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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

Erevoorzitter:

W.J. Holtslag-Harkink

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
Vacature
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VAN DE (wnd.) VOORZITTER
Jan Haijtink
Het is gelukt. Zo kwamen Henk Pelgrum, Joost Dijksman, en ik dinsdag 6 december
2016 om 23.45 uur uit de raadzaal in Lochem. Het voorstel waarin het college
van Lochem aan de raad vroeg het Lochems (inclusief Gorssels) archief van het
Regionaal Archief Zutphen te verplaatsen naar Doetinchem werd door alle fracties
afgewezen. Het college kreeg in een motie een nieuwe opdracht met als voornaamste punt: ’behoud het papieren archief bij het Regionaal Archief Zutphen’.
Na zes maanden inzet, waarin het college de beide historische verenigingen niet
serieus nam, is het ons gelukt de raadsleden te overtuigen om het archief in
Zutphen te behouden. De wethouder gaat het gesprek met Zutphen aan; ook wij
zullen de politiek in Zutphen informeren. We houden u op de hoogte.
Naast het bovenstaande vonden er in 2016 vele activiteiten plaats. Op 8 april vond
de onthulling plaats van een Canadezenmonument in Almen. In april 1945 waren
veertig gesneuvelde Canadese militairen tijdelijk in de tuin van het Elger begraven.
Deze militairen zijn later overgebracht naar de Canadese begraafplaats in Holten.
Op 4 mei brachten we namens onze vereniging ter nagedachtenis aan de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding bij dit monument en de overige gedenkplaatsen
een bloemengroet.
Tijdens de ledenvergadering op 12 april is van drie bestuursleden (Willy Holtslag,
Piet Staal en Wim Besselink) afscheid genomen en hebben we twee nieuwe
bestuursleden welkom geheten (Gerri Smale en Joop Hekkelman). Echt afscheid
nemen was het ook weer niet; de ’oud-bestuursleden’ blijven zich inzetten voor
onze vereniging.
In ons nieuwe bestuur staan de vertrouwde activiteiten weer op de agenda, zoals
de genealogische dag, die ook in 2016 weer een succes was. De naam Ribbink
stond centraal. Het bezoekersaantal was iets lager en op die dag werden er iets
minder boeken verkocht. Maar doordat er later veel boeken meegenomen werden
voor familieleden in Canada zijn we bijna door de voorraad heen. De werkgroep
is weer enthousiast bezig met een nieuwe naam:Voortman.
De Open Dagen in het Tramstation zijn een succes. Iedere eerste zaterdag van de
maand kan een expositie bekeken worden en wordt er aandacht besteed aan een
thema. Nagedacht wordt om vaker een open dag te houden.
Trots zijn we, dat - na het boek over Eefde - nu ook een boek over de stoomtram
Zutphen-Deventer is verschenen. Ook dit boek werd enthousiast ontvangen en
de verkoop is goed op gang gekomen.
Het komende jaar willen we onze kennis en informatie meer naar buiten brengen.
Met het geld dat we ontvingen van de Rabobank en van Kunstmin, hebben we
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nieuwe apparatuur aangeschaft, waarmee we ons materiaal (films en foto's) beter
kunnen tonen.
Ook de website zal meer informatie geven. Het register met onderwerpen die in
de Markenboeken van 1983 - 2015 gepubliceerd zijn, vindt u nu al op de site.
De lijst met boeken en andere informatiebronnen komen ook binnenkort op de
site. Zichtbaar zijn en laten zien wat we aan informatie in huis hebben lukt ons
steeds beter.
Het kalenderjaar 2016 is voorbij en het nieuwe jaar is inmiddels begonnen.
Wij wensen u een voorspoedig 2017 en hopen ook dit jaar weer met hetzelfde
enthousiasme met u samen te werken.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Van het bestuur
Op vrijdagavond 18 november 2016 is in een tent naast het Tramstation het boek
’Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945’ gepresenteerd. Het is een prachtig
boek geworden.
Zoals u uit de bijdrage van onze wnd. voorzitter hebt kunnen lezen valt er goed
nieuws te melden over de mogelijke verplaatsing van het archief van de oude
gemeente Gorssel.Verder is het vermeldenswaard dat het dankzij de donatie van
de vorig jaar opgeheven muziekvereniging Kunstmin mogelijk is geworden de voorzieningen voor presentaties in het Tramstation te verbeteren. In de aanbouw hangt
nu een vaste beamer aan het plafond. Samen met een aan het plafond bevestigd
scherm, met de geluidboxen en met een nieuwe laptop vormt het geheel een
professionele configuratie voor presentaties aan kleine gezelschappen.
Lezingen voorjaar 2017
Als u dit leest hebben we de eerste lezing van 2017 al weer gehad. Op donderdag
19 januari verzorgde Michel Groothedde in Ons Huis in Almen een lezing over de
Nieuwstad in Zutphen.
De volgende lezing is in het vorige nummer van Ons Markenboek al aan de orde
gekomen. Daarom nu alleen een herhaling van plaats, datum en onderwerp van
deze lezing.
Harfsen, Ons Gebouw, donderdag 16 februari 2017
Gerhard Boes uit Vriezenveen zal ons door middel van een dialezing kennis laten
maken met de Rusluie. Aanvang 20.00 uur.

OMB 2017-1/3
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Laren: zaal Stegeman, dinsdag 21 maart 2017
Dit seizoen organiseert het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem het
jaarlijkse gezamenlijke evenement met De Elf Marken. De bekende journalist en
historicus drs. Luc Panhuysen zal dan een lezing geven over de titanenstrijd tussen
Stadhouder Willem II, tevens koning William I van Engeland, enerzijds en Lodewijk
XIV van Frankrijk anderzijds.
Lodewijk XIV, bijgenaamd de ‘Zonnekoning’, had twee brandende ambities: hij wilde
roem vergaren en hij wilde zijn koninkrijk veiliger maken. Voor het bereiken van
beide doelen vertrouwde hij op zijn strijdkrachten. Hij stuitte echter op een taaie
prins, de jonge Willem III van Oranje. Telkens opnieuw vond hij de Oranjeprins
tegenover zich, die een getalenteerd bouwer van coalities bleek en in 1688 iedereen
verblufte door op bijna geweldloze wijze Engeland te veroveren. Beide kemphanen
hebben uiteindelijk geprobeerd op vreedzame wijze te ontsnappen aan de spiraal
van angst en agressie waarin ze gevangen zaten. Willem heeft ook regionale
betekenis gehad, want Huize de Voorst is door de favoriet van Willem, Arnold Joost
van Keppel, in Eefde gebouwd naar voorbeeld van paleis het Loo.
Aanvang 20.00 uur.
Gorssel, protestantse kerk, woensdag 12 april 2017
Op woensdag 12 april (en niet zoals in het vorige Markenboek aangekondigd op
dinsdag 11 april) houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in de vernieuwde
kerkzaal van de protestantse kerk in Gorssel. Wij hebben dit jaar een drietal
reglementair aftredende bestuursleden, namelijk Henk Hietbrink, Johan te Linde
en Henk Pelgrum. Zij zijn allen herkiesbaar. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun
krachten aan onze vereniging kunnen geven.Tevens hopen wij een nieuw bestuurslid aan u voor te kunnen stellen.
Na de ledenvergadering zal Evert de Graaf uit Putten een lezing verzorgen over
de deportatie van de mannen uit Putten in oktober 1944.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal de lezing om 20.15 uur
beginnen.
Tramstation
Open dagen
In de eerste helft van 2017 zal een viertal ’open dagen’ georganiseerd worden,
telkens op de eerste zaterdag van de maanden februari, maart, april en mei. Enkele
vrijwilligers van onze vereniging zijn dan van 11.00 uur tot 15.00 uur aanwezig om
u rond te leiden en om uw vragen te beantwoorden.
Exposities
In het kader van de verschijning van het boek over de stoomtram ZutphenDeventer waren tot eind januari foto’s en voorwerpen die in verband staan met
OMB 2017-1/4
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deze tramlijn in het Tramstation tentoongesteld. Wat er na deze tentoonstelling
te zien zal zijn was op het moment van schrijven van deze Mededelingen nog niet
vastgelegd.
Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij op zaterdag
29 april 2017 van 10.00 tot 16.00 uur haar jaarlijkse genealogische dag organiseert
in ’De Brink’, het bijgebouw van de protestantse kerk, Hoofdstraat 27 te Gorssel.
Op deze dag zal de stamboom van de familie Voortman centraal staan.
Veteranen Ontmoetingscentrum Eefde
Op 2 november 2016 zijn Henk Bruil, Piet Staal en Johan te Linde op bezoek
geweest bij de Stichting Veteranen Oost Nederland (SVON). Deze stichting is
gehuisvest in de voormalige officiersmess in het poortgebouw van de Detmerskazerne in Eefde. De Elf Marken heeft aangegeven waar mogelijk mee te willen
werken aan hun activiteiten. Bestuurslid en contactpersoon van deze stichting is
Esther van Dijk uit Gorssel.Voor meer informatie zie www.svon.nl.
Aanleveren materiaal archief
In het vorige Markenboek heeft u kunnen lezen hoe wij archiefstukken en foto’s
willen ontvangen. De kern van de boodschap is: voeg er voldoende informatie bij,
zodat duidelijk is over wie of wat het gaat. Ontbreekt die informatie, dan nemen
wij de foto of ander materiaal niet op in ons archief.Wat we niet kunnen archiveren
gaat terug naar degene die het inleverde.
Alle foto’s worden bij De Elf Marken digitaal opgeslagen. Levert u een foto aan,
vermeld dan ook of u het originele exemplaar terug wilt hebben of het overdraagt
aan De Elf Marken. Stelt u het op prijs om uw foto digitaal te ontvangen?
Geef dan ook uw mailadres door.
Wilt u uw bijdrage aan ons archief digitaal aanleveren? Stuur foto’s en archiefstukken dan naar: archief@deelfmarken.nl.
Van de redactie
Wie weet het
In ieder Markenboek geven we u de reacties door die we ontvingen op onbekende
foto’s uit eerdere Markenboeken en vragen we u om gegevens bij nieuwe
onbekende afbeeldingen.
In het vorige Markenboek (34e jaargang nr. 4, p. 7) lieten we twee onbekende foto’s
zien. De eerste foto beeldde werkzaamheden aan een tramlijn af. Twee reacties
geven aan dat het hier gaat om werkzaamheden aan de tramlijn Deventer-Borculo
OMB 2017-1/5
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van de GOSM. Dat vermoedden we al, maar nu gaan we ervan uit dat de plek van
de werkzaamheden zich bevindt aan de Lochemseweg na het kruispunt
Joppelaan/Bathmenseweg bij de Drie Kieften, richting Harfsen.
De tweede foto in het vorige Markenboek is genomen ter gelegenheid van de
restauratie en nieuwbouw van de hervormde (nu protestantse) kerk in Gorssel
in 1949 en laat de volgende personen zien:
Staand van links naar rechts: Jonkers (smid), Henne Hietbrink (schilder), Jan Tuitert
(timmerman), Derk Jan Woertman (metselaar), Bats Boterman (loodgieter),
G.H. Kleinhout, Harm van Lente (elektricien), A.J. van der Steur (architect), Teunis
Woertman (aannemer), Ab Wichers (metselaar), Flip Wichers (opzichter), Gert
Leuvenenk (smid), Herman Wichers (timmerman).
Zittend van links naar rechts: Goorman, Gert Woertman (slager), Roeterdink, Dirk
Schakel (predikant), Frans Schoenmaker (gemeentearchitect).
De foto van de ’groep keurige heren’ in Ons Markenboek van augustus 2016
(34e jaargang nr. 3, p. 6) blijkt een foto te zijn van de Christelijke Jonge Mannenvereniging Obadja uit Almen, waarschijnlijk gemaakt bij het 75-jarige jubileum in
1942. Op de foto zijn te zien:
Bovenste rij van links naar rechts: Bertus Eskes (Velhorst), Chris Haijtink (Bouwhuis), Hendrik Ilbrink (Ribbink), Teunis Ruiterkamp (Spitholt?), Jan Richter, Jan de
Greef (Veltkamp), Reint Ilbrink (Ribbink), Ab Eskes (neef van Bertus Eskes), Gerrit
Jan Pasman (Ilsink).
Middelste rij: onbekend, Bertus Blikman (de Helft), Johan Lamberts (Harfsensesteeg), onbekend, Engbert Brummelman (Brummel),Willem Derksen (kleermaker),
Willem Sprokkelhorst, onbekend, Jan Gotink (’t Elze), onbekend, Egbert Heijink
(Huurnink), onbekend, Gerrit Uunk (Keijenbelt).
Onderste rij: Herman Nijland (de Buiten),Willem Kolkman (Hulzerdijk), onbekend,
Ab Loman (Holtmark) Herman de Groot (Broekstraat), Engbert Hazewinkel
(timmerman), ds. De Ru, Gerrit Kroeze (werktuigenvereniging), Derk Jan Meilink
(’t Hoentje), Herman Braakhekke (Azinkdijk).
Op de tweede foto in hetzelfde Markenboek staat een schoolklas afgebeeld, voor
de kerk in Almen. Links staat hoofdonderwijzer meester Oosterkamp en rechts is
juffrouw Addink te zien.
En dan vragen we uw aandacht weer voor twee onbekende foto’s.
De eerste foto lijkt van een fabriekje te zijn, te zien aan de schoorsteen. Er staan
drie heren op het balkon.
En welke muziekvereniging staat op de tweede foto en wie zijn de muzikanten?
Graag uw reactie via info@deelfmarken.nl of per post aan Het Tramstation, Van
der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel. Zelf langskomen kan natuurlijk ook: dinsdag
van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
OMB 2017-1/6
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Oost-Gelders Streektaaldictee en culturele avond
Op donderdag 23 maart 2017 wordt het jaarlijkse Oost-Gelderse Streektaaldictee
gehouden. Het is dit jaar de tiende keer dat ‘t schrijven in de Achterhoekse en
Liemerse streektaal volgens de WALD-spelling centraal staat. Het dictee vindt
plaats in De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo.
Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.45 uur; deelname kost € 5. Opgeven voor
20 maart bij Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (Ecal), via tel. 0314-787078 of
e-mail info@ecal.nu.
Meer informatie is te vinden op www.streektaaldictee.nl.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 18 maart 2017 bij de
redactie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2016
Inleiding
Op 12 april 2016 werd tijdens de jaarvergadering van drie bestuursleden afscheid
genomen:Willy Holtslag, Piet Staal en Wim Besselink.Willy werd in 1998 bestuurslid en heeft vanaf 1999 de voorzittershamer gehanteerd. Piet Staal en Wim Besselink
waren bestuurslid vanaf het jaar 2000.Voor hen in de plaats had het bestuur twee
kandidaten bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen, te weten
Gerri Smale-Bielderman en Joop Hekkelman. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld.Tijdens de jaarvergadering zijn beide kandidaten met algemene instemming
gekozen en werd Willy onder groot applaus tot erevoorzitter benoemd. Op vrijdag
27 mei werd in Het Tramstation een receptie gehouden voor die mensen en
organisaties waarmee Willy in haar jaren van voorzitterschap contacten had.
Het vinden van een nieuwe voorzitter is nog niet gelukt.Voorlopig vervult Jan Haijtink
als waarnemend voorzitter deze functie. Henk Hietbrink geeft hem daarbij als
vicevoorzitter actieve steun. Voor de invulling van de ’vacature Piet Staal’ zijn we
in gesprek met een kandidaat.
Financieel staat de vereniging er goed voor. Ondanks het feit dat de afschrijving
(over een periode van tien jaar) op de investering voor de restauratie en inrichting
van het Tramstation op de exploitatie drukt, kunnen we het jaar 2015 afsluiten
met een positief resultaat van € 2.201,45. Er was gerekend op een tekort van
€ 1.978. Dit gunstige resultaat is vooral te danken aan de inkomsten uit de verkoop
van het boek over Eefde. Vorig jaar moest nog melding gemaakt worden van een
negatief resultaat over het jaar 2014 van € 629,58.
Het bestuur werkt aan een ruimere openstelling van het Tramstation. Daarbij denken
OMB 2017-1/8
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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. De oproep voor nieuwe vrijwilligers om deze
nieuwe stroom bezoekers op te kunnen vangen, heeft succes gehad. Momenteel
worden deze nieuwe vrijwilligers ingewerkt.
Groot was de schrik van het bestuur en van onze vrijwilligers toen in juli bekend
werd dat het college van B en W van de gemeente Lochem het besluit genomen
had om het archiefbeheer vanaf 2017 bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers (ECAL) te Doetinchem onder te brengen. Om te proberen dit besluit
teruggedraaid te krijgen besloten de twee historische verenigingen in de gemeente
Lochem gezamenlijk op te trekken. Er werd een brief op poten naar het college
van B en W gestuurd, de Lochemse raadsfracties werden benaderd en er is ingesproken op de vergadering van de gemeenteraad.
De vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur (DB) is verhoogd naar eenmaal
per drie weken. Het algemeen bestuur (AB) vergadert eenmaal per zes weken.
Zodoende vergaderde in 2016 het DB veertien keer en kwam het AB acht keer
bij elkaar. De AB-vergadering wordt meestal voorafgegaan door een DB-vergadering.
Op 29 maart bezochten de bestuursleden en hun partners sterrenwacht Bussloo.
In 2016 is het ledenbestand licht gestegen. Er waren 26 opzeggingen en 32
aanmeldingen. Ultimo 2016 hebben we 756 leden en 81 (sponsor)leden, zodat we
met 837 leden ruim over de 800 leden hebben.
Activiteiten van de verschillende werkgroepen
Redactiecommissie Ons Markenboek
Per 1 januari 2016 is de drukkerij van Ons Markenboek (OMB) verder gegaan
onder de paraplu van Multicopy. De redactie van OMB heeft met Multicopy een
gesprek gehad, waarbij goede afspraken gemaakt zijn over de procedures rond de
verschijning van OMB.
Het Gelders Erfgoed heeft De Elf Marken per e-mail op de hoogte gebracht van
het voornemen een groot digitaliseringproject te starten, waarbij artikelen uit de
tijdschriften van de aangesloten historische verenigingen in een databank opgenomen
zullen worden. Aan dit project zijn voor onze verenigingen geen kosten verbonden.
Redactiegroepen boeken Eefde, Gorssel en Stoomtram Zutphen-Deventer
De redactiegroep van het boek Eefde is in 2016 opgeheven. Op 18 maart vond in
het Hart voor de medewerkers een afsluitende bijeenkomst plaats. Eind december
was meer dan 85 procent van de oplage (1566 exemplaren) verkocht.
De werkgroep van het boek over Gorssel heeft haar werk aan het boek Gorssel
voortgezet.
OMB 2017-1/9
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De redactiegroep van het boek Stoomtram Zutphen-Deventer 1926-1945 is er
in geslaagd om in november het boek over de tramlijn te laten verschijnen.
Op vrijdagavond 18 november is in het Tramstation voor genodigden het boek
gepresenteerd. In de dagen daarna hebben veel leden het boek gekocht. Het is een
prachtig boek geworden.
Werkgroep genealogie
Op zaterdag 4 juni werd voor de tweeëntwintigste keer onze jaarlijkse genealogische
dag gehouden. Dit jaar stond de stamboom van de familie Ribbink centraal. Deze
familie is wat kleiner dan de families die in de voorgaande jaren zijn uitgezocht,
met als gevolg dat er wat minder bezoekers waren. Toch kwamen er nog ruim
honderd belangstellenden naar De Brink, het bijgebouw van de protestantse kerk
in Gorssel. Punt van aandacht blijft dat na terugkomst van de panelen van de
genealogische dag de ruimte in het Tramstation voor bezoekers aan de krappe
kant is voor nadere bestudering van de panelen.
Werkgroep automatisering
Er is een nieuwe printer aangeschaft en de computerconfiguratie is verder geoptimaliseerd.
Tramstation
Gezien het succes van de open dagen in de voorgaande jaren was besloten de
reeks open dagen in 2016 voort te zetten. Zo werden er, beginnend in februari,
telkens op de eerste zaterdag van de maand, weer open dagen georganiseerd.
Omdat hierbij januari, juli en augustus uitvielen, betekende dit dat de deuren op
negen zaterdagen open stonden.
Tramstation, subwerkgroep gebouw en inventaris
Door verhuur aan exposanten en aan groepen voor vergaderingen genereert De
Elf Marken extra inkomsten uit het Tramstation. De beveiliging van het Tramstation
is aangepast en dit geldt ook voor de schoonmaak.
Kunstmin heeft het restant kasgeld en de opbrengst van verkoop instrumenten
verdeeld over drie goede doelen. De Elf Marken was een van de gelukkigen die op
15 maart in ‘t Trefpunt een cheque van € 2.000 in ontvangst mocht nemen. We
hebben dit bedrag besteed aan de verbetering van de presentatiemogelijkheden
in het Tramstation.
Tramstation, subwerkgroep exposities
In 2016 zijn er achtereenvolgens de volgende negen exposities te zien geweest.
- Schilderijen, foto’s en voorwerpen van en uit het dorp Eefde. Dit in verband
met de verschijning van het boek over Eefde.
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-

-

Schilderijen van Henk Wuijster uit Gorssel
De uit een legaat verkregen schilderijen van Anton Lefeber
Tentoonstelling over De Roskam
Schilderijen van Jur Thomas uit Sneek
Uit de collectie van Henk Hietbrink was tijdens de zomersluiting een tentoonstelling over de natuur in onze omgeving ingericht. Hieraan was voor de jeugd
een prijsvraag verbonden. Sofie Staal uit Olburgen was de winnares.
Zij herkende de meeste van de opgezette dieren.
Schilderijen van Agnes Oolthuis
Expositie van drie kunstenaars uit Zutphen: keramiek van Hanneke Verhey,
edelsmeedwerk van Marijke van de Meent en foto’s van GertJan van de Meent
Foto’s, kaarten en voorwerpen die verband houden met de stoomtram
Zutphen-Deventer. Dit in het kader van de verschijning van het boek over deze
tramlijn en het Tramstation

Tramstation, subwerkgroep archief en fotoarchief
Op de donderdagochtend is een aantal leden van deze werkgroep bezig met het
digitaliseren en ordenen van ons foto- en diabestand.
Excursies
Op zaterdagmiddag 9 juli had zich een twaalftal leden op het terrein van kasteel
’t Nijenhuis verzameld voor een rondleiding in het aldaar gevestigde Museum De
Fundatie. Ook de zaterdagmiddagexcursie op 6 augustus naar de Gorsselse Heide
was zeer de moeite waard. Onder leiding van Frens Westenbrink werd een
wandeling over de heide gemaakt, waarbij de elf deelnemers een goede indruk
kregen van de grote herinrichting van dit voormalige oefenterrein van Defensie.
Aan de dagexcursie op 13 september naar Uithuizen en de Menkemaborg werd
door zestig personen deelgenomen. De bus was weer vol.
Op 9 december waren we met 46 personen bij elkaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroepleden en vrijwilligers, deze keer in De Haarbroekse
Vijvertuin in Harfsen.
Lezingen
De in 2016 gehouden lezingen en/of evenementen waren:
Almen, Ons Huis, donderdag 28 januari
Voor een volle zaal met circa tachtig belangstellenden liet Jaco van Langen uit
Gorssel ons door middel van een PowerPoint- en fotopresentatie kennis maken
met het waterbeheer van de Berkel.
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Harfsen, Ons Gebouw, donderdag 25 februari
Hendrik Weenink uit Barchem vertelde door middel van een dialezing over de
leefwereld van onze ouders en voorouders. Deze lezing werd gepresenteerd onder
de titel ’Ach lieve Tijd’ of ’Van Vrogger naor Now’. Het was een boeiende avond,
waarbij circa zestig toehoorders aanwezig waren.
Almen, Ons Huis, dinsdag 15 maart
Deze keer organiseerde De Elf Marken het jaarlijkse gezamenlijke evenement met
het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem.Voor een goed gevulde zaal
met circa tachtig toehoorders verzorgde journalist en dichter Sander Grootendorst uit Zutphen een presentatie, waarin natuur en literatuur een belangrijke
plaats innamen. Dit jaar was het de tiende keer dat beide historische verenigingen
een gezamenlijk evenement organiseerden.
Gorssel: residentie De Roskam, dinsdag 12 april
Na onze ledenvergadering, waarvan een groot deel gewijd was aan het vertrek
van drie bestuursleden en aan de benoeming van Willy Holtslag tot erevoorzitter
van De Elf Marken, verzorgde Arno Dijkhof uit Deventer een lezing over de
verdwenen industriesporen in Deventer. Zijn presentatie werd met grote aandacht
gevolgd. Bij deze vergadering en lezing waren ongeveer tachtig personen aanwezig.
Eefde, zalencentrum Het Hart, donderdag 20 oktober
Hans Geerlink uit Gorssel vertelde aan de hand van een PowerPointpresentatie
over de tramlijn Zutphen-Deventer. Deze zeer boeiende lezing werd bijgewoond
door circa 120 personen.
Epse, protestantse kerk, donderdag 1 december
Clemens Hogestijn, gepensioneerd stadshistoricus van Deventer en secretaris van
de Historische Vereniging Deventer, verzorgde voor circa zestig belangstellenden
een boeiende lezing over Deventer als boekenstad door de eeuwen heen.
Overige activiteiten
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten had
onze vereniging ook een aandeel in de volgende plaatselijke, regionale en landelijke
activiteiten:
Presentatie Historische Vereniging De Elf Marken in Eefde
Op 22 januari hield onze secretaris op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Het
Hart in Eefde een praatje over de werkzaamheden van onze vereniging. Dit aan de
hand van de onlangs gereed gekomen PowerPointpresentatie over onze vereniging.
OMB 2017-1/12
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Onthulling Canadezen monument Almen
In april 1945 werden 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 vond naast de tuin van Het
Elger in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden en belangstellenden
de onthulling plaats van het monument.
Dodenherdenking 4 mei
Zoals ieder jaar zijn we op 4 mei 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.
Loetje in de Roskam
Het verdwijnen van de naam De Roskam heeft in Gorssel veel losgemaakt. Mede
door de inzet van ons bestuur is de naam toch behouden in de naamgeving van
het zalencomplex. De nieuwe naam van het zalencomplex is: ’Residentie De Roskam’.
Op 15 september is in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden het
zalencomplex officieel geopend, waarbij onze erevoorzitter Willy Holtslag het lint
mocht doorknippen.
Veteranen Ontmoetingscentrum Eefde
Op 2 november zijn Henk Bruil, Piet Staal en Johan te Linde op bezoek geweest
bij de Stichting Veteranen Oost Nederland (SVON). Deze stichting is gehuisvest
in de voormalige officiersmess in het poortgebouw van de Detmerskazerne in
Eefde. Bestuurslid en contactpersoon van deze stichting is Esther van Dijk uit
Gorssel (www.svon.nl). Onze vereniging heeft aangegeven waar mogelijk mee te
willen werken aan hun activiteiten.
Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart
toedragen.
Eefde, december 2016
J. te Linde, secretaris
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Agenda jaarvergadering op woensdag 12 april 2017
in de protestantse kerk te Gorssel, aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 34e jaargang nummer 3,
augustus 2016
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering uitgereikt
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Sipkje Ham-Coltof
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Hietbrink, Johan te Linde en Henk Pelgrum.
Op het moment van opstelling van deze agenda was het nog niet bekend of
we een tiende bestuurslid kunnen voordragen.
8. Rondvraag
9. Sluiting
PAUZE
20.15 uur: Na de ledenvergadering zal Evert de Graaf uit Putten een lezing houden
over de gebeurtenissen in Putten eind 1944.

DE A1 TUSSEN EPSE EN DEVENTER
Joop Hekkelman
In 2017 is het vijftig jaar geleden dat begonnen werd met de aanleg van
het snelweggedeelte vanaf de IJsselbrug tot aan Markelo (nu A1 genoemd).
Wat is er veranderd in het gebied tussen Epse en Deventer, en vooral in
de omgeving van de Kletterstraat in Epse?
OMB 2017-1/14
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De autosnelweg A1 is niet meer weg te denken als scheidsmuur en tevens knooppunt van wegen tussen Epse en Deventer.Toch is het in 2017 pas vijftig jaar geleden
dat een begin werd gemaakt met de aanleg van het tracé vanaf de IJsselbrug tot
aan Markelo. In mei 1972 was het werk aan dit deel van de snelweg klaar. De bouw
van de brug begon in het voorjaar van 1969. Later dan verwacht was die gereed,
omdat een bouwkraan in elkaar stortte. Een klein jaar vertraging was het gevolg.

Het Vrije Volk, 6 februari 1969
OMB 2017-1/15
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Kletterstraat
De A1 kent een lange ontstaansgeschiedenis. Al voor de Tweede Wereldoorlog
werd een begin gemaakt met iets dat op een autoweg leek, tussen Baarn en Hoogland. In 1948 werd het werk hervat. Het duurde tot en met 1992 voordat de rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Duitsland gereed was.
We richten ons in dit stukje op de omgeving van de Kletterstraat in Epse, voor,
tijdens en na de aanleg. De gemeente Gorssel strekte zich uit tot aan de
Koerhuisbeek. Die liep ter plaatse ongeveer waar nu het benzinetankstation is en
volgde min of meer het traject van de Teugseweg richting de IJssel.
Begin jaren ‘70 was het gedaan met de vergezichten op de stad Deventer. Hoe zag
het er daarvoor eigenlijk uit? Wat verdween er onder het wegdek waarover nu
auto’s razen?
Boerderijen afgebroken
De omgeving van de Kletterstraat werd letterlijk op de kop gezet. Onderstaande
foto geeft een beeld van de werkzaamheden.

De boerderij in de bouwput op de foto was van de familie Brinks. Deze stond
ongeveer op de plek van de huidige carpoolplaats. De N348 liep er voorlangs. Het
water op de achtergrond is van de overgestroomde Schipbeek die ter plaatse
is verlegd. De bomenrij in de verte achter de boerderij was de plek van het
Schipbeekbad.
OMB 2017-1/16
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Hieronder twee panoramafoto’s vanaf dezelfde plek in de Kletterstraat die de
verandering weergeven.

Bovenste foto:
De boerderij links was van Willem en Mans Klein Velderman. Nu is Galerie Lenten
er gevestigd.
De boerderij in het midden was van Albert en Hendrik Dommerholt. Hendrik
verplaatste zijn bedrijf naar de Kamperweg in Gorssel. In de boerderij rechts
woonden Gradus Dommerholt en zijn schoonzoon Wim Loohuizen. De laatste
twee boerderijen zijn afgebroken.
Achter de middelste boerderij is op de achtergrond de fabriek van Noury &
Van der Lande zichtbaar. Noury & Van der Lande was oorspronkelijk een voedingsmiddelenbedrijf. In de eerste helft van de twintigste eeuw ging men zich meer op
chemie richten. In 1967 werd het bedrijf door AKZO overgenomen.
Onderste foto: links ligt Galerie Lenten tegen het talud van de A1.
De foto’s in dit artikel zijn gemaakt door Simon Dijkerman.

OMB 2017-1/17
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STOOMTRAM ZUTPHEN-DEVENTER (2)
1926-1945
Hans Geerlink
In het vorige nummer van Ons Markenboek (34e jaargang, nr. 4,
november 2016) kwam de zeer lange voorgeschiedenis van de tramlijn
Zutphen-Deventer aan de orde. Vooral de houding van de gemeente
Zutphen leidde tot veel vertraging. Uiteindelijk werd in 1925 besloten
dat de lijn aangelegd kon worden en kwam een van de laatste streektramlijnen in Nederland toch tot stand. Op 2 oktober 1926 werd de lijn
feestelijk in gebruik genomen.
Op 15 september 1925 werden de werkzaamheden voor de aanleg van de tramlijn
Zutphen-Deventer aanbesteed en nog diezelfde maand werd een begin gemaakt
met de werkzaamheden.
Het tracé begon aan de Houtwal in Zutphen. Daar werd het bestaande
ZE-emplacement uitgebreid met onder meer een station. Vanaf de Houtwal ging
de lijn via de IJsselkade en de Havenstraat onder de Staatsspoorbrug door en langs
de achterzijde van het station, via de Mettray, Quatre Bras, Gorssel en Epse naar
Deventer, waar aan de Zutphenschelaan een station met goederenloods en remises
zou worden gebouwd. Vervolgens ging het verder via de Leonard Ankersmitlaan
naar het eindpunt aan de Handelskade. (Dat eindpunt was op enkele honderden
meters afstand van het spoorwegstation in Deventer, wat voor veel (doorgaande)
reizigers natuurlijk niet handig was.)
Ontwerp stationsgebouwen
Het maken van de definitieve plannen en de uitvoering/bouwbegeleiding werden
opgedragen aan ingenieursbureau C. Rutten te Den Haag. Het is niet duidelijk wie
de ontwerper was van de stationsgebouwen aan het tracé. De stations in Deventer
en Zutphen met hun strakke uiterlijk zijn wellicht van de hand van Rutten. Deze
stations verschilden geheel van stijl met het station van Gorssel. Het Gorsselse
tramstation was ontworpen met het spoorwegstation in het Belgische Waulsort
(gelegen aan de Maas, nabij Dinant) als voorbeeld. Dat station was omstreeks 1910
gebouwd en later onder de bestaande overkapping vergroot. De Belgische
spoorlijn is in 1988 gesloten, het station is er niet meer.
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Het spoorwegstation in Waulsort (België) dat model stond voor het Gorsselse tramstation (omstreeks 1923)

Het Deventer Dagblad noemde in 1925 het ontworpen Gorsselse station ’een
landelijk gebouwtje te midden van deze landelijke omgeving, waar het zomerbezoek stellig zeer zal toenemen door de gelegenheid, die de nieuwe lijn schept’.
De hoofdgebouwen van de lijn zouden in Deventer op een groot emplacement
aan de Zutphenschelaan komen, nabij het laad- en losplateau voor goederen aan
de IJssel. Het stationsgebouw aldaar werd behoorlijk van omvang, met bovenwoning, goederenloods en remises. De goederenloods had een lengte van
37 meter. Verder werden de remise en werkplaats zodanig ingericht dat zij ook
geschikt zouden zijn voor ‘motorwagens’. Die zouden naar verwachting ter beperking van stank- en rookoverlast binnen niet al te lange tijd na de opening van
de tramlijn voor het personenvervoer worden ingezet ter vervanging van de
stoomlocomotieven. Aan het echte eindpunt van de lijn aan de Handelskade in
Deventer kwam helemaal geen voorziening voor reizigers, zelfs geen wachtlokaaltje, omdat de ZE ervan uitging dat de lijn doorgetrokken zou worden tot op
het stationsplein in Deventer.
Bij de Mettray kwam een klein wachtlokaal met goederenloods en ook vlakbij de
IJsselbrug in Zutphen kwam nog een haltegebouwtje.
OMB 2017-1/19
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De stationsgebouwen in Gorssel en Deventer, zoals afgebeeld in het Deventer Dagblad van 6 november 1925

Onteigening in Gorssel
De aanleg van het tramtracé tussen Zutphen en Deventer verliep voorspoedig en
zou uiteindelijk ongeveer een jaar in beslag nemen. Het totale traject besloeg vijftien kilometer en liep deels langs bestaande wegen en deels door nog te ontginnen
gebied.
In de lokale pers was er veel aandacht voor de werkzaamheden, regelmatig werd
er verslag gedaan van de vorderingen. Maar niet alles verliep naar wens. Zo was
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Ons Markenboek_februari 2017_Opmaak 1 26-01-17 11:03 Pagina 23

er in Gorssel sprake van een onteigeningskwestie, die eerst zo onoplosbaar leek
dat er een tijdelijke oplossing gevonden moest worden. In afwijking van het
geplande tracé achter de Molenweg langs verzocht de Tramweg-Maatschappij in
december 1925 aan de gemeente Gorssel of zij een deel van de Molenweg als
trambaan mocht gebruiken. Met grondeigenaar M.E. Dommerholt, woonachtig aan
de Molenweg nabij het tegenwoordige openluchttheater, had men namelijk geen
schikking over de aankoop van een deel van zijn terrein kunnen treffen.

Tijdelijke aanleg van de tramlijn langs de Molenweg in Gorssel, gezien vanaf ’t Elfuur

Foto: Gelders Archief

Erg enthousiast was de gemeenteraad niet over dat verzoek, want men vond de
Molenweg veel te smal om daar, al was het maar tijdelijk, ook nog een tram langs
te laten lopen. Toch werd er toestemming voor gegeven. Een half jaar later, in mei
1926, kon de tijdelijke trambaan langs de Molenweg weer worden verwijderd
en werd het oorspronkelijk geplande tracé in de zomer van 1926 (dus nog voor
de definitieve oplevering van de tramlijn) aangelegd: Dommerholt had de
onteigeningskwestie verloren.
Wiltink van ’t Hekkert
In Epse kreeg de ZE het aan de stok met boer Wiltink van boerderij ’t Hekkert.
Op de tracétekening stond aangegeven dat het spoor aan de oostzijde langs de
rijksweg zou lopen. Bij boerderij ’t Hekkert was volgens de ontwerpers zo weinig
ruimte dat Wiltink zijn schuur zou moeten laten afbreken. En dat gebeurde dus ook.
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Ons Markenboek_februari 2017_Opmaak 1 26-01-17 11:03 Pagina 24

Bij de uiteindelijke aanleg bleek echter dat er toch voldoende ruimte was en dat
de schuur helemaal niet afgebroken had hoeven worden. Uit protest heeft Wiltink
jarenlang een stuk muur van de afgebroken schuur laten staan.

Gedeelte van de tracékaart nabij De Pessink in Epse, met links boerderij ’t Hekkert en het weg te
breken schuurtje

Spoorbreedte
De tramlijn Zutphen-Deventer had een spoorbreedte van 750 mm. Een dergelijke
breedte werd voor veel tramlijnen in de Achterhoek toegepast, maar elders in
Nederland was een spoorbreedte van 1067 mm of zelfs 1435 mm gebruikelijker.
De in 1885 door de GOSM aangelegde tramlijn Deventer-Borculo was in de
Achterhoek een van de weinige uitzonderingen op de smalspoormaat, met een
spoorbreedte van 1067 mm.
In aanlegkosten was een smalspoorlijn behoorlijk goedkoper dan de bredere
varianten. Er was veel minder grond voor de aanleg van een tramtracé nodig op
de rechte stukken, maar vooral ook in bochten, die een veel kleinere boogstraal
hadden dan bij de bredere tracés. Minder grondgebruik betekende minder kostbare verwerving van de benodigde percelen. Vaak werd gezegd dat gebruik van
smalspoor vanwege lagere stabiliteit gevaarlijker was, vooral als er op hogere
snelheden (meer dan 40 kilometer per uur) gereden werd. Dat bleek in de praktijk
heel erg mee te vallen, zolang men de tramlijn en vooral de dwarsliggers maar in
goede conditie hield.
Omdat de GOSM-lijn van Deventer via Epse, Harfsen, Laren, Lochem en Barchem
naar Borculo een andere spoorbreedte had dan de ZE gebruikte, moest voor het
gezamenlijke station/emplacement aan de Zutphenschelaan in Deventer en voor
het gezamenlijke tracé tot De Pessink in Epse een ’driebenige’ spoorlijn worden
aangelegd. Dat maakte de aanleg natuurlijk wel gecompliceerder en duurder.
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Feestelijke openingsrit
En toen was dus eindelijk het moment aangebroken van de openingsrit op zaterdag
2 oktober 1926. Dat werd een feestelijke gebeurtenis met ongeveer honderd
genodigden, erg veel belangstellenden onderweg, toespraken met vooral lovende
woorden aan het adres van directeur Loep van de tramwegmaatschappij, muziek,
een versierde tram, versierde stations en diners.
De feesttram vertrok vanaf het stationsplein te Zutphen, passeerde de IJsselbrug
onderlangs, vlak langs het water. Er werd gestopt in het gebied voor de Mettray
om de tien meter hoge dijk met beschoeiingen te bewonderen. Die dijk lag
ongeveer een meter boven de hoogst gemeten waterstand (in 1923) en was aan
de kant waar het IJsselwater vandaan kwam extra versterkt. Men stopte ook op
het station in Gorssel waar bij een erepoort door de Gelderse Commissaris van
de Koningin baron van Heemstra een lint geknipt moest worden, terwijl Kunstmin
eerst ’een vroolijk nummertje’ en daarna het Wilhelmus speelde. Verder stopte
men nog bij De Pessink in Epse om de samenkomst van de rails van GOSM
en Zutphen-Emmerik te aanschouwen en uiteraard op het station aan de
Zutphenschelaan in Deventer, waar op het emplacement de aandacht vooral uitging
naar de rails van ZE en GOSM van verschillende spoorbreedte. Vanaf het tramstation in Deventer toog men in optocht met geleende auto’s via het eindpunt aan
de Handelskade naar het gemeentehuis voor de ontvangst door het Deventer
gemeentebestuur, om daarna in hotel Van Wely te gaan eten en veel toespraken
aan te horen.

De feesttram komt op 2 oktober 1926 aan bij het tramstation in Gorssel

Foto: Gelders Archief
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Op deze dag mocht er natuurlijk niet te veel gemor zijn over de ellenlange
aanloopperiode, de vele onderhandelingen, de mogelijk ongunstige bedrijfseconomische verwachtingen voor de lijn of over de concurrentie van bus en
vrachtauto. Maar in de toespraken kon men er ook niet omheen dat het allemaal
wel lang had geduurd, dat vooral (maar niet alleen) Zutphen had dwarsgelegen en
dat het mede daardoor erg duur was geworden. Vooral ZE-directeur Loep gaf in
zijn uitgebreide toespraak een inkijkje in de gemoedstoestand die hij in al die jaren
met enige regelmaat had.
Onder de vele sprekers was ook wethouder Roeterdink van Gorssel. Hij zei onder
meer ”dat dezen dag het onrecht, dat men Gorsel heeft aangedaan door den
spoorweg zoo ver van het dorp af te leggen, hersteld is. Immers aanvankelijk was
de spoorweg uitgebakend langs het dorp”. (Het spoorwegstation had men ooit
gepland op de plek waar nu het tramstation was gekomen. Zoals bekend werd de
spoorlijn in 1865 langs Joppe gelegd met een station nabij het huidige Bosrestaurant.)
In het volgende nummer van Ons Markenboek zullen we zien dat de stoomtram
Zutphen-Deventer eigenlijk maar korte tijd intensief gebruikt werd en de hooggespannen verwachtingen niet kon waarmaken.

BOERDERIJ DE KOEKKOEK
Ap ten Have
Boerderij De Koekkoek ligt in de gelijknamige buurtschap in Harfsen,
tussen de Schepersweg en de boerderijen Steinfort, Sonnenberg en Het
Reeve. Deze vrij grote buurtschap was vroeger een laaggelegen gebied
waar geen waterafvoer was. Het water moest ter plekke opdrogen of
wegzakken. Omdat de bodem veel ijzeroer bevatte, was dat wegzakken
niet overal mogelijk, met als gevolg dat de laagste plekken gedurende
de winter en het voorjaar vaak blank stonden. Dat ijzeroer was te
herkennen aan de roodbruine kleur van het water. Het was een extra
belemmering voor een goede waterhuishouding. Langzamerhand werd
het gebied ontgonnen. De bewoners van de buurtschap, en vooral
boerderij De Koekkoek, vervulden daarbij een belangrijke rol.
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Situatieschets De Koekkoek voor 1930

Buurtschap De Koekkoek
Het laagste gedeelte van buurtschap De Koekkoek lag ongeveer in het midden,
herkenbaar aan veel riet, biezen, wilgen en elzenhout, langzaam oplopend met gras
en loofbomen en nog hogerop heidevelden en dennenbossen. Het was een
natuurgebied en er waren geen bewoners.Wel waren er veel vogels, zoals eenden
en andere watervogels, kievieten, nachtegalen, koekkoeken etc. Deze vogels zijn
waarschijnlijk ook de aanleiding geweest om de buurtschap De Koekkoek te
noemen en boerderijen in de omgeving namen van die vogels te geven, zoals
De Koekkoek, De Drie Kievieten en Nachtegaal. Eveneens kwam in die buurt een
zeldzame broedvogel voor met een fraaie kuif iets groter dan een merel met de
naam Hoppe. Een minder mooie eigenschap van deze vogel was dat hij veel
uitwerpselen produceerde, wat hem de bijnaam Schijthoppe opleverde. Een later
daar in de buurt gebouwde boerderij is hiernaar vernoemd en heet Schijthoppe
of Schiethoppe, in de volksmond Schiethoeve genoemd.
IJzeroer
Na verbetering van de waterafvoer en de aanleg van de nodige sloten bleven er
toch percelen over waarop het water - door het ijzeroer - vaak bleef staan.
Na 1900 hadden de ijzergieterijen uit Deventer en Zutphen behoefte om dit ijzeroer uit de bodem te halen. De eigenaren van die percelen wilden daarvoor graag
geld beuren. Na overleg hierover stelden ze samen spelregels op, waaraan de ijzerOMB 2017-1/25
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gieterijen moesten voldoen. Dat waren onder andere: zorgen dat de goede grond
als bovenlaag werd teruggeplaatst, percelen werden geëgaliseerd en bepaald waar
en hoeveel sloten moesten worden gegraven.
Met de vrijkomende grond kon het terrein worden opgehoogd dat door het
weghalen van het ijzeroer anders te laag werd. De eigenaren van de percelen
kregen weinig of niets uitbetaald, maar in ruil was er wel een belangrijke verbetering van de waterhuishouding en dus een hogere opbrengst van die percelen.
Het winnen van de ijzeroer was veel werk, en omdat er eerst nog geen geschikte
machines waren, moest het werk met handkracht en paard en kar gebeuren. Later
werden soms al rails gelegd waarop met kiepkarren de afvoer van ijzeroer kon
worden gerealiseerd. Het verdere transport gebeurde met paard en kar en dan
met de tram naar Deventer of Zutphen. De keuterboeren zelf en de buurtbewoners hebben daarbij vaak geholpen en profiteerden daar ook financieel van.
Koekkoekmarsch
Inmiddels was hier ook een ’marsch’, groot 8 ha en 48 roeden (een marsch is een
gemeenschappelijke weide waarin keuterboeren koebeesten mochten weiden).
De marke bepaalde welke keuterboer er hoeveel koeien mocht weiden. De koeien
moesten gebrandmerkt worden, zodat duidelijk te zien was van wie ze waren.
De marke benoemde schutters (controleurs) voor controle hierop. Zij moesten
erop toezien dat geen koeien in de weide liepen die niet gebrandmerkt waren.
Ook moesten zij controleren of er door onbevoegden plaggen gestoken werden
of strooisel werd weggehaald. Bij overtredingen moest boete worden betaald. In
1779 werden hiervoor drie katerboeren tot schutters benoemd: Jan Klein Ilsink,
Jan Koekkoek en Derk Schiethoppe. De volgende keuterboeren mochten daar
koeien weiden: Draaiom twee stuks, Hietbrink drie stuks, Schiethoppe drie stuks,
Gr. Koekkoek zes stuks, Kl. Koekkoek vier stuks, Schoolder vier stuks, Mashutte
één, Maatmanshut één en Olthofshut ook één. In de weide stond een schuur
(schuthok) waarin niet gebrandmerkte dieren konden worden gestald en gevoerd
tot de eigenaar zich meldde. Als hij de kosten van het schutten betaald had kon
hij zijn koebeest terugkrijgen. Mocht hij alsnog toestemming krijgen om de koe te
weiden, dan moest die eerst gebrandmerkt worden.Wilde de eigenaar niet betalen,
dan kon het dier verbeurd verklaard worden en op de markt verkocht.
De opbrengst minus de schutkosten kreeg hij dan uitbetaald.
In de markeboeken is gevonden dat dit ook echt wel eens voorkwam. Zo had
Peter Weultjes (van De Sonneberg) die toen ook koeien mocht weiden, eens een
niet gebrandmerkt dier in de weide gebracht. Dat werd geconstateerd en de koe
werd dus geschut. Al snel was bekend wie de eigenaar was, maar die wilde niet
betalen en dacht dat het wel goed zou komen. Dat was niet het geval, want vóórdat
de schutkosten te hoog opliepen is het koebeest naar de markt gegaan en verkocht
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voor 25 gulden. De kosten van het schutten bedroegen 25 gulden en 13 cent, dus
de eigenaar kreeg geen geld, was zijn koe kwijt en moest ook nog 13 cent betalen.
Geschiedenis van boerderij De Koekkoek
De marke Harfsen was eigenaar van de meeste grond in De Koekkoek en liet omstreeks 1670 op een wat hoger gelegen perceel een boerderij bouwen met de
naam De Koekkoek. Er is geen afbeelding van deze boerderij, maar hij zal geleken
hebben op De Kleine Koekkoek, die omstreeks 1760 is gebouwd.

Foto: eigen archief

De boerderij werd eerst nog Coehor en Hofstede genoemd maar later altijd
De Koekkoek.
De bewoners van de boerderij zijn in opdracht van de marke Harfsen met hulp
van andere werkkrachten begonnen met het in cultuur brengen van het gebied.
Dat moest allemaal handmatig gebeuren en men beschikte toen over beperkte
gereedschappen om dit zware werk te doen. Men probeerde eerst in de omgeving
van de boerderij en jaren later - met het graven van slootjes - ook bij de lager
gelegen percelen een hoger rendement te bereiken, maar het grote probleem was
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dat het water nauwelijks kon afvloeien. In de loop der jaren is een goede waterafvoer gerealiseerd via de Dommerbeek en toen werd de wateroverlast duidelijk
minder.
In 1760 werd boerderij De Koekkoek gesplitst in Grote Koekkoek en Kleine
Koekkoek. Over De Kleine Koekkoek (huidig adres Schepersweg 6) is geschreven
in Gevelstenen (22), Ons Markenboek 2007, 25e jaargang nr. 4, p. 9. We bepalen
ons hier verder tot De (Grote) Koekkoek.
Bewoners
Als eerste bewoners vinden we Hendrick Willemsen, geboren in 1637 en in 1667
gehuwd met Geertrui Gerritsen. Na het overlijden van Hendrik hertrouwde
Geertrui in 1680 met Wolter Scholderman/Marsman.
De volgende bewoner op de boerderij was een dochter uit het eerste huwelijk
van Geertrui: Garritien Koekkoek. Zij was geboren in 1678 en in 1704 gehuwd
met Harmen op de Hellinck uit Holten. Na het overlijden van Garritien
hertrouwde Harmen op de Hellinck in 1722 met Geesken Koekkoek, dochter van
Jan Willems Op de Borkel. Na het overlijden van Harmen hertrouwde Geesken
Op de Koekkoek op haar beurt in 1730 met haar buurjongen Jan, van boerderij
De Braakhekke. Hij was geboren in 1700 en kreeg nu als naam Jan Koekkoek, zoals
gebruikelijk in die tijd. Hij werkte er waarschijnlijk al als naober tijdens de ziekte
van Harmen op de Hellinck. Na het overlijden van Jan hertrouwde Geesken
Koekkoek in 1746 opnieuw, nu met Albert Teunissen uit Bathmen, die vervolgens
de naam Albert Koekkoek kreeg. Na het overlijden van zijn vrouw Geesken
hertrouwde Albert Koekkoek (de boerderij heette van toen af dus de Grote
Koekkoek) in 1764 met Hendrina Nijenhuis/Teunissen.
De oudste dochter uit dit huwelijk Gerritjen Koekkoek, geboren in 1766, trouwde
in 1786 met Christiaan Nijendijk, geboren in 1764 in Voorst. Zij werden de
opvolgers op de Grote Koekkoek. Hun oudste zoon Gerrit Jan Nijendijk, geboren
in 1795 en in 1825 gehuwd met Grietjen Klein Baltink (geboren in 1794 in
Bathmen), zette met zijn vrouw het bedrijf verder voort. Zij kochten boerderij
De Grote Koekkoek - groot ongeveer 9 ha - in 1837 voor 1430 gulden.
Zoon Christiaan Nijendijk (geboren in 1828 en in 1865 getrouwd met Jantje
Wiltink, geboren in 1838) werd de opvolger op het bedrijf. Na het overlijden van
Christiaan Nijendijk is Jantje Wiltink in 1881 hertrouwd met Willem Wiltink,
geboren in 1853.
Omstreeks 1880 werd de huidige boerderij gebouwd, iets verder van de oude
plek. (Het adres is nu Schepersweg 8 in Harfsen. De Schepersweg werd begin jaren
1960 verhard en werd voor die tijd Driekieftenweg genoemd.)
Omstreeks 1893 kwam als eigenaar Gerrit Jan Beusekamp, geboren in 1859 en
gehuwd met Tonia Meijer, geboren in 1868. Zij zetten het bedrijf voort.
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De Koekkoek voor 1987

Gerrit Willem Wevers, geboren in 1859 te Bathmen en overleden in 1925, kocht
De Grote Koekkoek in 1904, groot 8.78.09 ha met bakhuis, schuur, en een paar
hooibergen van Gerrit Jan Beusekamp. Gerrit Willem was gehuwd met Gerritjen
Roeterdink, geboren in 1865 in Diepenveen en overleden in 1936. Ze kwamen
met hun kinderen Jan Hendrik, Maria Antonia, Gerrit Willem en Hendrikus uit
Holten, zoon Antony is op De Grote Koekkoek geboren. Al snel daarna kocht
Gerrit Willem er twee aangrenzende percelen grond bij, totaal 3.80.90 ha. In 1926
zijn het bestaande voorhuis en bakhuis gesloopt en vervangen door een nieuw
voorhuis, nu als dwarshuis. In de loop der jaren is er nog weer ongeveer 2 ha
grond bijgekocht en was het een flink bedrijf, waar goed werd geboerd.
Na het overlijden van hun moeder in 1937 werd de oudste zoon Jan Hendrik
eigenaar en heeft hij aan zijn zuster en broers het hun toekomende deel van de
erfenis betaald. Zoon Gerrit Willem en ook dochter Maria Antonia trouwden en
vertrokken naar elders. De drie broers zijn vrijgezel gebleven en hebben, bijgestaan
door een dienstbode, het bedrijf voortgezet tot hun overlijden.
In 1980 is de oude schuur vervangen door een nieuwe volgens de eisen des tijds.
Na het overlijden van de laatste van de drie broers is de boerderij, toen groot
14.8 ha, door de nabestaanden geërfd.
Hendrik Beunk en Wilma Wevers zijn er in 1987 als nieuwe eigenaren gaan wonen.
Zij hebben het woongedeelte van de boerderij verbouwd en gemoderniseerd.
Het werd nu een woonboerderij. Hendrik Beunk was van beroep vrachtwagenmonteur. Zij verkochten de boerderij met 4.50 ha grond in 2006 aan Wim te Niet
en Cara Ligaard.
De familie Te Niet houdt van ruitersport en heeft een aantal rijpaarden.
De boerderij heeft een groot erf en een prachtig uitzicht over de weilanden met
meerdere boomgroepen.
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De Koekkoek met goed zichtbaar de verbinding tussen schuur en woning

Foto:Wim te Niet

Bronnen:
Twee Marken Gemerkt, Harfsen 1994
Vriendelijke mededelingen van Wilma Wevers, Henk Beunk, Wim te Niet en Dick
Ribbink
EEN KLEIN STUKJE GROND IN KRING VAN DORTH (2)
Jeugdherberg De Kleine Haar en de naburige boerderij
Anny Nijenhuis-Wiltink
Dit verhaal gaat over een klein stukje grond in Kring van Dorth, voor
menigeen onbekend terrein, maar waar veel is gebeurd. Het gaat om
jachthuis, later jeugdherberg De Kleine Haar aan de Dortherweg 34 en
de erachter gelegen boerderij aan de Dortherweg 36 in Kring van
Dorth. Hoe kwam het jachthuis daar, wanneer werd het jeugdherberg
en wanneer werd de boerderij die erachter ligt gebouwd? In deel 1
(Ons Markenboek, 34e jaargang nr. 4, november 2016) werden de
achtergronden van het jachthuis belicht. Hierna komen de jeugdherberg en de naburige boerderij aan de orde.
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Het jachthuis (nu jeugdherberg) De Kleine Haar is een houten gebouw, opgetrokken in Noorse stijl. Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, was het huis
eigendom van de opperhoutvester van het Koninklijk Huis, Gulian Eduard Hugo
Tutein Nolthenius (1860-1930). Het jachthuis was oorspronkelijk gebouwd bij
huize Frieswijk in Averlo (Schalkhaar), maar werd in 1927 verplaatst naar Kring
van Dorth, waar Tutein Nolthenius een stuk land bezat met de naam De Kleine
Haar. Tutein Nolthenius nam er begin 1929 zijn intrek, maar overleed al in 1930.
Zoon Hendrik Rudolph erfde De Kleine Haar en verkocht het jachthuis in 1933
’tegen schappelijke prijs’ aan de Stichting Jeugdherberg Deventer.
Jeugdherberg

Algemeen Handelsblad van 21 juni 1933

Op initiatief van F. Naerebout was op 9 mei 1932 de Stichting Jeugdherberg
Deventer opgericht. In 1933 kocht de stichting De Kleine Haar van de erfgenamen
van Tutein Nolthenius met de bedoeling het gebouw in gebruik te nemen als jeugdherberg. In 1934 werd besloten De Kleine Haar over te dragen aan de NJHC,
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waardoor handhaving in het net van jeugdherbergen gewaarborgd werd. De
herberg werd geleid door een herbergvader en herbergmoeder. De jonge gasten
moesten in die tijd meehelpen in de huishouding en er werden activiteiten
georganiseerd als volksdansen en natuurtochten. De meeste jongere gasten
kwamen op de fiets, ook veel uit Duitsland.
Op 7 juli 1934 werd De Kleine Haar officieel geopend. Op De Kleine Haar woonde
van 1934 tot 1936 het gezin Pieter ten Bos en Anna Maria Louisa Brinkman en
hun zoon Pieter Renger ten Bos. Op 16 april 1937 nam Pieter Kronenberg als
herbergvader met zijn gezin zijn intrek. Pieter Kronenberg, geboren in 1898 in
Kampen en gehuwd met Aafke Rozendal, had twee kinderen; Gerrit (1921) en
Grietje (1924). Zoon Gerrit Kronenberg was van 1946 tot 1954 hoofd van de
Wilhelminaschool in Eefde en woonde in Epse. In september 1938 vertrok de
familie naar Deventer. Op 4 juli 1939 keerde Gerrit Kronenberg uit Deventer in
zijn eentje naar de jeugdherberg terug.
Joodse vluchtelingen
Na de Kristallnacht (9 op 10 november 1938) werd de jeugdherberg ingericht
voor Joodse vluchtelingen, bestuurd vanuit Deventer. Het waren kinderen in de
leeftijd van 5 tot 15 jaar.Vanaf 1939 tot 1941 werden er 105 joodse vluchtelingen
opgenomen. (Op 31 januari 1939 vierden de Joden de geboorte van prinses
Beatrix.) Ze gingen naar de lagere school in Epse en de oudere kinderen bezochten
de ambachtsschool in Deventer. Ze kwamen uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije,
maar de voorkeur werd gegeven aan Duitse Joden. In Deventer werd een comité
voor Joodse vluchtelingen samengesteld onder leiding van de heer Cohen. Met
grote ijver werden de Joodse jongeren opgeleid tot ’Palestina-pioniers’. De heer
en mevrouw Mesritz hebben hier veel werk verricht, onder meer de verzorging
van eten en drinken. De jongens bouwden een openluchttheater in het bos achter
de jeugdherberg met tribunes en er werd een vijver aangelegd. Ook werkten ze
op boerderijen in de omgeving.
Wisselende bewoners
In 1939 kwam als huishoudelijke hulp op de jeugdherberg Berendina H. Pon
(Dinie), geboren in 1912. In 1941 trouwde ze met Pieter Kronenberg, inmiddels
weduwnaar.Vanaf 1941 werd de jeugdherberg door de Duitsers bezet. Kronenberg
is in de laatste oorlogsjaren ondergedoken geweest bij de familie Nikkels op
De Groote Haar. Zijn vrouw woonde in een zomerhuisje richting Epse aan de
Dortherweg. Na de oorlog zijn ze teruggekeerd op de jeugdherberg. Ze hadden
inmiddels twee dochters.
In 1956 werd bij de ingang een kleine woning gebouwd, voorheen woonde het
gezin in de jeugdherberg. Links naast de jeugdherberg stond een grote schuur en
OMB 2017-1/32

Ons Markenboek_februari 2017_Opmaak 1 26-01-17 11:03 Pagina 35

achter de herberg was een boomgaard. In 1964 nam Kronenberg afscheid van zijn
werk op de jeugdherberg; het echtpaar verhuisde naar een woning aan de Dortherweg.
Op 1 september 1964 kwamen Arie en Gerrie Harreveld op de jeugdherberg.
Ze waren afkomstig uit Kampen en vertrokken in januari 1970 naar Ameland.
Harreveld kwam met de verhuiswagen op Dorth aanrijden, waarop buurman
Bieleman zei: ”Zo ie bunt de niee buurman?” ”Jao dat bun ik”, en zo was het
contact gauw gelegd. Later had Harreveld een werkkamp voor interne studenten
voor zes weken. Dan wil je wel eens met die lui op stap, bijvoorbeeld naar een
midgetgolfbaan, maar Arie had geen fietsen voor alle studenten. Dan riep zijn buurman Beekhof op zondagmorgen in de kerk te Bathmen vanaf de preekstoel of
iemand nog een fiets te leen had. Dan werden er fietsen gebracht; de samenwerking in de buurt was prima. Ook werden de Harrevelds uitgenodigd door de
boeren in de buurt om een avond te komen eten.
In 1970 kwamen vervolgens Leendert en Wil Buurman over van Ameland naar
De Kleine Haar, ze vertrokken weer in 1971. In november 1971 kwamen Wim en
Nora op ’t Ende, die in februari 1974 naar elders verhuisden.Van juni 1974 tot juni
1976 was Jelle J. Hulzinga hun opvolger, waarna van februari 1977 tot februari 1978
de heer Runneboom op De Kleine Haar zetelde. Hij werd in mei 1978 opgevolgd
door Pieter Legene, die in augustus 1979 weer vertrok.
Inmiddels was het pand in 1974 afgekeurd wegens brandgevaar: het hout was
kurkdroog. De jeugdherberg is toen gesloten, maar na een grondige verbouwing
kon burgemeester Van Notten op 23 april 1983 de vernieuwde jeugdherberg voor
geopend verklaren.
In oktober 1977 waren Poppe Hooijsma en in 1979 zijn levensgezellin Corry Jansen
naar De Kleine Haar gekomen. Poppe vertelde eens in een interview dat er niet
meer naar de leeftijd van de gast werd gekeken. Hij zei wel dat we ver achter
waren bij de Scandinavische landen, maar dat ze in Duitsland nog steeds spraken
over de ’Vater und Mutter’ en ’tien uur bedtijd’. Op de vraag of alcohol uit de
jeugdherberg geweerd zou moeten worden antwoordde Poppe: ”Een jeugdherberg
zonder alcohol, dat kan niet meer en de bedtijd moet naar twaalf uur verzet
worden”. Officieel was dus de sluitingstijd nog twaalf uur, maar in overleg kon dit
anders geregeld worden. In Poppes tijd werd er nog gewerkt met drie vaste en
twee parttime personeelsleden. Bij topdrukte maakten ze gebruik van oproepkrachten. In de winter liep de bezetting terug naar één man, de beheerder. Alle
personeelsleden draaiden in alles mee, daardoor ontstond een informele, huiselijke
en knusse sfeer. Het culinaire niveau van de jeugdherbergen was wel sterk
omhooggegaan, voor twaalf en een halve gulden had je een driegangendiner waar
menig hotel niet aan kon tippen.
In 1985 werden er nieuwe trekkershuisjes gebouwd en enkele oude afgebroken.
Ook is het oude huis uit 1956, rechts van de jeugdherberg, afgebroken en is er
een nieuw huis gebouwd aan de linkerkant van het pand.
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Stayokay
In 2003 is de Jeugdherberg overgegaan naar de keten Stayokay. Stayokay is een
keten van 29 hostels, meestal gelegen op mooie plekken in Nederland en met een
eigen designbureau, dat de inrichting en de hele organisatie bepaalt. De Kleine
Haar heeft een mooie ligging in de natuur, tussen de twee Hanzesteden Deventer
en Zutphen.
Toen kwam het tragische bericht van de plotselinge dood van Poppe Hooijsma op
24 juli 2010. Poppe was een sportman in hart en nieren. Voor Stayokay kwam de
klap hard aan, hij had er 33 jaar als beheerder gewerkt, zijn kinderen zijn hier
geboren. Zijn partner Corry is nog tot november 2011 gebleven en toen naar
Almen verhuisd.
In 2012 kwam Bob Emens als beheerder. Hij werkt samen met 23 oproepkrachten
en vindt Stayokay een leuke, informele organisatie om voor te werken. De natuur
staat hoog in het vaandel, er wordt gewerkt met zoveel mogelijk biologische
producten, zoals kaas, zelfgemaakte jam en er is een eigen boomgaard. De Kleine
Haar wordt ook gebruikt als trouwlocatie.
Nieuwe huisnummers
De huisnummers van De Kleine Haar werden vaak gewijzigd.
In 1924 was de huisnummering van De Kleine Haar D68 Kring van Dorth, in 1930
werd dit gewijzigd in D82 en in 1940 in D87, waarna het in 1951 Bathmenseweg 11
werd en na de verharding van de Dortherweg (waarbij de bocht eruit werd
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gehaald) en de verlegging van de opritten werd in 1969 het adres Dortherweg 34.
De oude weg vanaf de Bathmenseweg naar de Jeugdherberg is nog te herkennen
aan een rij bomen.
Boerderij achter De Kleine Haar
De boerderij die achter De Kleine Haar ligt, is in 1939 gebouwd. Het adres was
toen D88 Kring van Dorth. In 1951 was het Bathmenseweg 13 en in 1969, door
de eerdergenoemde verharding van de Dortherweg, werd het Dortherweg 36.
Eigenaar van dit huis was Bruil uit Doetinchem (van Bruil Wegenbouw). In het
begin was het hier woest en ledig.

Links de boerderij achter jeugdherberg De Kleine Haar

Boerderij achter De Kleine Haar
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In maart 1940 kwam Theodorus Johannes Wichman met zijn vrouw Wilhelmina
Niessink als pachter op de boerderij wonen. Moeder Berendina Borkes, weduwe
van G.J.Wichman, kwam ook mee, ze is in oktober 1948 overleden.Voor Wichman
was het een zware klus, het waren allemaal bomen en opslag en de grond rondom
de boerderij moest helemaal ontgonnen worden. Machines waren er in die
tijd nog niet zoveel, dus er moest zwaar lichamelijke arbeid verricht worden.
Ze hadden enkele knechten en dienstmeisjes. Ook twee broers van Theodorus
Johannes, te weten Antonius en Gerhardus J.M., en een zuster, Maria, woonden
tijdelijk op de boerderij.
Helaas werd het echtpaar niet gezegend met kinderen en zo besloten ze om een
kind aan te nemen. Na alle administratie en voorbereidingen togen ze in september
1944 naar het weeshuis om hun dochtertje Mariet op te halen. Ze kwamen in het
weeshuis en daar vertelde de directeur dat er ook een broertje van Mariet was
opgenomen. Pa Wichman zei spontaan: ”Die nemen wij dan ook mee, als er plaats
is voor één, is er ook plaats voor twee. Dit is voor de kinderen ook veel beter”.
Zo werd broertje Huub ook meegenomen.
In april 1950 kocht buurman Albert Beekhof de boerderij, inmiddels 23 ha
gecultiveerde grond, die grensde aan het zijn terrein. Zijn dochter Hendrika,
geboren in 1929 te Bathmen, trouwde in 1958 met Jan Willem Bieleman en zij
gingen op de boerderij wonen. Dus moest de familie Wichman van de boerderij
vertrekken. Ze vonden een nieuwe bestemming in Almen aan de Velderweg. Ook
het echtpaar Bieleman was kinderloos en ook dit echtpaar besloot om kinderen
aan te nemen. In maart 1965 kwam er een jongetje: Pieter (Fenno) Lourens en in
september van het zelfde jaar zijn zusje Marchien A. (Marga) Lourens, allebei
geboren in Rotterdam.
In 2001 vertrok het echtpaar Bieleman naar Bathmen en toen heeft Hendrika’s
broer Jan Beekhof de boerderij gekocht. Het ging hem niet speciaal om het huis,
maar wel om de grond. In augustus 2002 verkocht hij het huis aan de heer
Van Reenen.
De huidige bewoners zijn Arnold Veldhoen en Lonneke Borninkhof, die er vanaf
2012 wonen. Ze hebben allebei een grote liefde voor paarden. Zo hebben ze achter
het huis een grote manege gebouwd met boxen, die gebruikt worden als paardenpension. Naast de manege is een buitenbak waar paarden getraind kunnen worden.
Het woonhuis zal later nog een opknapbeurt krijgen.
Zo heeft dit stuk grond in Kring van Dorth een mooie bestemming, waar veel
mensen van kunnen genieten: jeugdherberg en paardenpension.
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TIEDSBEELD UUT DE VIEFTEGER JOOR’N
Wim Rood

Kapperallee, met op de achtergrond de sluis

Baovenstaonde foto van meert 1956, gif ’n aoverzichtelek beeld van de Kapperallee,
hoe die d’r uutzag in de tied, da ’k door mien jongesjoor’n (en dat wil ’k wel aemm
kwiet) met volle wille, maor mangs ok wat an de baldaodege kante, heb deurebrach.Wat zag de Kapperdiek (zo as den toen vake wod’n eneumd) d’r toendertied toch heel anders uut vergeleken met vandage an de dag. ’t Was ’n keersrechte,
geteerde straote zonder obstakels. Die boerderi-jen waar’n volop in bedrief.
Ok was d’r ’n buurtwinkel. Jao zels ’n schilders- en annemmersbedrief, ’n fietsenmaker, ’n greuntewinkel, ’n melkboer en neet te vergaeten ut van oldsher bekende
café Rood op de hook met de Almseweg.
’n Ampart fiets- en voetgangerspad (noe met van die geveurleke opstaonde
randen) ontbrak.Was in die tied ok neet neudeg, want auto’s kwam ie haoste neet
integen. Allene ’s mans vrog was ’t aemm drok met al die peerde en melkwagens,
die met volle bussen op weg waar’n naor de botterfabriek.
Op weg naor schole liftten wi-j vake met. Trouwens, ie mossen bi-j ’t achterop de
wagen springen, deksels good uut oe döppers kiek’n woor a-j ’t-rechte kwamm’n.
Bi-j wat hobbeleri-je onderweg wol d’r nog wel ‘s ’n slompe melk uut een van de
bussen klotsen en kree-j de bokse good nat.
Strontkarre
Toen ’k afgelopen waeke op weg naor Bredevoort, met ’n slakkengangetje,
zigzaggend aover die uutgestukte Kaperdiek ree-j, schaoten mien ongemarkt wat
herinneringen uut die tied te binnen.Wat noe vanzelfspraekend is, was toendertied
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met bepaolde alledaagse bezegheden, mangs slim behelpen.
Waterleiding bi-j veurbeeld ha-w neet. Ieder huus had meestieds in de hook van
de kökk’n ’n pompe. De bewoners van de vier an mekare gebouwde huuskes
schuuns tegenaover café Rood hadd’n gezamelek ’n grote zwengelpompe achter
’t huus. ’s Naojoor’s wod’n-e tegen ’t bevreezen helemaole met stro in-epakt.
Riolering lag d’r ok neet. De hele buurte was vergeven van de zink- en beerputten,
die één keer ’s joor’s, meestieds ende juli, vlak veur ’t zae-jen van de knollen, met
’n aaltescheppe wod’n laog –ehaald.
Met de strontkarre ging de inhold as mest aover ’t land. In elk geval veur den
tienden augustus (St. Laurentius).Want: wi-j knollen wil aeten, mot st. Laurens neet
vergaeten.
A’w wel ’s ’n stuksken van ’n knolle atten en onze olde greunteboer zag dat, dan
zae-e steevaste: ”Jonges kiek uut, aet d’r neet te völle van. Vanaovend löp ’t ullie
nog dunne deur de bokse”. ’n Old gezegde beweerd’n namelek: ’Te völle knollen,
die kö-j in de boek neet hollen. Aet ie ’n panne vol, dan driet ie ’n wanne vol’.
’k Hebbe ’t nooit uut-eprobeerd.
Café Rood
De meesten hadd’n al wel ’n radio in huus, maor ’n tillefoon mos ie met ’n keersken
zeuk’n. Wat luu neumden dit technische wonder ‘’t luliezer’.
Centrale verwarming, tilleviezie, compjoeters, mobieltjes dao waar’n wi-j nog lange
neet an toe.
Maor ondanks al dat tiedrovende handwerk en het gemis van onze tegensweurdige
gemakken vond men altied gelaegenheid veur ’n gemeudelek präötjen. Doorbi-j
stond naoberhulpe hoge in ’t vaandel.
De name van ‘t vroggere café Rood kwam al aemn veurbi-j. Op dinsdag 25 januari
1898 verleende B & W van de gemeente Gorssel disse lokaliteit, gelaegen an de
Kapperallee, in de buurtschap Aefde, Wijk G nr. 452a, vergunning um in ’t kleine,
starke drank te verkopen. Namelek allene in de gelagkamer, de veur- en ziedkamer
en op ’t näöst ’t huus gelaegen terrein met drie doorop staonde koepels. As geen
drank wod’n verkocht of -eschonken tussen zaterdagsaovends zes uur en
’s maondagssmons zes uur, dan wod’n 25% korting verleend op ’t gemeentelek
vergunningsrecht. Of de caféholder door de hand an hef weten te hollen, he ‘k
neet kunn’n achterhaal’n. ‘k Hebbe zo mien twiefels.
Behalve drinken, ko-j d’r ok aeten en zels aovernachten. Maor veur zo wiet a’k
wete, hebt ze amper ’n bedde veur ’n logé hoeven op te maak’n. In ’t café zelf bun
’k toen nooit -ewes. Door waar ‘k nog völs te jong veur. Tegen den aovend zag ie
door allene wat mansluu naor binnen gaon, die nao ’t wark ’n uurken ging’n
biljarten onder ’t genot van ’n paar pilskes of glaeskes jonge klaore. Mangs meer
as good veur ze was. Zo as die keer, da ‘k iemand naor buten zag strompel’n en
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doorbi-j ok nog wol probeer’n op zeen fietse te springen. ’t Was um dudelek an
te zeen, dat -e zo zat was as ’n oele. Toen -e dan ok met ’n achterweerdsen zwaai
probeerden um op zeen zadel te belanden, pleerd’n -e d’r an de andere kante weer
af. Nao ’n nie-je vergaefse poging bleef-e met een van zeen klompen achter de
bagagedrager höken en smakten met fietse en al op ’t grintpad. Nao ’n lilleken trap
tegen ’t achterrad van zeen fietse leep -e al slinger’nd midden aover straote op
huus an.
Nee, ons vertier lag meer bi-j de olde kettingbrugge in de spöltuin näöst ’t café.
Meestieds stond -e half vol water, zodat wi-j nogal ’s thuuskwamm’n met ’n
winkelhaok in de bokse, of nat tot an den hals. ’t Höken achter ’n verroesten
spieker in een van de plenkskes onder ’t modderege water betekende vake ’t ende
van de pret.
Opzied van de grote opslaglooze en peerdestal van café Rood stond ’n grote
karsenboom. Zo umstreeks mei keek’n wi-j met ’n langen hals naor die dikke reepe
spekkarsen.
As ome Gerrit Rood, de caféholder, die ok ’n sleppersbedrief had, met peerd en
huufkarre op pad mos um materialen af te leveren, dan vroeg-e ons um met zeen
olde windbukse de spraon afjag te geven. Ondanks al ons gescheet lag ut naoderhand onder de boom bezaejd met karsenpitten. Neet vanwaege de spraon zo a-j
wel zult begriepen.

Café Rood met v.l.n.r. Berendina Rood, Harmina Hooijerink, Hendrik Rood, G.J. Rood en Johanna Gardina Rood
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Ome Gerrit Rood met huufkarre

Flitsebaoge
Schuuns tegenaover ons huus stond de umstreeks ’t joor 1900 gebouwde staotege
boerderi-je ‘Van der Hagen’.
Twee knotsen van kastanjebeume stonden veur ’t huus op ’t grösveld (kiek maor’s
naor de foto).
Regelmaoteg maakten baovenin ’n trop krae-jen en eksters mekare ’t leaven zoer.
Um ’n ende an ’t geschetter te kriegen schaoten wi-j met onze flitsebaoge pielen
op die druktemakers af. Raak’n de’w ze natuurlek nooit. De meeste vlaogen aover
de boerderi-je en kwamm’n in de buurte van ’t kippenhok t-rechte. Mangs drukten
wi-j wel’s ’n kapotte kroontjespenne in de vlierhulze en schaoten dan, zo as wi-j
dat neumden ’neet met lösse flodders, maor met scharp’. Een van die pielen vlaog
aover de boerderi-je op ’t moment dat een van de drie breurs (E.) in ’t nachthok
eier an ’t uuthaal’n was. Zeen pette lag op ’t gaas van de kippenloop. Ie kunt het
geleuven of neet, maor die piele had zich dwars deur zeen pette hen -eboord. De
inhold van de praeke, die ‘w aover ons hen kreeg’n za ‘k hier maor achterwaege laoten.
Iescoman
Tegenaover ’t begin van de Almse Binnenweg op Huus de Voorst an, stond zommers bi-j mooi warm weer elke zaoterdagmiddag en -aovend, ’n in onze ogen wat
oldere man met ’n iescokarre. Ie kon kiezen uut vanille- eerdbaezen- of roomies.
Veur ’n stuver deed -e ons al ’n beste scheppe in ’n beksken. Zels in ’t tweeduuster
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stond -e nog stäöreg op klandizie te wachten. Ene van ons zae, dat-e zo langzamerhand baeter kon inpakken, want d’r kwam noe toch geen man of moes meer
opdagen. De iescoman was ’t door in ’t geheel neet mee eens en fluuuster’n ons
in ’t oor: ”Pas maor ’s op jonges, dalek komm’n de vri-jende jongeluu achter de
struken vandan. Ze hebt dan zo’n dors as ’n peerd en bunt tuk op ’n flinken bak ies”.
”Wa ’s dat eigenlek ‘vri-jen’”, vroeg één van ons. ”Jao, jao mien keerltjen”, zae de
iescoman, ”wat mo ‘k oe door noe van zinnegs op zeg’n, eigenlek bu-j door nog ’n
betjen te jong veur um oe dat secuur uut de deukskes te doon. Onthol, ai-j d’r
later an toe bunt, dit maor vaste van mien:
”In ’t duustern is ’t good smuustern, want vri-jen in niks anders as zachtjes praoten
en hardop liegen”.
Arg völle wiezer bu ’w van die uutleg toen neet -e wod’n. Dat ku’j wel naogaon
zo ’k zo denk’n.
Zo biester hygiënisch ging ’t d’r bi-j um toen ok nog neet an toe. Mangs mossen
wi-j wel ’s aemn op zeen karre passen, as -e hoog neudeg zeen water in de sloot
mos laoten loop’n. Hande wassen naoderhand was d’r neet bi-j.Wildplassen is noe
verbao-jen. Snapt ze oe, dan kump ’t sträölten oe nog duur te staon ok.
Piene in de boek
’n Paar keer ’s joors moggen wi-j ’n stapel cement- en kalkzakken achter in onze
tuin ve-branden. Door mo-j noe met ankomm’n met al die milieuwetten. Um
’t vuur zo lange mögelek gangs te hollen, slepten wi-j van alles an wat maor branden
kon. Mangs leep dat good uut de hand as de witte wasse buten an den draod te
dreugen hing.Toen dan ok nao ’n waarschouwing ’t vuur te lange bleef roken, kwam
‘n hellegen buurvrouw met opgestaoken zeil ons vuur met twee emmers waswater
uutgooien. ’t Gaf ’n alderbastende smeerpräöttel met al dat half verbrande grei.
In de harfs kwamm’n mangs ’n stel knapen uut de stad kastanjes zeuken in ’t Almse
bos. Wi-j hadd’n ’t d’r neet zo volle op met die stadsen, die ons vake uutscholden
veur uut de klei getrokken boer’n pummels. Mangs draej-den ’t dan ok uut op ’n
flink knokparti-je, woorbi-j wi-j op onze beurt die knapen uutmaakten veur stadse
gaötendrieters. ’k Zee ’t nog zo veur mien oog’n gebeur’n, hoe een van die jonges
probeer’n wol aover de sloot te springen um vanaf de weg in ’t bos te komm’n.
Hee glee uut en kwam plat op de rugge midden in de sloot t’rechte. Driefnat
sprong-e op zeen fietse en smeerden um as ’n verzaopen katte via de Binnenweg
op Zutphen an. ’k Kriege nog piene in de boek van ’t lachen a ’k door an denke.
Wieshied
Ongemarkt bun ’k nao ’n mooie rit deur onzen Achterhook in Bredevoort
an-ekomm’n. Met mien gedachten nog bi-j al die olde belaevenissen, stap ik met ’n
binnenpretje de eerste de beste winkel in. Aemm later, he’k mien met ’n paar beuke
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op ’n stool -enösteld en bun op slag in ’n andere weerld beland. Ie blieft oe verbazen,
wat de mensheid allemaole al tut lering en vermaak an ’t papier hef toevertrouwd.
Ze beweert wel ’s da-j met laezen oe geest verriekt, maor al te völle laezen is ok
neet good, want dan verleer ie zelf ok ’s good nao te denk’n. In een van die olde
beuke las ’k ’n wiesheid aover ’t karakter van den Achterhoker: ’Woor a-j iezer
vindt en eiken wast, door greujt ’n volk dat d’r bi-j past’ (iezer = oer; wast = greujt).
Met disse wiesheid in ’t achterheuf en twee beuke op de achterbanke, ree-j
’k tegen den aovend met ’n voldaon geveul op huus an. ’t Was ’n mooien dag, en
dat was ’t.
Toen en Nu (2)
Op de plek waar vroeger in Epse bakkerij Van Asselt gevestigd was zit nu
Installatiebedrijf Eefting: Lochemseweg 26.
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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
Gebr. Klumper Auto’s, Kapperallee 87
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
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Groente Fruit Traiteurs Wezenberg, Hoofdstraat 55
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
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Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27
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
Landwinkel & Bloembinderij, Braakhekkeweg 9
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
De Poorte Joppe, (straat-, sloop- en grondwerk), 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
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

