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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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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Van het bestuur
Op 13 september 2017 bereikte ons het bericht van het overlijden van Albert Jan
(Ap) ten Have, actief lid van onze vereniging. De vereniging heeft veel aan hem te
danken, zoals u kunt lezen in het in dit Markenboek opgenomen In Memoriam,
geschreven door Arjan Meijerink. Zijn nagedachtenis zullen we in ere houden.
In de afgelopen zomermaanden zijn onze computers onder handen genomen door
Niels Bonte van de firma TSB uit Epse. Enkele onderdelen waren verouderd en
zijn vervangen. Ook is er sprake van uitbreiding van de mogelijkheden. Er is een
zogenaamde NAS-server geïnstalleerd. Het is nu mogelijk om vanuit huis op de
server te werken. Elke nacht wordt de volledige inhoud van de NAS-server
weggeschreven naar een datacentrum op een externe locatie.
Excursies
Het bestuur kan met dank aan de activiteitencommissie ook dit jaar weer terugzien op een aantal geslaagde excursies.Voor de jaarlijkse midzomeravondwandeling
was deze keer gekozen voor een wandeling in het Hassinkbos in Epse. Deze
wandeling werd op dinsdag 27 juni 2017 gehouden. De vijftien deelnemers aan
deze wandeling kregen van Henk Hietbrink een uitgebreide uitleg over de natuur
op deze prachtige plek, waarbij tevens de geschiedenis van het in de oorlog
verwoeste huis Het Hassink en zijn bewoners aan de orde kwam.
De middagexcursie rond de Nieuwstad in Zutphen, die voor 19 augustus 2017 op
de planning stond, ging vanwege de geringe hoeveelheid aanmeldingen niet door.
We vermoeden dat de vakantieperiode daar debet aan is geweest. Gezien de grote
belangstelling voor de lezing van Michel Groothedde over de Nieuwstad dit voorjaar in Almen zetten we deze excursie toch weer op de agenda.Van de wandeling
in het Hassinkbos en ook van de dagexcursie op 12 september 2017 naar Twente
vindt u in dit nummer korte verslagen.
Lezingen en dia-avonden 2017-2018
Als u dit leest hebben we de eerste lezing van dit seizoen al weer gehad. Op
donderdag 19 oktober verzorgde Ben Godschalk uit Vorden in Het Hart in Eefde
een lezing over A.C.W. Staring. Bijzonderheden over de overige lezingen in dit
seizoen vindt u hierna.
Almen: Ons Huis, donderdag 16 november 2017
De voorzitter van de Larense Heuvel Werkgroep, Ben Wagenvoort uit Eefde, zal
een PowerPointpresentatie houden over leven en werk van Meester H.W. Heuvel.
Enkele belangrijke personen uit het boek Oud-Achterhoeksch Boerenleven, het
meesterwerk van Heuvel, zullen de revue passeren, waarbij Ben ook citaten uit
het boek zal voorlezen. Enkele jaren geleden heeft Ben in Eefde ook een lezing
over meester Heuvel gehouden. De lezing in Almen richt zich meer op Almen en
OMB 2017-4/2
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omgeving en laat andere aspecten van het werk van meester Heuvel zien dan in
Eefde. Aanvang 20.00 uur.
Epse, protestantse kerk, donderdag 25 januari 2018
Architectuur door de eeuwen heen in Gelderland: aan de hand van diverse voorbeelden neemt Monique Hafkamp ons mee op een denkbeeldige reis door de tijd.
We maken niet alleen kennis met de algemene ontwikkelingen in de bouwkunst,
maar krijgen ook iets te horen en te zien over een aantal bijzondere gebeurtenissen in de historie van Gelderland, die tot uitdrukking komen in de architectuur.
Gedurende de lange en rijke geschiedenis van Gelderland hebben bewoners vanaf
het Neolithicum tot heden in het gebied dat nu de provincie Gelderland vormt,
hun sporen in meer of mindere mate achtergelaten: grafheuvels van de klokbekercultuur, een Romeinse tempel in Elst, kastelen, gotische kerken, buitenplaatsen en
naoorlogse openbare gebouwen. Bovendien komen enkele voorbeelden van
architectuur in de oude gemeente Gorssel aan bod.
Monique Hafkamp heeft kunstgeschiedenis en Italiaans gestudeerd in Nijmegen,
Rome en Florence.Tijdens de studie heeft ze veel gereisd door diverse landen om
naar kunst en architectuur te kijken. Ook heeft ze zich verdiept in kostuumgeschiedenis. Het reizen doet ze nog steeds. Een aantal maanden per jaar begeleidt
ze culturele reizen naar diverse bestemmingen in Europa.
De andere helft van het jaar geeft ze cursussen en lezingen over kunst en cultuur
en kostuumgeschiedenis. Ze heeft een brede belangstelling, die ze graag deelt met
anderen. Ze verbindt graag de informatie over de ontwikkelingen in de beeldende
kunst aan belangrijke historische gebeurtenissen. Op deze manier laat ze zien hoe
de kunst een deel is van de geschiedenis van de mens. Aanvang 20.00 uur.
Harfsen: Ons Gebouw, donderdag 22 februari 2018
Job Teeuwen uit Almen zal ons door middel van een dialezing kennis laten maken
met de Baakse Beek. Nadere gegevens over deze lezing worden gepubliceerd in
het februarinummer van Ons Markenboek. Aanvang 20.00 uur.
Almen: Ons Huis, dinsdag 13 maart 2018
Dit seizoen organiseert De Elf Marken het jaarlijkse gezamenlijke evenement met
het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. Henk van Baalen uit Deventer
zal een lezing verzorgen onder de titel ’Schoonheden van Deventer’. Henk van
Baalen publiceert al vele jaren over de geschiedenis en de cultuur van zijn
geboortestad en omgeving.We zijn benieuwd welke schoonheden hij ons zal laten
zien. Aanvang 20.00 uur.
Gorssel: dinsdag 17 april 2018
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar hebben wij weer
enige reglementair aftredende bestuursleden, namelijk Jan Haijtink, Arend Rolden
en Ad de Ruiter. Zij zijn allen herkiesbaar. Wij hopen, dat zij nog vele jaren hun
OMB 2017-4/3

Ons Markenboek_november 2017_Opmaak 1 26-10-17 13:34 Pagina 6

krachten aan onze vereniging kunnen geven. Na de ledenvergadering zal
Jos Paardekoper uit Deventer een lezing verzorgen over de industriële revolutie.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; de lezing begint aansluitend om 20.00 uur.
Tramstation
Tijdens de zomersluiting was in onze expositieruimte een expositie ingericht van
objecten en videokunst van oud-plaatsgenoot Roderick Hietbrink. Na de zomervakantie is de reeks exposities voortgezet en zijn we weer doorgegaan met het
organiseren van de Open Dagen.
Tot en met 18 september exposeerden de zussen Willy Hekkelman-Berndsen en
Dorie Kloppers-Berndsen schilderijen en foto’s. Daarna waren er foto’s te zien
van hobbyfotograaf Guus Lemain uit Eefde. In januari wordt er geen Open Dag
gehouden. Na 2 december is de eerstvolgende Open Dag op 3 februari 2018.

Het weefgetouw, destijds aangeboden
door Touwslagerij Steenbergen, op zijn
nieuwe plek in museumboerderij
De Kribbe in Wilp

Als gevolg van toegenomen activiteiten in de expositieruimte werd het weefgetouw, dat een prominente plaats had in de expositieruimte, steeds meer als een
sta-in-de-weg gezien. Met goedvinden van de schenker van destijds (touwslagerij
Steenbergen) is het weefgetouw enkele maanden geleden verplaatst naar
museumboerderij De Kribbe in Wilp. Het weefgetouw heeft daar een prachtig
plekje gekregen.
Verslag Monumentendag in Gorssel
Op zaterdag 9 september 2017 was het Monumentendag met als thema dit jaar
’Boeren, burgers en buitenlui’. De Elf Marken had samen met de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) en museumboerderij De Kribbe in Wilp voor die
dag een programma samengesteld. Op drie locaties waren exposities ingericht met
bovengenoemd thema als leidraad. Zo was in het Tramstation een kleine tentoonstelling ingericht van zaken die betrekking hebben op de band tussen de stad
Deventer en ons werkgebied. Voor de Deventenaren zijn wij de buitenlui.
OMB 2017-4/4
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In De Kribbe zaten de boeren met hun
werktuigen en in Deventer bij het
SIED werden de burgers belicht. In het
bijzonder werd in de locatie van SIED
aan het Pothoofd aandacht besteed aan
Burgers Fietsenfabriek. Het bezoek aan
deze drie locaties werd gestimuleerd
door middel van een verbindende fietsroute met als rustpunten de locaties van
de drie exposities. Er was een vouwblad
gemaakt met een routebeschrijving voor
de fietsers. Helaas werkte het weer niet
mee, waardoor het aantal fietsers tegenviel. Bij het Tramstation trok de door
Wim Brock uit Zutphen gereconstrueerde ZEGO-bus uit 1922 wel veel
belangstelling.

Replica van de ZEGO bus uit 1922 bij het
Tramstation tijdens Open Monumentendag 2017

Ook mochten wij niet klagen over belangstelling voor de tentoonstelling over de
Deventer fabrikanten en middenstanders, die - als ze ’binnen’ waren - buiten (met
name in Epse en Joppe) gingen wonen. Er kwam hier zoveel respons op dat de gedachte is ontstaan om op termijn een grotere tentoonstelling aan de band tussen
Deventer en de oude gemeente Gorssel te wijden. We kunnen dan ook aandacht
geven aan de bedrijven die vanuit Gorssel naar Deventer verhuisd zijn.
Tentoonstelling en boek over de Warnsveldse huisarts Jan Thate
Op 7 oktober 2017 is tijdens de opening van een tentoonstelling in ’t Warnshuus
over J.B. Thate (1906-1995) een boek over deze bekende Warnsveldse huisarts
gepresenteerd: ’Jan Thate, huisarts te Warnsveld, scènes uit een rijk leven’.
Jan Thate was niet alleen een gedreven en betrokken huisarts. Hij was eveneens
een bevlogen amateursterrenkundige. Ook was Thate een getalenteerd kunstschilder. Als amateurarcheoloog groef hij bij Laren persoonlijk talrijke bodemvondsten
op die aantoonden dat er in de laat-Romeinse tijd op die plek al bewoning was.
Voorts was hij officieel waarnemer van het KNMI.
De prijs van het boek, dat geschreven is door Krijn van der Heijden, bedraagt € 19,95.
De tentoonstelling is gedurende de openingstijden van ’t Warnshuus gratis te
bezoeken en is tot 22 december 2017 te bezichtigen.
OMB 2017-4/5
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Schrijfwedstrijd voor Flonkergood
Jaarlijks organiseren de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van
de Streektaal Lochem en Umgeving in de maand maart de Achterhoekse en
Liemerse Boekenweek.
In 2018 is ’Natuur en Landschap’ het thema van het bijbehorende boekenweekgeschenk Flonkergood, een bundel verhalen in dialect.
Iedereen kan over dit onderwerp een bijdrage insturen. De beste verhalen worden
in Flonkergood opgenomen. Als extraatje wordt een aantal auteurs uitgenodigd
om hun verhaal voor te dragen tijdens de Boekenweekmanifestatie op 3 maart
2018 in De Brink in Zelhem.
De verhalen moeten geschreven zijn in een van de Achterhoekse of Liemerse
dialecten. Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen of gedichten met een
maximale lengte van 500 woorden insturen. Voor gedichten geldt een maximum
van 32 regels (incl. witregels).
De bijdragen moeten uiterlijk 1 december 2017 als word-document per e-mail
worden verstuurd naar info@streektaalvrienden.nl.
Museum STAAL
Op zaterdag 2 december 2017 is de officiële opening voor genodigden van het
nieuwe Museum STAAL in Almen.
Initiatiefneemster (en directeur) Pien Pon uit Almen had de wens om in Almen
een museum te bouwen. Een museum dat zou passen in Almen en bij de omgeving,
waar het verhaal over de Achterhoek verteld zou kunnen worden. Daarbij kwam
steeds de naam van dichter, landbouwkundige A.C.W. (Anthony Christiaan Winand)
Staring naar voren. Immers, de eerste regel van zijn bekende gedicht over de
Hoofdige Boer luidt: ’Elk weet, waar ’t Almensch Kerkje staat’.

Artist impression van
Museum STAAL in Almen
OMB 2017-4/6
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Zo werd het museum in Almen een museum over het Land van Staring, over de
liefde voor het landschap, de geschiedenis en cultuur van de Achterhoek: Museum
STAAL.
Op zondag 3 december 2017 is er een speciale opening voor inwoners van Almen
en vanaf vrijdag 8 december is het museum open voor publiek. In de openingsmaand december hebben Museumkaarthouders toegang voor de helft van de
entreeprijs (www.museumstaal.nl).
Van de redactie
Wie weet het
In het vorige Markenboek (35e jaargang nr. 3, p. 5) lieten we twee onbekende foto’s
zien. Op de eerste foto is een schoolklas in Gorssel afgebeeld. We vroegen naar
de namen van de afgebeelde kinderen. De tweede foto toont een bord ’beperkte
bewegingsvrijheid voor Joden’.We wilden weten of iemand ons meer zou kunnen
vertellen over de plek van het bord of soortgelijke borden.
Helaas kwam er op beide foto’s geen reactie.
Er zijn weer twee nieuwe onbekende foto’s.
Op de eerste staat een boerderij, die zo te zien last heeft van hoog water.
Wie kent de boerderij en kan iets vertellen over de wateroverlast?
De tweede foto is niet zo oud, maar welke boerderij is hier afgebeeld?
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 2017-4/7
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Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 23 december 2017
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
IN MEMORIAM ALBERT JAN TEN HAVE
24 mei 1929 - 13 september 2017
Arjan Meijerink
Ap ten Have, een trouw lid van onze Historische
Vereniging is niet meer. Hij heeft veel werk verricht
in de werkgroep genealogie. Talrijke artikelen heeft
hij geschreven voor Ons Markenboek. Hij heeft veel
gevelstenen van boerderijen uitgezocht, boerderijen
beschreven, maar ook diverse artikelen geschreven
over het vroegere boerenbestaan in de oude
gemeente Gorssel. Door zijn activiteiten is Ons
Markenboek een aantrekkelijk blad geworden met
veel leesbare artikelen.
Telkens als hij een nieuw artikel had geschreven
kwam hij bij ons met de vraag: ”Wi-j ’s kieken of
’t wat is?” En altijd was het de moeite waard, soms
wat erg uitgebreid. Hier en daar moest de redactie
wel eens wat schrappen. Hij had daar niet altijd
begrip voor, maar accepteerde dat toch.
OMB 2017-4/8
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Zijn vorige werkzaamheden bij de Landbouwcoöperatie in Gorssel lieten hem niet
los. Hierover heeft hij ook enkele artikelen geschreven in Ons Markenboek.
Bovendien resulteerde dat in een fotoboek ’C.A.V. Gorssel’ dat dit jaar is verschenen
en aanwezig is in onze bibliotheek.
Tijdens de jaarlijkse genealogische dag was hij het die het ’gastenboek’ bijhield en
de eerste informatie verstrekte.
Na het overlijden van zijn vrouw Mini, op 15 juli 2015, werd ook het optimisme
bij Ap minder. De zorg om zijn lichaam nam toe. Het lopen werd moeilijker.
Hij raakte sneller ontroerd. Toch bleef hij regelmatig naar het Tramstation komen
en kon je hem altijd, met potlood en gum, vinden bij de microfiches.
Op woensdag 13 september 2017 is Ap ten Have overleden. We hebben veel aan
hem te danken. Zijn humor en inbreng op de vergaderingen was groot.
Wij hebben een kundig man en een vriend verloren. Met respect en dankbaarheid
zal hij in onze herinnering voortleven.
VERSLAG WANDELING HASSINKBOS
27 juni 2017
Henk Bruil
Op dinsdagavond 27 juni 2017 waren we met vijftien leden bij elkaar om onder
leiding van Henk Hietbrink een wandeling door het Hassinkbos in Epse te maken.
Ondanks de dreigende lucht hebben we de paraplu niet nodig gehad.
Met een enthousiaste groep - de familie Kamperman uit Roden (Gr.) was speciaal
hiervoor naar Epse gekomen - vertrokken we om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats
bij de sporthal in Epse. Op zich is een wandeling door het Hassinkbos altijd leuk
om te doen, maar als je dat met Henk Hietbrink doet en hij zijn verhaal erbij
vertelt, wordt zo’n tocht pas echt interessant.
Bombardement
Na het bombardement van 21 maart 1945 is van huize Het Hassink niets meer
te vinden, maar rond de plaats waar het ooit stond, is nog het nodige te zien.
Van de twee boswachterswoningen is er één bewaard gebleven (gelegen aan de
Hassinklaan). In het bos is nog het een en ander te zien en te herkennen, vooral
als je het bijbehorende verhaal hoort.
We zagen de restanten van de tennisbaan met als afscheiding een aarden wal.
En waar ooit de moestuin was, zijn restanten te zien van broeikassen (er waren
koude broeikassen, maar er was ook een warme kas); vervolgens liepen we langs
restanten van een berceau.
Bijzonder is het als je gewezen wordt op bomen als de zuileik, de suikeresdoorn
de groep apostelbomen en de indrukwekkende sequoia. Deze laatste is natuurlijk
niet te vergelijken met de reuzen in het National Park in Amerika, want daar staat
OMB 2017-4/9
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er - volgens Wikipedia - een die 2200 jaar oud is en 1486 kubieke meter hout
bevat. Vermeldenswaardig is ook dat de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep
Gorssels een aantal keren per jaar onderhoudswerkzaamheden in het Hassinkbos
verrichten.

Het Hassink omstreeks 1900

Ruïne van Het Hassink in 1945
OMB 2017-4/10
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Moffenpad
Toen we op een gegeven moment over een met puin verharde weg liepen vertelde
Henk dat dit het ’moffenpad’ wordt genoemd: de Duitsers hadden in de oorlog
het huis in gebruik en het bos werd gebruikt als opslagplaats. Om met vrachtwagens in het bos te kunnen rijden werd deze weg aangelegd door dwangarbeiders
die uit het westen van ons land kwamen. (Sommigen van hen vonden hier in Epse
de vrouw van hun leven en hebben zich in onze gemeente gevestigd.)
Na de oorlog is het totaal verwoeste huis niet weer opgebouwd, de herstelkosten
waren te hoog en de familie Van der Feltz is gaan wonen op ’t Woolderik, gelegen
aan de Huzarenlaan.
Een klein stukje van huize Het Hassink vinden we nog in het openluchttheater aan
de Molenweg in Gorssel: in het toneel zijn blokken natuursteen verwerkt die
afkomstig zijn van de schouw van Het Hassink.
Wilt u zich verdiepen in de geschiedenis van dit oorspronkelijk uitgestrekte landgoed en zijn pachters en bewoners (tot 1919 ruim 300 hectare groot, van de
bossen ten noorden van de Lochemseweg tot aan de Joppelaan in Gorssel), dan is
de aanschaf van het boek ’Geschiedenis van Het Hassink in Epse’, geschreven door
Johan de Jong en door hem uitgegeven in 2012, zeer aan te bevelen.
De groep wandelaars dankt Henk Hietbrink nogmaals voor een mooie avond!
N.B. Heel spijtig is het dat we de geplande wandeling rond de Nieuwstad in
Zutphen moesten annuleren wegens onvoldoende belangstelling, maar hij blijft op
ons wensenlijstje staan!
VERSLAG EXCURSIE VRIEZENVEEN EN OOTMARSUM
OP 12 SEPTEMBER 2017
Sipkje Ham-Coltof
De jaarlijkse busexcursie was dit jaar op 12 september 2017. Het accent van de
excursie lag wat minder op het zitten in de bus en wat meer op het wandelen en
bekijken van allerlei dingen als kunst en cultuur. De tocht ging naar Vriezenveen
en Ootmarsum.
Om 8.30 uur vertrokken we vanaf de protestantse kerk in Gorssel. Eerst reden
we een stukje over de snelweg in de richting van Almelo, maar even voorbij Holten
verlieten we de snelweg en reden we via binnenwegen naar Vriezenveen. Onderweg vertelde onze chauffeur, Klaas, heel veel over wat we onderweg zagen.
Het was daarbij heel duidelijk te merken dat Klaas jarenlang op een vrachtwagen
gereden had die veel voor agrarisch vervoer zorgde. Hij wist veel te vertellen over
de flora en fauna die we onderweg tegenkwamen.
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Historisch Museum Vriezenveen

Foto: Sipkje Ham-Coltof

Vriezenveen
Eenmaal in Vriezenveen, waar we gelukkig nogal vroeg aankwamen, was het even
zoeken hoe we met de grote bus bij het Dorpshuis naast de kerk en tegenover
het Historisch Museum moesten komen.
Bij het Dorpshuis werden we ontvangen door Gerhard Boes, een vertegenwoordiger van het Historisch Museum en de Historische Vereniging Vriezenveen. Bij een
kopje koffie met gebak vertelde Gerhard Boes alvast het een en ander over wat
we te zien zouden krijgen en hoe de groep van zestig personen in drie kleinere
groepen zou worden verdeeld, zodat we allemaal in het museum goed naar de
uitleg konden luisteren.
Na de koffie gingen we naar de overkant van het pleintje, naar het Historisch
Museum. Dat is verdeeld in drie verschillende thema’s over drie etages. Elke etage
heeft zijn eigen thema.
Op de begane grond is het thema ’Textielnijverheid’. Hier zijn veel brei- en
naaimachines uit de fabriek van Jansen en Tilanus verzameld. Je ziet er onder meer
breimachines voor het breien van sokken en verschillende soorten naaimachines,
maar ook borduurmachines, waaronder een zeskops stik-/borduurnaaimachine die
door één naaister met behulp van mechaniek en een patroon bediend kon worden.
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Borduurmachine

Foto: Sipkje Ham-Coltof

Op de tweede etage is de tentoonstelling over de ’Rusluie’. Hier wordt de
geschiedenis van twee eeuwen handelsbetrekkingen tussen Vriezenveen en SintPetersburg getoond. Het woord ’Rusluie’ komt voort uit deze betrekkingen, omdat
de Vriezenveense kooplieden, die hierin actief waren, zo werden genoemd.
Op deze afdeling zijn veel kunst- en gebruiksvoorwerpen en originele documenten
te zien. Dankzij deze voorwerpen krijg je een prachtig inzicht in het dagelijks leven
van deze ondernemende Vriezenveners.
De derde, bovenste, etage is geheel ingericht met een tentoonstelling over de
geschiedenis van het dorp zelf. Je ziet er een apotheek, de inrichting van een
woning, allerlei kleding met veel knipmutsen en andere gebruiksvoorwerpen.
Ook is er een fraai ingericht schoollokaaltje met een groot Aap-Noot-Mies-bord.
Kortom, het is allemaal historie en dat geldt ook voor het gebouw zelf, omdat het
museum gevestigd is in het voormalige gemeentehuis.
Ootmarsum
Na het bezoek aan het museum gingen we met de bus naar Vasse, waar we in het
Hotel-Restaurant Tante Sien een heerlijke lunch konden nuttigen. Na de lunch ging
het weer verder. Klaas reed met ons weer via binnenwegen naar Ootmarsum.
Onderweg kwamen we nog door het Natuurgebied Springendal, waar Klaas weer
veel over wist te vertellen. Helaas kon hij door dat natuurgebied niet helemaal de
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route rijden die hij in zijn hoofd had,
omdat die weggetjes absoluut niet
geschikt waren voor de bus, maar de
route die hij nam was toch erg mooi en
bezienswaardig.
Eenmaal in Ootmarsum zette Klaas ons
zo dicht mogelijk bij het centrum van
het plaatsje af.Vandaar af hadden we de
middag zo’n twee uur de tijd om op
eigen gelegenheid Ootmarsum te
verkennen.
Ootmarsum is een pittoresk stadje in
Twente dat letterlijk en figuurlijk druipt
van de cultuur. In Ootmarsum, dat ook
wel Siepelstad wordt genoemd, zijn veel
vakwerkhuizen, galerieën (glaswerk en
schilderijen) en op straat zijn veel kunstwerken te zien.
Op het plein bij de H.H. Simon en Judaskerk, een dertiende-eeuwse pseudobasiliek in Westfaalse romanogotiek in
Siepelvrouwtje in Ootmarsum
het centrum van de stad, staan twee voor
Foto: Sipkje Coltof-Ham
Ootmarsum typerende standbeelden.
Het eerste beeldt de zogenaamde ’poaskearls’ uit. Deze ’poaskearls’ (Paascommissie) maken op eerste Paasdag een rondgang om de kerk en zingen daarbij
paasliederen. De inwoners van Ootmarsum lopen in een lange rij hand in hand
door het stadje, het zogenaamde ’vlöggeln’.
Het tweede beeld is het ’Siepelvrouwtje’, een figuur uit de lokale folklore, omdat
Ootmarsum ook wel ’Siepelstad’ wordt genoemd. De siepel (ui) wordt ook als
toeristische trekpleister gebruikt. Drie keer per jaar is er een siepelmarkt, die
bezoekers trekt uit de wijde omgeving.
Om 17.00 uur vertrokken we met de bus uit Ootmarsum en Klaas reed met
ons weer geheel over binnen wegen via Albergen, Borne, Delden, langs het
Twentekanaal via Lochem en Zutphen terug naar Gorssel. Daar kwamen we om
ca. 18.30 uur zeer voldaan aan.
Wat hebben we weer van deze dag genoten en wat hadden de organisatoren weer
hun best gedaan! Ook dit jaar weer namens alle deelnemers: hartelijk dank aan de
organisatie voor de inspanningen en voor de prachtige dag die we beleefd hebben.
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STOOMTRAM ZUTPHEN-DEVENTER (4)
1926-1945
Hans Geerlink
In drie eerdere nummers van Ons Markenboek (OMB-2016 nr. 1,
OMB-2017 nrs. 1 en 3) kwamen de zeer lange voorgeschiedenis van de
tramlijn Zutphen-Deventer en de uiteindelijke opening in 1926 aan de
orde. We zagen ook dat exploitatietekorten, de opkomst van het
busvervoer en het opblazen van de brug over het Twentekanaal in april
1945 leidden tot het definitieve einde van de tramlijn.
Maar hoe ging het verder met het Gorsselse tramstation?
Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog was het tramstation in gebruik bij
Vereniging ’t Nut voor het geven van een cursus handvaardigheid voor de jeugd.
Kort daarna huurde W. Mayer, handelaar in grondstoffen en chemicaliën, het
gebouw als opslagruimte.
In een brief van 6 oktober 1948 gaf de Geldersche Tramwegen de gemeente de
gelegenheid het gebouw te kopen voor ƒ 4.950. In de brief werd aandacht gevraagd
voor de belangen van de heer Mayer, die ’voor ons steeds een prettige huurder is
geweest’. Mayer wilde zelf het gebouw met ondergrond ook graag kopen, maar
daar voelde gemeente Gorssel niet voor. De gemeente had toen plannen om het
gebouw in te richten als garage voor de brandweer, maar uiteindelijk werd daarvan
afgezien.

Tramstation in gebruik
bij de tennisvereniging

Clublokaal
Na een lange periode van leegstand werd het bestuur van de
Lawn Tennisclub Gorssel (opgericht in 1960) aangeboden om
twee nieuwe tennisbanen aan te
leggen achter het tramstation,
waarbij het tramstation als
clubhuis ingericht en gebruikt
mocht worden. De tennisclub
gebruikte het tramstation vanaf
1967 als clubhuis en verhuisde in
1975 naar de Flierderweg in
Gorssel. Daarna werd op het
terrein achter het tramstation
een gebouwtje met enkele noodlokalen neergezet dat op 15 april
1975 als kleuterschool in gebruik
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werd genomen. De kleuters mochten spelen op het terrein achter en rondom het
voormalige tramstation.
Het gebouwtje zelf was niet bij de school in gebruik. Tot het moment van de
samenvoeging van het kleuter- en het basisonderwijs in Gorssel in 1985 maakte
het kleuteronderwijs van deze ruimte gebruik.
Vanaf 1978 tot 2000 mocht de Postduivenvereniging Gorssel samen met de Wandelvereniging Gorssel het oude tramstation als clublokaal gebruiken. Vrijwilligers
van deze verenigingen knapten met eigen middelen inwendig het hele gebouw op
door het aanbrengen van stucwerk op de wanden, het installeren van een verwarmingsinstallatie, sanitaire voorzieningen en een eenvoudige bar.
Leegstand
In 1998 wilde de gemeente Gorssel dat het gebouw een meer publieke functie
zou krijgen en ging daarom het gesprek aan met de toenmalige gebruikers. De
gemeente had behoefte aan meer huurinkomsten dan de symbolische gulden per
jaar die beide verenigingen tot dan toe betaalden en zocht dus ’een echte huurder’.
De gemeente zou graag zien dat de VVV het tramstation ging gebruiken. Het tramstation zou representatiever zijn dan ’t Trefpunt en zou wellicht ook kunnen
worden uitgebreid met een koffie- en theeschenkerij. Maar de VVV kwam uiteindelijk niet in het oude stationsgebouw. In 1999 kregen de postduiven- en wandelvereniging desondanks te horen dat zij het gebouwtje moesten verlaten. En weer
stond het dus leeg.
De gemeente Gorssel ging niet in op een verzoek in 2001 van het smalspoormuseum Stoomtram Valkenburgse Meer (tegenwoordig genaamd Stoomtrein
Katwijk Leiden) om het oude tramstation in Gorssel te mogen demonteren, met
als doel het in Valkenburg ZH weer te herbouwen. Hierop besloot de Stoomtram
Valkenburgse Meer van het originele station een replica te bouwen. (Die exacte kopie
van het Gorsselse Tramstation is op 20 april 2013 officieel in gebruik genomen.)
Het pand bleef er vervolgens nog vele jaren verlaten bijstaan.
Restauratie
De restauratie van het voormalige tramstation was hoognodig om verder verval
tegen te gaan. Gelukkig werd er eindelijk een gebruiker voor het gebouw gevonden. Met de nodige creativiteit en met respect voor dit gemeentelijk monument
kon het geschikt gemaakt worden voor de nieuwe huurder: de Historische
Vereniging De Elf Marken. Eigenaar van het pand werd de toenmalige Lochemse
woningcorporatie Spectrum Wonen (tegenwoordig Viverion).
Na lange voorbereidingen werd in augustus 2008 een aanvraag bouwvergunning
bij de gemeente Lochem (waarin de gemeente Gorssel inmiddels was opgegaan)
ingediend en op 1 april 2009 werd de monumentenvergunning verleend voor ’het
veranderen van een tramhuisje aan de Van der Capellenlaan 4 in Gorssel tot een
expositieruimte’. Belangrijk onderdeel van de plannen was het geschikt maken van
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het relatief kleine gebouw voor gebruik als kantoor en expositieruimte. Daarvoor
was bedacht dat het buitenperron geheel van isolerende glazen wanden zou
worden voorzien en wel zodanig dat de oorspronkelijke perronopzet zoveel
mogelijk intact zou blijven.
Op 6 juli 2009 werd de bouwvergunning verleend. Een jaar later, op 14 juli 2010
werd tijdens een feestelijke bijeenkomst met betrokkenen en omwonenden het
startsein voor de renovatie/verbouwing gegeven. Belangrijke financiële bijdragen
kwamen van de gemeente Lochem, de provincie Gelderland, Viverion en ’Vitaal
Gelderland’. Het bestuur van De Elf Marken kon beschikken over een kort daarvoor ontvangen legaat en heeft de rest van de begroting met veel inzet en
vindingrijkheid sluitend gekregen.
Ingebruikname
Op 28 oktober 2011 werd het gerenoveerde tramstation in aanwezigheid van veel
genodigden en belangstellenden feestelijk in gebruik genomen. De Elf Marken
gebruikt het gebouw natuurlijk vooral voor haar eigen activiteiten, maar organiseert ook regelmatig tentoonstellingen op het met glas omgeven oude perrongedeelte.Tijdens de ‘kantooruren’ op dinsdagmiddag en donderdagmorgen, maar ook
op een aantal zaterdagen gedurende het jaar kunnen belangstellenden het gebouw
van binnen bekijken.

Opening van het tramstation in Gorssel op 28 oktober 2011
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De ’EPSER SCHOOL’ IN VROEGER JAREN (2)
Henk Hietbrink
Henk Hietbrink vond op zijn zolder een boekje over het onderwijs in de
’Epser School’, geschreven door oud-hoofdonderwijzer Nico van Wijk
naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de school in 1983.
In het eerste deel (Ons Markenboek, 35e jaargang no. 3, p. 29 e.v.) vertelt
de auteur over de voorgeschiedenis van het onderwijs in Epse en de
bouw van de eerste school in 1883. Dit tweede deel vertelt over het ontstaan van het huidige schoolgebouw aan de Hassinklaan in Epse en de
wederwaardigheden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw werden de klassen te groot en het uit
1883 daterende schoolgebouw aan de Lochemseweg in Epse werd te klein.
Een vierde lokaal en een hoofdenkamer waren hard nodig.
Een nieuw gebouw
Voorzichtige plannen tot verbouwing werden in de raadsvergadering van maart
1931 door vooruitziende geesten van tafel geveegd. Als er zoveel op onderwijsgebied verandert, behoort het gemeentebestuur hieraan zijn volle medewerking
te verlenen. Het heeft te zorgen voor zo goed mogelijke voorzieningen voor de
schoolgaande jeugd. Misschien zou in onze tijd het gemeentebestuur de school
hebben verbouwd en gemoderniseerd, maar destijds besloot men tot de bouw
van een nieuwe school aan de nabijgelegen Hassinklaan in Epse. Wat de oude
school betrof: die kon volgens de toenmalige Epsenaren een prachtig ’dorpshuis’
worden, maar helaas: de school bleef niet voor de gemeenschap behouden, maar
werd publiek verkocht. J.W. Klosters werd de nieuwe eigenaar. Hier dus geen vooruitziende blik van de vroede vaderen van Gorssel.
De gemeente kocht 4000 m2 grond à ƒ 1,50 per m2 en stelde voor de bouw een
krediet van ƒ 39.915 beschikbaar. Meester H.J. Koerselman, die per 1 september
1931 meester Klumper was opgevolgd, mocht op 6 april 1932 de verhuizing
naar de nieuwe school leiden. De toenmalige wethouder van onderwijs,
dr. J. v.d. Hoeven, gaf zijn naam aan de school. De overheidsfinanciën waren in de
jaren dertig van de twintigste eeuw niet al te rooskleurig. Als gevolg van vele
bezuinigingen, ook bij het onderwijs, moest de vierde leerkracht juf Ter Maat, verdwijnen en de meesters Koerselman en Van Dam en juf Schutte wat harder werken.
Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog zou ook aan het Epser schoolgebeuren niet ongemerkt
voorbijgaan. De school werd door de bezettende macht geruime tijd gevorderd
voor huisvesting van Wehrmacht en Organisation Todt. Tegenover de school,
aan de andere kant van de Hassinklaan, kwam een benzine- en munitiedepot.
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Landmijnen werden gelegd in de
bermen van de laan. Wegens sabotage
in de gemeente werd meester Koerselman met nog een aantal andere
gemeentenaren eind 1944 gegijzeld. Al
deze toestanden leidden ertoe dat van
regelmatig schoolgaan niet veel kwam.
Leerlingen werden zoveel mogelijk
elders ondergebracht, bijvoorbeeld in
het voormalige café Tramzicht (nu
aannemersbedrijf Enderink), in het
voormalige hotel De Buitenkamp
(later afgebroken) en in de oude
school. De Van der Hoevenschool
werd bij een bombardement op Het
Hassink en naaste omgeving getroffen
en voor lesgeven ook na de bevrijding
onbruikbaar. Meester Koerselman
verliet de school en overleed op
22 januari 1946. Tijdelijk hoofd werd
meester Van Dam, totdat op 18 maart
1946 N. van Wijk, destijds onderwijzer
in Gorssel, tot hoofd werd benoemd.
Van Wijk bleef aan de school verbonden tot aan zijn pensionering in 1977.
Bij zijn komst werd er wel aan herstel
van de school gewerkt, doch lesgeven
erin was onmogelijk. De toen aanwezige leerkrachten, de dames Schutte Meester N. van Wijk
en Zomerhuis-Nobbe en de heren Van
Dam en Van Wijk behielpen zich in het catechiseerlokaal van de kerk, in twee lokalen
van de oude school en in De Buitenkamp.
Het nieuwe schoolhoofd Van Wijk had toen 55 leerlingen (klassen 5, 6, 7 en 8)
onder zijn hoede. Het meubilair bestond voor een groot deel uit geleende tuintafels en tuinstoelen van café-restaurant De Pessink. In oktober 1946 was de
school gelukkig weer hersteld, zodat men weer normaal, zij het dan wel met te
volle klassen, aan het werk kon. Al spoedig bleek dat men nog wel enige ruimte in
de school miste. Niet alleen breidde het aantal leerlingen zich snel uit, maar men
kreeg meer en meer het idee, dat lichamelijke oefening en handvaardigheid alleen
maar tot hun recht konden komen in voor deze vakken geschikte ruimten.
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De Buitenkamp

Gym en zwemmen
Voor het gymnastiekonderwijs beschikte de gemeente Gorssel sinds 1940 over
een vakleerkracht, maar gymnastieklokalen om optimaal in dit vak les te kunnen
geven waren er alleen voor scholen in Gorssel en Eefde. Voor de bouw van een
gymlokaal in Epse kreeg men van het gemeentebestuur vooralsnog geen medewerking. Dus sloegen de Epser Gymnastiekvereniging en de schoolleiding de handen ineen en binnen de kortst mogelijke tijd verrees met financiële medewerking
van alle Epsenaren een noodgymlokaal naast de school. Wat het schoolzwemmen
betreft was er voor de Epser schooljeugd geen probleem. Het Schipbeekbad was
hiervoor al jaren gratis beschikbaar. De eigenaar van het particuliere bad, J. Evers,
kan men hiervoor nog steeds dankbaar zijn.
Uitbreiding
In 1954 werd de school uitgebreid met twee lokalen, waarvan er een meteen nodig
was. Het tweede lokaal werd ter beschikking gesteld aan de inmiddels opgerichte
kleuterschoolvereniging. Hierin werd onder leiding van juf Erna Woertman een
40-tal kleuters gehuisvest.
Voor handenarbeid kwam de oplossing bij de laatste verbouwing en uitbreiding,
toen voor gezamenlijk gebruik van basis- en kleuterschool een gemeenschapsruimte werd gebouwd. Bij de leerkrachten was het de laatste tientallen jaren een
komen en gaan. Het langst bleven de dames Zondervan en Oonk.
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In 1977 ging schoolhoofd N. van Wijk, die dit verhaal heeft opgetekend, met pensioen. Hij is op 23 december 2003 overleden.
ARMENBOEK GORSSEL
Mirjam van Velzen-Barendsen
Na de recent afgeronde verbouwing van de protestantse kerk in Gorssel trof de
koster in een bergruimte een vergeten archiefkluis aan. Na enig zoekwerk werd
ook de bijbehorende sleutel gevonden en tot ieders verrassing kwamen er oude
archiefstukken tevoorschijn! De vondst betrof onder andere een notulenboek van
de kerkenraad van 1817-1831 en een lidmatenboek van 1772-1859. Het oudste
en misschien wel meest interessante boek was het armenboek dat de periode
1669-1699 bestrijkt.Alle gevonden archiefstukken zijn overgedragen aan het archief
in Zutphen, waarna het armenboek eens aan een nader onderzoek werd onderworpen.

Een deel van de vondst in de kerk van Gorssel, met bovenop het armenboekje
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’Nieuwe’ administratie
Bij het Regionaal Archief Zutphen bevond zich al een boekje met de oudste
administratie van de armenzorg in Gorssel. Dit betrof echter slechts elf pagina’s
met aantekeningen over het ’armengoed’, opgenomen in een zogenaamd kerkboekje, waarin ook dopen, trouwen en lidmaten zijn genoteerd. Blijkbaar was deze
gecombineerde administratie onvoldoende, want op 3 mei 1669 besloten de
predikant, kerkmeesters en diakenen in Gorssel dat men ’den staet der armen
inkomsten tot Gorssel soude opnemen, ende dat diaconen in toekomende van haer
ontvanck ende uijtgave sullen rekeninge doen.’
Zo gezegd, zo gedaan: in 1669 werd begonnen met het armenboek. In het nette
handschrift van predikant Gellius Reilingerus werden links de ontvangsten en
rechts de uitgaven genoteerd. De diakenen, in 1669 Hendrick Blootkamp en Roelof
Wiltingh, hielden deze administratie dus niet zelf bij, waarschijnlijk omdat zij niet
konden lezen of schrijven. Reilingerius besteedde veel aandacht aan de administratie;
zowel inkomsten als uitgaven noteerde hij nauwkeurig in guldens, stuivers en
penningen. Wanneer hij dat nodig achtte, voegde hij een korte toelichting toe.
Het is deze toelichting, die ons prachtige details verschaft!

Aan het einde van een boekjaar, dat meestal begon en
eindigde op 22 februari,
werd de balans opgemaakt
en gecontroleerd. Niet alleen
de diakenen, maar ook de
rentmeesters waren vaak
analfabeet. Zij zetten dan
niet hun handtekening, maar
hun huismerk onder officiële
documenten.
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Hutten Berent
Neem nou Hutten Berent. In mei 1670 komt deze man voor het eerst in het
armenboekje voor. Hij ontving twee guldens uit de armenkas. Dergelijke bedragen
ontving hij in de jaren die volgden met enige regelmaat en het zal waarschijnlijk
hebben gediend als ’leefgeld’.
Berent ontving daarnaast zo nu en dan wat extra’s: geld voor een varken, schoenen,
bedlakens, hemden en in 1677 zelfs een jonge koe ter waarde van 22 guldens. Deze
koe liet hij grazen bij de hof te Eschede en later in de weilanden van boerderij de
Grote Muil, tegenwoordig gelegen aan Gorsselse Enkweg.Tegen betaling uiteraard;
ook deze kosten nam de diaconie voor haar rekening! In 1691 was Berents koe
waarschijnlijk overleden en ontving hij van de diaconie een nieuwe. Drie jaar na
deze gulle gift van de diaconie verdwijnt Berent uit de boeken: in januari 1694
ontving hij nog een half vat bier, en op 9 maart nog 4 guldens. Is hij overleden?
Vertrokken? Of heeft hij, met hulp van de diaconie, een zelfvoorzienend leven
kunnen opbouwen? We zullen het waarschijnlijk nooit weten!
Verdreven en afgedankt
Uit het armenboekje blijkt dat het geld niet alleen ging naar plaatselijke armen
zoals Berent. De kerkelijke saamhorigheid was niet aan grenzen gebonden.
Zo komen er regelmatig donaties ten behoeve van de opbouw van kerken elders
voor; waarschijnlijk werd hiertoe in meerdere kerkelijke gemeenten opgeroepen.
Zo gaf de kerkgemeente in Gorssel gul voor de opbouw van de kerk in Fredrikstad
in Noorwegen in december 1678. Deze kerk brandde meerdere keren af; het
gebouw dat er nu staat, stamt uit 1779 en is het zevende gebouw dat sinds 1567
werd opgetrokken.
De vele giften aan verdreven, geruïneerde en afgedankte personen tonen ons
bovendien dat veel mensen uit Europa gedoemd waren tot vluchten en rondzwerven.
Europa was in de zeventiende eeuw een zeer onrustige regio; door de expansiepolitiek van Frankrijk en Turkije waren oorlogshandelingen aan de orde van de
dag. Zeventiende-eeuws Gorssel werd hierdoor bijna dagelijks geconfronteerd
met vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Deze situatie wordt weerspiegeld in de
administratie van de Gorsselse diaconie. Een greep uit de uitgaven:
augustus 1675 den 15. aen een arme verdreven predikantsvrou uit Silesien, 0-6-0
maart 1680 den 6. aen een afgedancten capiteijn, 0-6-0
juli 1680 den 12. Aen een geruijneerden edelman van de Fransen uijt Wirteborgerlandt, 1-0-0
juni 1689 den 9 aen een armen soldaet met één hant, 0-2-0
Gevangen door Turken en Algierse rovers
Enkele opvallende uitgaven betreffen het vrijkopen van gevangenen in den
vreemde. De piraten en kapers afkomstig uit het Middellandse Zeegebied waren
in de zeventiende eeuw een groot probleem. Handelsschepen werden gekaapt en
namen de bemanning en passagiers gevangen. Waar mogelijk werd losgeld voor
hen gevraagd, maar velen werden ook als slaaf verkocht. De aanvragen voor losgeld
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werden verspreid door wereldlijke en kerkelijke overheden.Vaak werden de rovers
als ’Turks’ aangemerkt, hoewel het eigenlijk om piraten uit het gehele NoordAfrikaanse kustgebied ging.
In november 1680 bereikte een dergelijk verzoek Gorssel, waarop besloten werd
om ’tot lossinge van een Jan Jansen Snip van Amsterdam genomen met het schip
de Starremeer van de Algierse rovers’ een bijdrage te leveren van een gulden en
10 stuivers. In 1682 werd er een nationale lijst van in dat jaar uit slavernij bevrijde
personen opgesteld. Hierop kwamen nog steeds 13 personen van het schip de
Starremeer voor, maar Jan stond er niet meer bij. In de betreffende lijst werden
ook de totaalbedragen genoemd die voor de vrijlating moesten worden betaald.
De bedragen varieerden van 44 tot 310 ’stukken van acht’, die per stuk een waarde
vertegenwoordigden van ongeveer twee zilveren guldens, nu bijna 25 euro!

Twee Franse monniken kopen ter plaatse gevangenen terug. Wanneer het losgeld niet werd betaald,
konden gevangenen alsnog als slaaf worden verkocht

Meestal noteerde Reilingerus alleen een bepaald bedrag voor ’gevangenen’, waarbij
hij de naam van de personen niet vermeldde. Naast Jan Jansen, benoemde hij
slechts twee anderen specifiek: Isaac Curits; gevangen door de Turken en predikant
Johannes Prijtorius, in mei 1691 ’van de Turcken gevanckelijck weghgevoert’. Deze
Johannes Prijtorius (1642-1694) was niemand minder dan de stamvader van de
mensen met de naam Pretorius in Zuid-Afrika. In 1692 aanvaardde hij een lidmaatOMB 2017-4/24
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schap van de Burgerraad in de Kaap; hij was blijkbaar met succes vrijgekocht.
De armenzorg hield in Gorssel duidelijk niet op bij de grens van de kerkgemeente.
Hierdoor biedt het recentelijk ontdekte Armenboek niet alleen een kijkje in de
plaatselijke, maar ook in de internationale geschiedenis!
(Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift Oer nr. 24, juni 2017)
Bronnen:
RAZ, 5049 Hervormde Gemeente Gorssel-Epse, inv.nr. 48 en het armenboek.
J. de Graaf, Uit de diaconierekeningen van Almen, in: Archief V, pp. 179-188.
S. de Vries, Handelingen en geschiedenissen voorgevallen tusschen den staet der
Vereenighde Nederlanden en dien van de zee-roovers in Barbaryen ... van 1590 tot 1684
(Amsterdam 1684).
HET KLIMAAT
Wim Rood
’t Was alderbastend kold. Al waeken lang blaozden an één stuk ’n schraole, fiene
noordoosten wind deur al ons hebben en hold’n hen. In mien gedachten kwam
onder ’t grös mae-jen de lange ieskolde winter van 1946-’47 baoven driev’n.
A-j toen maor efkes oe neuze buten de deure leet zeen, dan vroor’n oe biekans
de oor’n van de kop. ’s Mans vrog zatten de iesblaom’n dikke op de roeten en op
bedde was de baovenkante van de gestikte daeken zo stief as ’n planke vanwaege
de bevroor’n aosem. Van onze pompe in de hook van de kökk’n leten ze veur
’t naor bedde gaon ’t water afloop’n, anders zatte ’s andersmans muurvaste.
Deur de waeke was
’t allene maor lekker
warm in de kökk-n.
Hier wod’n de sallemander (potkachel)
met holt of eierkaolen
en briketten good an
de praot -ehold’n,
woorbi-j de zwatte
piepe mangs rood
anleep.
Wieter in huus was
’t aoveral smiestereg
kold, want centrale
verwarming was toen
nog toekomstmuziek. Winter 1946-’47, Kapperallee
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Op ’t letste begon de koldegheid mangs zelfs in bedde deur te kniepen.
Zundags huusden wi-j in de veurkamer, woor de kaolenheerd met antreciet
käöltjes ’n behaagleke warmte uutstraolde.
As de dag van gistern herinnere ’k mien nog da’w opzied van ’t huus ’n lange glierbane hadd’n -e maakt. Onze pret was echter van kotte duur. Op ’n aovend in
’t stikke duuster leep één van de buur-n met zeen heuf tegen ’n lange, scharpe
iespiele en kwam e, ’k denke meer van de schrik, met ’n besten smak op de
spiegelgladde glierbane t-rechte. Zeen klompen vlaogen in de rondte en van ene
brak de kappe af.
Met ’n pienleke konte strompel’n e op huus an en smeet ’s andersmans, uut
hellegheid ’n flinke batse gaele grond aover de bane.
’t Twentekanaal lag dichte. De schepen lagen vaste in ’t ies. Ok den Iessel was dicht
-evroor’n. Vanaf de Bult van Ketjen lepen mensen aover ’t ies naor de Heuve in
plaatse van aover de lange brugge. As jonges probeerden wi-j zo lange mögelek
zonder grolse hansen an ’t stuur naor schole te fietsen.
Toe’w op ’n meddag uut schole kwamm’n, zagen wi-j vanaf de brugge één van de
sluismeesters aover ’n lange, holten leere naor ’n grote witte zwane kroepen, dee
midden op ’t kanaal vaste zat in ’t ies. Met ’n hakbieltjen maakten e de poten van de
vogel lös en met ’n grote baoge
vlaog de zwane naor de bossen
onder Den Dam. De winter heeld
zo lange an, dat ons ’t schaatsen
rie-jen zelfs begon te vervelen. D’r
waaiden zand op ’t ies en nao ‘n
pak snee stak oe op de Voorster
grachte de baanvaeger de bessem
tussen de bene a-j geen stuver in
zeen
pette
leet
vallen.
’n Wat oldere man uut de buurte
zae: ”Och jonges, ’t is bi-j lange
nog neet zo kold as in 1929. Toen
lag bi-j ons de pook stief achter ’t
fenuus en vroor ’t mangs tussen
man en vrouw in”!
Dat laatste ging ons toen as
bengels van zo’n 12-13 joor
baoven de pette. Toen dus op ’t
letste de fiene jachsnee aoverging
in plaksnee, dee met dikke, natte
vlosters naor bene-jen dwarrelde,
betekende dat ’t ende van dee
lange winter en was de lente op Zomer 1947, rogge an de gaste an de Binnenweg naor Den Dam
komst.
Op de foto:Wim Rood, Gerrit Rood, B. Bolt
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Vake kree’w as beloning veur al dee koldegheid ’n lange, heite zommer en wod’n
wi-j ’s aovends of ’s nachts stäöreg op ’n beste donderbu-je -etrakteerd.
Kwam dee schoer vanuut ’t Westen, dan bleef e meestieds veur den Iessel hangen.
Kwam e uut ’t Oosten, dan zett’n ie oe maor schrap, want dee kon heaveg te keer
gaon. Mangs kwam e t’rugge vanaf de Lochemse barg en raozden e uut tut d’r geen
drop raegen meer uut kwam. Bi-j zo’n schoer mossen wi-j ’s nachts ’t bedde uut,
kleer’n an en middenin de kökk’n an taofel bliev’n zitten. De gedien’n ging’n dichte,
want veur ’t raam naor buten kiek’n was geveurlek. Uut tiedverdrief telden wi-j
dan ’t antal seconden tussen ‘n bliksemstraole en de donderslag.
Een joor of wat later fietsten ik met een ’n stel jonges van schole uut Aefde aover
de Daeventerweg in Zutphen naor de brugge aover ’t Twentekanaal. ’t Was
breuereg warm, de vlegen staken oe van alle kanten en de onweersbeestjes vlaogen
mien in oog’n en oor’n. ’t Was doodstille in de natuur. Geen zuch-jen wind en geen
vogel te zeen of te hör’n.
Toen ’k baoven an de brugge op ’t punt stond um naor bene-jen te fietsen langs
de spoorbane richting ’t Klaphekke, keek ik op ens teg’n ’n inktzwatte lucht an
dee raozend snel vanuut Warnsveld kwam opzetten. Asof de duvel mien achter
de bokse zat ree-j ’k met ’n noodgang de zandweg af. Halverwaege ’n felle piellöchte met gelieke doorop ’n knetterende donderslag, die mien oor’n de-jen toeten.Van de grote kastanjeboom in de wei-je näöst de spoorbane brak met krakend
geweld ’n grote takke af en plonsde in de Polbaeke.
Tut mien grote verbazing zag ’k ’n gael-roo-je balle van zo’n dartig cm in deursnee
aover ’t grös huppel’n en nao ’n meter of wat sissend in de grond wegzakk’n. ’n
zwaore hagelbu-je basten lös, bliksempielen slingerden links en rechts deur de
lucht. Met ’n alderjekesen gang re-j ’k via de Binnenweg op huus an en kwam driefnat binnen.
Aemm later kump de posbode binnen. Onder de modder en zo bleek as ’n
vasseldook.
Op de Almenseweg, net veur de aoverweg, is ’m de bliksem op ’t stuur van de
fietse -eslagen. Hoe ’t gebeurd is kon-e zich neet veur de geest halen, maor onderin
de sloot näöst de weg kwam e weer bi-j zeen positieven. De postassen met inhold
hef e bi-j mekare -e gaard en zeen fietste uut de sloot -etrokken. Zelf mankeerden
e niks, maor van ’t stuur van zeen fietste was al ’t mica d’r af -eschreujd.
Vandage an de dag, ku- j d’r geen krante op lösslaon of ie laest d’r wat aover. De
klimatologen bunt d’r aovereens dat ’t ons in de toekomst wel ’s knap heete onder
de veute kan wodd’n. Gestäöreg löp op onze planeet de temperatuur op. De kans
zit d’r dikke in, dat op den duur onze huze neet vawaege ’n hipoteek maor deur ’t
stijgende zeewater onder komp te staon. Zo’n vaart zal ’t wel neet loop’n, want
vrogger ha’w ok lange, heite zommers. ’t Verschil zit ‘m d’r in da’w noe geen strenge
winters meer hebt. ’n Elfstedentocht ku-j bi-j wieze van spraeken wel op de boek
schrieven.
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Mien geveul zeg, dat de natuur onversteurbaar zeen eigen gang geet. En ons in alles
glad de baas is.
A’j zeet wat veur ’n krachten en energie d’r vrie-j komp bi-j ’n vulkaanuutbarsting,
’n orkaan, ’n windhoos, ’n blikseminslag, ’n tsunami. Zelfs in ’t kleine toont de natuur
zeen kracht.
Van ’t veurjoor zag ‘k hoe zich ’n peerdeblaom op ’t fietspad dwars deur de asfaltlaoge had -ewörmd um in ’t schiensel van de zunne te kunnen bleu-jen.
Da ’w wat respectvoller en bewuster met onze natuur mot ummegaon deent ’n
vanzelfspraekende instelling te wod’n. Stop met ut naerhal’n van de oerbossen in
’t Amazonegebied en in de landen rondum de Himalaja. Verwark al ’t plastic afval
kundeg en dump dat neet in de waereldzeeën.
Kots las ik ‘k ’n gedicht van de bekende dichter Gerrit Odink (de Hölter). De laatste vier regels hiervan bunt as volgt:
De tied, die altied wieter geet,
waor nargens vuur ’n stopbord steet,
dee hölt en brech, dee nömp en gif,
hoe of de waeld ok dale lig.
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Toen en Nu (5)
Een foto van het destijds gerenommeerde familiehotel de Eikenboom op de hoek
Joppelaan/Eikenboomlaan in Joppe. Het hotel is in 1961 afgebroken.
Op deze plek zijn woningen voor ouderen gebouwd. Op het middenterrein (op
de foto niet te zien) staat het beeld ’Vespertied’ (een schaftende boer).
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Camping Domein Groot Besselink, Lage Lochemseweg 31C
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
Tuintechniek Eefde, Scheggertdijk 4
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
Fysiotherapie Eefde, Rustoordlaan 10
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
Restaurant De Sluis, Schoolstraat 70
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
Groente Fruit Traiteurs Wezenberg, Hoofdstraat 55
Huisartspraktijk Van Gelderen, Hoofdstraat 45-B003
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Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
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 ‘De Winde’, 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:
Kimenai installatiebeheer BV, Aalsvoort 2
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 Noord- en Oost-Achterhoek, Hagepoortplein 5
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink,Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije toegang tot de
vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk kwartaal Ons Markenboek gratis
toegezonden.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging
nr. NL12RABO 0301 4056 11 bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek t.n.v.: Historische
Vereniging De Elf Marken.
Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.
Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.
Het verenigingsgebouw het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op 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. 140575,
www.regionaalarchiefzutphen.nl.
U kunt hier terecht van dinsdag t/m vrijdag 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

