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Ons Markenboek
Uitgave van de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.
De vereniging is opgericht op 27 september 1983 en heeft ten doel ”de beoefening van de geschiedenis
in het algemeen en in het bijzonder die van het grondgebied van de gehele, voormalige, burgerlijke
gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de
geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”.
Contactpersonen van de werkgroepen
Archiefzaken:
P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623
Bibliotheek:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Excursies:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Genealogie:
H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781
Tramstation:
A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458
Verenigingsadres:
Het Tramstation,Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel
Website:
www.deelfmarken.nl
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Vice-voorzitter:

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

Secretaris:

J. te Linde, Eendrachtstraat 4, 7211 AM Eefde, tel. 0575 - 517369

2e Secretaris:

H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781

Penningmeester:

J.G. Bleeker, Oxerweg 14, 7214 PM Epse, tel. 0575 - 494096

Leden:

W.J. Besselink, Sleedoorn 11, 7217 TL Harfsen, tel. 0573 - 431811
H. Hietbrink, Epserenk 26, 7214 AR Epse, tel. 0575 - 491992
A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139
P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623
A.R. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458

Redactiecommissie
Voorzitter:
A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139
e-mail: capellenhof@gmail.com
Leden:
A.M. Geerlink-van der Gang, Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel,
tel. 0575 - 492183 e-mail: a.geerlink@kpnplanet.nl
H.A. Meijerink, Hulstweg 11, 7217 SZ Harfsen, tel. 0573 - 431591
e-mail: arcomel@concepts.nl
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Van het bestuur
Na de zomervakantie van 2015 zijn we weer doorgegaan met het organiseren van
de Open Dagen in het Tramstation. Ook is de reeks exposities voortgezet.
Tot eind augustus was in de expositieruimte een expositie over Almen te zien.
Daarna was er tot medio oktober een tentoonstelling over de muziekvereniging
Kunstmin te bezoeken. Kunstmin is in het voorjaar van 2015 ontbonden. In verband
daarmee is de oefenruimte van Kunstmin in ’t Trefpunt ontruimd en veel van de
voorwerpen die bij het verlaten van de oefenruimte tevoorschijn kwamen kregen
op het perron van het Tramstation een tijdelijke plek. Na aanvulling met fotoboeken uit particulier bezit en andere nostalgia die op Kunstmin betrekking hadden,
kon het geheel gezien worden als een expositie over Kunstmin door de jaren heen.
Eind november 2015 is de verschijning gepland van het boek over Eefde. In verband
daarmee zijn momenteel foto’s en voorwerpen te zien die in verband staan met
het dorp Eefde.
Excursies
Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar weer terugzien
op een drietal geslaagde excursies. Onder leiding van Lex Rutgers namen circa
25 mensen deel aan de midzomeravondwandeling op 7 juli 2015 op het terrein
van Intermetzo (Mettray). Ook de zaterdagmiddagexcursie op 8 augustus 2015
naar het fiets- en bromfietsmuseum van Wim van Zee in Loo-Bathmen was zeer
de moeite waard. In zijn werkzame leven had Wim een rijwielzaak in Bathmen.
De ruim twintig deelnemers kregen van hem vele bijzonderheden te horen over
zijn verzameling fietsattributen.Van deze excursies en ook van de derde excursie,
de dagexcursie op 8 september 2015 naar Amsterdam en de Zaanse Schans vindt
u in dit nummer korte verslagen.
Lezingen en dia-avonden 2015-2016
Als u dit leest hebben we de eerste lezing van dit seizoen al weer gehad.
Op donderdag 29 oktober 2015 gaf Ben Wagenvoort in Het Hart in Eefde een
lezing over leven en werk van meester H.W. Heuvel. Bijzonderheden over de
overige lezingen in dit seizoen vindt u hierna.
Epse, Protestantse kerk, donderdag 26 november 2015
Focko De Zee, bestuurslid van het Historisch Genootschap Lochem-LarenBarchem, verzorgt een lezing over de geschiedenis van de Groninger borgen. Ooit
toevluchtsoord in barre tijden, later luxe huizen voor welgestelden en nu tot de
verbeelding sprekende bezienswaardigheden. Het verhaal begint bij het ontoeganOMB 2015-4/2
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kelijke gebied rondom Groningen. Toch werd het bewoond. Maar er was geen
landsheer, dus moest men voor eigen veiligheid zorgen. Daar was de moed van
enkelen voor nodig. De ‘Groninger Jonkers’ bouwden versterkingen (steenhuizen)
voor zichzelf en hun eigen dorp. Sommigen verwierven daardoor grote macht en
rijkdom en bouwden borgen. Wij zouden kastelen zeggen. En die rijkdom wilde
men laten zien. Daarom was pronken de norm. Totdat de democratische ontwikkelingen een roemloos einde aan dit fenomeen maakten. Nog niet 1/10 van de
oorspronkelijke borgen is nog over en een enkele borg is te bezichtigen. Aanvang
20.00 uur.
Almen: Ons Huis, donderdag 28 januari 2016
Jaco van Langen (projectmanager Waterschap Rijn en IJssel) houdt een lezing over
de Berkel. Aan de hand van beelden worden de toehoorders meegenomen in een
reis over waterbeheer door de tijd, vanaf de Romeinen tot en met de opgaven
voor de toekomst. Onderwerpen zijn ontstaan, ontwikkeling, flora en fauna. Hierbij
zullen de onlangs uitgevoerde grootschalige veranderingen aan de Berkelloop
toegelicht worden.Vanaf Almen tot stuw De Kap mag de Berkel weer meanderen.
Aanvang 20.00 uur.
Harfsen: Ons Gebouw, donderdag 25 februari 2016
Hendrik Weenink uit Barchem zal ons door middel van een dialezing kennis laten
maken met de leefwereld van onze ouders en voorouders.Van de Germanen naar
de zendelingen o.a. Ludger, naar de kastelen (en hun invloed), naar de kerken
(Karkespraoke). Over de vooruitgang in de landbouw en ontwikkeling van vervoer.
Veel over vroeger, ook veel uit deze streek, met een link naar deze tijd. Afgewisseld
met anekdotes en liedjes. Aan de orde komen spreekwoorden en hun ontstaan
en gebruiken ’het hele jaar door’. Een feest van herkenning. Dit alles wordt gepresenteerd onder de titel ’Ach lieve Tijd’ of ’Van Vrogger naor Now’.
Hendrik Weenink is een van de rondleiders op de Lebbenbrugge, museumboerderij
in Borculo. Weenink schrijft regelmatig verhalen in het dialectblad De Moespot.
Aanvang 20.00 uur.
Almen: Ons Huis, dinsdag 15 maart 2016
Dit seizoen organiseert De Elf Marken het jaarlijkse gezamenlijke evenement met
het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. Journalist en schrijver
Sander Grootendorst zal dan een presentatie verzorgen waarin natuur en literatuur een belangrijke plaats innemen. In het februarinummer van Ons Markenboek
wordt de inhoud van de lezing nader bekend gemaakt. Aanvang 20.00 uur.

OMB 2015-4/3
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Gorssel: De Roskam, dinsdag 12 april 2016
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar hebben wij vier
reglementair aftredende bestuursleden, namelijk Willy Holtslag-Harkink, Wim
Besselink, Koos Bleeker en Piet Staal.Willy Holtslag en Piet Staal zijn niet herkiesbaar, maar gelukkig blijven zij wel meedraaien in de werkgroepen. Wij hopen, dat
zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging kunnen geven. Na de ledenvergadering volgt een lezing. De bijzonderheden over deze lezing zullen in het
februarinummer gepubliceerd worden.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal de lezing om 20.00 uur
beginnen.
Tramstation
In december 2015 en januari 2016 worden er geen Open Dagen gehouden.
De eerstvolgende Open Dag is dan 6 februari 2016.
Boek Eefde
Eind vorig jaar was de ruwe opmaak van het boek Eefde gereed. Het boek bestaat
uit de volgende vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk telt circa 80 bladzijden.
Hoofdstuk 1:
De geschiedenis van Eefde tot 1950
Hoofdstuk 2:
Verbindingen in en met Eefde
Hoofdstuk 3:
Wonen in Eefde
Hoofdstuk 4:
Werken in Eefde
Hoofdstuk 5:
Leven in Eefde
Eind september is de kopij van het boek bij drukkerij Weevers ingeleverd. Op
vrijdagavond 27 november 2015 wordt het boek Eefde in Het Hart gepresenteerd.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen we u naar de berichten hierover in de
plaatselijke pers.
Canadezenmonumentje
Op 2 april 1945 werd Almen bevrijd. De bevrijding van Almen en de strijd om het
Twentekanaal kostte dertig Canadese militairen het leven. Deze soldaten kregen
een tijdelijke begraafplaats in de tuin van het Elger in Almen. Later is het overgrote
deel overgebracht naar de erebegraafplaats in Holten.
Intensief speurwerk door de Tubbergenaar Mark Veldhuis in Canadese archieven
en contacten met de nabestaanden heeft als resultaat gehad dat er een complete
levensbeschrijving van al deze militairen kon worden samengesteld. Uit dit speurwerk is het plan voortgekomen een bescheiden monument aan de Dorpsstraat in
Almen op te richten. Maar het is nog stil rond het monumentje.
Mark Veldhuis heeft regelmatig contact met Canada en vertelt dat de winter voor
de Canadezen niet zo geschikt is om voor een onthulling te komen. Mark stelt
OMB 2015-4/4
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dan ook voor dit in het weekend van 8 april 2016 te doen. Rond die tijd, 71 jaar
geleden, werd Almen bevrijd en in dat weekend zijn op andere plaatsen in ons land
ook bijeenkomsten waar de Canadezen graag heen willen. Bovendien heeft Mark
een goed contact met de nieuwe Canadese ambassadeur, die hij ook gaat uitnodigen. De lezing op 9 april 2015 in Ons Huis in Almen in samenwerking met het
Comité Winterlezingen bracht voor het monument € 500 op.Van een veteranenclub in Canada kregen we € 200 en inclusief een paar donaties hebben we nu bijna
€ 800. Dat is nog niet genoeg. Hopelijk hebben we op 29 oktober 2015 een bedrag
uit de hoge hoed van de Rabobank getoverd… voor de aangevraagde bijdrage uit
het Coöperatiefonds van de Rabobank kwamen we stemmen tekort. Maar als dat
niet lukt, zullen we toch een oproep moeten doen voor sponsoring, want we
komen dan nog ongeveer € 1.000 te kort. Wij zullen uiteraard voor een goede
verantwoording zorgen.Wilt u niet alleen meedenken, maar nu alvast een donatie
doen, dan kan dat op ons bankrekeningnummer NL12RABO 0301 4056 11, met
als omschrijving ’Canadezen monumentje Dorpsstraat Almen’.

Het Canadezenmonumentje zoals het eruit kan komen te zien

Foto: A. Geers

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 19 december 2015
bij de redactie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
OMB 2015-4/5
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Wie weet het
In het vorige Markenboek (33e jaargang nr. 3, p. 7) vroegen wij u om reacties op
enkele onbekende foto’s. Helaas blijven de foto’s onbekend, want er kwamen geen
reacties.
Maar van de foto van de twee mannen op de motor in Ons Markenboek nr. 2
(33e jaargang, p. 5) wist Han Wichers te vertellen dat zijn grootvader van moeders
kant achterop de motor zit. Zijn naam is Albert Meijer; hij was molenaar en werkte
tot op hoge leeftijd bij de Coöperatie in Gorssel. Van de twee vrouwen voor het
huis is de linker dame Alberts vrouw Aaltje. De andere twee personen zijn onbekend gebleven en dat geldt ook voor de plek waar de foto is gemaakt.
Ook nu laten we u weer een tweetal foto’s zien. Foto 1: wie herkent dit pand?
Foto 2: wie weet welke groep dit is?

OMB 2015-4/6
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IN MEMORIAM ROELOF BOSCHLOO
18 januari 1932 - 20 september 2015
Willy Holtslag
Op zondag 20 september gaat Roelof zoals
gewoonlijk wandelend op weg naar de kerk.
Misschien al in gedachten over de preek die hij
zal horen en over de mensen die hij na de dienst
bij de koffie zal ontmoeten. Een voorbijganger
ziet hem vallen en slaat alarm. Reanimatie mag
niet baten en onderweg naar het ziekenhuis overlijdt Roelof.
Wat zullen zijn naasten, maar ook de Almense gemeenschap hem gaan missen. Zo
ook de vaste campinggasten… vrienden geworden, zo hoorde ik bij de begrafenis.
Roelof is van 1993 tot 2002 bestuurslid van onze vereniging geweest. Altijd
bescheiden, maar hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken en was daarnaast de stabiliserende factor als het verschil van mening tussen bestuursleden te
groot werd.
Wij herinneren ons de wandelexcursie vanaf De Baankreis, zijn geboortehuis, door
het gebied rondom het landgoed De Ehze. Roelof vertelde over de geschiedenis,
mooie verhalen doorspekt met anekdotes. Daarna mochten we in zijn schuurtje
door zijn zelfgebouwde telescoop naar de sterrenhemel kijken. Daar waar hij als
amateursterrenkundige niet alleen genoten heeft, maar ook veel metingen heeft
verricht voor de wetenschap. Hiervoor kreeg hij kortgeleden nog een waardevolle
erkenning.
Maar Roelof heeft meer gedaan. Hij schreef graag en goed. Heel regelmatig voor
het Almens Kerkblad met als titel ’Karkespraoke’ en later als ’Verhalen rondom
de Almense Kerk’. Het dialect lag hem na aan het hart. In Ons Markenboek van
2011, nr. 4 vindt u een artikel over Roelof en zijn zus Bertha over hun medewerking
aan de dialectwoordenboeken van het Wald, destijds uitgegeven door het Staringinstituut in Doetinchem. Jarenlang heeft Roelof met zus Bertha in Almen de
Markenboekjes bij de leden bezorgd.
Hij schreef in de Millennium Almenak en over de geschiedenis van de kerk in het
boek ’Almen ten voeten uit’.
Tenslotte schreef hij in 2008 zijn eigen boek met herinneringen met als titel:
”As ie het mie noe vraogt, ging het ongeveer zo…”. Een boeiend document over
zijn leven in alle facetten, niet alleen voor zijn familie heel waardevol, maar voor
alle lezers. Een markante Almenaar is heengegaan.
OMB 2015-4/7
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WILLIAM ROBERT STEPHEN HURRELL
Henk Bruil
In september 1999 werd aan de Lindeboomweg in Eefde een gedenksteen onthuld voor RAF piloot William Robert Stephen Hurrell, dichtbij
de plek waar zijn toestel zich op 26 september 1944 in de grond boorde.
Het voelde als een gemis dat het ons niet was gelukt om met familie
van Hurrell in contact te komen. Tijdens de afgelopen herdenking op
4 mei 2015 kwam daar op verrassende wijze verandering in.
In Ons Markenboek van april 1995 en oktober 1999 schreven respectievelijk Henk
Jansen op de Haar en Wim van de Kamp een artikel over Hurrell met als resultaat
dat we een herdenkingssteen hebben kunnen onthullen aan de Lindeboomweg
(een verslag hierover vindt u in Ons Markenboek van januari 2000).
Voor een goed begrip is het nodig een stukje geschiedenis op te halen: wie was
Hurrell?

RAF piloot William Robert Stephen Hurrell

Foto’s: familie Hurrell

Gedenksteen
In 1994 zond de Belgische onderzoeker en schrijver Jean Dillen een brief aan de
burgemeester van Gorssel met het verzoek om informatie over en de plek van
de crash in september 1944 van William R.S. Hurrell. Dillen was bezig een boek te
schrijven over de vliegbasis Deurne bij Antwerpen in de jaren 1940-1945.
OMB 2015-4/8
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Zo kwam deze geschiedenis onder de aandacht van onze Historische Vereniging
en hebben wij onderzoek gedaan. Met de hulp van Jean Dillen en Huub van Sabben
uit Deventer (historicus luchtoorlog 1939-1945) zijn toen de volgende gegevens
bekend geworden.
William Robert Stephen Hurrell werd op 1 mei 1923 geboren als zoon van Sydney
C. Hurrell en Daisy Ellen Hurrell, ze woonden 96 Windsor Terrace Beckton
London E6. De ouders zijn overleden en gegevens over andere familieleden waren
voor ons niet beschikbaar (privacy wetgeving).
Op dinsdagmiddag 26 september 1944 om 12.35 uur stegen William Hurrell en
vijf collegapiloten van 175 Sqdn RAF in hun Thyphoons op vanaf vliegveld Deurne
bij Antwerpen voor een gewapende verkenningsvlucht boven Nederland. Het was
in de nadagen van Operatie Market Garden.
De piloten waren: F/O H. Ambrose, Lt. Capstic-Dale, F/O R.W. Clarke,
F/S W.R.S. Hurrell, W/O W.R. Speedie en Capt. M.C. Hopkins. Het weer was
redelijk met enige bewolking. William was Voluntary Reserver en volgens de RAF
een veelbelovend vlieger, het was zijn derde operationele vlucht.
Om ca. 13.00 uur vlogen ze boven Apeldoorn, toen ze werden aangevallen door
50 Messerschmitts Bf 109.Voordat ze zich konden verspreiden werden Clarke en
Hurrell aangevallen en geraakt, Clarke wist Deurne te bereiken, van Hurrell werd
niets meer gehoord en de overige vier kwamen veilig terug. Achteraf is gebleken
dat het toestel van William zich van grote hoogte in de grond heeft geboord in
Eefde.
Volgens Air Historical Branch 5 (RAF) van Ministery of Defense is Hurrell neergeschoten door Lt. Hans Klaffenbach van III/JG 4.
Na de oorlog, in september 1945, vond er een eerste onderzoek plaats, dit leverde
een aantal motoronderdelen, twee identificatieplaatjes van de motor en een
zegelring met de initialen ’WH’ op. Hiermee stond vast dat het de Typhoon 852
van Hurrell betrof. Op 23 juni 1946 bracht Capt. I. Ness van Missing Inquiry Unit
Den Haag en Brussel een bezoek aan toenmalig burgemeester J.O.Thate van Gorssel en hij nam de gevonden ring, motorplaatjes en onderdelen mee. Omdat er
geen lichaam geborgen kon worden (het toestel lag te diep in de grond in een
wel) werd in de officiële stukken ’missing in action’ vermeld en werd de plaats van
de crash een ’vergeten graf’.
Hurrells naam staat wel vermeld op het Runnymede Memorial in Egham, Surrey
Engeland, paneel 219: ’William Robert Stephen,1386347 R.A.F. (V.R.) 175 Sqdn.
26th September 1944. Son of Sydney and Daisy Ellen Hurrell, of Beckton, Essex’.
Omdat Williams lichaam niet kon worden geborgen, kon de Commonwealth War
Graves Commission ons geen officiële steen leveren om op de plek van de crash
te plaatsen. Onze Historische Vereniging heeft toen met steun en financiële hulp
van de gemeente Gorssel en onze leden een gedenksteen laten maken, die geplaatst
OMB 2015-4/9
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is naast de akker, 60 meter van de plaats van de crash, nabij Lindeboomweg 10.
De grond is voor dit doel geschonken door de familie Leusink; deze schenking is
notarieel vastgelegd.
Op zondag 26 september 1999 om 14.00 uur werd door Nico Meerburg, destijds
burgemeester van Gorssel en de voorzitter van de Historische Vereniging De Elf
Marken, Henk Jansen op de Haar in aanwezigheid van een honderdtal belangstellenden de gedenksteen onthuld, door middel van het verwijderen van de Britse
vlag. Een moment van emoties: eindelijk was de plaats waar William stierf niet
langer een ’vergeten graf’.
Wat gebeurde er op 4 mei 2015?
Paul Kurn, de initiatiefnemer van de gedenksteen voor de gecrashte Lancaster aan
de Harfsensesteeg, vertelde dat hij met zijn twee broers de zeventigjarige herdenkingen in Gorssel wilde meemaken. Zo gingen we, zoals we jaarlijks doen,
’s morgens naar de Joppelaan, Lindeboomweg, Harfsensesteeg en het graf van Johan
Bielderman in Almen. ’s Middags waren ze ook aanwezig bij de grote herdenking
aan de Houtwal in Gorssel en ’s avonds bij de stille tocht naar de begraafplaats,
eveneens in Gorssel.
Terug naar Hurrell; bij de steen van Hurrell aangekomen vertelde ik Paul Kurn
deze geschiedenis en het feit dat we, in tegenstelling tot bij de onthulling van de
Lancastergedenksteen, geen familie hebben kunnen traceren. Pauls reactie was:
’There must be a way’: er moet een manier zijn! Tot mijn grote verrassing kreeg ik
drie weken later een e-mail van Brydie Hurrell uit… Australië! Brydie Hurrell is
een achternicht van ‘onze’ Flight Sergeant William Robert Stephen Hurrell, haar
grootvader was Williams broer. Heel triest is dat de familie nooit méér heeft
geweten dan dat Bill, zo wordt hij in de familie genoemd, boven Holland was
afgeschoten en als vermist stond genoteerd.
In een uitgebreide mailwisseling met haar heb ik het bovenstaande verhaal verteld
en dat heeft bij hen uiteraard veel emoties losgemaakt. Brydie schrijft: ”te weten
dat hij niet langer vermist is, is onwerkelijk en we zijn erg blij en dankbaar dat we
eindelijk het verhaal kennen”.
Zij heeft voor ons een eenvoudige familiestamboom getekend, daarin zien we dat
de broer, Sydney Jr., in 1995 is overleden, dus hij heeft deze ontknoping helaas niet
mogen meemaken. Verder schrijft ze dat de moeder van William, Daisy Ellen, na
haar scheiding van Sydney Sr. naar Australië is geëmigreerd en daar in 1980 is overleden. Haar grafsteen wordt op dit moment opgeknapt en de namen van haar
beide zoons Sydney en William worden daar bijgeschreven, zo gauw dit klaar is
stuurt ze een foto.Verder hebben we een aantal foto’s van William gekregen, waarvan er enkele bij dit artikel zijn gevoegd.
Het feit dat de familie nu weet waar ’Bill’ is en wij ook een beeld van hem hebben,
maakt het eerbetoon aan William Robert Stephen Hurrell compleet.
OMB 2015-4/10
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The family-tree

Bronnen:
Familie Hurrell
Operations Record Book van 175 Squadron RAF
Archief De Elf Marken
Informatie van Jean Dillen en Huub van Sabben
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR HET (BROM)FIETSMUSEUM
IN LOO-BATHMEN OP 8 AUGUSTUS 2015
Henk Pelgrum
Met een groep van zestien personen bezochten we op 8 augustus 2015 het Fietsen Bromfietsmuseum van Wim van Zee in Loo-Bathmen. In Ons Markenboek, 33e
jaargang, nr. 3, p. 7 is reeds uitgelegd wat we allemaal zouden kunnen zien. De boeiende verhalen die Wim van Zee vertelde, riepen bij velen mooie jeugdherinneringen op. Heel bijzonder was hoe hij enthousiast vertelde over de beginjaren van
de Solex, de Sparta- en Berinibromfietsen en oude fietsmodellen liet zien, en ons
daarbij ook nog eens uitlegde hoe de carbidlamp werkt. Natuurlijk hoorden we
ook over het stripboekje uit de jaren dertig van de vorige eeuw met de avonturen
van Piet Pelle op zijn Gazelle.
Van Zee is een echte verzamelaar, zo heeft hij ook veel bijzondere muziekinstrumenten, zoals een bandoneon en een alpenhoorn. De middag werd besloten in de
huiskamer, waar Wim op de concertina (een soort bandoneon), samen met zijn
vrouw Alie op de concertciter, nog even voor ons musiceerde.

Wim van Zee vertelt te midden van zijn verzameling

OMB 2015-4/12
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VERSLAG VAN DE MIDZOMERAVONDWANDELING BIJ METTRAY
OP 7 JULI 2015
Henk Bruil
Op 7 juli 2015 maakten we met 25 leden onze jaarlijkse midzomeravondwandeling
bij het vroegere Nederlands Mettray in Eefde. Lex Rutgers leidde ons, in aansluiting
op zijn lezing van 27 november 2014, rond over het terrein van het instituut, dat
nu de naam Intermetzo draagt.
Van de oude gebouwen uit 1850 is niets meer overgebleven, het enige oude
gebouw is het ‘witte huis’, Mettrayweg 23, de voormalige adjunct-directeurswoning.
Het huis doet nu dienst als huisvesting voor de meisjes van Intermetzo. Het huis
is gebouwd in 1887 door aannemer Bilderdeek uit Warnsveld voor 3.816 gulden.
Dankzij de uitvoerige uitleg, ondersteund met oude foto’s, was het ook voor
degene die de lezing niet had bijgewoond een heel interessante avond.
Na de rondleiding, die ongeveer twee uur duurde, hebben we onder het genot
van een kopje koffie nog gezellig nagepraat.

Voormalige adjunct-directeurswoning

Foto: Henk Bruil
OMB 2015-4/13
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VERSLAG VAN DE EXCURSIE AMSTERDAM EN ZAANDAM
OP 8 SEPTEMBER 2015
Sipkje Ham-Coltof
Op dinsdag 8 september 2015 organiseerde onze vereniging weer de jaarlijkse
busexcursie. Deze keer ging de tocht naar Amsterdam en Zaandam.
Om ongeveer 8.30 uur vertrokken we vanaf de protestantse kerk in Gorssel richting Amsterdam. Vanwege de wat krappe tijd en de verre reis reden we dit keer
geheel via de snelweg. Onderweg werd er gestopt bij het Van der Valk Hotel De
Witte Bergen bij Eemnes voor een kopje koffie met gebak. Eenmaal op de ringweg
van Amsterdam reed de vrouwelijke chauffeur even richting Amsterdam-Noord
om al snel af te slaan, door de Piet Hein tunnel de binnenstad in. Bij de Heineken
Brouwerij langs de Stadhouderskade stapten we over van de bus in een rondvaartboot.

Foto: Sipkje Ham-Coltof

Rondvaart
De rondvaart bracht ons door diverse grachten langs allerlei markante punten
van Amsterdam, onder meer het Rijksmuseum, Americain aan het Leidseplein, de
Westerkerk, het Anne Frankhuis, over het IJ achter het Centraal Station langs. En
verder langs museum NEMO en het Scheepvaartmuseum, de Montelbaanstoren
en een heel oud sluisje: de Sint Antoniussluis.Vervolgens via het Waterlooplein en
de Stopera aan de Amstel onder de Magere Brug door en langs Carré en het Amstelhotel weer terug naar de aanlegplaats van de boot.
Vandaar gingen we met de bus naar het Minervapaviljoen aan de Amsteldijk voor
een heerlijke lunch.
OMB 2015-4/14
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Zaanse Schans
Na de lunch reden we weer via de snelweg naar Zaandam. Op verzoek van een
aantal mensen reed de chauffeur even langs het NS station van Zaandam om ons
het daar gebouwde hotel met een façade van Zaanse woninkjes te laten zien. Na
een kleine stop om mensen de gelegenheid te geven een foto te maken reden we
verder naar de Zaanse Schans.
Op de Zaanse Schans zijn allerlei oorspronkelijke huisjes, restaurants en molens
uit de omgeving langs de Zaan verzameld om toeristen een idee te geven hoe die
‘Zaanse’ gebouwen er vroeger uitzagen. Ook het terrein is zo goed mogelijk in
originele staat gebracht met grachtjes, waarover bruggetjes liggen met een ’hoge
rug’. Wel wat moeilijk lopen voor de minder valide mensen, maar het heeft toch
wel iets aparts. Wat de molens betreft zijn er onder andere een houtzaagmolen,
een oliemolen en een korenmolen.Verder staat op de Zaanse Schans het allereerste winkeltje van AH en is er een klompenmakerij. Al met al dus voor ieder wat
wils.We hadden hier zo'n twee uur de tijd om rond te lopen, te kijken en eventueel
een theepauze in te lassen. De chauffeur raadde ons van te voren aan eerst naar
de molens te lopen, omdat die het verste weg waren en je daarvandaan je tijd
beter in kon delen.

Zaanse Schans

Foto: Sipkje Ham-Coltof

Om 16.45 uur reden we weer terug naar Gorssel, waar we helemaal moe, maar
uiterst voldaan om ca. 18.30 uur aankwamen. Iedereen vond het een zeer geslaagde
dag, fantastisch georganiseerd en op een rustige manier ingevuld door de (vrouwelijke) buschauffeur. Ik denk dan ook dat ik van hieraf de organisatoren namens
alle deelnemers hartelijk kan bedanken voor hun inzet en kan complimenteren
voor de manier waarop ze het gedaan hebben.
OMB 2015-4/15
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BOERDERIJ NIJVELD
Ap ten Have
Boerderij Nijveld ligt in Epse aan de Driekieftenweg 7. Aanvankelijk was
Nijveld een klein boerderijtje, gebouwd rond 1835, dat in de loop der jaren
uitgroeide van een gemengd bedrijf tot een volwaardig rundveebedrijf.

!"#$%&'(

Situatieschets boerderij Nijveld in Epse

Het geslacht Van Hummel
Hendrik van Hummel liet een boerderijtje bouwen op een perceel grond van
ongeveer 1,5 ha, dat hij omstreeks 1835 had gekocht. Het perceel had mogelijk de
naam ’het nieuwe veld’, waarvan de naam Nijveld is afgeleid.
Genoemde Hendrik van Hummel, geboren op 18 maart 1770, was een zoon van
Harmen van Hummel en Hendrina Egberts Bolink. Het gezin woonde op boerderij
Marsman, dichtbij het latere Nijveld. Hendrik van Hummel werd dan ook wel
Hendrik Marsman genoemd, omdat hij op Marsman was geboren.
Hendrik was van beroep dagloner en was op 11 mei 1800 getrouwd met Janna
Uddink (geboren 20 augustus 1775). Uit dit huwelijk werd in 1801 Hendrika van
Hummel geboren.
Na een scheiding hertrouwde hij in 1812 met Aartje Arents (geboren 2 mei 1785).
Uit dit tweede huwelijk werden zes kinderen geboren.
OMB 2015-4/16
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Samen met hun op 5 mei 1828 geboren jongste zoon Arent Jan trok het echtpaar
in het boerderijtje Nijveld. Ze hadden er wat grond in de buurt gepacht om een
paar koeien, varkens en ook wat kippen te kunnen houden. Later werden er ook
een stenen schuur en een houten bakhuis bij gebouwd. Zoals vroeger veel het
geval was, verzorgden de vrouwen overdag het vee op de boerderij en gingen de
mannen uit werken. Voordat ze naar het werk gingen, in de avonduren en in het
weekend deden de mannen het zware werk op de boerderij.
Zoon Arent Jan van Hummel, ook dagloner van beroep, trouwde op 27 mei 1855
met Jenneken Zwienenbarg (geboren 11 november 1832). Zij kregen vier zonen.
Opvolger werd de derde zoon Hendrik Jan van Hummel, geboren op 30 september 1855. Hij trouwde op 21 mei 1898 met Gerritje Schutte, (geboren 9 september 1870). Hendrik Jan was van beroep landbouwer. Uit dit huwelijk werden
geboren: Arent Jan, geboren op 26 januari en kort daarna overleden; Jan Hendrik,
geboren op 26 maart 1902 en ongehuwd gebleven; Jenneken Johanna van Hummel,
geboren 22 april 1905, zij was ziekelijk.
Dit gezin is omstreeks 1914 vertrokken naar Gorssel en toen werd het boerderijtje verpacht aan Hendrik Biezemaat, geboren op 22 oktober 1880. Hendrik
Biezemaat was getrouwd met Hermina Nijenhuis (geboren 24 juli 1889). Uit dit
huwelijk werden drie kinderen geboren, zij vertrokken in 1920 naar Bathmen.
Nieuwe eigenaren
Koper van Nijveld was Dirk Jan Stegink, geboren op 7 september 1894 in Bathmen.
Hij was op 21 februari 1920 getrouwd met Antonia Willemina Schutte (geboren
op 19 april 1897 in Bathmen). Zij zetten het bedrijf voort en breidden het uit. Uit
hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Janna Willemina (1924), Janna (1926)
en Willem (1935).
Dirk Jan Stegink was boer in hart en nieren. Hij was een aantal jaren boerenknecht
geweest op de toenmalige boerderij Het Klooster in Colmschate. Hij was paardenknecht; als een merrie een veulen moest krijgen, sliep hij vaak in het stro in de
paardenstal. Daar had hij dus de nodige ervaring opgedaan.
Al vrij snel werd het bedrijf vergroot door aankoop van verschillende percelen
grond, waaronder later ook een perceel bosgrond aan de Oxerweg. Daar waren
de bomen al af, maar zaten de stobben nog in de grond. Dirk Jan moest het perceel
de volgende jaren met handkracht (spade en bijl) ontginnen en in cultuur brengen.
Dat wil dus zeggen dat hij de stobben eruit moest halen, de grond moest egaliseren
en vervolgens zorgen dat de beste grond de bouwlaag ging vormen. Toen hij daar
eens mee bezig was, kwam er toevallig een ervaren boer langs, die met hem een
gesprek aanging en zei: ”Foei foei, wat een zwaar werk is dat en dat niet alleen,
want het zal nog bijna een mensenleven duren voordat de grond enigszins vruchtbaar is”. Later heeft Dirk Jan (het grootste gedeelte ervan) ontgonnen door
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gebruik te maken van een oude tractor (gehuurd van loonbedrijf Jurriëns), waarmee hij de stobben eruit kon trekken. Met een ploeg achter de tractor kon de
grond losgemaakt en geëgaliseerd worden. Dirk Jan Stegink wist heel goed hoe
de oude enken waren ontstaan (heideplaggen met mest): hij verzamelde veel blad
en bermgras en dergelijke en vermengde dat met mest, liet het een jaar rusten
tot het compost werd en bracht dit jaarlijks op het land. Zo werd de grond sneller
vruchtbaar.
Gemengd bedrijf
Het Nijveld was een gemengd bedrijf met rundvee, varkens en wat kippen en
verder werden er onder meer rogge, gerst, haver, bieten en aardappels verbouwd.
Na de roggeoogst moest voor 10 augustus het zaad voor de teelt van stoppelknollen worden gezaaid. Dit gewas diende als veevoer of als groenbemesting, maar
ook als zaadwinning voor het volgend seizoen. Maïs als groenvoer kende men toen
nog niet.
In 1935 werd bij het Nijveld een varkensstal gebouwd voor het fokken en afmesten
van biggen. Omstreeks 1932 kwam er een nieuw voorhuis voor de boerderij en
in 1939 werd het houten bakhuis vervangen door het huidige stenen bakhuis.
In de zomermaanden werd hierin vaak dagelijks gewoond, waardoor er minder
huishoudelijk werk was en de boerin meer tijd had om op de boerderij te helpen.
Het bedrijf was inmiddels al belangrijk vergroot, want er waren al twee trekpaarden om bijvoorbeeld mee te ploegen. In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog moesten veel inwoners verdedigingswerken aan de IJssel helpen graven
voor de Duitsers. Daarbij was voor versterking ook hout nodig en dat moest
getransporteerd worden naar de IJssel. Dirk Jan Stegink hoefde niet te graven, maar
moest met paard en wagen takken uit de bossen rond Joppe naar de IJssel brengen.
Als vooruitstrevende boer was Dirk Jan in 1955 een van de eersten in deze
omgeving die een tractor aangeschafte. Omstreeks 1963 was het bedrijf ongeveer
acht ha groot en waren er acht melkkoeien met bijbehorend jongvee en een aantal
fokzeugen, mestvarkens, biggen en kippen. Hoofdzaak was akkerbouw voor de
teelt van granen en consumptieaardappelen voor verkoop. Inmiddels was er ook
al een werktuigberging gebouwd en een aantal éénroedige bergen waarin het graan
werd opgeslagen om later gedorst te worden.
Dochter Janna Stegink trouwde in 1963 met Hendrik Jan Sligman, geboren op
23 juni 1923 in Markelo. Zij hebben het bedrijf voortgezet. Uit hun huwelijk werden
drie kinderen geboren.
In 1970 vond er een belangrijke uitbreiding plaats door de bouw van een stal voor
35 fokzeugen.Voor die tijd was dat een groot aantal en er was ook een eigen beer
om de zeugen te dekken. Alle biggen werden op een leeftijd van ongeveer zes
weken geleverd aan varkensmestbedrijven die ze afmestten tot ze slachtrijp waren.
OMB 2015-4/18

Ons Markenboek_november 2015_40 pag._Opmaak 1 22-10-15 08:54 Pagina 21

Omdat de eisen van de overheid ten aanzien van de huisvesting van varkens steeds
hoger werden, moesten de stallen hiervoor worden aangepast of er moest gestopt
worden met de varkenshouderij. Dit laatste is gebeurd.
Veeteelt
Inmiddels was er ook weer grond aangekocht en daarom werd in 1972 het oude
achterhuis - nog gedekt met stro (zie foto) - gerenoveerd en verlengd om meer
koeien te kunnen houden.Vervolgens werd in 1976 ook een jongveestal gebouwd.
De bedrijfsvoering werd gewijzigd en er volgde een overschakeling van akkerbouw
naar veeteelt. Als gevolg van verdere uitbreiding van het bedrijf werd in 1983 overgestapt van de grupstal (waarin de koeien aangebonden staan) naar een ligboxenstal met melkstal om economischer en gemakkelijker te kunnen werken.
Nu konden de koeien vrij rondlopen naar drinkbak en voerhek. Momenteel is de
jongste zoon Hendrik Willem (Henk) Sligman de opvolger op het bedrijf.
Door waar nodig aanpassingen te doen blijft Nijveld een volwaardig rundveebedrijf,
waar de koeien zomers in de weide lopen en zelf het lekkere malse gras weten te
vinden.

Ligboxenstal waar de koeien in en uit kunnen lopen

Foto: Arjan Meijerink
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Nijveld, achterhuis gedekt met stro, voor de verbouwing.
Op de foto opoe Stegink-Schutte met een van de beide dochters, ca. 1955
OMB 2015-4/20
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Nijveld, achterhuis na de verbouwing, nu met rieten kap

Foto: Arjan Meijerink

Bron:
Informatie van W. Stegink en H. Sligman

EEN OUDE WANDELING OPNIEUW VERTELD (2)
H.J. Jansen op de Haar †
Na het overlijden van Henk Jansen op de Haar op 9 januari 2006 werd
een groot gedeelte van zijn archief geschonken aan de Historische
Vereniging De Elf Marken.
In Ons Markenboek 23e jaargang, nr.1, p. 26 (januari 2005) beschrijft
Henk Jansen een wandeling over de Gorsselse Heide. Hij sluit het artikel
af met de zin: misschien tot een volgende wandeling door onze mooie
gemeente. In zijn archief vonden we een ongedateerde en onvoltooide
kladversie van ’Een oude wandeling opnieuw verteld (2)’, dit keer rond
’t Joppe. We willen dit verhaal graag in zijn geheel aan de lezers doorgeven. Hier en daar is ter wille van de leesbaarheid en de actualiteit een
OMB 2015-4/21
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kleine aanpassing in de tekst aangebracht.

Handwijzer bij de Zessprong

Foto: Arjan Meijerink

Henk Jansen op de Haar vertelt.
”Bij onze wandeling (zie Ons Markenboek 23e jaargang, nr. 1) hebben wij de lezers
beloofd meerdere wandelingen te publiceren indien er belangstelling voor blijkt
te zijn.Van verschillende kanten is er naar gevraagd, zodat besloten is nog een keer
te starten bij de Zessprong (nu Zevensprong, Dortherdijk, red.) en te beginnen
bij de Eikeboomlaan richting Joppe.
Route
Vanaf de Zessprong via de Eikeboomlaan in noordelijke richting naar Joppe. Na 150 m.
bospad rechts in en bij de splitsing links aanhouden (’Waterwingebied’).
’t Eesterhold
Achter de sloot zien we een weiland dat hoort bij boerderij ’t Eesterhold.
’t Eesterhold wordt in de 15e eeuw al genoemd en hoorde later onder de boerderijen van ’t kasteel ’t Joppe. Boerderij ’t Eesterhold is de meest westelijk gelegen
boerderij van de grote marke Harfsen en was al in de vijftiende eeuw bekend. In
1421 wordt de boerderij namelijk vermeld als halfgewaard erf in genoemde marke.
We nemen aan dat de naam Eesterhold of Eesterholt verwijst naar het bos van
de marke Eschede, op dezelfde manier als we de Eesterbrink kennen en de
Eesterhoek, de plek waar in de loop der eeuwen ’t Eschede stond. Joppe behoorde
ook tot de marke Eschede. In 1832 was A.H. van Markel Bouwer eigenaar van
’t Eesterhold; hij had ook ’t Joppe in bezit. Laatste pachter was A. Smeenk, tot 1962.
Daarna nam H. Schut het bedrijf over: hij kocht de boerderij en pachtte de grond.
Er werd een nieuwe woning bijgebouwd en ook ruimte voor vee, waarna de oude
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boerderij buiten bedrijf werd gesteld.

Boerderij ’t Eesterhold

Foto: eigen archief

Route
Bospad blijven volgen en de bocht naar links aanhouden. Na de bocht naar links komen
we bij de markepaal (inmiddels vervangen door een grenssteen, red.) van de marken
Eschede, Eefde en Harfsen.
Markegrenzen
Op dit punt kwamen drie marken bij elkaar. Naar het oosten ligt de marke Harfsen,
in zuidelijke richting de marke Eefde en ten slotte in zuidwestelijke richting de
marke Eschede. De markepaal van Eefde is indertijd gestolen en nu is er nog een
stenen paal over, die indertijd bij de marke Eschede hoorde. Onze vereniging heeft
met toestemming van mevrouw De Maes Janssens (mevrouw L.F.M. de Maes
Janssens-von Heyden, 1920-2011, red.) eigenaresse van deze grond, de paal in beton
verankerd, zodat diefstal nu uitgesloten moet worden geacht (inmiddels is de paal
vervangen door een grenssteen, red.). De grens tussen de marke Harfsen en de marke
Eefde wordt gevormd door de Eikeboomlaan, kruist de Dortherdijk en gaat verder
via de Elzerdijk tot het Twentekanaal nabij ’t Waldhoorn. De oostgrens met Harfsen
houdt hier op en gaat aan de zuidkant van het kanaal verder in de Startdijk
(oostzijde grenst met de marke Almen), en gaat via de Mastlerweg door tot aan
de Berkel.

OMB 2015-4/23
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Grenssteen van de marken Eschede, Eefde en Harfsen

Foto: eigen archief

Route
Vanaf de oude markepaal gaan we de noordelijke richting in, over een brugje in het
peppellaantje (een pad tussen de weilanden van Joppe en Eesterhold). Bij vochtig weer
kan het pad glad zijn!
Peppellaantje
Bij de ingang van het peppellaantje ligt een brugje over een diepe sloot, die in 1699
werd gegraven door toenmalig eigenaar van ’t Joppe Willem van Suchtelen, die
daarvoor op het matje werd geroepen door de marke van Eschede. Uiteindelijk
bleef de grote sloot bestaan en de daarbij gepote bomen ook. De ruwe kanten
aan het pad zijn een prachtige plek voor vogels en insecten.
Route
We komen weer bij een brugje en zien voor ons de Engbertskamp.We gaan nu links en
laten de kamp rechts liggen.We komen weer bij een brugje over een leidingsloot (afvoer
van water naar andere leidingen). Na het brugje stijgt het pad dat ons leidt naar het
Koepelbos met koepel.
Theekoepel
De oude 18e-eeuwse theekoepel is wegens vele vernielingen niet meer in gebruik
als theekoepel, en evenmin als ijs- of wijnkelder. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
raakte de koepel ernstig beschadigd en hoewel hij na de oorlog werd hersteld
werd hij niet meer als zodanig gebruikt. De koepel is een tijdlang in gebruik
geweest als onderkomen voor de kabouters van de Scouting, maar inbraak en
vernieling maakten hier een droevig einde aan. Voor de kinderen was het een
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prachtige plek. Hier werd menig kabouterverhaal verteld.

Brugje in de peppellaan

Theekoepel

Route
Hier komen verschillende wandelpaden bij elkaar, maar wij gaan naar links richting het
sterrenbos (stervormige bebossing en aanleg van paden) westelijk van huize Joppe.
We komen dan over een brugje in genoemd bos en komen uit op de oprijlaan van huize
Joppe. (Vanaf de oprijlaan kunnen we links langs een grote vijver lopen en dan volgt een
laan omzoomd met beuken (het beukenbos draagt de naam ’t Zutphensebos en de
weilanden links heten sterrenweidens). Overal zien we sloten en als we bijna bij de
Eikeboomlaan zijn, kunnen we linksaf een bosje in, dat ons weer bij de markepaal brengt.
Dan kunnen we weer via de Eikeboomlaan terug naar de Zessprong.)
Maar wij lopen de oprijlaan verder af.
Huize ’t Joppe
Huize ’t Joppe (in de volksmond kasteel ’t Joppe) is ontstaan in de marke Eschede,
toen een Gorsselse boer, woonachtig op boerderij Groterkamp in de marke
Gorssel, een schaapsdrift kocht in de marke Eschede.
OMB 2015-4/25
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Huize Joppe

Foto: eigen archief

De heide begon al bij het dorp Gorssel en de woeste gronden liepen door tot
aan het oude dorp Harfsen.Vermoedelijk hield de boer ook schapen in de marke
Gorssel, maar de wei is bij de buurman altijd mooier en groener en misschien is
dat zijn reden geweest om de schaapsdrift te kopen De werkelijke reden wordt
in het markeboek van Eschede niet vermeld (we schrijven het jaar 1595).
Het tegenwoordige huis Joppe is rond 1740 gebouwd door Geertruid van Markel,
jongste dochter van de Deventer burgemeester Hendrik van Markel. Zij was getrouwd met Arnold Bouwer, die ook burgemeester van Deventer was. Zij lieten
ook de bossen aanleggen.Vervolgens wisselde het huis enkele malen van eigenaar,
waarna het in 1828 werd gekocht door A. Brants (schoonzoon van de dichter Staring), die in 1862 op ’t Joppe overleed. Het huis en landgoed kwamen daarna in
handen van F. baron van Hövell tot Westerflier en Wezeveld, die ook de neogotische kerk in Joppe liet bouwen.
Route
Wij laten de grote vijver dus links liggen en lopen de oprijlaan af. Op het eind van de
oprijlaan kunnen we dan naar links een pad in en komen zo bij de ’kasteelboerderij’ van
de familie Groot Koerkamp.
Het pad rechts om de boerderij heen brengt ons bij de vroegere boerderij de Uithoek bij
de Eikeboomlaan.Vandaar kunnen we links naar de Zessprong.
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’Kasteelboerderij’
Als men op het plein voor het landhuis stond, zag men links de oorspronkelijke
’kasteelboerderij’, die rond 1815 werd afgebroken en rechts stond nog een tuinmanswoning met bijgebouwen. Op 13 oktober 1862 werd deze tuinmanswoning
een prooi van vlammen. De woning, het koetshuis en een aangebouwde kamer,
met daarin een zeer waardevol kabinet met zeldzaamheden die door de toenmalige eigenaar A. Brants waren verzameld, brandden tot de grond toe af. De tuinmanswoning werd herbouwd aan de oprijlaan en het koetshuis met woning werd
oostwaarts herbouwd.
Als eerste bewoner van de ‘kasteelboerderij’, die dus voor 1815 aan de linkerzijde
van de hoofdingang van het kasteel in het weiland lag, vinden we Berend Reints,
een zoon van Jan Reints, die op de Frankenstede woonde in de marke Gorssel.
(Het Frankengoed is een bekende naam in de Bosterhoek aan de Ravenweerdsweg
in Gorssel.) Jan Reints wordt opgevolgd door zijn zoon Berend, die zich Berend
Jansen (zoon van Jan) noemt. Een dochter trouwde in 1815 gehuwd met Jan Tuitert,
en in 1818 is voor deze Jan Tuitert een nieuwe boerderij op de huidige plek
gebouwd, 150 meter westwaarts. In 1835 vinden we als bouwman Albert ten Have,
gehuwd met Wilhelmina Tuitert, die in 1860 is overleden. Ten Have huwde met
H. Nijkamp en overleed in 1882. Zijn vrouw en kind vertrokken naar Laren en op
1 februari 1883 werd Johannnes Haarman pachter. Hij werd opgevolgd door zoon
Jan, maar deze bleef kinderloos en op de boerderij kwam zijn neef Hein Groot
Koerkamp als pachter. Hein Groot Koerkamp gaf op zijn beurt het bedrijf door
aan zijn zoon. In 1945 werd de boerderij door een V-I getroffen en na de oorlog
werd hij weer opgebouwd.
Naschrift redactie
In de aantekeningen van Henk Jansen op de Haar vinden we in het lijstje met te
beschrijven wetenswaardigheden uit de wandeling onder meer nog het waterwingebied en het exercitieveld dat in de buurt van ’t Joppe lag met de weg erheen
(de Marsweg). De auteur is er niet meer aan toegekomen.
WITTE WIEVEN BAOVEN DE KAPPERDIEK
(’n Onröstigen maor vermakeleke naozommeraovend)
Wim Rood
Um nao ’t grösmaejen nog ’n stief kwartierken van ’t late meddagzunneke te
kunn’n geniet’n, he ‘k mien met ’n ieskold glaesken Berkelbitter op de tuinbanke
in de zitkoele -enösteld. Zo stillekes weg zoez ie dan wel ’s wat vedan en kump
der van alles en nog wat in oe baovenkamer veurbiej. Zo bleef veurege waeke
’t woord ’koele’ mien prakkezaoties daoneg bezeg hollen.
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Koele
Toen ’k weer enegermaote biej mien positieven was trug-ekeerd, he ’k mien in
alle gemoedsrust af-evraogd hoe ‘k toch in vredesname an ’t woord ’koele’ kwam.
Gelukkeg leet ut antwoord neet al te lange op zich wachten en veel ’t kwartjen
op de goeie plaatse.
Op 5 mei he’w namelek an de Bevrijdings fietsocht met-daon en bunt ’s naomeddags in ’n stormachtegen hagel- en donderbuje driefnat -eraegend. Wiej hebt de
plaatsen bezocht woor in den oorlog mensen zich in ondergrondse koelen mossen
verschulen veur de bezetter. Wat ’n onveurstelbaren angst en ellende hebt die
mensen toen motten deurstaon, woorbiej ’t mangs ok nog ve-keerd afleep.
Zodoonde hef ’t woord koele in mien belaeving ’n akelege en beklemmende
betekenis met-ekregen en bun ’k dooraover an ’t prakkezeern -eraakt.
Heel wat anders is ’t a-j ’t aover ’n ‘zitkoele’ hebt.Wiej hadd’n vrogger zo’n ’zitgat’
neet, laot staon da’w der ooit van -eheurd hadd’n. Toentertied zaten de leu zommers nao ’t wark veur of opzied van ’t huus of in ’n beschut heuksken in ’t höfken.
Woo-j in ’t verle-jen wel vake met te doon hadd’n, dat waar’n de deepe koelen
van karrespoor’n in de zandwaegen. ’s Winters meestieds vol water of wind-ies.
Zonder natte veute te krieg’n mos ie met grote behendigheid probeer’n der deurhen te bater’n.
Witte Wieven
Noe schut mien ok opens ’t woord Witte Wievenkoele te binnen. Veural in onze
Achterhook de-jen allerhande verhalen de ronde aover de Witte Wieven. ’t Woor’n
spookachtege vrouwleke verschieningen, die meestieds ’s nachts met volle maone
biej koelen en bulten in de rondte dansten. Ok kwammen ze veur op heidevelden
en moerassen, woor dwaallichten late reizegers naor ’n gevaorlek pad lokt’n en
ze met peerd en al in ’t laegveen verdwenen.
Ze zekt dat ut bepaold geen plaoggeesten bunt, maor a-j ze te nao komt, bu-j oe
laeven neet zeker. Geleerden heb ’t al ‘s uut-efiegelierd, dat de name af-eleid is van
’t olde Germaanse woord ‘wis’, wat zovölle betekent as ‘weten’ of ‘wies’. ’t Waar’n
dus wellicht wieze en wetende vrouwleu.
Ok wedd’n ze in verband -ebracht met grafheuvels uut de Bronstied. In Zwiep ’n buurtschap onder Lochem is ’n uutspanning woo-j tussen de Witte Wieven kunt
aeten en drinken. Ie kunt ze daor in alle maoten en standen bewonder’n.
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Witte wieven

Witte Wieven Koele
Vlak in die buurte is ok ’n bekende Witte Wieven Koele woor in ’t verre verle-jen,
vanwaege ’n weddenschap um ’n knappe jonge deern, ’n boerenknecht ‘n haorspit
in die koele mos smieten. Tussen häökskes, veur degene dee neet weet wat ’n haorspit is: da’s ’n klein iezeren aanbeeld op ’n pinne, woorop met ’n hamer de zeise
wed an-escharpt. Onder ’t zingen van: “Witte Wieven Wit, hier breng ik oe ’n spit”,
smeet-e ’t spit in de koele.
Metene mos-e ’t op ’n loop’n zetten, want met völle gekrijs zatten de wieven um
met ’t spit achter de bokse. Nog net op tied kon-e de daeledeure achter zich
dichte trekk’n, zodat ’t spit um neet trof, maar met ’n doffe dreun in de meddeler
van de deure bleef staek’n. Mangs ku’j bie olde boerderiejen zo’n inslagteken nog
zeen.
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Haorspit met hamer, zicht en pikhaok
Foto: Wikipedia

Het haren van un zicht
Foto: Wikipedia
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De middeler of stiepel
De middeler, of zoas ze in Twente zek’t de stiepel, is de opstaonde rechthoekege
eiken stutpaol van de drie of vierdeurege niendeure. Van baoven stek-e in ’n gat
van de gebintbalke en onderan in ’n verdeept gedeelte van de uutnembare sul
(grondbalk). Biej olde boer’n hofsteden ku-j mangs op de middeler nog ’n uutgebeiteld stiepelteken antreffen. Biejveurbeeld ’t maolkruus of st. Andreaskruus of
de zandloper.
’t Maolkruus beschermt de bewoners tegen kwaodwillende geesten (zoas witte
wieven!) en behoedt ze veur brand en roew weer. De zandloper is ’t teken van de
tied en bepaolt de mens biej ’t eeuweg komm’n en gaon van alle laeven op onze
planeet.

Stiepelteken: ’t maolkruus in de
boerderieje De Lebbenbrugge
Foto: Arjan Meijerink

Stiepelteken: zandloper

Wat leu die ’t weten kunt, holl’n ’t d’r op dat disse figuren afkomsteg bunt van
’t oerolde Germaanse runenschrift. De bekende Eibargse dichter-schriever
Hendrik Odink maakt in zeen boek ‘Uut Kroniek en Volksmond van de Gelderse
Achterhoek’ melding van ’n old gebruuk: betaalde de boer de timmerman neet op
tied, dan haalde de hölter (de timmerman) de middeler en sul weg. De daeledeure
stond dan wagenwied lös en was vrie toegankelek veur ongenode gasten.
Meestieds wed de schuld dan dalek voldaon. ’t Was uut den boze um op de sul te
gaon staon of te loop’n. De leu dachten toendertied, dat onder de sul de zielen
van de veurgeslachten hun verbliefplaatse hadd’n. Is ’t aover de drempel dragen
van de bruud nog ’n aoverbliefsel van ‘t olde volksgeleuf? Ie zol’n ’t haoste denken.
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De hier en door nog anwezege topgevel- en stiepeltekens leveren ’t bewies dat in
onze streken ’t olde volksgeleuf nog altied tastbaar anwezeg is.
Biej ons in Aefde
Ok biej ons in Aefde hebt de witte wieven zich laoten gelden. Op ’t arf van de
olde boerderieje Spring-op dansten ze in de Karsnacht op ’n olde grafheuvel.
Onder de Flierse was vrogger in ’t duuster ’n dwaalllicht te zeen dat met rare
sprongen op en neer bewaog. Toen-e op ’n vast punt bleef staon schaot iemand
met ’n buks op ’t licht. Door kwam ’n Wit Wief teveurschien, die de schutter de
stoepen op ’t lief hef -ejaagd. Der wed zelfs -efluusterd dat ze op bessemstellen
deur de lucht konden vlegen. Al met al, olde vertelsels die biej olde wat biegeleuvege leu nogal angstege geveulens oprepen. As ze d’r aover an de praot waar’n,
dan zae-jen ze steevaste: ”Doo d’r noe maor hendeg met hen, ie kunt nooit weten
waor ’t goed veur is”. Uut ’t verloop van dit verhaal zal blieken, dat der toen ok
leu rondlepen, die d’r um de dooie dood neet bange veur waar’n.
Vleger
De eerpelvakantie was in mien jongensjoor’n de beste tied um ’n vleger op te
laoten. De gewassen waar’n van ’t land, dus ruumte genog.
Vandage an de dag koop ie die dinge kant kloor in de winkel.Wiej maakten ze zelf:
rechte, dunne latjes van de timmerman, vlegerpapier uut de winkel van D. in de
Eendrachtstraote, vlegertouw uut ’n winkel op de Greunmarkt in Zutphen en stiefsel um ’t papier an mekare te plakken. Zo waaj ’n hele dag gangs. ’t Stak um ok
nog nauw, want as-e neet zuver in balans was, dan kwam-e scheef in de lucht te
hang’n. Een van onze favoriete modellen was ’t luchtschip, of wel de zeppelin.
’n Stat heurd’n der neet an en met völle wind mossen wiej um vake met z’n tweeën
vaste holl’n.
Zeppelin met zaklanteerntjen
Op ’n mooie, warme naozommerdag leten wiej um op. ’n Straffe wind uut ’t zuudoosten zorgd’n der veur dat de vleger recht baoven de Kapperdiek kwam te staon.
Zo ongeveer tussen café Rood en de boerderieje van de familie Esselink.Wiej der
van ons op ’t idee kwam bun ‘k vergaeten. ’t Plan was um diezelfden aovend de
zeppelin nog ’s op te laoten, maor dan met ’n brandend zaklanteerntjen d’r onder
an.Toen -e mooi hoge stond he’w um an ‘n hekkenspaol vast-ebond’n en bunt vlegensvlug deur de binnenweg (noe Damlaan) naor de Kapperdiek -egeizeld. Toe ‘w
middenop straote naor baoven keken (auto’s zag ie toen nog haoste neet) scheen
’n klein helder lichtjen naor bene-jen. Stäöreg bewaog zich ’t schiensel van links
naor rechts. ’t Was al zo duuster -ewod’n, dat de vleger zelf neet te zeen was.
Allene heurd’n ie af en toe ‘n zacht, geheimzinneg geflokker van ’t papier. ’t Duurden
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neet lange of ’n stuk of wat niejsgierege buur’n kwammen um ons hen staon en
begonnen te klasjeneren wat dat toch wel kon waen. Tut dat d’r ’n olde buurman
biej kwam staon.
Hei zae: “jonges ik kan oe wel haoste op ’n breefken geven dat ut ’n dwaallicht is.
Pas maor op, de Witte Wieven komt hier vanaovend de buurte onveileg maken.
Dit lech is ’n slecht veurteken en brech ons zeekte en ’n bult naregheid. Luuster
maor ’s good, ie kunt ze zo af en toe met mekare heur’n smoezen. Haal de plietsie
d’r maor biej”. Een van de mansleu sprong op de fietse um ome agent te halen.
Ene schreeuwden um nog nao dat -e zeen jachtgeweer met mos breng’n um die
kwaoje geesten uut de lucht te scheten.
Piepzak
Wiej keken mekare ’s an, haddd’n tot noe toe in alle talen -ezwegen en begonnen
toch daoneg in de piepzak te zitten, want de plietsie d’r biej, dat kon wel ’s betekenen ’n enkele reis naor de Nederlandsche Mettay en daor zatten wiej neet op
te wachten. Met ’n smoesjen sliepstarten wiej in ’t duuster d’r tussen uut en haalden as de weerlicht de zeppelin uut de lucht en verstopten um onder ’n heujbarg
van boerderieje Slagboom.
Met ’n umweg lepen wiej gauw op huus an en kraopen tut verbazing van onze olders, gelieke onder de daekens. Heel ongebrukelek, want meestieds mossen ze
ons d’r in jagen.

De ’zeppelin’

Tekening: Wim Rood
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Witte Wievenraodsel
De volgende dag vroegen wiej zo langs onze neuze weg hoe ’t die aovend d’r veur
was af-eloop’n.
Met zeen allen hadd’n ze d’r met de pette neet biej -ekund. Opens was ’t dwaallicht
weg-etrokken. Baovendien was de man dee de plietsie was gaon halen, van ’n kolde
karmse thuus-ekomm’n. Ome agent had namelek al half in bedde -elaegen en wol
onder geen beding veur die flauwekul de bokse weer anscheten. Met völle plezeer
he ‘w d’r later nog an trug-edacht en in de buurte ’t Witte Wievenraodsel maor ’n
raodsel -elaoten.
Thuus he’w in geur’n en kleur’n ’t verhaal verteld en doormee was ’t vriewilleg
naor bedde gaon op-elöst.
’t Vlegerverhaal is echt gebeurd, maor of de Witte Wieven echt bestaon? ’k zol ’t
oe neet kunnen zegg’n.

Bron onder meer: De Achterhoek, W.H. Heitling.
Foto’s: wikipedia
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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
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Landgoed het Haveke B&B, Zutphenseweg 113
Majoor Makelaars & Taxateurs, Rustoordlaan 50
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Gudrun Raiss, Jodendijk 45
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Epse:
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Gorssel:
Bakkerij G. van Helvoort, Hoofdstraat 59
Boertie Optiek, Hoofdstraat 32
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Herman Bakker Uitvaartverzorging Gorssel, Grooterkamp 48
Hotel Restaurant De Roskam, Hoofdstraat 26
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27
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Natuurdrogist Gorssel, Hoofdstraat 36A
Restaurant Elf Uur B.V., Deventerweg 27
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Slagerij Jan Rodenburg, Hoofdstraat 38
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen,Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
Wijnkoperij Klosters, Deventerweg 14
IJsseldal Wonen, Hoofdstraat 45B
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Het Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64
De Zevensprong, Dortherdijk 6
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
N.M.J. Schrijver Rietdekkersbedrijf, Joppelaan 102
Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34
Lochem:
Drukkerij Lammerdink, Burg. Leenstraat 54
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43
Zutphen:
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Kamphuis Schilderwerken BV, Jutlandstraat 1
Rabobank Graafschap-Noord, Hagepoortplein 5
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink,Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije toegang tot de
vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk kwartaal Ons Markenboek gratis
toegezonden.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging
nr. NL12RABO 0301 4056 11 bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek t.n.v.: Historische
Vereniging De Elf Marken.
Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.
Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.
Het verenigingsgebouw het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op dinsdagmiddag geopend van 14.00 - 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. De
tweede dinsdag van de maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie. In het
Tramstation beschikken wij over kopieën op microfiche van het bevolkingsregister tot 1940.
Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen, tel. 0575 - 512157,
www.regionaalarchiefzutphen.nl.
U kunt hier terecht van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.
Het Gelders Archief
Openingstijden dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag
van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.
Gelders Archief, Westervoortsedijk 67D, 6827 AT Arnhem, tel. 026 - 3521600,
www.geldersarchief.nl
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Het tramstation vanaf 1926

