zien en nam afscheid. Vlak bij ons huis kwam
buurman Poelert op zijn zondagse fiets aanrijden. Druk gebarend en zingend
draaide hij om en verdween weer in de richting waaruit hij gekomen was, terwijl
hij schreeuwde: ”de Canadezen, de Canadezen kump d’r an” Dit waren woorden
die mij onwerkelijk in de oren klonken, zou het dan eindelijk zover zijn, de oorlog
afgelopen? Geen angst meer? Zou mijn vader terugkomen? Zouden mijn vriendjes
en hun familie uit de kampen komen? Tante Sarah? Opa en oma in den Haag nog
in leven? Geen SD meer? De bezetters voorgoed verdwenen? Zomaar weer over
straat kunnen lopen? Vrij zijn en alles kunnen doen en zeggen wat je wilt! Eindelijk
naar ons eigen huis in Zutphen! Eindelijk weer bij elkaar, een gezin! Dit kon niet
waar zijn, het leek een droom, straks word ik wakker en marcheren weer Duitse
soldaten over de weg. Bevrijding? Wat is dat! Bevrijders? Wie zouden dat zijn!
Zouden ’onze’ ingekwartierde Duitsers, bij wie wij ons veilig hadden gevoeld, nog
leven? Leefden onze drie onderduikers nog? Mijn vader? Tante Nan? Zovele anderen?
Met die gedachten stond ik in het niemandsland van een onwezenlijke wereld. Nòg
waren wij niet bevrijd, maar er was ook geen bezetting meer. Het was alsof ik in
het luchtledige zweefde en ik hoorde een onwerkelijke stilte die soms onderOMB 2016-2/11
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broken werd door gerommel in de verte, om ons eraan te herinneren dat het nog
niet voorbij was.
De wereld scheen stil te blijven staan, bomen hielden op te groeien, vogels hadden
hun gezang gestaakt en alles wachtte op dat ene moment. Bevrijding!

Frits Gies in 2016 bij De Zessprong:
achter de ramen van café
De Zessprong aan de
Dortherdijk dook plotseling een
Feldwebel op
Foto: familie Gies
Bevrijding
Vrijheid brandt mij in mijn hart,Van adem nog verstoken
Mijn geest gevangen achter traliewerk.
Wachtend op bevrijding
Dan gloort de dageraad in gindse verten. Heel langzaam stijgt een bloedrode zon
Zijn warmte doet mijn spijlen smelten. Door ’t venster van mijn cel
Wenkt mij de vrijheid en het leven
Mijn ogen nog verblind. Treed ik in ’t volle licht
Wetend dat ik eindelijk mijn adem mag ontvangen
Ik ben bevrijd!
Drie stipjes
Na vol ongeloof een juichende Poelert te hebben nagestaard, die als een heraut
op zijn glimmend stalen ros dat hij jarenlang in de hooiberg had verstopt verder
galoppeerde, zagen wij in de verte langzaam drie kleine stipjes naderen. De
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morgenzon scheen vredig over de velden en in dat licht zagen we, alsof het een
zondagse wandeling betrof, vreemde wandelaars naderbij komen. Wat waren dat
voor mensen die zonder zware spijkerlaarzen lachend op ons afliepen en geen
dreigende geweren op ons richtten? Een van hen liep in de linkerberm met een
pistool aan zijn pink. De andere twee liepen in de rechter berm, de een met een
stafkaart in zijn hand, de ander droeg een radio met lange antenne op zijn rug. Eindelijk! Eindelijk! Dit waren onze bevrijders. Mijn moeder, zuster en de vrouw van
dokter Levy vlogen ze om de hals, handen werden geschud, zuurtjes en chocolade
uitgedeeld, terwijl boerenvrouwen nog wat verlegen toekeken naar die stadse
taferelen. ”German, did you see German?” was de eerste vraag die zij stelden.
”Yes, Mof daar in café, half of kilometer”, was mijn antwoord in mijn beste Engels
dat ik van de toentertijd bij ons ingekwartierde, goede Duitse militairen had geleerd.Via het kastje dat een van de bevrijders op de rug droeg werd getelefoneerd.
Even later kwam er een Jeep met hoge snelheid aanrijden. Een vriendelijke officier
vroeg: “How many German?” Mijn ene wijsvinger vond hij voldoende. Weer werd
er gebeld en kort daarop kwam een grote tank aanrazen die naar het café werd
gedirigeerd. De officier nodigde mij uit in zijn Jeep plaats te nemen om de weg te
wijzen. Ik stond erbij toen die enorme tank met een grote zwaai stil stond en
dreigend zijn kanon op café De Zessprong richtte. De deur zwaaide open en de
bewuste Duitse Feldwebel kwam lachend met zijn handen omhoog naar buiten
waar hij zijn Canadese tegenstanders hartelijk de hand schudde. Geanimeerd stonden vriend en vijand een poosje te praten. Er werden sigaretten opgestoken
waarna de krijgsgevangen Duitser vrolijk zwaaiend boven op de tank werd afgevoerd. Het aanbod van de tankbemanning om mij, in gezelschap van de Duitse
militair, terug naar huis te rijden sloeg ik af. Eindelijk voelde ik mij bevrijd van de
last van de Duitse bezetting, de nabijheid van dat gehate uniform betekende voor
mij nog een symbool van verbinding met de onderdrukking. De Canadese officier
die mijn afschuw waarschijnlijk begreep bracht mij in zijn jeep terug naar huis.
Frontsoldaten
Diezelfde dag volgden lange rijen infanterie, pantserwagens, tanks, vrachtauto’s met
kanonnen en hoge vrachtauto’s met boten, die bestemd waren voor de pontonbrug over de IJssel bij Gorssel waar de eerste oversteek naar de Festung Holland
zou plaats vinden.Wat een verschil met het haveloze, terugtrekkende Duitse leger
van enige dagen daarvoor. In het bos naast ons huis werden de zomerhuisjes opengebroken en namen Canadese militairen ze in bezit. Het grootste wonder verscheen in de vorm van een keukenwagen waar levensmiddelen uitgeladen werden
die wij nooit of in lange tijd niet meer hadden gezien. Bij de eerste kennismaking
met de kok loog ik op zijn vraag naar mijn leeftijd dat ik 17 was. Daar zag ik met
mijn oorlogskoppie ook wel naar uit. Zo mocht ik als keukenhulp, maar meer als
vreethulp, aan de slag. De volgende dagen droeg ik een battledress.
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’s Avonds ging ik naar huis met pannen vol voedsel dat anders weggegooid zou
worden. Chocoladepudding met slagroom, cornedbeef, echte thee, koffie, suiker,
meel, eierpoeder, melkpoeder, witbrood, boter, jam, teveel om op te noemen en
mee te nemen. In het zomerhuisje waar de kok zijn intrek had genomen, zag ik
om de haverklap stadse of dorpse vrouwen verschijnen. Nadat zij wijdbeens hun
exercities op een veldbed hadden verricht vertrokken ze bezweet met een tas
levensmiddelen. De kok als een uitgestreden frontsoldaat achterlatend.
Moedertranen
Aan de rand van het bos, in een greppel langs de zandweg, lag een andere uitgestreden frontsoldaat, als symbool van Hitlers waanzinnige bevelen. Met afgrijzen
stond ik te kijken naar het lichaam van een blonde Duitse soldaat. Dagenlang zou
zijn lichaam nog blijven liggen in gezelschap van vele vliegen. Ze kropen over zijn
vertrokken gezicht in neus, oren, ogen en half geopende mond. Die mond had
waarschijnlijk nog een laatste wanhoopskreet uitgestoten. Het was de jongen voor
wie wij geen plaats hadden in onze kelder.Toen heb ik voor hem gehuild, met diep
verwijt aan mezelf, zoals ik dat vaker zou doen als ik aan hem dacht. Waarom had
ik toen niet gezegd: “Jawohl, komm in unser Keller”. Dan had een Duitse moeder
ergens ver weg misschien niet hoeven huilen.
HONDERD JAAR IN JOPPE
Een familiehuis aan de Huzarenlaan
Els de Hartog-Bosboom
Al bijna honderd jaar bezit de familie van Els de Hartog-Bosboom een
vakantiehuis in Joppe aan het begin van de Huzarenlaan. De kunstenares Rie de Balbian Verster-Bolderheij kocht het in maart 1918.
De auteur vertelt over de geschiedenis van het huis en over het gebruik
ervan door de jaren heen.
De Heide Hut
Het een hectare grote perceel in Joppe met het vakantiehuis is begroeid met heide
en dennen en ligt dichtbij het voormalige station Gorssel. De grond was oorspronkelijk eigendom van de familie Dikkers, bakker en winkelier te Gorssel. In 1906
plaatste een nieuwe eigenaar op het perceel twee houten spoorketen, verbonden
door een tussenstuk, ze noemen het ’de Heide Hut’. Uit het logboek van de eigenaren (familie Volkersz) blijkt dat ze er veel gasten ontvingen, maar na het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog kwamen ze er nauwelijks meer. In 1916 werd het
verkocht, maar al in de winter van 1917/1918 stond het opnieuw te koop.
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De eerste Heide hut. Een tekening uit 1920

Rie de Balbian Verster-Bolderheij
Rie Bolderheij (1890-1990), wonend in Amsterdam en getrouwd met de journalist
J.F.L. de Balbian Verster, met drie dochtertjes van
7, 5 en 1/2 jaar is dan op zoek naar een vakantiehuisje waar ze in de zomer kan verblijven. Ze
heeft dan net geld verdiend met het inrichten in
empirestijl van het grachtenpand van de firma
Joles, een haute couture zaak in de bocht van de
Herengracht. Chique rijke dames konden in
Amsterdam terecht, nu ze in oorlogstijd niet
meer naar Parijs konden. Rie had toen al naam
gemaakt met de inrichting van enkele stijlkamers
voor de tentoonstelling ’De vrouw 1813-1913’,
een groot evenement in Amsterdam.
In de krant komt ze een advertentie tegen van
een huisje in Joppe. Ze maakt een afspraak en
ontmoet op het station Gorssel een dame die
haar het huisje toont. Het is winter en het heeft gesneeuwd. Ze is verrukt van
alles, vindt het sprookjesachtig mooi en op 26 maart 1918 wordt het huis met de
volledige inventaris gekocht.
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Na de lagere school heeft Rie twee jaar een meubelmakersopleiding voor jongens
gevolgd, waar ze op voorspraak werd toegelaten en daarna drie jaar de Amsterdamsche Dagteeken- en Kunstambachtschool voor meisjes. In Amsterdam heeft
Rie na haar huwelijk een schildersatelier waar ze, veelal in opdracht, portretten
schildert en bloemen. Maar ook in Joppe heeft ze een klein schildershuisje.
L.W.R. Wenckebach, een vriend van haar echtgenoot, geeft haar les en schildert
soms de achtergrond. Dit gezamenlijke werk wordt in 1918 getoond in het
Stedelijk Museum in Amsterdam: 46 werken van Wenckebach en 38 portretten
van mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderheij. Ook daarna exposeert Rie veel in
Amsterdam en later, als ze in Blaricum woont, in Hamdorff in Laren.
Zomers in Joppe
Alle zomervakanties brengt Rie met echtgenoot en de drie opgroeiende dochters
in Joppe door. Vanuit Amsterdam reizen ze met twee dienstmeisjes en koffers per
trein naar Gorssel, waar Palsenberg al klaar staat met een kruiwagen om de spullen
naar het huisje te brengen. Wasmanden met linnengoed en zware spullen zijn dan
al met van Gent en Loos vooruitgestuurd en door Van der Mey, de beheerder van
De Roskam, met een huifkar bij de hut afgeleverd. De dochters hebben het er
heerlijk, de hele dag buiten, geen waterleiding maar een pomp, geen stroom maar
carbidlantaarns, de wc een houten plank met een gat erin en daaronder een ton,
die eens in de zoveel dagen wordt geleegd. Het station speelt een belangrijke rol,
de meisjes komen daar vaak. De stationschef Pruis leert ze de morseseinen en ze
spelen veel met de kinderen Tromp (wachtpost 23) en Palsenberg (wachtpost 24).
Vader Palsenberg past ook op het bezit als de familie in Amsterdam is.
Er komen veel gasten: familie, vrienden en logés. De jongste meisjes leren zwemmen in een zwembad naast de schipbrug in Deventer. Later zwemmen ze met
groepen jongelui naar de overkant van de IJssel. Ze maken lange wandelingen,
kampvuren, verkleedpartijen, er wordt getennist op de tennisbaan van Kluwer,
paardgereden, etc. Rie is voorzitster van het ’Nederlandse meisjesgilde’ van de
padvinderij en organiseert ook in Gorssel voor de dochters en logés allerlei
activiteiten, zoals kampvuren, spelletjes en verkleedpartijen.
Vlak bij de spoorovergang staat de bakkerij van Brinkman; bakker Jan stookt de
oven met takkenbossen en bakt heerlijke Gorsselse moppen die in het winkeltje
met kruidenierswaren worden verkocht. Grote bestellingen worden thuisbezorgd.
Het Bosrestaurant, toen Pension Dikkers, had opzij een kleine werkplaats voor
opa Brinkman, hij was een hele goede schoenmaker. De groenteman Hazewinkel
komt met paard en wagen helemaal de oprit op met zijn kar met ’van alles’. Ook
de melkboer brengt de melkbussen tot het huis, de slager ook vanwege de
klandizie, maar gooit al bij het hek wat botten en kluiven om zich heen om de
twee honden af te leiden. De postbode komt daarom helemaal niet meer; de post
moet afgehaald worden op het hulppostkantoor aan de Joppelaan 92.
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In de loop van de jaren dertig van de twintigste eeuw trouwen de dochters en
vertrekken naar Japan, China en Indië. Rie’s veel oudere echtgenoot overlijdt in
1939. De oorlog brengt ze alleen door in Amsterdam. De hut wordt gevorderd
door de Duitsers.
Na de oorlog
Na de bevrijding confisqueert de gemeente alle zomerhuisjes om gezinnen van
wie het huis grote oorlogsschade heeft tijdelijk onder te brengen. Ruim twee jaar
heeft de familie Lammers er gewoond; de toen 3,5 jarige zoon woont nu op de
hoek van de Huzarenlaan en herinnert zich nog van alles uit die tijd.
Vanaf 1948 verblijft Rie veel in Joppe. Marie Peters uit Epse is haar hulp in de huishouding. Ze schildert er veel, vooral bloemen die Marie uit haar tuin meeneemt.
De gemeente Gorssel heeft diverse schilderijen aangeschaft en gaf opdracht voor
een groot portret van koningin Juliana. Deze schilderijen hingen in de hal en in de
raadzaal van het gemeentehuis aan de Hoofdstraat in Gorssel.
In 1953 laat Rie een van de spoorketen slopen om aan de andere kant een ruimere
vleugel aan te bouwen. Rondom wordt de hut bekleed met witgeschilderd asbest
platen. Nog wat later bouwt timmerbedrijf Dolleman uit Gorssel achter het huis
een ruim atelier met licht op het noorden. Bijna jaarlijks geeft Rie een feest voor
vrienden, dochters, schoonzonen, twaalf kleinkinderen en een groeiend aantal
achterkleinkinderen.
Vanaf 1975 verslechtert haar gezondheid en komt ze steeds minder naar de hut
en mag de familie er bivakkeren. In 1990 overlijdt ze, een week na haar honderdste
verjaardag.
Opknapbeurt en nieuwbouw
Al twee jaar voor het overlijden van Rie geven de kleinkinderen het huisje een
grote opknapbeurt. Aannemer Huisman uit Epse verricht reparatiewerk en
verbetert de keuken. Een stichting wordt opgericht met het doel de familieband
in stand te houden en de hut te beheren. Werkweekends worden gehouden voor
bosonderhoud, schoonmaak en eenmaal per jaar met Pasen wordt een familievergadering gehouden. Die zijn heel gezellig met eieren zoeken voor de kinderen
en een grote opkomst van de almaar uitdijende familie.
Toch gaat het niet goed: de hut is niet geïsoleerd, vergt veel onderhoud, het hangen sluitwerk is verouderd, de slaapkamertjes zijn te krap en één toilet voor een
groot gezelschap is lastig, ook al is de beerput vervangen door riolering. Na veel
overleg wordt in 2012 besloten tot nieuwbouw.
De architect binnen de familie maakt een passend ontwerp, bouwvergunning en
offertes worden aangevraagd en bouwbedrijf Enderink uit Epse krijgt de opdracht.
’t Flierse Boomonderhoud zaagt enkele bomen om die te dicht bij de hut staan.
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Van het douglashout zaagt de firma Braakman met een mobiele zaagmachine lange
balken, die familieleden verslepen naar een grote tent om te drogen. Vier maanden
later worden ze gebruikt als spanten in de nieuwe hut. Eind maart 2013 wordt de
hut ontruimd en gesloopt, nadat eerst het asbest deskundig is verwijderd. Voor
een aantal familieleden wel een heel triest gezicht.
Dan wordt in rap tempo gewerkt door veel bedrijven uit de directe omgeving.
Vrielink doet het grondwerk, Eefting uit Epse doet veel installatiewerk. Een van de
gepensioneerde kleinzonen bivakkeert in een caravan op het terrein en fungeert
als contactpersoon met het architectenbureau en de familie, want heel veel werk
wordt door familieleden en vrienden in weekends en in de zomervakantie gedaan.
Opening
Als de meubels weer geplaatst zijn, bedden en kasten van eigen hout getimmerd,
het servies is opgeborgen in kastjes en laden, de schilderijen en gordijnen opgehangen, wordt een feestelijke opening voorbereid. De hele familie, vrienden die
meehielpen en buren worden uitgenodigd. Lange tafels op schragen, klapstoeltjes,
borden en glazen van het Bokje uit Bathmen, kraampjes voor door familie meegebrachte etenswaar, etc.
De nazaten van grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder Rie de
Balbian Verster zijn nog steeds heel gelukkig met haar aankoop bijna honderd jaar
geleden!

Op een prachtige zondag eind september 2013 spreekt de voorzitter zo’n 110 mensen toe en opent
de nieuwe hut.
Foto: fam. de Hartog
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REHOBOTH IN JOPPE (4)
Henk Hietbrink
In zijn derde artikel over het gebouwtje Rehoboth in Joppe in het vorige
Markenboek (Ons Markenboek, 34e jaargang, nr. 1, p. 23 e.v.) gaf de
auteur aan dat er een vervolg zou komen op het verhaal over de
bewoners van Rehoboth. Hij kwam met hulp van Paul Kluwer van het
naburige Jolijt uit bij de familie De Vries. Over deze familie gaat de
vierde aflevering van Rehoboth in Joppe. De nummers achter de namen
verwijzen naar de plaats op bijgaand kaartje.
Familie De Vries
De familie De Vries woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in het ‘t Vriesink (2),
gelegen aan de Eikeboomlaan te Joppe. Eind 1944 werd het huis door de Duitsers
gevorderd en moest de familie onderdak zoeken in de omgeving. Tot aan de bevrijding in mei 1945 werd er zowel gebivakkeerd in Rehoboth als in het erachter
gelegen huis van de familie Kluwer.
De nu tachtigjarige Olga (Olly) Meyling-de Vries kan zich nog goed voor de geest
halen hoe zij als kind van tien jaar deze onzekere periode heeft meegemaakt.
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’t Vriesink, 1944
Mevrouw Meyling-de Vries vertelt: ”De families Kluwer van Octavo (4) en Jolijt
(3) en in iets mindere mate de familie Pluim van de Weidehoeve (15), waren zeer
bevriend met de familie De Vries. Kate Kluwer-Wolsey en Helmich de Vries (mijn
vader) hadden vóór de Tweede Wereldoorlog met anderen in Deventer een
Montessorischool opgericht. Heleen Kluwer en Lucie (mijn zus) waren even oud;
Evert Kluwer en ik, Olly (Olga) de Vries, eveneens (wij scheelden veertien dagen!)
Wij speelden vaak bij elkaar: ik ging op mijn fietsje langs Veldink (6) en huis
Middenbos (7), via het paadje langs het bos/spoor naar de overweg naar Octavo.
Wanneer ik er nu in de trein langskom, kijk ik meestal even richting ’t Vriesink en
zie ik ook De Berkenkamp (5, voormalig huis van Rie Hulscher red.). De kinderen
van Jolijt waren alle drie wat ouder, net als Maarten van Octavo. Dat bracht met
zich mee, dat de kleren waar de oudere kinderen uitgegroeid waren door de
jongere verder werden gedragen. Zo kreeg ik in december 1944 een prachtige
paarsblauwe kamerjas van Paul Kluwer. Om nooit te vergeten! Want ik werd in
de loop van december ziek en droeg die jas dagelijks als ik naar beneden mocht
naar de warme huiskamer.
Vanaf september 1944 nam de spanning van de oorlog toe. Ook in Gorssel, waar
burgers als ’tegenmaatregel’ door de Duitsers werden opgepakt en gefusilleerd.
Onder hen de heer Mazel, net als mijn vader bankdirecteur in Deventer. Zijn zoon
Louis, toen Pluis genoemd, kwam ook bij ons spelen, hij ging ook naar de Montessorischool.
In het najaar en de naderende winter was het ’s avonds best gezellig bij ons: gezeten
voor de houtkachel en rond een ’petrolie-’ of carbid lamp las mijn vader voor,
onder andere uit De Ware en Onware verhalen van Eduard het Schaap (die gingen
vaak over lekker eten! daar kreeg je een ’vol’ gevoel van!) Mijn moeder deed
verstel- of breiwerk. Mijn zus en ik breiden elk een hemd; de een van restjes blauwe
en de ander van roze wol. Ons broertje (van 2 april 1940) was dan al naar bed.
Op 5 december vierden we met enkele families uit de buurt Sinterklaas! Spannend,
want in de spertijd liepen we muisstil naar Overdok (11) in het bos tegenover
’t Vriesink, over het weggetje langs Meijerink (13). Ook heel spannend voor mij,
omdat ik net niet meer geloofde en als ‘voorbeeld’ zou worden gesteld als ’stout’
kind in de zak naar Spanje! Ik was van te voren bij Sinterklaas op bezoek geweest:
de heer Van Arnhem (8, Joppelaan in de buurt van Octavo) bij kennissen van mijn
ouders. Daar kwam ook Zwarte Piet, een boerenknecht, die ik wel een beetje
kende maar zijn naam herinner ik mij niet! Ik heb dit toneelstukje niet leuk gevonden en mij voorgenomen dat later mijn kinderen niet aan te doen. Wij hebben
overigens wel altijd met hen St. Nicolaas gevierd.
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’t Vriesink

Op 15 of 16 december werden de eerste V-1’s (12) gelanceerd vanuit een open
plek in het bos bij Huis ’t Joppe (10). Het gaf een vreselijk lawaai en je hoorde bij
ons het brullen van de soldaten om hun trommelvliezen tegendruk te geven. Ze
hadden toen kennelijk nog geen oordoppen. De V-1’s vlogen richting Antwerpen.
Verschillende exemplaren stortten kort na de lancering in de buurt neer.
Mijn zus Lucie reed toen al enige tijd paard bij de familie Gerrit en Jantje Slagman
(9), pachters van Huis ’t Joppe. Zo ook die dagen. Toen zij eens bezig was mest uit
te rijden landde een V-1 op een paar honderd meter van de boerderij. Slagman zei:
“Kom maar even binnen, even laten uitbranden! ” Vanachter het raam keek ze met
de familie naar de V-1. Die explodeerde! De boerderij werd zwaar beschadigd; er
is vee omgekomen. Lucie was de enige ‘gewonde’ door glasscherven in haar ene
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wang. Met twee kleine littekens als blijvende herinnering.
Een helder beeld heb ik van die donkere avond, wanneer boeren uit de buurt, in
een stille tocht Slagman helpen om het vee, via het weggetje achter ons huis, naar
Veldink bij het spoor te brengen.
Rehoboth, januari en februari 1945
Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd ons huis gevorderd. Omdat ik toen erg ziek
was, is uitstel gevraagd. Tevergeefs. Op de ochtend van 6 januari 1945, toen de
hoge heren in uniform onze huissleutels kwamen ophalen, reed er een piepkleine
bestelauto, wit met een rood kruis, voor, om mij naar het ziekenhuis in Deventer
te brengen: de broeder naast mij zat de hele weg voorover gebogen. Onze huisarts
uit Deventer wist niet wat voor ziekte ik had. Dat zouden ze in het ziekenhuis
gaan uitzoeken. Mijn moeder probeerde nog om de Duitsers af te schrikken door
te melden, dat ik mogelijk geelzucht had. Eentje van hen merkte op dat je besmettelijke en niet besmettelijke geelzucht had. Ik herkende hem: de vader van een
klasgenootje! Later hoorde ik dat hij een belangrijke NSB’er was.
De verhuizing naar Rehoboth vond die dag ook plaats: met lange gordijnen aan de
achterste trekstangen werd een slaapplek gecreëerd met vier slaapplaatsen. Een
helft van een lits-jumeaux, een kinderbed en twee losse bedden. Het voorste deel
van de ruimte, met kachel, was als huis/zitkamer ingericht en de entree als keuken.
Hier kwam ik pas weken later ook.
In het ziekenhuis kreeg ik de eerste verhalen over de verhuizing te horen. Mijn
moeder fietste in die strenge winter enige malen per week tussen Epse en Deventer heen en weer. Zij bracht kaartjes/briefjes van vriendinnetjes mee en soms
wat lekkers. De volwassen patiënten verbleven zoveel mogelijk in het centrale gebouw, zodat in geval van alarm de mensen zo snel mogelijk naar de kelders konden
worden gebracht. Dat luchtalarm ging vele malen en klonk veel feller dan bij ons
buiten! De kinderafdeling was als enige nog gevestigd in een van de drie zijbeuken.
Ik lag geheel op het eind in isolatie in een glazen kamer; als ’s morgens de gordijnen
opengingen dan kon je elkaar weer zien! Ik bleek reumatische koortsen te hebben,
wel ernstig maar niet besmettelijk. Naast mij lag een jongen uit Laren met polio.
Toen op een morgen het tussengordijn niet open ging bleek hij te zijn overleden.
Onze ouders kenden elkaar.
In die oorlogstijd ‘toverden’ mijn ouders, wanneer het heel spannend was geweest,
een stukje Lindt chocola om ons te troosten! Mijn vader had aan het begin van de
oorlog Zwitserse strooikaas en chocola ‘ingeslagen’. Mijn moeder, die dol was op
chocola, heeft toen haar schouders opgehaald. Maar ze zijn er zuinig op geweest!
Want in de periode 1944-1945 kwam dat goed van pas.
Op een dag kwamen mijn ouders naar het ziekenhuis met een groot tablet chocola
met in reliëf een voorstelling van het sprookje van Hans en Grietje.Wat een trakOMB 2016-2/22
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tatie! ’s Avonds voor het slapen gaan kregen mijn buurjongen en ik een stukje.
En de zusters genoten er ook van.
Tegen eind januari/begin februari, toen ik, dankzij het medicijn Salicyl, voldoende
hersteld was, had de winter toegeslagen met sneeuw en ijs.Vervoer per auto was
onmogelijk en onveilig. Met een koets met koetsier en paard kwam mijn moeder
mij ophalen. Gehuld in plaids, met kruiken en een stoof, maakten wij de tocht in
een prachtig sneeuwlandschap naar Epse. Ik heb nog altijd het beeld in mijn hoofd
van het moment waarop het schooltje zichtbaar werd. De weg van Epse naar Joppe
is nog altijd een bosrijke weg, die na een flauwe bocht, met rechts de Weidehoeve,
een breed uitzicht biedt op een beekdalletje; links zag je dan de spoorlijn en rechts
het boerderijtje van Nijkamp en Rehoboth. En dat in een zeer winters landschap.
Bij thuiskomst geen vlag; dat was verboden.Wel een met vlaggetjes versierde stoel.
En eitjes en andere etenswaren van buren en vrienden om aan te sterken.
Maart 1945
’t Vriesink was gevorderd voor de Duitse Sicherheitsdienst. Die vertrok in de loop
van maart 1945. De sleutel werd teruggebracht.Via geheime radio-ontvangst hoorden onze ouders over de naderende troepen van de geallieerden. Mijn ouders
troffen het huis redelijk netjes aan. Er was in die maanden een ’huishouder’
geweest, afkomstig uit Beieren, die steeds alle planten in huis en met name de in
huis overwinterende azalea’s heel goed had verzorgd. Deze man verlangde zeer
naar het einde van de oorlog en zijn eigen tuin.
Wij zouden zo snel mogelijk terug verhuizen. Helaas forceerden terugtrekkende
Duitse stoottroepen de toegang en maakten er in de kortste keren een puinhoop
van; kennelijk feestten ze ook flink. Zij hebben de oranje/loodwitblauwe vlaggetjes
en andere verjaarsslingers in onze speelgoedkast gevonden en daarmee de kamer
versierd. Etensresten, (kapotte) glazen, flessen en dergelijke lieten ze achter.
Hun behoeften deden ze niet alleen op de wc maar ook in de hoeken van de slaapkamers.
Toen zij hun terugtocht voortzetten, terwijl de geallieerden naderbij kwamen, was
er geen tijd meer om alles schoon te maken.Wij trokken eind maart overdag langs
de weg naar de Oxerweg, naar een van de zomerhuisjes van vrienden van mijn
ouders. Je hoorde de kogels boven de bomen fluitend langskomen voor het offensief over de IJssel bij Gorssel.
Vermoedelijk vanaf 2 april, mijn broertje werd die dag vijf jaar, verbleven wij in de
appelkelders van Jolijt met de families Valeton en Du Marchie van Voorthuijzen.
Canadezen en Polen kwamen ons bevrijden. Canadezen trokken in ons huis en
mestten de vertrekken uit! De troep gooiden ze op een bult in de tuin. Daar staken
ze de brand erin. Omdat in de troep ook kogels lagen, waren er geregeld ontploffinkjes. Mijn ouders waren bezorgd, omdat ze het vuur dichtbij het huis stookten.
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Een bedankbriefje uit 1945

In een volgende editie van ons Markenboek het vervolg van het verhaal van mevrouw Olga Meyling-de Vries (red).
BOERDERIJ BRAAKHEKKE
Ap ten Have
Boerderij Braakhekke ligt aan de Braakhekkeweg 9 in Harfsen en werd
vroeger onder andere Brockhecke, Broeckhecke, Braeckhecke
genoemd. De naam is afkomstig van een hek dat er vroeger heeft
gehangen ter afsluiting van een laag liggend gebied, ook wel broek
genoemd. De bewoners noemden zich naar de boerderij ’Braakhekke’.
Er wordt al heel lang geleefd en gewerkt, en er was zelfs ooit een
spook….
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Bewoners
De plek van boerderij Braakhekke is al vanaf 1421 bewoond, maar door het ontbreken van informatie en de hier en daar onduidelijke vastlegging stammen de eerste betrouwbare gegevens pas uit 1688.Toen trouwde Derk Peters, zoon van Peter
Evers, uit Oolde met Derksken, dochter van Harmen ’op de Braakhekke’. Derk
nam, zoals vóór 1811 gebruikelijk was, als achternaam de naam van de boerderij
aan waar hij ging wonen, dus Braakhekke. Van de acht kinderen uit dit huwelijk is
dochter Fenneken, geboren in 1710, in 1734 gehuwd met Harmen Lamberts van
de Bile, die ook de naam Braakhekke aannam. Van hun zes kinderen trouwde
Garritjen, geboren in 1748, in 1764 met Jan Oltvoort. Ook Jan Oltvoort nam weer
de naam Braakhekke aan. Uit hun huwelijk werden twee zonen geboren: Steven
(1767) en Harmen (1773).
Op 28 maart 1774 overleed hun pas geboren derde kind en moeder Garritjen
Braakhekke stierf drie dagen later op 25 jarige leeftijd eveneens. Ze zijn op 5 april
1774 samen begraven. Nu Jan (Oltvoort) Braakhekke achterbleef met twee kleine
kinderen moest hiervoor een oplossing worden gevonden. Zwager Jan Pekkeriet,
geboren in 1740 en in 1770 getrouwd met Derksken Oltvoort (een zuster van
Jan Oltvoort, geboren in 1735) verhuisde toen naar boerderij Braakhekke.
Dit echtpaar had drie kinderen: Derksken (1771), Aalbert (1773) en Anna Hendrika
(1776). Hun kroost kon dus mooi samen met de twee kinderen van Jan en wijlen
Garritjen Braakhekke opgroeien op de boerderij. Jan Oltvoort/Braakhekke overleed in 1792. Twee dagen daarvoor was hij door het slop (open ruimte) van de
balken gevallen, met als gevolg ’deerlijk gekwetst aan het hoofd en de zijde’.

Boerderij Braakhekke in 1952

Foto: familie Blankenberg
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De laatste Braakhekkes
De volgende bewoners waren de oudste zoon van Jan en Garritjen Braakhekke:
Steven Braakhekke en zijn vrouw Geesken Oitink, met wie hij in 1793 getrouwd
was. Van hun twaalf kinderen werd zoon Gerrit Braakhekke, geboren in 1796, in
1829 de opvolger op Braakhekke. Gerrit was gehuwd met Hendrika Nijendijk,
geboren in 1805. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren. De oudste zoon
Christiaan Braakhekke (geboren in 1831) werd de opvolger. Hij was in 1859
gehuwd met Eva Meijlink, geboren in 1827. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen
geboren. Na het overlijden van zijn vrouw Eva Meijlink is Christiaan in 1870
hertrouwd met Gerritjen Slagman, geboren in 1841. Uit dit huwelijk werden drie
kinderen geboren.
In een exemplaar van de ’Nieuwe Almanac van Gelderland’ uit het begin van de
negentiende eeuw, zijn - met potlood - aantekeningen gemaakt door Christiaan
Braakhekke. Deze aantekeningen hebben betrekking op werkzaamheden die door
hem zijn verricht ten behoeve van Aalbert Braakhekke (dagloner), die woonde op
de nabij gelegen boerderij Emsbroek. Deze Aalbert was, zoals hiervoor gemeld,
opgegroeid samen met de vader van Christiaan, Steven Braakhekke op boerderij
Braakhekke. Het was dus familie en ook naaste buurman. Aalbert had geen paard
en zodoende werkte Christiaan soms met, soms zonder paard voor deze buurman.
De aantekeningen geven een beeld van hoe het in die tijd ging op de boerderij.
Enkele voorbeelden:
’actijn hondert en 16 emmensbroke ijn mart gearbeit
Drije dagen en eenen nog rogge gemaaijt.
actijn hondert en 16 van emmensbroek een van boss van het vijeve en nog eenen
halven dag land geeggent en nog eenen halven dag eerpel ingebout en nog een
halven dag gemest en nog een halven dag boekweijte en eerpel ingemakt en nog
eenen schoft bosse gehakt
en nog drije voer schadden gehalt nog eenen schoft spurrijnland gebout en nog
drije voor schadden gehalt en nog vor hoijt en nog een halven schoft rogge
ingeeggent en nog een halven dag gemest en nog eenen dag rogge ingemakt en
hendrijk een halven dag mes geladen nog een halven dag gemest en boekweijte in
geeggent.
En nog een halven dag eerpel ingebout en nog een halven dag bossen van het vrije
gehakt nog een halven dag spinne ingemakt en nog twe voer hoit gehakt en nog
drije voer schadden gehalt en nog drije voer schadden gehalt Emmensbroek.
Gearbijt roggegemaijt vijet dage mijn een schoft grast gemaijt vijve dage en nog
vijfte halve dag rogge gemaijt en nog drije dage gras gemaijt achtijn hondert en
twaalf en halve dag land
Achtijn honderd
Den vertijn augustus met emmensbroek afgerekend dat mij toekomt ver gulden
en 19 stuijver
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Vor emmensbrok gearbijt met gemest en nog eenen dag en nog drije vor hoijt gehakt
1817 Emsbroek een voer bosse gehaald van de Groote haar voor Emsbroek halven
dag geboud Emsbroek twee voor bossen gehaald van Sloeze Emsbroek een voer
schadden gehaald... ’ enzovoort.
(Schadden zijn heideplaggen voor strooisel in de koestal. Vooral in het najaar
werden plaggen gemaaid die in de wintermaanden werden opgehaald om in de
stal te strooien.)
Christiaan Braakhekke en zijn gezin vertrokken omstreeks 1882 naar elders en
zo is de familienaam Braakhekke van de boerderij verdwenen.
Nieuwe bewoners
Na het vertrek van de Braakhekkes waren de nieuwe pachters Jan Eijerkamp,
geboren in 1839 en Jenneke Starink, geboren in 1852. Uit dit huwelijk werden vijf
kinderen geboren.
In 1885 volgde Gerrit Jansen, geboren in 1842 en gehuwd met Karolina Gardina
Wiltink, geboren in 1850. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
Vervolgens woonden er vanaf 1906 Antonie Smale, geboren in 1880 en zijn vrouw
Willemina Loman, geboren in 1890. Zij hadden drie kinderen.
De eigenaren van de boerderij
Op de plek van de boerderij was in 1421 al bewoning met toen al een halve ware
in de marke van Harfsen. We vinden verschillende opeenvolgende eigenaren.
In 1494 was Braakhekke eigendom van Willem Schoolderman in Deventer, in 1646
van Jan Snijder, in 1672 van de ’bouwlieden op Braakhekke’, vanaf 1752 van
mevrouw Arentsen en in 1834 van de familie Fennema uit Deventer.
Van weinig bedrijven is zoveel bekend wat betreft de pacht in geld, ’tiendlasten’ in
de vorm van granen, aardappels, dieren en diensten. Er is een geschrift uit 1796
dat aangeeft dat de boerderij dan bestaat uit huis, schuur, zaadberg en schapenschot, hof, bouw- hooi- en weilanden met het recht van een ware in de marke
Harfsen. Het geheel wordt de eerste tien jaar verhuurd voor, per jaar: ’zestien
mud rogge, veertien mud boekweit, 39 gulden groenpacht en 20 gulden vuurstede
geld’. Daarnaast waren als ’toepacht’ verschuldigd jaarlijks twee ganzen, acht hoenders, drie zakken aardappels en drie wagendiensten: ’Het Erve is belast met den
onderhoud en reparatie van den bovengemelde opstand en getimmertens, gedeeltelijk tiendpligtig als hieragter nader vermeld, en bewaart met den uijtgang van
vier richters en vier kosters gasten en met het repareren der gemeene wegen en
opruijmen van de Harfsche beeke in conformiteit van andere Carspels ingezetenen’.
In 1832 was het bedrijf ongeveer 8 ha groot en er waren twee paarden en acht
runderen. Dat was voor die tijd vrij groot en er werden, gezien de aanwezigheid
van nog een schapenschot, in het verleden ook schapen gehouden.
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Nieuwe eigenaren/bewoners
Na lange tijd te zijn verpacht kwam Braakhekke in 1929 te koop, met dan in totaal
ongeveer 40 ha grond, waarvan meer dan 20 ha bos. Hendrik Blankenberg, geboren
in 1887 in Laren, was de koper. Hij wilde de boerderij kopen met ongeveer 18 ha
grond, maar de verkoper wilde alles verkopen of niets. Hendrik heeft uiteindelijk
toch alles gekocht, maar kort daarna verkocht hij weer ongeveer 22 ha bos.
Hij was gehuwd met Gardina Schutte, geboren in 1900 eveneens in Laren. Uit hun
huwelijk werden vier kinderen geboren.
In 1932, net voor de Kerstdagen, brandde de boerderij af en in 1933 vond er
herbouw plaats. Naast de boerderij stond een schuur en achter de boerderij was
een graanschuur.Verder was er nog een wagenloods en wat hooi- en graanbergen.
De familie Blankenberg zette de boerderij voort en breidde het bedrijf verder uit.
De oudste zoon Hendrik, geboren in 1930 en in 1955 getrouwd met Janna
Willemina Roeterdink, geboren in 1932, was de opvolger. Uit het huwelijk werden
drie dochters en een zoon geboren. De zoon overleed op jonge leeftijd.

Het werk op de boerderij

Foto: familie Blankenberg

Groei
Na de Tweede Wereldoorlog was er een stormachtige groei in de ontwikkeling
van de boerenbedrijven. Dat kwam vooral door het gebruik van kunstmest en betere rassen van granen en grassen. Ook op het gebied van de veeteelt was er grote
vooruitgang door het rundveestamboek, kunstmatige inseminatie met sperma van
beter gefokte stieren. Braakhekke was een gemengd bedrijf met rundvee, varkens
en wat pluimvee, met daarnaast akkerbouw. Er waren altijd twee werkpaarden,
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maar omstreeks 1965 werd de eerste tractor aangeschaft. De familie Blankenberg
was vooruitstrevend. In 1973 werd het achterhuis verbouwd tot ligboxenstal,
inclusief de ruimte tussen de boerderij en de schuur, die toen overkapt werd. De
schuur die in gebruik was voor jongveestalling en wat varkens werd gerenoveerd.
Er kwamen kelders onder en er werden roostervloeren gelegd. Dit had een
belangrijke besparing van arbeid tot gevolg en prettiger werken, want het werk
werd minder zwaar. De familie kon toen ongeveer veertig melkkoeien houden met
bijbehorend jongvee en tachtig stuks vleesvarkens. Helaas kwamen er problemen,
want het ging met de gezondheid van het echtpaar minder goed. Aangezien geen
van de drie dochters belangstelling had om het boerenbedrijf voort te zetten is
toen besloten om het boerenbedrijf te beëindigen; na 1977 is het afgebouwd.

Boerderij Braakhekke in 2016

Foto: familie Zoetbrood

Schilderkunst
Nu Hendrik Blankenberg het boerenwerk niet meer kon doen, bleek hij ook over
een ander talent te beschikken. Hij wist niet dat hij kon schilderen, maar volgde
cursussen en merkte dat hem dat goed afging. Het was heel fijn hiermee zijn tijd
te kunnen vullen: hij heeft veel mooie schilderstukken gemaakt van bijvoorbeeld
landschappen, woningen en bloemen.
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Schilderwerken van Hendrik Blankenberg

Recreatie, Bloembinderij en Uitblaoshuusken
Naast een Boerencamping met vijf staanplaatsen, die door de familie Blankenberg
in 1970 al was opgezet, begon dochter Janneke in 1988 met Bloembinderij De
Winde. De overkapping tussen de boerderij en de schuur is daarvoor ingericht.
Zij heeft van haar hobby - bloemstukken maken - haar bedrijf gemaakt. Zo is De
Winde een nieuw bedrijf naast de reeds bestaande camping. Janneke verkoopt niet
alleen bloemen, maar ook bloemstukken, grafkransen en graftakken, die ze zelf
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maakt. In 1991 is Janneke Blankenberg getrouwd met Gerard Zoetbrood; ze
wonen inmiddels in de boerderij, die al geschikt was voor dubbele bewoning.
Er kwamen twee zoons, die inmiddels ook meewerken in het bedrijf. In 2009 is de
graanschuur achter de boerderij gesloopt en daar is een nostalgische steltenberg
gebouwd, met daarin sanitaire voorzieningen. Het bouwwerk dient als rustplek
(’Uutblaoshuusken’) voor campinggasten en passanten.

Het uutblaoshuuske

Foto: familie Zoetbrood

Uitbreiding
In de loop van de jaren nam de omzet van het bedrijf toe. Daarom heeft in 2015
een belangrijke uitbreiding plaatsgevonden. Het achterhuis van de boerderij is
verbouwd en aangepast als nieuwe verkoopruimte: een landwinkel voor de
verkoop van streekproducten.
Gerard Zoetbrood had jarenlang een baan in de vleessector. Hij is daar in 2014
mee gestopt om met zijn vrouw en zoons gezamenlijk het steeds groter wordende
bedrijf te runnen. Er zijn nu op de camping vijfentwintig staanplaatsen en een paar
‘lodges’.
Ook de bloembinderij nam in belang toe. Steeds meer fietsers maken gebruik van
het mooi gelegen rustpunt en nemen een kijkje in de bloembinderij annex landwinkel met streekproducten.
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Mosterd
De familie Zoetbrood is sinds 2012 de fabrikant van de Achterhoekse Mosterd
van de Braakhekke. De fabricage van mosterd vindt plaats in een afzonderlijke
ruimte. De mosterd zit niet alleen in hun assortiment in Harfsen, maar Gerard
gaat hiermee ook naar markten elders in het land.
De familie Zoetbrood, die boerderij Braakhekke op een totaal andere manier heeft
ingericht - steunend op stevige fundamenten - kan de toekomst vol vertrouwen
tegemoet zien.
Spokerij op Braakhekke
De boerderij Braakhekke komen we verder nog tegen in een spookverhaal,
opgetekend in ’Den-Appels, Gelderse Verhalen (1896’) door J.L. Keetelaar Kzn.
Hieronder volgt een samenvatting.
’Kort voor de jaarwisseling was een aantal personen bijeen om gezamenlijk wat
te drinken op de jaarwisseling. Arend Lammers, een niet onbemiddelde oudere
boer, was ook in dit gezelschap en begon enge verhalen te vertellen die zich de
laatste tijd in de streek voordeden. Zo was er plotseling een jong paard zomaar
doodgegaan zonder dat er iets bijzonders mee aan de hand was. Mensen die
verward waren en rare dingen uitspookten. Heksen die rondvlogen op bezems,
weerwolven, witte katten etc.
Zo vertelde hij ook dat het bij boerderij Braakhekke spookte. ”Hoe weet je dat”,
vroegen de andere aanwezigen, die dat maar griezelige verhalen vonden. Arend
Lammers vertelde dat hij dichtbij die boerderij ook grond had liggen en die boer
daar wel kende. Had graag een stukje grond van hem willen kopen maar het was
niet tot een akkoord gekomen. Het was volgens hem een zeer zuinige, knieperige
boer met een grote boerderij van wel 13 ha groot, met veel vee. Hij was er pas
nog laat in de avond langsgekomen en toen spookte het er volgens hem ook. Hij
had er licht gezien dat bewoog en ook aparte geluiden gehoord. Niet lang geleden
was de oude moeder daar overleden en een paar weken later was de boer zelf
onverwachts gestorven. De boerderij zou nu leeg staan en de erfgenamen waren
al druk bezig om alles wat los en vast zat weg te halen, zoals hooi, stro, mest etc.
Hij had gehoord dat de boerderij binnenkort te koop zou komen. De andere
jongelui vonden het maar een angstige situatie. Lammers zei: ”Dan moet je
’s avonds na tien uur maar eens gaan kijken”. Dit verhaal was binnen de kortste
tijd in heel Harfsen bekend.
Kort na Nieuwjaar was een aantal van deze jongelui in een café in de buurt bijeen
om samen wat te drinken op het nieuwe jaar. Hierbij was ook Dries, een stoere
bouwknecht, die niet zo bang was en er de vorige keer ook bij was. Na verloop
van tijd kwam het gesprek op de spokerij bij boerderij Braakhekke. Enkelen van
de aanwezigen waren er langsgekomen en hadden ook gezien dat het daar niet
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pluis was. Dries zei: ”Zullen we daar samen straks naar toe gaan om te kijken wat
daar aan de hand is?”
De anderen vonden het maar niks, want de schrik zat er bij hen goed in. Dries
bleef maar aandringen om er toch naar toe te gaan. ”Ik heb de revolver, geladen
met grof zout, bij me en kan het spook daarmee angst aanjagen of er desnoods
mee schieten.” Na lang overleggen kwamen ze tot overeenstemming en zouden
zij zich schuilhouden in een bosje dichtbij de boerderij. Dries zou zich om half
tien verstoppen in de boerderij en de afspraak was dat, als hij om hulp riep, ze
hem zouden komen helpen. Zo gezegd zo gedaan en omstreeks tien uur hoorde
Dries gestommel. Niet lang daarna ging er ook licht aan en werden er enge geluiden gemaakt. Nu was voor Dries het moment aangebroken om het spook te
betrappen. Hij verliet zijn schuilplaats en ging op onderzoek uit. Omdat het spook
bezig was met de verlichting kon Dries hem zien: het was een als spook gekleed
persoon. Hij ging er voorzichtig op af en vroeg: ”Wie ben je en wat moet je hier?”
Het spook schrok natuurlijk erg en was volkomen overdonderd, gaf geen antwoord, maar probeerde Dries te slaan. Maar die ontweek hem en stelde nogmaals
dezelfde vraag, haalde toen zijn revolver tevoorschijn en zei: ”Geef nu antwoord,
of de lamp gaat je uit”. Het spook antwoordde: ”Ik ben Arend Lammers”. Dries
nam hem mee naar buiten en riep zijn kameraden: ”Kom maar jongens, want ik
heb hem”.
Hiermee was het spook ontmaskerd. Arend Lammers hoopte door daar te spoken
de boerderij goedkoop in handen te krijgen, maar dat ging dus niet door. De boerderij is kort daarop duur verkocht. Arend Lammers heeft niet lang meer in Harfsen
gewoond en is verhuisd naar Lochem.
Dries de bouwknecht kreeg van de erfgenamen vijfentwintig gulden, want aan hem
was het te danken ’dat ’t spul zo’n onbezoesden smak geld had op ebrach’.
Bronnen:
Familie Zoetbrood
Vriendelijke mededeling van een omwonende
Twee Marken Gemerkt
Eigen Archief
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NöTTEN JATTEN ONDER DE VOORST IN DE HARFS VAN 1952
(’n woor gebeurd kwaojongesverhaal, woorbie-j ’t ons kot langs de klungels ging)
Wim Rood
Al verre veur de tied, toen de Fransen onder Napoleon ons hier de wetten kwammen veurschrieven, was ’t gebied wat noe Aefde heet, al in stukken op-edeeld.
’t Waar’n de marken, die toentertied met ieder eur eigen markerichter en
bestuurleke regels alles veur ’t zeg’n hadden. Vier marken zelfs, namelek die van
’t Rijsselt, Angeren, ’t Wolfeler en de grootste, die van Aefde heb’t ut grondgebied
van ons darp vorm-egeven. Dus al veur de tied, dat drie spoorbanen, de Rijksstraotweg en ’t Twentekanaal ons darp versnipperden, zag Aefde d’r al uut as ’n
lappendaeken. Een woord, da ’k lever in de mond nemme as verknipt. ’n Buut’nstaonder kon an de betekenis van dat woord d’r wel ’s ’n wat nare gedachte an
aoverhollen, wat in dit geval veur ons darp beslist neet opgeet.
Mien wortels (noe neumt ze dat ‘roots’) lik’t in een van die vier marken namelek
in ’t Wolfeler. In 1833 verhuusden mien verre veurolders van de boerderi-je Berg
en Dalen op ’t landgoed de Poll in Voorst naor ’t Klaphekke, ’n versterkte boerderi-je in de buurte van Huus Den Dam.Versterkt, dat wil zeg’n, met ’n landweer
of verdedigingswal.

Boerderi-je Berg en Dalen op landgoed De Poll in Voorst
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Zo as ok de name angif van boerderi-je De Slagboom an de Kapperdiek en de
Kiekaover an de Voorsterallee. In 1846 vertrokken ze iets wieter op naor ’t Blick
in verband met de bouw van ’n landhuus op de fundamenten van de olde boerenplaatste ’t Klaphekke. ’n Deel van de familie ging later wonen an de Kapperdiek,
woor ’k dus mien jeugd heb deur-ebracht.

De boerendansers veur ’t Bosmanshuus

Foto: familie Rood

’t Wolfeler is wat grondoppervlak an geet ’n kleine marke, maor groots vanuut
historisch oogpunt. Uutneudegend bunt de schilderachteg gelaegen landhuzen van
Den Dam, ’t Klaphekke en De Voorst. A-j in disse jachterege tied is op verhaal wilt
kommen, dan kan ‘k iederene anrao-jen un endje te kuiern of te fietsen deur disse
parkachtege bossen, die zo bepaolend bunt veur ’t anzicht van dit Achterhookse
coulissen landschap. De olde deur contreien slingerende Berkel was veur den oorlog de grens van ’t Wolfeler met Warnsveld en Zutphen. Nao de herindeling löp
noe de grens vanaf de Kapperbrugge, langs de Kapperdiek tut an de Damlaan (ok
wel de Binnenweg -eneumd) richting Huus Den Dam en rondumme ’t Klaphekke
langs de Polbaeke naor ’t Twentekanaal. Dit bosrieke gebied was veur ons jonges
natuurlek ’n interessante umgeving, waor altied wel wat te belaeven viel. Immers
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onze vri-je tied nao schooltied wod’n buten in de natuur deur-ebracht.
Vandage an de dag bunt ze stäöreg gangs met eur mobieltjes, leptops en ’k weet
al neet wat. Wie-j hadden toen totaal gin weet van al dat nie-jewetse spöllegood
woorvan de veuruutgang vake sneller geet dan ons menselek verstand kan bevatten. ’t Is haost neet bie-j te holl’n, want wa-j noe nie-j koopt is aover ’n half jaor
alweer uut de tied. Maor ondanks ’t gemis van al die hebberegheidjes was ons
plezier d’r destieds neet minder umme. In tegendeel zelfs.
De name Damlaan, die ’k net al efkes neumde, wod’n in mien jongestied nooit
gebruukt.Veur ons was ’t altied de Binneweg. ’t Gezegde was dan ok vake: ”Gao-j
binnendeur naor de stad (Zutphen) of fiets ie d’r umme hen (aover de Voorsterallee)”. ’t Antwoord ’s winters was vake: ”Gao noe maor d’r umme hen, want
binnendeur is ’t ene grote kladderi-je noe ’t hoge water net good en wel weg is
(aoverstromingen van de Berkel)”.

Hoek Damlaan-Kapperallee

Foto: familie Rood

’n Endjen veur ’t Bosmanshuus, -ezeen vanuut de Kapperdiek en an de kante van
’t bakaoventje stond ’n reusachtegen beuk op de splitsing van de Binnenweg. Onder
die ‘Dikke Boom van ’t Bosmanshuus’ kwam de Kapperdiekjeugd stäöreg bie-j mekare. ’t Was de plaatse woor meestieds wat onschuldege kwaojongesstreken wed’n
uut-edacht. Jammer genog is die reuzenboom later deur blikseminslag -etroffen
en umme-hakt.
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Die stekke was dus zo as ze dat noe neumt ’n hangplekke.Völle is d’r dus wat dat
angeet neet veranderd. Allene wee ‘k natuurlek neet woor ze ’t noe met mekare
aover hebt.
Nötten
’t Was op ’n mooie naogenog windstille harfsmddag, toe w’ vanaf De Dikke Boom
bie-j ‘t Bosmanshuus tegenaover Café Rood, met ’n flinken anloop aover de sloot
sprongen en ’t bos indaoken. Dit Almse bos, zo as wie-j dat deel van de bossen
um Huus de Voorst neumden, leep deur tut an de spoorbane naor Winterswiek.
Diepe verschaolen in dat bos hadden wie-j onze ondergrondse hutte en wie-j kenden alle plaatsen woor tamme kastanjes en keukenmennekes te vinden waar’n.
’s Zommers dus vake piene in de boek van te völle keukenmennekes en ’s naojoors
’n dreugen hals van de tamme kastanjes. As vanzelf lepen wie-j die meddag nog efkes
ons bekende rondje um de laatste kastanjes uut de bolsters te peuter’n en kwammen uuteindelek an de rand van ’t bos op onze vaste stekke an de slootkante.
Vanuut dit, onder wat struken verschaolen pleksken keek ie aover de noe kale velden met in de wiete tussen ’t geboomte Huus de Voorst. De ondergaonde zunne
scheen nog net met ’n paar laatste straolen aover de weiens woor hier en door
wat nevelslierten kwammen opzetten. Middenin die weiens stond ’n paar nöttebeume an ’n tröpken bie-j mekare. Al vake ha’w met ’n langen hals naor die paar
nöttenbomen -e keken, maor wisten deksels good, da’w daor neet moggen kommen. Die walnötten heurden toe an Huus de Voorst. As de jachtopziener of veldwachter oe door te pakken kreeg, dan slaot hee oe op in ’t varkenshok tutdat de
olde luu de ondeugden kwammen ophalen met alle naregheid nao de tied.
’t Ging ons neet zo zeer um die paar nötten, want die hadden wie-j thuus an de
eigen boom meer as zat. Nee, ’t avontuur trok en ’t jatten van ’n paar van die nötten dat was nog ’s wat. ’t Was stille an de bosrand, geen man of moes te bekennen.
Wie-j keken mekare ’s an en dachten umsgeliek ’t zelfde. Noe of nooit, wie-j gaot
d’r noe op af.Van ’n vlierstruke braken wie-j ‘n lange takke af, streupten ’t blad d’r
af en kraopen op hande en veute deur de hier en door de mangs drekkerege sloot
op ’t bos an. Veurzichteg loerden wie-j deur de brandnettels en ’t hoge dreuge
grös aover de slootkante en bleven efkes stille liggen luuster’n. Alles leek veileg,
niks te heur’n of te zeen. Een van ons klom as ’n aap in de eerste de beste nötteboom. Hee zat net good en wel op ’n ziedtakke um met de stok de eerste nötten
d’r af te slaon, toen van dichtbie-j ’n kotten dreugen knal ons de oor’n deed soezen.
Metene doorop ’n heveg geknetter deur ’t gebladerte as van ’n felle hagelbu-je.
Wie-j leten ons plat op de boek in ’t grös vallen. ’t Wod’n doodstille. Met toe ‘w
aoverende wollen krabbel’n bulkte ’n zwore stemme achter ons: “Wat mot dat
hier, nötten jatten? Dat zo ’k maar mooi laoten”. Door stond in vol ornaat de
jachtopziener met zeen nog naorokende dubbelloops jachtgeweer aover de arm.
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”Iele weet merakels good, dat disse nötten van Huus de Voorst bunt en door heurt
ulle met de jatten af te blieven. Maak da-j hier weg komt en laok ullie hier neet
weer zeen. Disse keer he ’k d’r nog aoverhen -eschaoten, de volgende keer za ’k
ulle op ’n schot hagel deur de konte trakteer’n”.
Nao disse donderpraeke ploften wie-j nat bezweit en buten aosem op onze stekke
an de bosrand. Efkes later haalden een van ons met ’n besmeukt lach-jen ’n paar
nötten uut zeen brookzak. Nog nooit hef ons ’n nötte zo bes -esmaakt. Wie-j
waar’n ’t met mekare eens, dat ut ons disse keer warkelek kot langs de klungels
was -egaon.
”Lao ’w maor blie-j waen”, zee d’r ene van ons: ”da ’w ’t onder de Dikke Boom
nog in geuren en kleuren kunt naovertellen”.
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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
Artistique BV, Maagdenburgstraat 32C
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
De Stempel Winkel, Dr.Van der Hoevenlaan 27A
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Gudrun Raiss, Jodendijk 45
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Landgoed het Haveke B&B, Zutphenseweg 113
Majoor Makelaars & Taxateurs, Rustoordlaan 50
Pardijs Installatietechniek, Schoolstraat 48
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
Groente Fruit Traiteurs Wezenberg, Hoofdstraat 55
Herman Bakker Uitvaartzorg Gorssel, Grooterkamp 48
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27
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Natuurdrogist Gorssel, Hoofdstraat 36A
René Vos Outdoor & Sports BV, Hoofdstraat 39
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
Wijnkooperij Klosters, Deventerweg 14
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
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
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:
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34
Lochem:
Multicopy The Communication Company, Burg. Leenstraat 54
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43
Zutphen:
Ahorn-bouwsystemen, Sontstraat-PB580
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 10.00 - 16.00 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

