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De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel.

Deze vereniging werd opgericht op 27 september 1983, en heeft ten doel
"de beoefening van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder
die van de gemeente Gorssel, waaronder mede wordt begrepen het
grondgebied van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke gemeente
Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijk kring van de be-
langstelling voor de geschiedenis van de gemeente Gorssel in al haar as-
pecten".

Het bestuur wordt gevormd door de leden:
Voorzitter H.J. Jansen, Bargeweg 16,

7211 De Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris W.v.d.Kamp, Lochemseweg38,
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Van de bestuurstafel:

Na de zomervakantie hebben wij op 13 oktober de draad weer
opgepakt en kwamen we bijeen in onze ruimte in de school aan de
Hulstweg te Harfsen.
In~iddels is een aantal leden - onder leiding van de heer Boerstoel -
bezig om voor ons een echte bestuurstafel te maken zodat we bin-
nenkort tijdens onze verhitte gesprekken echt met de vuist op
tafel kunnen slaan.
De eerste tijd zal de totstandkoming van de Kadastrale Atlas wel
onderwerp van gesprek blijven. Vele stenen moeten worden
gelegd, doch we hopen van harte dat een en ander in 1993 gereali-
seerd kan worden.
Onze serie lezingen is intussen van start gegaan in Harfsen.
De heer Beumer hield een boeiende voordracht met dia's over
"Vorstendom Gelre". Omstreeks 90 leden hebben deze avond bij-
gewoond.
Op 26 november hield de heer Beumer in Almen de aangekondigde
lezing over "Gilden in Gelre" . Hoewel betrekkelijk weinig leden
aanwezig waren, heeft de inleider een mooie en "leerzame" avond
verzorgd, zoals de secretaris al voorspelde.

Op 14 januari 1993 zal in zaal De Pessink te Epse voor ons
optreden de heer G.J. van Zanten uit Deventer. Als kern
van zijn lezing kan de IJssel worden genoemd. Aanvang
20.00 uur.

Op 25 maart 1993 zullen de heren Jansen en Verstege een
avond in het Jolink te Eefde verzorgen waarbij het gebied
tussen Zutphen en Gorssel-dorp centraal zal staan.
Aanvang 20.00 uur.

Met de organisatie van St. J aopik bestaan inmiddels goede con-
tacten en wij zullen u zeker nog een keer attenderen op de volgen-
de gebeurtenis in juli 1993.

Uw eventuele wensen inzake excursies kunnen nog steeds bij het
bestuur worden ingediend.
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Gevonden voorwerpen

Op de in juli gehouden St. Jaopiksfeesten is een rode paraplu
achtergebleven welke tot op heden nog niet is afgehaald.
Inlichtingen bij J.H. Goorman, Joppelaan 81 te Joppe (tel. 05759-
4308).

Toelichting op de lezing van 25 maart 1993 in het Jolink te Eefde.
Iedere maandag is de werkgroep "Archief' actief bezig in het
archief van de gemeente Gorssel en velen hebben zich afgevraagd
wat die nijvere bijen steeds maar te zoeken hebben in die oude
boeken en papieren.
Het antwoord is dan meestal ontwijkend, omdat het niet altijd
mogelijk is uit te leggen waar iedereen mee bezig is. Ook momen-
teel is de groep bezig met verschillende onderwerpen, waarvan we
er één willen uitlichten voor onze lezers.
In de loop van 1992 is de heer Verstege uit Harfsen begonnen met
het in kaart brengen van de Koninklijke weg, zoals die in 1832
gelopen heeft tussen Zutphen en Deventer, thans bekend als de
N 48. Hij maakt hier een prachtige kaart van en zal deze bij een
eerstvolgende gelegenheid tentoonstellen. In overleg met hem heb-
ben we besloten op 25 maart 1993 in Eefde het eerste deel van
deze weg te behandelen dat loopt van de Zutphense grens tot aan
de Scheuterdijk. Tijdens de jaarvergadering in juni 1992 hebben
we het gedeelte in het dorp Gorssel besproken en nu volgt dan een
ander deel van deze weg. Hierbij hebben we de gegevens nodig van
de marken Angeren en Eefde. De marke het Rijsselt blijft buiten
beschouwing omdat we die nog eens afzonderlijk willen bespreken
met de behandeling van de postweg die langs de IJssel liep van
Zutphen naar Deventer.
Welke huizen en boerderijen stonden er omstreeks 1830 in Eefde?
Wie woonden daar en welke huizen zijn er nog en welke zijn ver-
dwenen? Kortom op al deze vragen willen we trachten een ant-
woord te geven en we zullen dit doen met een praatje en een plaat-
je. Door het onderzoek is het onderwerp zo uitgediept dat de stof
voldoende is om twee avonden te vullen. We hebben daarom beslo-
ten op 25 maart a.s. alle huizen en boerderijen van Angeren te
behandelen en in september of oktober alle boerderijen van de
marke Eefde. Het is dus één onderwerp, verdeeld over twee avon-
den.
Wij zullen u gaarne welkom heten op donderdag 25 maart 1993
om 20 uur in het -Iolink.
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Betaling contributie 1993

Met dit nummer van Ons Markenboek ontvangt u een acceptgiro-
kaart ter betaling van de contributie voor het jaar 1993.
Wij verzoeken u vriendelijk uw contributie vóór 1 maart 1993 via
deze kaart te voldoen.
Mocht uw naam of adres onjuist vermeld zijn, wilt u dit dan aan
ons doorgeven?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Rectificatie

Er gaat wel eens iets mis. In het vorig nummer hadden wij als
redactie commentaar op de dertig jaar die er lag tussen begin en
eind van de aankoo van "Het Laer" door het Nieuwe Gasthuis
(blz. 15). Belt ons de schrijver van het artikel, de heer van der
Kluit, open zegt dat hij een tikfout in het artikel had geprodu-
ceerd. Het jaartal 1588 op de 15e regel van onder op bladzijde 14
moest 1558 zijn.
Dus er moet weer dertig jaar van ons commentaar af. Men werkte
toch sneller dan ons was voorgespiegeld. In die "goeie" oude tijd.

Het Elfuur

Van de heer Roording uit Doetinchem ontvingen wij een reactie op
het artikel in het vorige nummer van ons blad over het Elfuur. Hij
schrijft o.a.:
"Stelt u zich eens op voor het huis "Het Elfuur" , met de rug er
naar toe. Als u dan recht voor u uitkijkt, ziet u dicht naast elkaar
twee wegen die maar langzaam van elkaar wijken, de Elfuursweg
en de Molenweg. Ze lijken op de kleine en grote wijzer van een
klok, die samen aangeven dat het elf uur is."
Inderdaad is het mogelijk dat zo'n dikke honderd jaar geleden de
wegen er toen ook al precies zo bij lagen als nu en dat dit een
reden voor naamgeving geweest kan zijn.
Voor de leden van de redactie is deze zienswijze nieuw. Indien
anderen hiermede ook bekend zijn, vernemen wij dat graag.
Wij danken de heer Roording voor zijn reactie en hopen dat er nog
meerdere volgen.

5



6

De kadastrale atlas van de gemeente Gorssel

Eindelijk optimistische geluiden over de uitgave van de kadastrale
atlas van de gemeente Gorssel.
Bij de oprichting van onze vereniging in september 1983 zijn
verschillende werkgroepen gevormd, waarvan de werkgroep
archiefonderzoek zo spoedig mogelijk aan de slag is gegaan en nog
altijd ijverig bezig is. Nauwelijks was deze groep gestart of er
kwam een verzoek van onze archivaris, de heer J. Eefting, of de
groep bereid was medewerking te willen verlenen aan de
werkzaamheden die verbonden waren aan een uitgave van de
kadastrale atlas van de gemeente Gorssel uit het jaar 1832. Het
verzoek werd gedaan door de Stichting Werkgroep Kadastrale
Atlas Gelderland te Arnhem, die tevens zorgdroeg voor het
beschikbaar stellen van de kadastrale gegevens uit 1832.
Het was een heel karwei dat, dank zij de ijver van de leden van
onze werkgroep, werd geklaard.
Tot grote vreugde van ons bestuur is nu eindelijk na 9 jaren de tijd
aangebroken dat de verrichte arbeid in boekvorm zal kunnen
verschijnen.
De Provinciale Stichting beschikt echter niet over een eigen bud-
get om daaruit de uitgave van de atlas te kunnen financieren. Zij
heeft dan ook een verzoek gericht aan het gemeentebestuur van
Gorssel te willen bijdragen in de kosten van deze uitgave. Bij een
oplage van 150 stuks worden die geraamd op f. 20.150,40 en bij
een oplage van 300 stuks op f. 24.000,-.
Behalve een bijdrage te verlenen in genoemde bedragen moet de
gemeente bijdragen in de algemene kosten van de Provinciale
Stichting te Arnhem, te weten f. 1.000,- per kadastrale gemeente.
De gemeente Gorssel bestaat uit drie kadastrale gemeenten,
namelijk Gorssel, Almen en Kring van Dorth, in totaal dus 3 x
f.1.000,- = f. 3.000,-. Bovendien wordt gevraagd of de gemeente
de kosten van het drukken van 62 kaarten formaat A 3 (42x30
cm), op zich wil nemen ten bedrage van f. 6.885,-. Dit bedrag kan
dan in mindering komen op respectievelijk f. 20.150,40 of
f. 24.000,-.
De kosten per uitgave zouden dan bedragen bij een oplage van 150
stuks f. 88,50 (f.13.265,- : 150) en bij een oplage van 300 stuks f.
57,- (f.17.115,-: 300).
Ons bestuur meent echter dat deze uitgave voor een zo breed
mogelijk publiek beschikbaar moet komen, daarom zouden we wil-
len uitgaan van 300 exemplaren.
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Het gemeentebestuur heeft van haar kant alle medewerking toe-
gezegd. De RABOBANK"LAREN-ALMEN-GORSSEL" heeft reeds
toegezegd als "HOOFDSPONSOR" te willen optreden, maar we
zoeken nog naar meer "sponsors" Of goede gevers, Of bedrijven die
zich bereid verklaren een bijdrage ineens te willen geven of bereid
zijn een aantal atlassen af te nemen.
Alleen op die manier kan de prijs omlaag.
Bovendien moet onze vereniging er voor zorgdragen dat er
minstens 100 vóór-intekenaren zijn, alvorens tot uitgave kan wor-
den overgegaan.
Wij zijn er van overtuigd dat vele leden van onze vereniging zich
zullen aanmelden als vóór-intekenaar. Ons bestuur streeft er naar
de prijs zo laag mogelijk te houden. Voorlopig hebben wij de prijs
bij vóór-intekening gesteld op f. 45,00 per atlas; daarbij hebben wij
dan reeds rekening gehouden met de bijdragen van de gemeente
en de hoofdsponsor.
Wel moet men er rekening mee houden dat de vóór-intekenprijs na
een bepaalde datum niet meer gehandhaafd kan worden en
gesteld zal worden op een hoger bedrag.
De atlas zal worden uitgegeven in het tweede halfjaar 1993 en valt
samen met het 10-jarig bestaan van onze vereniging. Het zou een
prachtige verrassing zijn voor onze werkgroep "Archief' als bij ons
tweede lustrum deze uitgave het licht zal zien. Het is begrijpelijk
dat zo'n uitgave tijd en geld kost.
Zoals uit het voorgaande blijkt is de tijd al door onze leden
beschikbaar gesteld en we hebben er alle vertouwen in dat ook het
geld in dit geval geen spelbreker kan zijn.
Over de inhoud van deze atlas, die een schat van gegevens zal
bevatten over onze gemeente, zullen wij u afzonderlijk inlichten.
Behalve de 62 kadasterkaarten ontvangt u een uitgebreide toe-
lichting op deze kaarten en een beschrijving van de geschiedenis
van de gemeente Gorssel. Dit alles tezamen in een mooie map.

N.B.
Voor uitgebreide informatie over de atlas verwijzen wij u graag
naar bijgesloten folder van de Stichting Werkgroep Kadastrale
Atlas Gelderland.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 27 februari 1993
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met af-
beelding).
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J.H. Goorman

De vrouwe wil nog nao de karke.
Oldejaorsaovend is 't gebruuk
urn samen met de vrouwen kinder
ut jaor daor af te sluuten.
Vrogger stonden ze d'r neet zo bie stille
een j aor was ummers j ao zo lange
mar noe dat uren, dagen, maonden, jaoren
dat maakt urn wel is bange.

MIEMERINGEN VAN EEN OLDE BOER
OP OLDEJAORSAOVEND

Behaagluk snuffe de geure op van öliekrabben
dee ziene dochter net metbrag uut het darp.
Met weernood deg ti nog an vrogger
hoo too ziene vrouwe 's middags
in 't bakhuus van de olde schuure
het leste deeg as 't bakken klaor was
in de panne krabben veur den poffert,
dee dan gaar stoomen boven 't vuur.

Ut jaor dat is weer good ê wes
de rêegen dee kwam net op tied.
St Jaopik och stelt niks meer veur
de oogst geet 't hele jaor noe deur.
Vrogger mos ie dagen heujen
en met de hande grus nog streijen
noe jaag ze 't met een hakselaar
den zelfden dag nog bie mekaar.

Hee kan d'r nog mar neet an wennen
dat al dat olde is vergaon.
Waor too dee olde schuure ston
heb ze noe den grootten veestal staon.
As hee noe daags nog is met de bessem
ut voer wat an wil vêgen
zut hee dee beeste zonder heurne
dat steet urn gruweluk tegen.

Rogge zeej ok haos neet meer
nog veult hee de angels in zien hemp
en in zien wollen sûkken
wat kon dat gruwel uk jûkken.
Hee heurt de vrouwe druk met etten
en strekt zien stramme bene
zo doest hé êven weg en dreumt
tut dat zien name werd êneumd.

En dan dee flappen in de oarne.
Wee dat noe toch hefuut e dag.
Bedenkeluk schud hee 't olde heuf.
Hee kennen vrogger zo zien beeste
was gek ok met de peerde
daor konne jao met praoten.
Too 't leste peerd is weg e gaon
is dat urn wel an 't harte e gaon.

Hee mot an taofel urn te etten
ut etten smaakt urn neet
zien vrouwe zeg wat heij te martelen
ie bunt nog good gezond
stao op en gao oew toch is scheer'n
de klokke dee dreijt deur
zo straks binne wie weer de laatsten
en bunt d'r weer gin plaatsen.

De jongeleu zit op de plaatse
en hee mot zeggen zêe doot good.
Mos ê vrogger vrog uut bedde
de melk mos ummers an de weg
noe blif ê nog een uurken liggen
wat mot ê d'r zo vrog toch daon.
Hee hef ut kold en is wat viesterug
en weet nog neet of ê wel zal gaon.

In de karke is û d'r neet bie.
Hee zit mar wat te sehoeven.
De dominee dee leest de namen
van jong en old dee veurig jaor
veur de leste keer hier waren.
De plaatsen bunt al weer bezet
daor hef e nooit bie stille staon
hef dat noe altied zo ê gaon.
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Hee krig ut warm, ut duurt urn lange
hef van de prêeke niks e heurd.
Ut leste vers wordt an ê gev'n
de orgenis zet zachte in.
Het karkvolk kump noe in de bene
en plotseling klinkt deur d'olde karke
ut uren, dagen, maanden, jaren
zij vliegen als een schaduw henen.

Op weg nao huus is e wat stille
nog nooit was 't urn zo op e vallen
dat olde jaor zo vûlle plaatsen
bie 't afscheid achter leet.
Vrogger was ut haosten, jagen
en waren ziene gedachten vake
neet bie de preke mar bie war k
ie waren ummers jonk en stark.

Bie huus ston hee nog êven in de deure
met de klinke in de hand.
Hee overzag hoo mooi zien lêven
ondanks de zorgen was e'wes.
De vrouwe reep waor bliefie toch
Ie staot daor kold te word'n.
Hee nam zich veur van noe af an
make wie d'r samen nog iets van.

Een good begin vûl heil en zegen
zee wensten ut mekare.
Een peusken zatt'n ze in gedachten
wat zol eur staon te wachten
in desse wereld vol van nied
van oorlog en van leed
zie zei'en tut mekare
't is good daw dat neet weet.
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VERSLAG SYMPOSIUM STARING INSTITUUT

H. Schoenmaker

1. Staring Instituut 121;2jarig bestaan.
Ter gelegenheid van het 121/2 jarig bestaan van het Staring
Instituut werd op vrijdag 30 oktober 1992 in schouwburg Amphion
te Doetinchem, de vestigingsplaats van het Staring Instituut, een
jubileum-symposium gehouden onder het motto "Wat is het
streekeigene ons waard?"

2. Centrum voor het streekeigene.
Het Staring Instituut is het centrum voor het streekeigene van
Achterhoek en Liemers. Het "streekeigene" omvat, kort samen-
gevat: geschiedenis, taal, volksgebruiken, natuur en landschap,
alle betrekking hebbend op de streek Achterhoek en Liemers.
Streekeigene is identiteit. Het Staring Instituut is genoemd naar
de dichter A.C.W. Staring van de Wildenborch (1767-1840).

3. Mag het ietsje meer zijn?
De voorzitter van de Stichting Staring Instituut de heer E.J.C.
Kamerling, burgemeester van Vorden, vroeg in zijn openingswoord
aan de Achterhoekse en Liemerse gemeenten, de provincie
Gelderland en de rijksoverheid Mag het ietsje meer zijn? Het
Staring Instituut heeft voor haar werk meer subsidiegelden nodig.
Het steekt het Staring Instituut vooral, dat de rijksoverheid haar
werk niet erkent door het verstrekken van subsidie.

4. Lezing.
Na de opening hield Prof Dr J.C. Boogman een lezing met als titel
"Onorthodoxe beschouwingen over Gelderland: de problematiek
van het geheel en de delen".
De spreker is van oordeel dat het kernprobleem van de Gelderse
geschiedenis niet behandeld is in het boek Geschiedenis van
Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen
('s-Gravenhage, 1966) van W. Jappe Alberts noch in het vervolg-
boek Geschiedenis van Gelderland 1492 - 1795, boek II (Zutphen,
1975) van J.J. Poelhekke en anderen. Hij deed een felle uitval
naar de beide boeken.
Het kernprobleem van de Gelderse geschiedenis is volgens spreker
de zelfstandigheid van elk van de kwartieren afzonderlijk. De vier
delen, kwartieren (regio's) zijn eeuwenlang zelfstandig gebleven.
Er was niet één hoofdstad, elk kwartier had zijn eigen hoofdstad.
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Er waren wei~ig bovenkwartierlijke regelingen. Elk kwartier
streefde naar eigen belangen. De kwartieren lagen voortdurend
met elkaar overhoop. Zij waren tegen centralisme. Dit is een rode
draad in de Gelderse geschiedenis.
Gel~erland is volgens spreker een lappendeken van verschillende
regio's .met onder mee~ .etnische, landschappelijke en taalkundige
verschillen. En daarbij de tegenstelling rijke Betuwe en arme
Veluwe.
In geen provincie zijn de delen zo zelfstandig geweest als in
Gelderland. Eerst na het herstel van de Nederlandse onafhanke-
lijkh.eid. in 1813 wordt Gelderland een gewone provincie met een
provinciale statenvergadering.
Echter bleef de regionale gemeenschapszin prevaleren zoals dit
eeu~enlang. het geval is geweest. De tegenstellingen, de verschil-
len m de drie vroegere kwartieren bleven bestaan. Elk deel heeft
zijn eigen identiteit. Het geheel is de som van de delen zonder dat
sprake is van een provinciale identiteit.
~rof Boogman sprak de hoop uit dat de provincie bij de subsidië-
rmg van het cultuurbeleid meer rekening zal houden met het in
Gelderland zo belangrijke regionale aspect.

5. Iets uit het verdere programma.
I?~burgemeester van Bergh deelde mee dat in zijn gemeente jaar-
lijks een volkstoneeluitvoering met 100 (!) spelers zal worden
gegeven van een heksenproces. In de gemeente Bergh is
waarschijnlijk het laatste heksenproces gevoerd.
Misschien iets ter navolging voor Almen, waar het eerste heksen-
proces plaats vond?
De Gelderse ged.eputeerde voor cultuur mevrouw M.J. Louppen-
Laurant vond m het kader van het subsidiebeleid dat in
Achterhoek en Liemers met zijn prachtige natuur en landschap
meer gedacht moet worden aan de situatie van de inwoners van de
steden Arnhem en Nijmegen en de Betuwe, indachtig het gezegde:
men kan niet alles hebben!

Aan het slot van de bijeenkomst werd op een leuke manier het
kaart- en kwartetspel "Achterhoek en Liemers spelenderwijs in
bee.l~" ~en doop gehouden, welk spel een beeld geeft van de
activiteiten van het Sta ring Instituut en van Achterhoek en
Liemers.
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VERMELDENSWAARDIGE BRANDEN IN ONZE
GEMEENTE (1)

H. Meedendorp

Brand in Mokum, brand in Mokum,
Zie daarginder, zie daarginder,
Brand brand, brand brand,
En daar is geen water.

Aan dit kinderliedje, dat vooral als canon werd (wordt?) gezongen,
moest ik denken toen ik een lijst met vermeldenswaardige bran-
den onder ogen kreeg waaruit bleek dat bij branden in de vorige
eeuwen in onze gemeente soms geen, dan wel onvoldoende water
aanwezig was voor bluswerk.
pat er in Mokum (Amsterdam) geen water zou zijn, zoals het lied-
Je v.ermeldt, is haast niet voorstelbaar. Maar tijdig water ter plek-
ke IS wat anders. Zoals dit jaar zelfs nog is voorgekomen in een
naburige gemeente, waar brand was en de droogte voor water-
loze" sloten had gezorgd. Vaak neemt de brandweer nu echter zelf
water mee en zover was men in de vorige eeuw nog niet.
Ook op het platteland en dus ook in onze gemeente was het in de
vorige eeuwen in het begin van deze eeuw nog niet goed met
brandweer en bluswater geregeld. Om maar niet te spreken van
de eeuwen daarvoor.

Dit jaar vierde de vrijwillige brandweer Gorssel-Almen het feit dat
vijftig jaar geleden de huidige brandweerorganisatie ontstond.
Voordien was de organisatie anders. In 1814 werd al wel een
brandspuit aangeschaft voor Gorssel, terwijl Harfsen en Almen
respectievelijk in 1817 en 1826 volgden.

Dit, en nog veel meer over de brandweer, brandspuiten en bran-
den is te lezen in een jubileumboekje van de vrijwillige brandweer
dat dit voorjaar werd uitgegeven. In het kort worden daarin ook
twee en twintig vermeldenswaardige branden uit het verleden
onder de aandacht van de lezers gebracht. Volgens het voorwoord
en de inleiding in het boekje is hiervoor veel zoekwerk verricht
door leden van onze vereniging en in het bijzonder door de heren
Van Wijk en Jansen. In het kort. Want het boekje liet een uitge-
breide weergave niet toe.
~et zou echter jammer van al het zoekwerk zijn dat veel van de
mteressante gegevens over het reilen en zeilen in vroegere jaren in
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onze gemeente, die bij het onderzoek naar voren kwamen, in het
vergeetboek zouden raken. Want de gegevens over de branden en
de zaken die er omheen worden vermeld in de brieven die door de
burgemeester (schout) aan de Hoofdschout te Lochem en de
Gouverneur van de Provincie (later Commissaris des Konings)
werden verzonden geven soms een boeiend beeld over de woon- en
leefwijze in die jaren.

Daarom in Ons Markenboek vermelding van een aantal van de
tweeëntwintig opmerkelijke branden, die onze gedachten nog eens
terugbrengen naar de tijd toen verharde wegen schaars waren en
de dorpen nog bestonden uit vlekken in het landschap. Voorzien
van commentaar van de onderzoekers en hier en daar van enkele
opmerkingen die, al lezende, bij mij opkwamen.

1. In 1764 was er brand in het "custoshuis" , de woning van de
koster in Gorssel. Deze koster was tevens onderwijzer en zijn
woning diende ook als school.
De woning brandde geheel af (er was geen brandweer en geen
water). Herbouw vond plaats.

Hoe het onderwijs toentertijd gegeven werd ziet men nog wel
eens op oude prenten uitgebeeld. De nieuwe woning diende
ook tot school. In 1784 kwam er "een nieuwe bedstee in de
schoole" terwijl in 1806 werd voorgeschreven dat "gedurende
schooltijd geenerlei huiselijke bezigheid mogen worden ver-
richt, noch op de kagchel of het vuur spijzen of water worden
gekoockt".

Het "custoshuis" bleef tot 1827 in onderhoud bij marke en
kerk. Toen werd de schoolruimte vervangen door een nieuw
schoolgebouw.

Hoewel de brand in een vergadering van 8 september 1764 bij
de marken van Gorssel en Eschede de vraag opriep of er moest
worden overgegaan tot aanschaf van een brandspuit, wordt er
pas een halve eeuw later (1814) genotuleerd dat de spuit zal
worden aangeschaft en dat als bewaarplaats een huisje aan de
kerk zal worden gebouwd "ten koste van de kerkencassa".

2. Brand op 25 mei 1822 in de Schoolt door bliksem. Een gedeelte
uit de brief van de schout van Dorth aan de gouverneur van de
provincie en de hoofdschout van het district Lochem:
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"Ik heb de eer UwHEdg bij deze te informeren, dat op
Zaterdag den 25.-dezer des voormiddags omtrent 12 ure de
bliksem door den schoorsteen in het Huis bewoond door den
Dagloner Jan Smale is geslagen - staande op de Katerstede
Wevers in de Schoolt, onder de Kring van Dorth, aan den
Landbouwer Teunis Scholthof, aldaar woonachtig, toebehoo-
rende, en binnen de tijd van één uur afgebrand.
Door de snelheid van deze brand zijn alle aangewende pogin-
gen ter blussching en redding van Meubelen etc. vruchteloos
geweest. Hebbende men slechts een paar Bedden, twee Stoelen
en een weinig Lijfstoebehoor, aan de vlammen kunnen ontruk-
ken. Het Vee, bestaande in twee Koeijen en een Kalf zich in de
Weide bevonden hebbende, is dus gelukkiglijk behouden
gebleven.
Dit Huisgezin is hier door in armoede gedompeld. Men heeft
ten deze provisionele maatregelen genomen ter verzorging van
hetzelve."

Tot zover deze brief. Wat waren nu de provisionele maatregelen
die werden getroffen voor dit gezin? Gelukkig vonden we ook de
rest van de correspondentie. Eerst een verklaring van de leden
van de Raad van Dorth:
"Wij leden van de Gemeente Raad van Dorth verklaren bij dezen
dat op den 25 Mei 1822 's middags om 12 uur door het zwaar
onweder het Huijs op Wevers in de Schoolte onder de Kring van
Dorth geheel tot asch toe is verbrand waar door de bewoner van
dat Huijs Jan Smale met zijn vrouwen kinderen door die omstan-
digheden in een treurige toestand gedompeld vinden en heeft
gemelde J. Smale voor ons Leden verklaard dat zijn gehelen inboe-
del bijna is tot asch verbrand en hij daar door wel schade had gele-
den 180 a 190 gulden.
W.g.D. Venhorstink, J. Wijertman, T. Scholthof en J. Neijendijk."

Behalve deze verklaring werd er ook een lijst van verbrande goe-
deren opgemaakt en het lijkt ons interessant deze lijst hierbij te
publiceren:

Goederen in de keuken
1. Een kast
2. dito broet kast
3. mansluij kleederen
4. Hemden 25
5. 6 lakens
6.4 kussens

f. 25.--.-
10.--.-
30.--.-
25.--.-
12.--.-
6.--.-
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7. Vrouluij kleederen
8. Enige meupels in de keuken, 5 stoelen,

2 tafels, ,6 schotels, 8 borden, eenig
kofgoet een koffijmole een koffijtrom
en een teebus

9. In de kamer een bakketrog
10. 2 spin Wielen
11. 1 haspel
12. Enige potten en pannen
13. 2 scheepel meel met de zak
13. 3 linnen zakken
14. 3 tonnen
15. 1 ton met vet
16. Koffij en tee Ketel
17. Een partey Vlas en Stee en Speyt

Op de deel
18. Een Kruijwagen
19. Een parteij Hooij en Stroe
20. Een wanne
21. 2 braken
22. 1 klimleer
23. 6 manden
24. 1 Waskuijpen
25. 2 zaat Tonnen

10.

13.
4.
4.
1.10.-
-.15.-
2.10.-
4.10.-
3.
6.
5.
8.

1.10.-
5. --.-
1. -8.-
4. --.-
1. --.-
-. 18.-
3. --.-
2.10.-

185.11.-

"Wij Leden van de Gemeente Raad van Dorth verklaren bij dezen
dat Jan Smale voor ons verklaard deze boven Gemelde Goederen
voor de brand te hebben verloren.
W.g.D. Venhorstink, J. Wijertman, T. Scholthof en J. Neijendijk."

Bij het natellen van deze rekening bleek ons dat de leden van de
Raad zich hadden vergist en het bedrag vier gulden hoger had
moeten zijn, vermoedelijk hebben zij de stuivers niet meegere-
kend. Of de 3 linnenzakken, vermeld bij 13 zijn vier gulden te hoog
genoteerd.
Op grond van deze verklaring geeft de Schout van Dorth, de heer
J.J. de VuIler, de volgende toestemming tot het houden van een
geldinzameling:
"De Schout der Gemeenten Gorssel en Dorth verleend bij deze per-
missie aan Jan Smale, Dagloner, wonende onder Dorth, om op
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....... in deze Gemeenten te collecteren, en zulks uit Consideratien
van zijnen armoedigen toestand, waarin hij en deselfs Huisgezin
door het afbranden van Zijne Woning, voorgevallen den 25 Mei
1822 en veroorzaakt door den bliksem, zich gebragt vindt, als heb-
bende bijna alle zijne Meubilaire Goederen en Lijfstoebehoor door
dit ongeval verloren. Teneinde daar door eenigzins in Staat te
geraken om zich van de Meubelen, voor een Huishouding
benoodigd, weder te voorzien.

Gorssel, Eebruafij April 1823
De Schout voornoemd W.g. J.J. de VuIler. "

Zonder toestemming van de Hoofd Schout van het District Lochem
mocht hij echter geen verklaring als bovengenoemd afgeven, dus
schrijft hij op 6 februari 1823 het volgende: (vandaar de doorha-
ling van de datum op de permissie)
"Ik heb de eer hiernevens aan UwHEdg te presenteren ter fine van
approbatie een permissiebiljet voor Jan Smale, om in de
gemeenten van Gorssel en Dorth te collecteren, oorzake van de
geledene brandschade, als zijnde deszelfs woning door den eige-
naar T. Scholthofthans opgebouwd en door hem weder betrokken,
tot welk tijdstip vermeend heb deze Collecte uittestellen doordien
hij uit het Plaatselijk Fonds te Dorth onderstand genoten heeft en
zulks naar aanleiding van UwHEdg Circulaire d.d. 25 Mei 1818.
Voor zoover mij bevindt is dezen man van een onbesproken
gedrag.
De schade welke hij door dezen brand geleden heeft, wordt begroot
op 180 à 190 guldens, uitwijzens bijgevoegde verklaring."
Op 7 februari 1823 schrijft de Hoofd Schout aan de Schout van
Dorth:
"De Hoofdschout van Lochem vind geen bedenking omtrent de
door de Heer Schout van Gorssel en Dorth aan Jan Smale toege-
stane Collecte, als alleen dat het daarbij gevoegde Document niet
is in de voorgeschreven form, en alzo naar de voorschriften in de
Provinciale Bladen voorkomende zal moeten worden gere-
dresseerd; dat voorafgegaan zijnde kan de Collecte onder verdere
observantie der in diergelijke gevallen gegeven voorschriften
plaats vinden, waar van de Hoofdschout ter zijner tijd rapport,
met opgave van den uitslag en bewijs dat de schade specifiek in
forma probanti opgenomen en gecertificeerd is, zal tegemoet zien.
W.g.De Hoofdschout voornoemd, v.d. Borch."
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Vermoedelijk is het bedrag wel bij elkaar gekomen, maar we von-
den niet de eind-afrekening, maar wel een verklaring van T.
Pessink:
"Op heden den 9 April 1823 Gecollecteerd en Bosse nagezien van
Jan Weber en Jan Smale en daar in bevonden te zijn f7.16.10 pen-
ningen en te vooren Gecollecteerd f 10.2.5 en van De Heeren van
Dorth ontfangen f 20 gulden.
W.g.T. Pessink. "

In de 19de eeuw kwam het herhaaldelijk voor dat de geleden scha-
de niet door een verzekering werd gedekt en dat door de gemeente-
lijke overheid ook geen hulp werd geboden wat de aanschaf van de
meest noodzakelijke goederen betrof.
Opvallend is dat de vergunning tot collecteren aan Smale zelf
wordt gegeven en niet aan een comité of een aantal buren die het
slachtoffer hulp zouden willen bieden. Wel blijkt bij de eindafreke-
ning dat hij hulp heeft gehad van Jan Weber.

De onderzoekers hebben met de uitvoerige weergave van deze
brand, en vooral van de gevolgen ervan, ons een aardig beeld
gegeven van het hebben en houden van een dagloner zo'n honderd
zeventig jaar geleden. En van de problemen die er zich toen bij de
brand opstapelden.
Bij volgende branden is de toelichtende stof korter, maar desal-
niettemin blijven ze vermeldenswaard (M).

3. Brand van de Korenmolen te Gorssel op 5 juli 1822.
In hetzelfde jaar als de vorige brand ging de korenmolen te
Gorssel, die juist gereedgekomen was, in vlammen op. De eige-
naren Philip Dommerholt en Jan Lucas Willemsen hadden wel
de verzekering afgesloten, doch waren niet in het bezit van
een polis. Zij kregen geen schadevergoeding.
In de brief staat vermeld: "nieuw gezette Wind Kooren Molen
op de Gorsselse Heide nabij het dorp van dien Naam". De
oorzaak was onbekend. De molenaar was 's nachts nog tot half
één bezig geweest om de stenen voor de volgende dag te prepa-
reren. Om vier uur werd hij door zijn buurman gewekt en
geinformeerd dat zijn molen in de asch lag. Hij had dat door de
"dampen" ontdekt. Geen van de ingezetenen in de omtrek
heeft de aanvang ontwaardt."

Valt het u ook op: "Molen op de Gorsselse Heide"? De heide reikte
in die tij d nog tot Gorssel. Wel een ander landschap hier dan
tegenwoordig (M).
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4. 1 april 1841 brand van de fabriek van W.A. Scholten te Eefde.
Deze verffabriek stond aan de Berkel nabij het Warnsveldse
Vonder. De brandspuit van Warnsveld was spoedig ter plaatse
onder leiding van de burgemeester van Warnsveld. Ook de
brandspuit van Zutphen kwam "toesnellen". De brand begon
om half drie 's nachts en was om half zes geblust. De werk-
plaats met voorraad gereedschappen kon behouden blijven.
Het laboratorium met droogkamer en verfstoffen gingen verlo-
ren.

Verffabrieken waren vroeger, in verband met de watervoorziening
meestal gelegen aan waterwegen. Onder andere vond het zoge-
naamde Blauwverven hier plaats. Zie hierover het vermelde bij
een artikel over de Blauwedijk, opgenomen in nummer drie van
"Ons Markenboek" van de vierde jaargang (juli 1986).
De hier in vlammen opgegane verffabriek vervaardigde ook aard-
appelmeel en sago. W.A. Scholten is de stichter van Scholtens
aardappelmeelfabrieken in het noorden van het land geweest.
Zijn eerste aardappelmeel bereidde hij in de keuken van zijn oom
Kleiboer in Tonden, gemeente Brummen. Tevens legde hij zich toe
op het fabriceren van verfstoffen. In 1838 richtte hij een fabriek op
onder Eefde aan de rechteroever van de Berkel, omstreeks 400
ellen boven het vonder. De fabriek was 24 meter lang en 8 meter
breed. Behalve verf werd er aardappelmeel en sago bereid. Het
personeel bestond uit drie personen: Scholten zelf, een neef en een
jongen. Per dag werden met een draaischijf 16 tot 18 hl. aardappe-
len verwerkt.

Na de brand besloot Scholten naar de provincie Groningen te vert-
rekken en vestigde hij zich nabij Foxhol, gemeente Hoogezand aan
het Winschoterdiep. Dit kwam vooral omdat de grondstoffen met
grote kosten uit die provincie werden betrokken. En dan kan men
beter dichter bij die bron gaan zitten. (Gegevens uit een artikel in
het Gelders Landbouwblad van 18 maart 1949) (M.)

Met deze vier branden zijn we er nog niet, maar voor dit nummer
van "Ons Markenboek" is het nu wel genoeg.
Wordt dus vervolgd.
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NOTITIES

Harm Degenhart

19. Het jaar 1993

Ook in het jaar 1993 herdenken wij weer gebeurtenissen die in het
verleden hebben plaats gevonden. In het verleden ligt immers het
heden.
In 1993 is het 180 jaar geleden dat in november 1813 onze natio-
nale onafhankelijkheid werd hersteld.
Het jaar 1813, het onafhankelijkheidsjaar, is het geboortejaar van
de gemeente Gorssel. Belangrijk voor de op 27 september 1993
tien jaar bestaande lokale historische vereniging "Oudheidkundige
Vereniging De Elf Marken" waarvan de statuten bepalen dat
onder de gemeente Gorssel "mede wordt begrepen het grondge-
bied van de gehele, huidige en vroegere, burgerlijke gemeente
Gorssel".
In 1993 zal in Venlo worden herdacht dat 450 jaar geleden, in
1543, afstand van Gelre is gedaan. Het einde van het vorstendom
Gelre.

20. Acht Kastelentocht 1913

De Acht Kastelentocht is een fietstocht langs acht kastelen in de
gemeente Vorden. Deze fietstocht werd voor het eerst gereden in
1913 - thans 80 jaar geleden - door zeven dames en heren. De tocht
was een initiatief van apotheker W.F. van Mourik in Vorden. In
zijn funktie van secretaris van de in 1904 opgerichte Vereniging
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Vorden stelde
hij het bestuur voor een fietstocht langs acht kastelen uit te zetten
in het kader van de in 1913 te houden onafhankelijkheidsfeesten
ter herdenking van het herstel, een eeuw geleden, van onze natio-
nale onafhankelijkheid.
Op 19 juni 1912 hield de vereniging Gelre haar vijftiende algeme-
ne vergadering in "Het Wapen van Gelderland", thans Hotel
Bakker, te Vorden. Na afloop van de vergadering, de drukst
bezochte vergadering na de oprichtingsvergadering in 1897, werd
in open landauers een bezoek gebracht aan het Huis te Vorden,
thans het gemeentehuis van Vorden, en aan het Huis de Voorst te
Eefde bij Zutphen. Waarschijnlijk hebben deze bezoeken de heer
van Mourik op het idee van de kastelentocht per rijwiel gebracht,
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waarbij de kastelen Vorden, Hackfort, Den Bramel, De
Wildenborch, Het Medler, De Wiersse, Het Onstein en De
Kieftskamp in de route zijn opgenomen.
Door de VVVAcht Kastelentocht werd Vorden bekend als het Acht
Kastelendorp in de Gelderse Achterhoek.
(Zie voor vereniging Gelre notitie nummer 5).

21. Het verdrag van Venlo in 1543

Sommige jaartallen zijn belangrijk om te onthouden. Een belang-
rijk jaartal in de Gelderse geschiedenis is 1543.
Aan een periode van 70 jaar Gelderse oorlogen komt een einde bij
het verdrag gesloten op 7 september 1543 in een tent in het leger-
kamp van keizer Karel V, vóór de poorten van de stad Venlo,
waarbij hertog Willem II voor altijd afstand doet van zijn recht op
Gelre en Zutphen ten behoeve van keizer Karel V.
Het vorstendom Gelre verloor de zelfstandigheid. Door de overga-
ve van het hertogdom Gelre werden de Nederlandse gewesten alle
verenigd onder dezelfde landsheer, keizer Karel V, die formeel de
nieuwe hertog van Gelre en graaf van Zutphen werd.
(Zie voor het vorstendom Gelre ook notitie nummers 10 en 16).

22. Burgemeesters in de Achterhoekse Almanak 1992 (2)

In notitie nummer 14 is vermeld dat ter ere van oud-burgemeester
Mr J.O. Thate van de gemeente Gorssel een zitbank is geplaatst
bij een plantsoentje aan de Whemerweg in Almen.
Een lezer uit Harfsen maakte mij er op attent dat ook in Harfsen
en wel aan de Ericalaan ter hoogte van de Hulstweg een zitbank
staat met hetzelfde opschrift als in Almen:

Burgemeester J.O. Thate
1940 - 1973

Tevens schrijft de lezer dat het houtwerk van de bank in Harfsen
dringend een onderhoudsbeurt nodig heeft.
De opmerking van de Harfsense lezer geeft mij de gelegenheid om
daaraan toe te voegen dat zowel in Almen als in Harfsen het
opschrift bijna niet te lezen is. Ik denk dat veel inwoners niet
weten dat er een tekst op de banken staat.
Tenslotte een rectificatie. Bij de naam van de huidige burgemees-
ter van de gemeente Gorssel in notitie nummer 14 moet het
jaartal 1973 worden gewijzigd in 1974.



22

HET HULZE

G.J. ter Mull

Het is omstreeks vijftien jaar geleden, dat ik vanaf Eefde de
Huizerdijk inreed. Na een flauwe bocht in de weg, even voorbij
Jimmink van "de Poorte", zag ik de contouren van het spoorhuis
tussen het gemengde bos.
Het was drukkend en stil in de natuur, waarmee we in deze tijd zo
schaars worden bedeeld. Boven mij, in de beuken koerde dromerig
een tortelduif, die mij toeganklijk maakte voor een blik in het ver-
leden. Twee stenen palen, met een boom, die een smal wandelpad
afsluiten, welke leidt naar de particuliere begraafplaats van Jan
Carel van der Muelen, 1738 - 1828. Deze plaats was ik al vaak
gepasseerd, was mij overbekend, maar nu werd mijn bijzondere
belangstelling gewekt. Waar kon ik mij beter op de hoogte stellen
dan bij de heer Westendorp. Hij woonde - evenals zijn vrouw nu
nog - binnen het restant van de gracht van het landgoed "Het
Hulze", welke gracht voor het grootste gedeelte in 1935 door de
werkverschaffing werd gedempt.
Wij kwamen in gesprek over "Het Hulze" en het verleden daarvan.
Hij had nog een eigenhandig geschreven brief van de huidige eige-
naresse, mevrouw M.S.U. Hoogeveen, gedateerd juli 1976.
Ze heeft hem ook verschillende keren persoonlijk bezocht, omdat
ze graag mocht verblijven op de plaats van haar voorvaderen.
We zullen verder putten uit deze gesprekken en brieven. De
begraafplaats, één van de oudsten in Nederland, 71f2 bij 10 m.,
werd in 1791 gesticht door J.C. van der Muelen, o.m. burgemees-
ter van Zutphen.
De redenen welke aan deze begraafplaats ten grondslag liggen zijn
niet duidelijk, want in de grafkelder, onder het koor, in de
Almense kerk, zijn twee kinderen van de familie bijgezet, een
doodgeboren kind en één van 16 dagen. Er kon een meningsver-
schil met de kerk zijn, maar hij kon ook best een nieuwlichter zijn,
in navolging van Peter Plancius, predikant te Amsterdam, overle-
den in 1622. Hij immers wenste uitdrukkelijk buiten de kerk te
worden begraven, uit hygiënisch oogpunt.
Wie geïnteresseerd is in geschiedenis, weet het standbeeld in
Zutphen van Philip Sydney, uit het leger van Leicester. In 1586 is
hij, 32 jaar oud, bij de slag om Zutphen, op 23 september, in
Warnsveld gesneuveld. De familie van der Muelen zou hiervan
nakomeling zijn. Rijke Utrechtse families, 1700 - 1750, als Ram en
van der Muelen-de Geer, gingen aan de stichter van het kerkhof
vooraf.

I'

I
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Mevrouw Hoogeveen heeft ook verteld over de uitgestrektheid van
"Het Hulze" en het weidse, vergeleken bij heden. De bezitting was
vroeger 106 ha. groot. De spoorlijn Zutphen-Enschede die in 1865
~erd aangelegd en de aanleg van het Twentekanaal in de dertiger
Jaren van deze eeuw brachten nogal wat veranderingen hierin.
Zoals nu het kerkhofje verscholen ligt achter de spoorlijn, met als
na~ste buurman het spoorhuis, liep eerst een weg, vanaf het
buitengoed, langs een groep tamme kastanjebomen via Bielemans
land naar de begraafplaats. De sporen hiervan zijn nog lang zicht-
baar geweest in het terrein.
"Het Groot Hulze" wordt nu bewoond door de heer Bieleman "Het
Klein HuIze" door de heer van Voorst, alsmede de heer Pelgrum en
mevrouw Westendorp die op de bijgebouwen wonen. Tussen de
beide laatste gebouwen in, een weinig westwaarts, heeft het grote
gebouw gestaan, waar de brokstukken van de fundamenten nog te
vinden zijn.
Dit gebouw is in 1871 afgebroken. Er was een prachtige laan van
3 kilometer lang, die gericht was op de kerk van Almen heel
gebruikelijk in die jaren. Deze laan zette zich 300 meter achter het
huis voort. Toen de vrouw van 'stichters tweede zoon in 1848
gestor~en was, werd de bezitting gedeeltelijk verkocht. Voor geld-
beleggmg werd het gekocht door de familie van der Borch van
Verwolde, maar het herenhuis werd nog in stand gehouden. Als
herenboeren hebben ze de gronden enige tijd bebouwd. NeefUlrich
w~s een van de erfgenamen van de rest van de bezitting. Hij was
griffier van het kantongerecht te Zutphen en zal allicht "Het
Hulze" bewoond hebben.
Hij was ongehuw~ en bui.tenman in hart en nieren. Een weidelijk
Jager, ~aar een dierenvrind. Het bewijs daarvan was, dat hij een
rusthuis had voor paarden. Nooit zou een dier dat oud was en zijn
goede diensten had bewezen, door hem worden verkocht. Dat rust-
huis was op "Het Waldhoorn", een boerderij verscholen achter de
Kanaaldijk, toen bewoond door de familie Beekman een kinder-
loos gezin. Het was een boerderij van de erfgenamen.' Deze familie
voldeed geheel aan de eisen van heer Ulrich. Ze waren met liefde
en geduld vervuld ten opzichte van de ouden van dagen. Bij het
voortgaan van de tijd raakte de familie van der Borch van
Verwolde wat uitgekeken op de gronden van "Het Hulze" want de
winst ging van de landbouw af. Zo werd in 1871 "Het HuIze" in
percelen verkocht en werd het herenhuis afgebroken.
Na Beekman is Dieks, hun meesterknecht, op "Het Waldhoorn"
gaan boeren. Van hem is nog bekend dat hij op de kleedwagen
werd begraven. In de twintiger jaren van deze eeuw is de kleedwa-
gen geheel verdwenen. Voor het laatst horen we van "Het Hulze"
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in 1893. Vrouwe Jacoba Evekink van het nabij gelegen "Elze", ver-
kocht "Het Elze" en een restant van "Het Hulze", als voogdes over
de minderjarige Anna Evekink. Zo is "Het Hul.ze" be~onnen als
boerderij, heeft een bloeitijd meegemaakt van ruim 150 Jaar, maar
is daarna weer aan landbouwbedrijven uiteengevallen. "Het Elze",
vernield door oorlogshandelingen, is niet weer op~ebouwd. "H~t
Groot HuIze" (Bieleman) is tweemaal afgebrand, lil 1903 en lil

1945 bij de bevrijding. .'
Mevrouw Hoogeveen, 26-8-1894 I 16-12-1977, ISop haar UItdruk-
kelijke wens, in alle stilte en rust begraven op het kerkhofje. Als
lid van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, stelde ze ~r
prijs op, deze geschiedenis vast te leggen. In woord en geschr-ift
getuigde zij daarvan. Op een donkere dec.~m~erdag, kor~ .voor
Kerstfeest 1977, is ze hier te ruste gelegd, ZIJ,die haar familie en
het buitenleven zo zeer beminde.
Van de groep tamme kastanjes is er nog één overgebleven, die
staat op het grasveldje bij mevrouw Westendorp. De stamomtrek
is ongeveer 4.80 meter.

GESCHEIDEN AFVAL

N. van Wijk

Naschrift redactie:
Voor een uitgebreid historisch overzicht van de familie-begraaf-
plaats van der Muelen en Het HuIze te Eefde, kunt '! t~rech~ b~j
een artikel van J. Harenberg te Zutphen, opgenomen lil Archief",
orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, de
Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting en de G.A. van der Lugt
Stichting. Jaargang 1978 blz. 41 tlm 48.

Dat ook een vijftigtal jaren geleden in onze gemeente reeds aan-
dacht werd besteed aan het gescheiden houden van afval blijkt uit
onderstaand raadsbesluit van dinsdag 26 november 1940.
Vergunningen afvallenbesluiten I en II.
Worden verleend bij navolgende besluiten:
a. Burgemeester en Wethouders van Gorssel:

Gelet op het afvallenbesluit 1940 I en op de verordening
1940 I en op de verordening d.d. 22 November 1940, betr-
effende het bewaren en ter beschikking stellen van afvallen
van levensmiddelen en het ter beschikking stellen van dier-
lijke afvallen en van cadavers van honden en katten.
Besluiten: aan G.H. Dommerhold te Gorssel

A. v.d. Vlekkert te Gorssel
G.L. ter Avest te Eefde
P. Pongers te Eefde
H.J. Kassenberg te Eefde
K. Penning te Epse

tot wederopzegging vergunning te verlenen tot het inzame-
len van afvallen van levensmiddelen onder de volgende
voorwaarden:
De afvallen mochten slechts worden opgehaald in het door
B. en W. aan te wijzen gedeelte van de gemeente. Dit moest
minstens éénmaal per week gebeuren. De ingezamelde af-
vallen moesten afzonderlijk worden gehouden en mochten
niet met andere stoffen of voorwerpen worden vermengd.
Zij moeten worden gesorteerd in : beenderen, aardap-
pelschillen, groente-afvallen en etensresten.
De ingezamelde beenderen moeten éénmaal per week wor-
den afgeleverd bij den door B. en W. aan te wijzen slager.
Het vervoermateriaal moet steeds tot genoegen van B. en
W. zijn en er mag geen afval op straat worden weggewor-
pen.

De verleende vergunning was strikt persoonlijk en mocht dus niet
aan derden worden afgestaan. Deze vergunning moest op eerste
aanvrage aan de met controle belaste ambtenaar worden getoond.
Was de vergunninghouder tijdelijk verhinderd, dan moest hij zor-
gen dat de inzameling werd verricht door een door hem schriftelijk
aangewezen gemachtigde. Deze gemachtigde was verplicht alle
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gestelde vergunningsvoorwaarden na te komen.
Bij verandering van woonplaats was de vergunninghouder ver-
plicht binnen drie dagen hiervan opgave aan B. en W. te doen.
Werden genoemde voorwaarden niet nagekomen dan volgde int-
rekking van de verleende vergunning.
Wat het afvallenbesluit 1940 II betreft het volgende:
Aan de N.V. Thermo-chemische Fabrieken te Amsterdam werd tot
wederopzegging vergunning verleend tot het inzamelen van dier-
lijke afvallen en wel onder de volgende voorwaarden:
1. De afvallen moeten éénmaal per week bij de slagers worden
afgehaald. .
2. Het vervoermateriaal moet steeds ten genoegen zijn van Burge-
meester en Wethouders.
Verder werd besloten aan de firma A. Schoolderman, wonende
Reigersweg 54 te Apeldoorn tot wederopzegging vergunning te
verlenen tot het inzamelen van beenderen.
Hieraan waren de volgende voorwaarden verbonden:
1. De beenderen moeten éénmaal per week bij alle bedrijven, die
deze beenderen ter beschikking hebben, worden opgehaald.
2. De beenderen, afkomstig van de afvallen van levensmiddelen
moeten éénmaal per week worden ingezameld en wel op maandag.
3. Alle beenderen moeten zo spoedig mogelijk worden afgeleverd
aan een beenderenverwerkende onderneming, die in het bezit is
van een hiervoor speciale vergunning (Beenderenbesluit 1939).
4. Ook hier moest het vervoermateriaal steeds ten genoegen van
B. en W. zijn.

DE BRAND VAN 1943 IN HET HUIS DE VOORST

H. Schoenmaker

1. Inleiding.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan (1942 - 1992) van de
vrijwillige brandweer van de gemeente Gorssel (korpsen Gorssel
en Almen) verscheen eenjubileumboekje, waarin naast pagina 10
wordt vermeld:

"18/19 augustus 1943 Uitslaande brand bij huize de
Voorst. De corpsen van Gorssel, Warnsveld en Zutphen bestreden
de brand."

en waaronder een foto is geplaatst van het in lichterlaaie staand
hoofdgebouw van het huis de Voorst, met als onderschrift:

"Huize de Voorst 1943, een sabotagedaad."
Naar aanleiding van het woord "sabotagedaad" is dit artikel gesch-
reven.

2. Toestand van het Huis de Voorst van 1940 tot de brand.

Huis de Voorst is gelegen onder Eefde, gemeente Gorssel, met als
huisnummer E 808. De hoofdletter E in de huisnummering bete-
kent wijk Eefde. De straatnaam is Kapperallee. De plaatselijke
bekendheid is later gewijzigd in Binnenweg 10.
De in 1908 door erfopvolging geworden eigenaar Eduard Constant
Karel Völcker heeft tot omstreeks 1930 op de Voorst gewoond en
daarna heeft hij tot augustus 1939 gewoond op Groot Have te
Almen, Dorpsstraat, thans 64, destijds A 104. A betekent Almen.
Hij verhuisde toen naar het landgoed 't Spijk te Eefde en woonde
daar nog ten tijde van de brand.
Het huis de Voorst was onbewoond bij de Duitse inval in ons land
op 10 mei 1940.
In de namiddag van 11 juli 1940 kwamen enige manschappen van
de Duitse Weermacht hun kwartier op de Voorst vestigen. De vol-
gende dag waren er reeds 250. Op 5 oktober 1940 vertrok deze
bezetting naar de in dat jaar gereedgekomen kazerne in Eefde. De
Voorst bleef weer onbewoond.
Eind augustus 1943 zou in de Voorst het Departement van
Koloniën worden ondergebracht en hiervoor moesten in opdracht
van de Rijksgebouwendienst enige werkzaamheden verricht wor-
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den onder meer door schilders. De schilderswerkzaamheden zou-
den het gebouw noodlottig worden.

3. De brand in de streekbladen.

3.1. Het dagblad De Koerier, met de ondertitel Deventer Dagblad,
Zutphensche Courant en Salland, maakt in de krant van zaterdag
21 augustus 1943 op de voorpagina, rechtsbovenaan over één
kolom, melding van de brand als volgt:

"Huize "de Voorst" te Gorssel afgebrand

Woensdagavond omstreeks half elf is brand ontstaan in
een bekend en prachtig gelegen landgoed, huize "de
Voorst" in de gemeente Gorssel, een der merkwaardigste
monumenten van ons land, dat nog een rijken schat van
schilderstukken, gobelins en machtig fraai beeld-
houwwerk bevatte.
De brandweren van Gorssel en Warnsveld gaven met elf
stralen water, maar het vuur woedde zoo fel, dat er
slechts weinig aan den vernielenden gloed is ontkomen.
Van het gebouw, dat uit een middenstuk en twee zijvleu-
gels bestaat, brandde het middendeel reeds als een fakkel,
toen de Zutphensche brandweer met 2 motorspuiten
arriveerde. Daar viel niets meer aan te redden.
Aanvankelijk concentreerde men toen in hoofdzaak het
blusschingswerk op den linkervleugel, aangezien zich
daar de kunstschatten zouden bevinden. Toen de brand-
weer een kwartier aan het blusschen was, verscheen de in
Almen wonende eigenaar van het landgoed ter plaatse.
Hij deelde mede, dat in den rechtervleugel de kostbaarste
stukken waren geborgen. Het vuur had daar echter reeds
door de plafonds en de vloeren het meubilair aangetast en
wat nog door de vlammen gespaard was gebleven, leed nu
door het water groote schade. Half drie rukte de brand-
weer van Warnsveld in, om half vier die van Zutphen,
terwijl de Gorsselsche brandweer op haar post bleef om
oplaaiende vuurresten te dooven. De schade, die door
verzekering gedekt wordt, kan nog niet worden vastge-
steld, maar zij wordt op meer dan 1 millioen geschat. In
het landgoed waren schilders en andere werklieden bezig
geweest met acetyleenlampen. Vermoedelijk moet hier de
oorzaak van den brand worden gezocht."
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De krant beschrijft vervolgens de lange geschiedenis waarop het
huis de Voorst kan bogen. Het slot van het artikel vermeldt, dat
het huis de Voorst onbewoond was en dat de eigenaar "reeds tal
van jaren" een kleiner landgoed in Almen bewoont. Zoals hiervoor
onder 2 is vermeld, is de eigenaar in augustus 1939 uit Almen
vertrokken naar het landgoed 't Spijk te Eefde en woonde daar nog
ten tij de van de brand.

3.2. Het twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, verschijnend
blad De Lochemsche Courant brengt het bericht van de brand in
de krant van dinsdag 24 augustus 1943 onder de kop:

"Huize "De Voorst" afgebrand.
Meer dan een millioen aan kunstschatten verloren
gegaan."

en begint haar artikel als volgt:

"Het bekende prachtig gelegen landgoed huize De Voorst
in de gemeente Gorssel is Woensdagavond door brand
verwoest. Voor deze omgeving beteekent het verlies van
dit landgoed, dat tot een der merkwaardigste bouwwerken
van ons land kon worden gerekend en dat nog een rijken
schat van schilderstukken, gobelins en machtig beeld-
houwwerk bezat, een ramp.
De schade kon nog niet worden vastgesteld, maar ze
wordt op meer dan een millioen getaxeerd. De eigenaar
was verzekerd.
In het landgoed, dat werd ingericht voor de huisvesting
van het departement van koloniën, was een schilder bezig
geweest, die o.m. een butagasketel bij zijn werkzaamhe-
den had gebruikt. Deze ketel is waarschijnlijk enkele uren
nadat de werklieden het gebouw hadden verlaten ontploft,
waarbij het vrijkomende gas is ontbrand.
Het vuur werd bestreden door de brandweren van
Zutphen, Gorssel en Warnsveld, onder leiding van den
Gorsselsche commandant."

"Het Kasteel De Voorst te Zutphen is in den nacht van 18
op 19 Augustus geheel door brand verwoest. Tijdens het
blusschingswerk van de brandweer, die niet kon voorko-
men, dat het gebouw geheel uitbrandde."

De tekst is niet geheel correct. De Voorst ligt niet in Zutphen,
maar in Eefde bij Zutphen. De opmerking tijdens het
blussingswerk wil zeggen dat de foto is genomen tijdens het
blussen.
De krantefoto is dezelfde als de foto in het jubileumboekje.

4. Vergadering van de brandweer op 24 augustus 1943.

De eerste vergadering van de vrijwillige brandweer van Gorssel na
de brand in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus
1943 werd gehouden op dinsdag 24 augustus 1943 in Concordia te
Gorsselonder voorzitterschap van de commandant de heer Jan W.
van der Meij. Na een openingswoord werden de notulen van de
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd en zei de voorzitter
vervolgens:

"... naar aanleiding van den brand op Huize de Voorst, dat
wij de vuurdoop uitstekend hebben doorstaan. Het geeft
ons vertrouwen om met het materieel om te gaan. Het was
een zware uitslaande brand, welke wij gelukkig ditmaal
met water hebben kunnen bestrijden. De burgemeester
was dan ook zeer tevreden over het optreden der brand-
weerlieden, terwijl de heer Völcker Snr. persoonlijk zijn
tevredenheid betuigde en ..."

3.3. Krantefoto.
Van de brand is een foto gemaakt door C.N.F.-W.P. Zeijlemaker.
Het onderschrift bij de foto in de krant luidt:

Over de oorzaak van de brand werd niets gezegd, ook niet in
bedekte termen. Alleen dat de brand "een zware uitslaande brand"
was. In het jubileumboekje is hiervan overgenomen: Uitslaande
brand.
De commandant vrijwillige brandweer Gorssel, de heer J.W. van
der Meij, de burgemeester van de gemeente Gorssel, de heer Mr
J.O. Thate, en de eigenaar van het huis de Voorst de heer E.C.K.
Völcker waren allen zeer tevreden.
De opmerkingen over de vuurdoop en het omgaan met het mate-
rieel werden gemaakt in verband met de eerste grote brand
waarvoor de Gorsselse brandweer na haar oprichting in 1942
kwam te staan.
Met water, uit de slotgracht, werd de vuurzee bestreden. Bij
gebrek aan water zijn sinds het bestaan van gierkelders boerderij-

Het vervolg van het kranteartikel is, behoudens enige onbeteke-
nende taalkundige verschillen, gelijk aan het artikel in De
Koerier, dus ook de onjuiste mededeling dat de eigenaar in Almen
woont.
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branden wel geblust met gier, dat door de zouten die het bevat een
uitstekende blussende werking heeft.

5. Brandrapport Gorssel 1943. No. 6.

De Opperwachtmeester van de Marechaussee J. Meijer meldde
telefonisch aan de commandant van de Vrijwillige Brandweer
Gorssel op woensdag 18 augustus 1943 des avonds om 22.25 uur
een zware uitslaande brand op het kasteel de Voorst. De comman-
dant sloeg direct alarm. Drie minuten later werd uitgerukt door
twee officieren en vijftien manschappen met een motorspuit. De
aankomst was tien minuten na de telefonische melding.
De brandweerkorpsen van Zutphen en Warnveld werden
gewaarschuwd door de burgemeester van de gemeente Gorssel. De
brandweer van Zutphen rukte uit met beroeps personeel (een offi-
cier en drie manschappen) en met vrijwilligers (drie officieren en
zestien manschappen), terwijl het uitgerukte materieel bestond
uit een autospuit en een motorspuit. De vrijwillige brandweer van
de gemeente Warnsveld rukte uit met twaalf man (een officier, een
onderofficier en tien manschappen) en een motorspuit.
Bij aankomst stond de gehele bovenverdieping in brand. De brand
was ontstaan op de bovenverdieping in het midden. Het weer was
helder en warm. De wind kwam uit zuidwestelijke richting. Met
tien stralen werd water gegeven uit de gracht, die op een afstand
van 20 tot 80 meter om het kasteel loopt. De Gorsselse brandweer
gaf met twee stralen water op de linkerzijde van het kasteel. De
Zutphense brandweer gaf met zeven stralen water en wel drie op
de voorzijde, drie op de achterzijde en een op de rechterzijde van
het kasteel. De Warnsveldse brandweer gaf met een straal water
op de rechterzijde van het kasteel. Om half vier (donderdagmorgen
19 augustus 1943) rukten de Zutphense en Warnsveldse brand-
weer in.
De Gorsselse brandweer heeft daarna met acht man nageblust
met twee slangen tot vrijdag 20 augustus 1943 des morgens zeven
uur (in het verslag staat abusievelijk vrijdag 13 augustus, een
week eerder), op welk tijdstip de Gorsselse brandweer inrukte. Op
dat tijdstip waren de zuigslangen defect geraakt en werd wederom
de assistentie ingeroepen van de Zutphense brandweer, die nog
heeft nageblust tot des middags drie uur op vrijdag 20 augustus
1943.
Het kasteel (het middenstuk) brandde geheel uit. De zijvleugels
bleven gespaard. Enkele schilderijen, stoelen en tapijten werden
gered. Bij aankomst van de Gorsselse brandweer bij huis de Voorst
werd meegedeeld, dat de kunstschatten zich in het linkergedeelte

van het kasteel bevonden. De Gorsselse brandweer concentreerde
zich met het blussingswerk dan ook op dit gedeelte. Na ongeveer
een half uur geblust te hebben, arriveerde de eigenaar en deelde
mee dat de kunstschatten zich in het rechtergedeelte van het kas-
teel bevonden. Het vuur had daar echter reeds door de plafonds en
de vloeren het meubilair aangetast en wat nog door het vuur ges-
paard was gebleven leed door het water grote schade.
Zowel een lid van de Zutphense brandweer als een lid van de
Warnsveldse brandweer werden bij de brand licht gewond.
Al deze gegevens staan vermeld in het door de commandant van
de Gorsselse brandweer, onder dagtekening 18 augustus 1943,
opgemaakt brandrapport 1943. No. 6. Datum: 18/19 augustus.
Voor toelichting verwijst het rapport naar een daarbij behorende
schets en verslag.
Over de oorzaak van de brand vermeldt het rapport "vermoedelijk
door achtergebleven brandende verf'. Het onderzoek naar de bran-
doorzaak werd in handen gesteld van Hoofdwachtmeester Bos en
Opperwachtmeester Olierook en voor het opmaken van proces-ver-
baal werd het brandrapport in onderzoek doorgegeven aan de offi-
cier van Justitie te Zutphen, tot wiens ressort de gemeente Gorssel
behoorde.
De commandant van de brandweer van Gorssel J.W. van der Meij
besloot zijn verslag met de vermelding, dat het geheel stond onder
leiding van de commandant van Gorssel en dat de burgemeesters
van Gorssel, Zutphen en Warnsveld alsmede de officier van
Justitie Mr Stam aanwezig waren op de brand.
De schets is een plattegrond van Huis de Voorst op een schaal van
1 op 500 die aangeeft op welke plaatsen en door welke brandweer
water werd gegeven.

6. Overzicht maand augustus 1943 Brandweer Gorssel.

Aan de burgemeester van de gemeente Gorssel zond de comman-
dant op 1 september 1943 een overzicht van de werkzaamheden
van de vrijwillige brandweer over de maand augustus 1943. In het
maandoverzicht wordt over de brand op het kasteel de Voorst
gemeld dat de brand ontstond op de bovenverdieping en zeer fel
woedde toen de brandweer uit Gorssel en Zutphen arriveerde.
Over de brandoorzaak en het onderzoek terzake wordt met geen
woord gesproken. Terwijl het verslag meldde dat na ongeveer een
half uur bluswerk de eigenaar verscheen, meldt het overzicht dat
de zoon van de eigenaar verscheen.
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7. Jaarverslag 1943 Brandweer Warnsveld.

Het op 31 maart 1944 gedateerd verslag over het jaar 1943 van de
Vrijwillige Gemeentelijke Brandweer van de gemeente Warnsveld,
die assistentie verleende aan de brandweer van de naburige
gemeente Gorssel, bevat over de brand slechts de volgende alinea:

"Op 18 Augustus te circa 23 uur heeft de brandweer haar
diensten aangeboden aan den Burgemeester van Gorssel
voor de bestrijding van den brand van "Huize de Voorst".
Deze brand werd bestreden door de brandweren van
Gorssel, Zutphen en Warnsveld. Tegen 2.30 waren wij de
brand zoover meester dat Warnsveld weer kon inrukken."

"Het kasteel is in den voornacht van 19 op 20 Augustus
door brand grootendeels verwoest.
Het gebouw werd in de laatste jaren niet meer bewoond.
Het zou juist over enkele dagen in gebruik worden geno-
men door het Departement van Koloniën. In verband hier-
mede werden nog enkele werkzaamheden verricht, o.a.
het verven van de buiten houtwerken. Voor het afbranden
der verflagen werd een steekvlam toegepast. Dit afbran-
den der verflagen is door architect Van Nieukerken streng
verboden geworden.
Het hoofdgebouw is, behoudens 2 kamers in den linker-
vleugel op de belétage en de vertrekken in het souterrain,
volkomen uitgebrand. De brand is ontstaan op de verdie-
ping boven de hall.
De schilders, die bezig waren met het afbranden van ver-
flagen op de kozijnen, hadden een ketel gevuld met buta-
gas in de kamer op de le verdieping bij het venster staan,
de gasslang werd onder door het raam naar buiten geleid.
Nu wil het geval, dat de schilder in den middag al een
begin van brand geconstateerd heeft, waarvoor hij een

stuk lijstwerk heeft moeten aftrekken om het smeulende
hout te kunnen blusschen. Bij afloop van het werk om half
zeven hebben zij de gasketel afgesloten en deze bij het
venster laten staan.
Het is niet uitgesloten, dat het kozijn in de muur dikte
toch door het vuur is aangetast geworden en dat de betim-
mering binnenshuis hierdoor in brand is geraakt. Een
gedeelte hiervan moet brandend op de gasketel zijn geval-
len en deze is door de groote hitte ontploft, met het gevolg,
dat in minder dan geen tijd de geheele kamer in brand
stond. De brand is pas na de ontploffing om 10.15 opge-
merkt geworden.
De eigenaar, de Beer Völcker, vertelde mij, dat zijn groote
verzameling Saksisch porselein ongeschonden is; deze is
opgeborgen in een kelder van het sousterrain. Verder zijn
behouden gebleven de gobelins in een kamer in den lin-
kervleugel, welke enkel wat waterschade heeft.
Schilderijen van waarde waren niet aanwezig, doch het
mooie houtsnijwerk van betimmering en meubileering,
alsmede een waardevol geschilderd plafond op de verdie-
ping, zijn verloren gegaan.
Het gebouw, waarvan de buitengevels bekleed zijn met
zandsteenen platen, kan zeer goed hersteld worden.
De middenpartij heeft, voornamelijk boven de lichtopenin-
gen op de verdieping, het meest geleden. Door het inbran-
den der natuursteen zijn groote stukken hiervan afges-
prongen. De bouwmuren zelf zijn gaaf en zonder scheuren
of barsten."

Aangezien de taak van de Warnsveldse brandweer bestond uit het
verlenen van assistentie vermeldt het jaarverslag verder niets
over de brand, dus ook niets over de oorzaak.

8. Rapport van Monumentenzorg d.d. 21 augustus 1943.

Op zaterdag 21 augustus 1943 werd vanwege de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg een bezoek gebracht aan het kasteel de
Voorst, een rijksmonument, en werd van dit bezoek een rapport
opgemaakt dat luidt als volgt:

In het rapport staat abusievelijk 19 op 20 augustus in plaats van
18 op 19 augustus. Hoewel kort na de ontvangst van het rapport
de onjuiste data zijn opgemerkt, komen deze toch voor in het van
de hand van E.B. ter Kuile in 1958 verschenen standaardwerk De
Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, het
kwartier van Zutphen, alsmede in de artikelen van H.W.M. van
der Wijck en C.A. Baart de la Faille in 1963 verschenen in het
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
(allen verbonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

9. Toestand van het Huis de Voorst na de brand.

De brand was de derde slag die de Voorst in de loop van de
geschiedenis trof en was tevens voor het interieur de genadeslag.
Het huis de Voorst kon uitwendig worden gerestaureerd zoals uit
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het rapport van Monumentenzorg blijkt. De Dir~cteur ..van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg heeft onmiddellijk na de
ontvangst van het rapport de eigenaar geschreven om hem tot her-
stelling op te wekken. . . .
De eigenaar de heer E.C.K. Völcker ontvmg naar aanleiding van
de ramp van de Voorst talloze bewijzen van sympathie en mede-
leven. Hij zegde hiervoor "recht hartelijk dank" door middel van
een gedrukte kaart, gedagtekend augus~us 1.943,daar. ?et hem tot
zijn groot leedwezen door ongesteldheid met mogelijk was alle
brieven eigenhandig te beantwoorden. De brand moet hem zeer
aangegrepen hebben daar op de kaart de brand ni~~ alleen ee~
ramp wordt genoemd maar ook gesproken wordt over deze droevi-
ge gebeurtenissen". . .
Kort daarop overleed hij op 25 oktober 1943 en het de Voo~st na
aan zijn zoon Hendrik Gerard Johan Völcker van Soelen, die h.et
kasteel te Soelen bewoonde en weinig belangstelling voor het UIt-
gebrande huis had. Er moest naar een andere bestemming worden
gezocht. Ondanks de schaarste aan bouw~aterialen werde.n tij-
dens de oorlog door de architect M.A. van Nieukerken tekemng.~n
gemaakt voor de herbouw als Hotel-Pension. Deze plannen ZIJn
niet uitgevoerd.
In 1951 werd het landgoed verkocht aan de Stichting Pensioen-
fonds voor het personeel van de Nederlandsche Heidemaatschap-
pij en zijn nagelaten betrekkingen. Het Pensioenfo.nds verkocht ~e
ruïne van het huis met de zijvleugels, het voorplem en de brug m
1957 voor de symbolische koopsom van een gulden aan de Stich-
ting Vrienden der Geldersche Kasteelen, die onmiddellijk met de
restauratie begon.
Ter gelegenheid van de voltooiing daarvan werd op donderdag 12
mei 1960 door de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen Mr Y. Scholten het huis de Voorst ingebruikge-
steld als ontvangst- en opleidingscentrum van de huurster de
Nederlandse Heidemaatschappij, die de niet-subsidiabele restau-
ratiekosten had gedragen.
De architect van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg C.A.
Baart de la Faille onder wiens toezicht de restauratie van mei
1957 tot mei 1960 'plaats vond, was de eerste die na de oorlog, in
1963, een groot aantal gegevens over de b~and..van 1943 en de
periode daarna in het Bulletin van de ~omnkhJke Nederlandse
Oudheidkundige Bond heeft gepubhceerd. Daarna heeft
J. Harenberg de lotgevallen van de Voorst na de brand en de
brand zelf uitvoerig beschreven in zijn boek De Voorst, verschenen
in 1981 en eveneens in zijn in 1987 uitgekomen boekje Kastelen
rond Zutphen I.

In de overige na de oorlog verschenen literatuur waarin de Voor~~
ter sprake komt, wordt hetzij niets gezegd over de brand hetz.IJ
volstaan met de vermelding dat het huis de Voorst door brand IS
verwoest, slechts een enkele keer met toevoeging van een of meer
nadere gegevens. . .
Nergens wordt iets gezegd over een verzetsdaad, ook met m
bedekte termen.

10. De oorzaak van de brand.

Uit de kranteartikelen, de brandweerverslagen en het rapport van
Monumentenzorg komt een duidelijk beeld van de brand na~r
voren. Enige onderlinge verschilpunten hebben geen betekems
voor de brandoorzaak.
De kranteartikelen melden dat de brand vermoedelijk is ontstaan
door schilderswerkzaamheden. Het brandrapport 1943.No 6 noemt
als brandoorzaak vermoedelijk achtergebleven brandende verf.
Het rapport van Monumentenzorg gaat zeer uitvoerig in op de
werkzaamheden van de schilders. Dit rapport schrijft de oorzaak
van de brand duidelijk toe aan de schilderswerkzaamheden. . .
Uit de stukken blijkt nergens van een andere oorzaak, ook met m
bedekte termen of in de vorm van toespelingen.
In zijn aantekeningen voor de tweede druk van Uit Gorssel's verle-
den schrijft J. de Graaf, die op zijn verzoek van Monumentenzorg
haar rapport had ontvangen, dat de brand ontstond "door onbe-
kend gebleven oorzaak". Deze conclusie van de ou~-gemeentese-
cretaris van Gorssel (15 december 1905 - 1 april 1942) mag
enigszins merkwaardig heten.

11. Had de brand voorkomen kunnen worden?

Uit het rapport van Monumentenzorg valt op te maken dat de
schilders voor het verwijderen van de oude verflaag van de houten
buitenkozijnen gebruik maakten van een steekvlam (buta&"as).
Deze wijze van afbranden van verflagen was hun door de architect
ten strengste verboden.
Bij de werkzaamheden aan de Voorst zullen de gedach.ten
ongetwijfeld terug gegaan zijn naar de brand in de nacht vaD:.dms-
dag 14 op woensdag 15 maart 1939 van het kastee~ Be!gh. TIjdens
een buitenlandse reis van de eigenaar werden emge mterne ver-
beteringen in het kasteel aangebracht. Tene.~ndede.werkzaamhe-
den tijdig gereed te hebben werd vermoedelijk de meuwe verwar-
mingsketel te fel opgestookt en werd een scheur in het metselwerk
van de schoorsteen de oorzaak van een daar doorslaande vlam, die
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op de zolder brand verspreidde. De vlammenzee, aangewakkerd
door wind, veranderde het kasteel Bergh in een puinhoop.
Denkend aan de brand van 1939 van het kasteel Bergh, rijst de
vraag of de brand van 1943 van huis de Voorst niet voorkomen
had kunnen worden, indien meer toezicht was uitgeoefend door
bijvoorbeeld de Rijksgebouwendienst, de opdrachtgeefster van de
werkzaamheden.

Geraadpleegde literatuur over Huis de Voorst, verschenen na de
brand van 1943:

12. Eindconclusie over de oorzaak van de brand.
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Zoals hiervoor onder 10 is vermeld is de oorzaak van de brand in
de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 augustus 1943 van
huis de Voorst vermoedelijk gelegen in de werkzaamheden ver-
richt door schilders. In de na de oorlog verschenen literatuur is
geen andere opvatting naar voren gekomen. Uit betrouwbare bron
uit verzetskringen is vernomen dat van een verzetsdaad, een
sabotagedaad, geen sprake is.
Er is trouwens geen enkele reden om bij de brand te denken aan
sabotage door het verzet. Het huis de Voorst was daarvoor geen
object.
De Voorst was in mei 1940 bij de Duitse inval in ons land
onbewoond. Eh is tot de brand onbewoond gebleven, behoudens de
korte periode (11 juli 1940 - 5 oktober 1940) van kwartiering van
ongeveer 250 Duitse soldaten.
Voor de Duitse bezetter was de Voorst verder niet van nut en
daarom ook niet interessant voor het verzet, de illegaliteit.
In augustus 1943 zou het Departement van Koloniën er worden
ondergebracht. De Voorst kreeg een administratieve bestemming.
Voor de Duitsers was deze bestemming niet van belang. Toezicht
door de Duitse bezetter op de werkzaamheden was er niet.
De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de oorzaak van
de brand in huis de Voorst van 1943, bijna vijftig jaar geleden, niet
is gelegen in een daad van het verzet, een sabotagedaad, maar
ontstaan is door onvoorzichtigheid bij schilderswerkzaamheden.
In een opwelling en onder tijdsdruk zal de steller van het
onderschrift bij de in het jubileumboekje geplaatste foto hebben
gedacht dat bij een zware uitslaande brand in een monumentaal
gebouw tijdens de Duitse bezetting wel sprake zou moeten zijn van
sabotage en heeft vervolgens onder de foto geschreven:
"een sabotagedaad".
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Wijck, H.W.M. van der, De Voorst, Bulletin Kon. Ned. Oudh.
Bond, 6de serie, jrg 16 (1963), kolom 149.
Zandstra, Evert, Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Met
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Zandstra, Evert, Shell Toergids langs Burchten en Buitens, z.pl.,
z.j. (na 1958).
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