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ONSMARKENBOEK

is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Gorssel.
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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 mogelijke 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 op de Haar, Bargeweg 16,

7211DC Eefde (tel. 05750-40785)

Secretaris: W.van de Kamp, Lochemseweg38,
7214RK Epse (tel. 05759-3037)

Penningmeester: P.H. de Jonge, Lochemseweg33
7214RC Epse (tel. 05759-3143)
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Van de bestuurstafel

In Harfsen heeft op 26 januari de heer G.J. Krosenbrink uit Corle
een lezing gehouden over de Achterhoek Algemeen. Voor een volle
zaal deed hij zijn verhaal over allerlei wetenswaardigheden en
gewoonten, doorspekt met anekdotes en dat alles in zeer verstaan-
baar dialect. Een kostelijke avond.
In Almen trad de heer J. Thoben uit 's-Heerenberg op 16 februari
voor ons op met zijn verhaal over Hannekemaaiers, Kiepkerels en
Tjödden. We weten nu dat vele grote hedendaagse concerns zijn
ontstaan uit de activiteiten van ondernemende kooplui uit het
Westfaalse gebied, die lopend met hun handel op de rug langs huis
en boerderij in Holland trokken.

Ons bestuur is de afgelopen periode druk geweest met de voorbe-
reidingen van het in april te verschijnen boek over de oorlogstijd
1940 - 1945. Wij zijn van mening dat er een prachtig boek zal ver-
schijnen gevat in mooie blauwe linnen band. Wij bevelen dit boek
"De Voet Dwars" van harte bij u aan.
Leden hebben de afgelopen tijd een exemplaar bij de vereniging
kunnen bestellen voor de som van f 27,50. Tot de verschijningsda-
tum is dit boek te bestellen bij de boekhandelaren Boeltjes in
Almen, Bechtle in Gorssel en Snellenberg in Eefde voor de
inschrijfsom van f. 30,-.
Na de verschijningsdatum kunt u uiteraard niet meer inschrijven;
dan is het boek ( beperkte voorraad) te koop in genoemde zaken
voor de som van f. 35,-.
Een boek om te hebben! "De Voet Dwars".
Verder zij vermeld dat de kleine bibliotheek in Het Richtershuis te
Harfsen op 14 februari j.l. is geopend. Elke tweede dinsdag van de
maand kunt u hier terecht voor een kijkje. Tevens zijn dan leden
van de werkgroep genealogie aanwezig.

De werkgroep St.Joapik is bezig met de voorbereidingen voor het
St. Joapiksfeest begin augustus. Zij hebben als speciaal onderwerp
gekozen de scholen in de gemeente Gorssel en u zult bij een bezoek
aan de stand zeker oude bekenden kunnen terugzien en aan de
hand van verschillende attributen verschillende keren kunnen uit-
roepen "Oh ja, zo was het!"
Wij horen te zijner tijd graag uw reactie.
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Last but not least berichten wij u dat onze vereniging dit jaar
opnieuw een bijdrage levert aan de herdenking en viering rondom
4 en 5 mei. In de pers zult u hierover meer vernemen.

Agenda voor de jaarvergadering op dinsdag 16 mei 1995 in
Cultureel Centrum 't Trefpunt, Molenweg te Gorssel.
Aanvang 19.30 uur.

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige vergadering, zie Ons Markenboek 12e jaargang

nr.3, juli 1994.
3. Jaarverslag secretaris, zie elders in dit Markenboek.
4. Jaarverslag penningmeester, zie elders in dit Markenboek.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn A. Hoekstra, H.J. Jansen op de
Haar, H.A. Klein Ovink en H. Schoenmaker.
Tussentijds treedt af N. van Wijk; hij is niet herkiesbaar.
In de vacature J.H. Goorman (overleden in 1994) stelt het
bestuur Chr. Garssen kandidaat.
Eventuele namen van tegenkandidaten kunt U voor I mei a.s.
indienen bij de secretaris.

7. Eventuele mededelingen.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

PAUZE

Na de korte pauze zal de heer H.J. Jansen op de Haar een lezing
houden en dia's vertonen over de Tweede Wereldoorlog in Gorssel.
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Uitgave van het boek "De Voet Dwars"

Op het moment dat wij dit schrijven, is ~~~begin m~art. 19~.5~n
kunnen wij meedelen dat "DeVoet Dwars m bewerkmg IS bIJUIt-
gever en drukker. Zoals het er nu naar uitziet, zal begin april het
boek voor de verkoop gereed zijn. Aangezien ?ns Markenbo~.k nr.
2 van april 1995 ook begin april moet ve~schlJnen zullen WIJm.et
het nodige voorbehoud nu reeds mededelmgen doen .over het UIt-
reiken van die boeken, waarvoor onze leden hebben mgeschreven
en een betalingsmachtiging hebben verstrekt.
We hebben ons daarom het volgende voorgesteld.
1. Het eerste exemplaar willen we gaarne de burgeme~.s~er aan-

bieden en als het mogelijk is, doen we dat op de bevrijdingsdag
van Gorssel, namelijk op 6 april a.s. .

2. Vanaf 7 april kunnen in de hal van het gemeentehuis tussen
10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur bestelde exem-
plaren in ontvangst worden geno~en, uitsluitend door diege-
nen die bij voorinschrijving hebben mgetekend. . .

3. Omdat niet iedereen naar Gorssel kan komen WIllenwe ook m
alle dorpen op 7 april zitting houden op dezelfde uren:
Eefde, Het Kompas, Dr. v.d. Hoevenlaan 1.
Almen, Ons Huis.
Harfsen, Het Richtershuis, Hulstweg.
Epse, Lochemseweg 38.

4. Zij, die hebben ingeschreven bij één van de boekhandel~ren
kunnen hun exemplaar op 7 april in ontvangst nemen bIJ de
betreffende boekhandelaar: voor Gorssel: Bechtle; voor Eefde:
Snellenberg; voor Almen: Boeltjes.
Eventuele wijzigingen zullen te zijner tijd in De Gids bekend
worden gemaakt.

5. Mocht iemand verhinderd zijn op 7 april, dan zal op maandag
10 april van 14.00 tot 16.00 uur nog gelegenheid zijn ~n het
gemeentehuis en op 11 april van 14.00 tot 16.00 uur m het
Richtershuis te Harfsen.
We behouden ons het recht voor om plaats en tijd te wijzigen.

Vrije verkoop van het boek is mogelijk zolang de voorraad strekt
tegen de prijs van f 35,-.
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Vrijwilligers gevraagd

Ieder kwartaal krijgen onze leden Ons Markenboek thuisgebracht,
behalve de leden die buiten onze gemeente wonen en per post wor-
den bediend. Het laatst verschenen boekje kostte f 2,10 porto per
boekje. De laatstgenoemde leden betalen een bijdrage in deze por-
tokosten van f 5,- per jaar, de rest komt voor rekening van onze
vereniging. Er worden ongeveer 80 boekjes per post verzonden.
Zouden we alle boekjes per post verzenden, dan komen we onge-
veer op f 4000,- per jaar.
Tot op heden hebben de bestuursleden onderling gezorgd voor de
bezorging in de gemeente. Het bedrag dat we hiermee in onze por-
temonnee houden, kunnen we besteden aan noodzakelijke voorzie-
ningen VOOi" onze leden: het inrichten van het Richtershuis te
Harfsen, de bibliotheek, de werkgroepen, tentoonstellingen enz.
Toch zijn er zo nu en dan problemen met het bezorgen van onze
boekjes: door ziekte, ongeval, vakantie en andere oorzaken zouden
wij de beschikking moeten hebben over vrijwillige vervangers.
Hierop zouden we in tijd van nood een beroep kunnen doen.
Er zijn ook al stemmen opgegaan die pleiten voor een contributie-
verhoging, maar ons bestuur wil voorlopig hier nog niet aan.
Op grond van het vorenstaande durft het bestuur een beroep te
doen op onze leden ons te willen helpen aan vrijwilligers die zich
beschikbaar willen stellen om in tijd van nood bij te springen
onder meer in het rondbrengen van Ons Markenboek. Het zou
voor het bestuur prettig zijn als zij zou kunnen rekenen op twee of
drie vrijwilligers per dorp.
Wie aan onze oproep gehoor wenst te geven, verzoeken wij dit te
melden aan de secretaris: W. van de Kamp, Lochemseweg 38 te
Epse, telefoon 05759-3037.
Bij voorbaat dank voor uw 'medewerking.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 juni 1995 bij de
redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
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JAARVERSLAG 1994.

Elk jaar schrijft uw secretaris ten behoeve van onze vereniging
een kort jaarverslag. In 1993 hadden wij ons tienjarig jubileum en
daarover kon ik vorig jaar uitvoerig rapporteren. Een mijlpaal in
het bestaan van onze vereniging. Gelukkig kan ik u melden dat we
niet zijn blijven st.ilstaan, nee onze vereniging richt zich op de toe-
komst. Daarvoor hebben wij allereerst nieuwe leden nodig en die
zijn inderdaad onze g 'lederen weer komen versterken. Op 31 de-
cember 1994 hadden wij 566 leden geboekt. Daarop zijn wij
natuurlijk best Lrol.s, doch anderzijds nog niet geheel tevreden
gezien het totale aanlal inwoners van onze gemeente Gorssel.
Het bestuur zet wcliswanr geen premie op het aanbrengen van een
nieuw lid , doch hot zou loch erg fijn zijn als u ALLEMAAL een
nieuw lid aanbrengt.
Helaas zijn ons ook leden door overlijden ontvallen. In dit verband
wil ik mij beperken lot hel noemen van ons bestuurslid J.H,
Goorman te Joppe. In zijn plaats wordt thans voorgesteld Chr.
Garssen te Joppe. Met hem is tevens een verjonging van het
bestuur in gang gezet. Daarnaast zouden wij graag nog (opnieuw)
een dame in ons bestuur wi 11en verwelkomen. Wij noteren graag
de namen van geschikte kandidates.
In het afgelopen jaar hebben wij onze contacten met diverse
instanties en collega-verenigingen verder onderhouden.
Met name is het contact met de Oudheidkundige vereniging van
Bathmen verstevigd, zozeer zelfs dat wij hebben besloten om
samen een excursie te organiseren en wel naar Xanten en
Nijmegen. In het vorige nummer is dit reeds aangekondigd.
Onze diverse werkgroepen zijn trouwens toch zeer actief geweest
en zonder anderen tekort te doen wil ik toch het werk van de
werkgroepen genealogie, bibliotheek, archiefonderzoek, materiaal-
beheer en excursies noemen.
Ons huis in Harfsen heeft dit jaar een naam gekregen: Het
Richtershuis. De open dag te Harfsen was een succes, velen heb-
ben een bezoek gebracht aan het Richtershuis.
Uiteraard hebben wij dit jaar ook weer onze medewerking ver-
leend aan het St.Joapiksfeest te Joppe. De letterdoektentoonstel-
ling was een succes en is voor herhaling vatbaar. Ook hebben wij
medewerking verleend aan de monumentendag met een expositie
in Huize De Voorst. Helaas zat ons die dag de regen tegen, doch
hieraan beginnen we zo langzamerhand al te wennen.
Onze voorzitter is regelmatig te horen op Radio BerkeIstroom, FM
- band 106.
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Dit jaar zijn wij gestart met u te vragen medewerking te verlenen
om de contributie automatisch te betalen. Velen van u hebben
positief gereageerd, doch er is nog een belangrijk aantal leden dat
(nog) niet heeft gereageerd. Nogmaals doen wij een beroep op u om
de contributie automatisch te betalen; onze penningmeester ver-
strekt hierover graag nadere informatie.
Met onze lezing- C.q. dia-avonden hebben we alle dorpen van onze
gemeente weer bezocht en we mogen, met dank aan de sprekers,
stellen dat die weer een succes waren.
Helaas is het resultaat van het veldnamenonderzoek nog niet
gepubliceerd, doch we hebben goede hoop dat het Staringinstituut
hiervoor dit jaar de benodigde gelden kan vrijmaken.
Medio 1994 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor een uit-
voerig verhalenboek over de oorlog 1940 - 1945. Zoals reeds eerder
is vermeld zal dit boek dit voorjaar verschijnen en het zal de titel
krijgen "De Voet Dwars". Naar alle waarschijnlijkheid zal dit ons
laatste boek over de tweede wereldoorlog worden en wij raden u
allen dan .ook aan dit boek aan te schaffen.
Mogelijk is het reeds verschenen als u dit leest en in dat geval zult
u het met ons eens zijn dat het bezit van dit prachtig uitgevoerde
boek uniek is.
Ons Markenboek, ons kwartaalperiodiek, wordt nog steeds gevuld
met interessante artikelen "voor elk wat wils". De redactiecommis-
sie doet haar best om elke keer een leesbaar periodiek te laten ver-
schijnen en daarin zijn zij - zo denken wij - weer goed geslaagd.
Samengevat kunnen wij dus rustig stellen, dat 1994een actief jaar
is geweest waarin u en wij tot een voortdurende contact zijn geko-
men en dat willen wij graag zo houden.
Onder auspiciën van de werkgroep excursies hebben wij samen
met de leden van alle werkgroepen het jaar afgesloten met een
Gelderse koffietafel in het Bosrestaurant (kosten voor eigen reke-
ning).
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT
"DE ELF MARKEN"

Inkomsten 1993 1994

Contributies f 13.675,- f 14.095,-
Entreegelden 37,50 27,50
Bankrente 2.024,52 1.053,81
Verkoop losse boekjes 40,- 30,-
Diversen 1.065,63 ,
Kad. atlas 3.090,- 15.820,-

f 19.932,65 f 31.026,31
========== ==========

Uitgaven

Kosten "Ons Markenboek" f 6.557,40 f 7.615,78
Ledenvergaderingen 1.201,50 1.274,60
Drukwerk- & adm.kosten 424,72 113,51
Abonn.- & contributies 246,00 165,-
Representatiekosten 491,30 740,14
Aanschaf dia's/foto's/
video/film e.d. 399,40 796,44
Tentoonst.- & opslagkosten 4.040,95 125,15
Computer- programma , -,-
Aanschaf projector , ,
Restitutie contributie 50,- ,
Kosten kadastrale atlas 336,90 21.350,-
Diversen 18,02 151,40
Huur, verz./bel.ltel. 3.479,63 4.006,17
St. Joapik , 482,80
Markenpaal -,- 760,11
Bankkosten , 947,96
Werkgroep Gen. , 52,30
Werkgroep Bibliotheek -,- 612,53
Vooruitbetaalde kosten -,- 500,-

f 17.245,82 f 39.693,89
========== ==========



BALANS per 31 december '94

Kas
Saldo bank
Saldo spaarrekening
Saldo termijnspaarrekening
Debiteuren
Vooruit bet. kosten

Vooruit ontvangen
Crediteuren
Kapitaal
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f 13,40 f 121,40
955,56 462,93

27.253,26 18.970,31
, ,

380,10 270,-
336,90 500,-

f 28.939,22 f 20.324,64
========== ==========

f 3.090,- f ,
1.678,47 100,-

24.170,75 20.224,64

f 28.939,22 f 20.324,64
========== ==========

TOELICHTING:
Kas en Bank: saldi overeenkomstig aanwezige saldi per 31-12-'94
Debiteuren: nog te vorderen contributies
Crediteuren: nog te betalen kosten.
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HET VERGETEN GRAF

H.J. Jansen op de Haar

Op 26 september 1944 schoot een Typhoon razend snel uit de wo~:
ken en dook recht naar beneden in het land van de boerderij
Springop, juist tussen de Scheuterdijk en de Lindeboomweg in.
Het vliegtuig was zo diep de grond in geboord dat alleen een
rokende krater overbleef. Niemand scheen er veel belang bij te
hebben. De Duitsers waren druk bezig met de Slag om Arnhem. Zo
kon het gebeuren dat het gat werd dichtgeschoven en men over-
ging tot de orde van de dag. . .
Na de bevrijding werd er toch navraag gedaan naar vermiste vlie-
gers en zo werd ook getracht er achter te komen welk vliegtuig
hier was "gecrasht" en wie de omgekomen vlieger was. Voor zover
ons bekend had dit onderzoek geen resultaat. Wel werden er nog
enkele raketten naar boven gehaald. In 1946 is er opnieuw een
onderzoek ingesteld door Capt. I. Ness van de nr. 2 Missing and
Inquiry Unit met basis Den Haag en Brussel. Op 23 juni 1946
werden twee identificatie plaatjes van de vliegtuigmotor en een
zegelring met de initialen "W.R." gevonden en door genoemde heer
Ness meegenomen. Hierdoor kon men met zekerheid afleiden dat
het een Typhoon betrof "M.W.852" van de RAF, die op 26 septe~:
ber 1944 was opgestegen vanaf het vliegveld Deurne bij
Antwerpen met als piloot Flt.Sgt. W.R.J. Hurrel.
Waarschijnlijk zou deze crash vergeten zijn, als niet de heer Jean
Dillen uit Deurne (België) een brief had gericht aan de gemeente
Gorssel, met de vraag of er over deze crash iets naders bekend
was. Genoemde heer Dillen was bezig een boek samen te stellen
van alle vliegtuigen en hun bemanningen die als thuishaven het
vliegveld Deurne hadden (brief van 30 januari 1994). Door het
onderzoek van de heer Dillen was het volgende omtrent de crash
bekend. "In Deurne was men op 26 september 1944 al vroeg uit de
veren, want het weer klaarde op en de 121e Wing stuurde haar
jagers naar de regio Arnhem-Nijmegen-Eindhoven. Boven
Nijmegen onderschepte het 441e squadron op 500 voet een Duitse
Messerschmitt 262 straaljager die een gevecht ontweek en tot ont-
goocheling van de Britten op grote snelheid verdween. Het 453e
squadron kruiste het pad van een eenzame Messerschmitt 109 bij
Arnhem. Die waagde het om een bom in de buurt van Arnhem af
te werpen en werd vervolgens opgejaagd door een meute
Typhoons. Hij slaagde er wel in om aan zijn belagers te ontkom~n.
Het 175e squadron werd bij Apeldoorn verrast door een veertig-
tot vijftigtal bloeddorstige Messerschmitts van III/-JG4.
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FIO Clarke en FIS Hurrel vingen de eerste schok op maar liepen
beiden spitsroeden. Clarke kon nog tot in Deurne geraken om een
een geslaagde buiklanding uit te voeren met zijn doorschoten
jager. FIS Hurrel werd zodanig geraakt dat zijn vliegtuig recht
naar beneden dook en er alleen een rokende krater van overbleef.
Ondanks de grote overmacht was de rest van de Wing er nog goed
vanaf gekomen en kon de thuishaven bereiken."
Tot zover het verhaal van de heer Dillen. Hierna hebben we ons
gewend tot de plaatselijke consul van de Oorlogsgravenstichting,
met het verzoek na te gaan of er ergens een graf bekend was van
de piloot Hurrel. Uit het antwoord bleek dat deze piloot de
Belgische nationaliteit zou hebben en nog steeds als vermist stond
opgegeven. Aangeraden werd een verzoek te richten aan de
Commonwealth War Graves Commission (CWGC) te Ieper
(België). In dit verzoek werd tevens mededeling gedaan dat het
plan bestond alsnog een grafteken te plaatsen waar het vliegtuig
was "gecrasht", zoals dat ook gebruikelijk is op de begraafplaats in
onze gemeente. Deze worden door de Oorlogsgravenstichting
beschikbaar gesteld. Op 19 augustus 1994 ontvingen burgemees-
ter en wethouders van Gorssel het volgende antwoord: "Alhoewel
wij uw initiatief tot het oprichten van een monument ter nage-
dachtenis van een Engelse piloot op de plaats waar hij sneuvelde
enorm waarderen, zullen wij tot onze spijt toch onze medewerking
aan dit project niet kunnen verlenen. Het geld dat wij als instel-
ling ontvangen, is specifiek bedoeld voor het officieel herdenken
van oorlogsslachtoffers. Het slachtoffer in kwestie wordt officieel
met naam herdacht op Runnymede Memorial in het Verenigd
Koninkrijk en u zult begrijpen dat wij geen staatsfondsen kunnen
aanwenden om bij te dragen tot wat eigenlijk een "onofficieel"
monument is, hoe waardig dat ook mag zijn. In deze omstandighe-
den is het tevens de CWGC niet mogelijk om een grafsteen op de
plaats waar hij sneuvelde op te richten, aangezien de officiële her-
denking ergens anders is. Wij hopen dat u ons standpunt hierom-
trent kunt begrijpen en wensen u succes toe met uw project." Was
getekend voor de directeur: C. Connerty-Ketels.
Op grond van het vorenstaande hebben we toen de heer Dillen
gevraagd te willen nagaan of Sgt. Hurrel nabestaanden heeft in
België, uitgaande van het feit dat het hier een Belgische onder-
daan betrof. Op 15 februari j.l. schreef de heer Dillen ons dat
"Flight Sergeant William Robert Stephen Hurrel, 1386347 als lid
van het 175 squadron op 26 september 1944 was overleden. Er is
geen graf bekend en zijn naam wordt geëerd op paneel 219 in het
Runnymede gedenkteken in Egham, Surrey, Engeland. Hij was de
zoon van Sidney en Daisy Ellen Hurrel uit Beckton, Essex,
Engeland."
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Na ruim vijftig jaar staat nu vast dat op 26 september 1944
Flt.Sgt. W.R.S. Hurrel is "gecrasht" met zijn vliegtuig aan de
Scheuterdijk/Lindeboomweg te Eefde. Hij had de Engelse nationa-
liteit, in tegenstelling tot de Belgische, zoals beweerd werd. Er
wordt thans nog een onderzoek ingesteld naar eventuele nabe-
staanden bij de burgemeester van Beckton, Essex. Als er nabe-
staanden worden gevonden en zij stemmen in met een eenvoudige
grafsteen nabij de plek van de "crash", dan komen wij hier graag
nog nader op terug. Iemand die zijn leven heeft gegeven voor onze
bevrijding verdient toch minstens een eenvoudig graf met graf-
steen. De eigenaar van de grond, de heer Leusink van de
Springop, heeft zijn medewerking reeds toegezegd.
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EVACUE UIT ARNHEM

J. van Betlehem

Na de euforie over de luchtlandingen in september 1944 bij
Arnhem, waarbij de bevrijding zo dichtbij leek, kwam het misluk-
ken van deze actie hard aan.
Helaas kwam daar bovenop het bevel van de Duitse bezetters, dat
alle inwoners van Arnhem de stad binnen een week moesten ver-
laten. Opdracht was met witte vlaggen richting Friesland te gaan.
Aangezien wij enkele malen vakanties hadden doorgebracht in
Laren (Gelderland) bij familie van mijn meisje, leek ons dat een
betere richting. En zo zijn wij gastvrij in Laren ontvangen en heb-
ben in die omgeving mogen blijven tot de bevrijding de mogelijk-
heid gaf om weer naar Arnhem terug te keren.
Schrijver dezes was toen tweeëntwintig jaar en student werktuig-
bouwkunde aan wat nu de HTS heet. Merkwaardig was, dat wij
daarom een Ausweis kregen, omdat de bezetters het belangrijk
vonden dat wij afstudeerden in het belang van de wederopbouw na
de oorlog.
Aangezien Nederlanders, op de NSB-ers na, de bezetters over het
algemeen vijandig gezind waren gebleven, gaf een Ausweis een
beperkte bescherming. Het kon voor je ogen verscheurd worden als
Gestapo of Grüne Polizei wat anders voor je in gedachten hadden.
Nu het front hen dichter begon te naderen nam bij hen de stress
toe en dat uitte zich in meer onrecht. De spoorwegstaking maakte
de situatie ook niet beter.
Een verhaal over belevenissen van vijftig jaar terug is niet in staat
om over te brengen de zorgen, de onzekerheid, de onveiligheidsge-
voelens, de angsten die ons leven toen beheersten. Ik zal daar dan
ook geen poging toe doen. Er was weinig bezettingsmacht in Laren
en dus kon je je betrekkelijk gerust overal vertonen. Hoewel er
waarschijnlijk op de boerderij nauwelijks verlet was om hulp
werkten we naar beste vermogen mee.
Als ik nu een aantal gebeurtenissen ga vertellen, dan hebben die
weinig directe confrontatie met de oorlogstoestand. Voor een ver-
slag van de oorlogshandelingen verwijs ik naar het boekje van
Joh. A. Koeslag: "Gebeurtenissen in Laren Gelderland tijdens den
oorlog".
Ik kreeg aanvankelijk gastvrij onderdak op Tempelman bij Jan en
Jo Schutte. In die tijd brulde Hitler, dat hij de strijd in zijn voor-
deel zou doen keren door het inzetten van geheime V-wapens. Die
zijn duidelijk te vroeg ingezet, want ze werkten verre van perfect.
Er kwam een startbaan in Oolde. Elke keer als er een V-I werd

15

gestart bleef je luisteren of het wel goed wegkwam. Zo hebben we
een middag buiten staan kijken naar één die in een grote cirkel
bleef vliegen. Het is duidelijk, dat de brandstof een keer opraakt
en dan stort hij neer en ontploft (27 december bij Koerselman).
Jan had tabak verbouwd. Amersfoortse kei zag je in die dagen
overal staan. De bladeren werden geoogst, aan een draad geregen
en te drogen gehangen. 's Avonds in de keuken werd het dan
gesneden. We zaten erover te praten, dat deze wijze van verwer-
ken niet helemaal ideaal was. Echte tabak wordt eerst gefermen-
teerd. Zo kwam het idee op tafel om de tabak een aantal weken te
laten broeien. Jan had nog een goed afsluitbare ton. Die hebben
we met tabak gevuld en in een hoek van de boerderij onder dé
paardenmest gestopt. Een paar weken later weer vol verwachting
er onderuitgehaald. Op het oog zag de tabak er beter uit, maar het
verschil was niet te proeven. Dat was daarmee einde proef
Jan had rogge naar de molenaar gebracht om te malen en die
bracht het naar de bakker aan de overkant. Ik ging op een dag de
broden ophalen. Op de terugweg zie ik op de Holterweg twee land-
wachters aankomen in hun smoezelige uniform met dubbelloops
jachtgeweer op de rug. Je kunt er dan wel vandoor gaan, maar een
schot hagel in je rug is geen pretje. Die mannetjes waren niet zo
jong en ik was op klompen. Ik liet het erop aankomen of ze me
zouden aanhouden. En ze hielden me aan. Het werd een vrij kort
gesprek Alhoewel ik geen talenknobbel heb, had ik me er in die
paar maanden aan gewend om plat te praten. "Woar wenje-ie?"
"Op boerderieë Tempelman". "Wat heb-ie doar in de fietstas se?"
"Ik bin noar de bakker west om roggestoete op te heljen". "Oh, wie
hört het al, ie bunt 'n boeresunne, ried ie moar fandan!" Geen
moeilijke vragen, een kort avontuur dus!
Er moest een koe geleverd worden. In mijn geheugen staat dat het
in Almen moest gebeuren, maar dan zou dit een sterk verhaal wor-
den. Dus zal het toch wel in Laren geweest moeten zijn. Het zijn
van die bevelen waar niet aan viel te ontkomen. 's Avonds, het is
al donker, zitten we in de keuken te praten. En dan opeens, stil
eens, hoorden we buiten een koe neuren? Hoe kan dat nou, een koe
los uit de stal? Gauw een stallantaarn aangestoken en buiten
gekeken. Laat daar nu de koe staan die 's ochtends was geleverd!
Had op eigen kracht de weg naar de stal teruggevonden! Gauw een
tondeuse gepakt en het nummer uit de vacht geschoren!
In Harfsen werd een nieuwe V-I startbaan gebouwd en alles wat
woonde onder de vliegroute moest weg. Daar boerde een zuster
van Jo met haar man en drie kinderen, de familie Blankenberg.
Wij gingen hun bezittingen met autowagens ophalen. Het werd nu
wel erg volop Tempelman. Dus moesten alle risico's worden ver-
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meden. Zo verhuisde ik na de jaarwisseling naar het Kooiershuis
in de Schoolt bij Hanna Holshorst en Bertus en Dina Klein Ovink.
Ook daar kreeg ik een gastvrij onderdak.
Op de bonnen was allang geen suiker meer te krijgen. Dat bracht
ons op het idee om uit de voederbieten de oranje exemplaren te
sorteren. Die werden heel fijn versnipperd, opgekookt en daarna
ingedampt. Zo kregen we een stroop, die maar een beetje zoet was
maar wel bruikbaar.
Op een dag stond ik op het land rogge te schoffelen toen er een
Spitfire over mijn hoofd vloog. Natuurlijk kijk je dan naar boven
en ik stelde tot mijn verbazing vast, dat hij alleen was. Plotseling
draait hij om, duikt in mijn richting naar beneden en begint te
schieten. Ik schrok me wild. Ze schoten op iets op honderd meter
verder tussen mij en de boerderij in. Daar zag ik een ree vluchten.
Hij werd niet geraakt.
Op een andere dag komt Zusse van de buren door het land hollen
en roept: "Jaap moet weg, de Schalkhaarpolitie komt eraan!" Dat
was een heel ander korps dan de landwacht. Goed in het uniform,
goed bewapend, maar bovenal goed nationaal-socialistisch
getraind. Net als de Gestapo klanten waar je beter niet mee in
contact kon komen. Het zat me in zoverre tegen, dat ik op de deel
mijn fiets wou pakken, maar de band stond plat (voorop had ik een
Bruinzeel-bandl). Dus pomp gepakt en pompen. Toen stonden ze al
achter me. "Wat moest die meid?" "Och, die kwam even langs."
"Papieren!" Ik haalde ze uit de slaapkamer, persoonsbewijs en
Ausweis. Daarmee was ik kennelijk een twijfelgeval. De ene wilde
me voor nader onderzoek meenemen, maar de andere wilde worst
en spek hebben en was kennelijk de baas. Ik kon rustig mijn band
gaan plakken!
Het gerucht ging, dat de Duitsers paarden aan het vorderen waren
voor hun aftocht. Het is merkwaardig, dat een gerucht zich zo snel
verbreidt. Bij onzekerheid neem je het zekere voor het onzekere.
Ik haalde Zeppy op en we draafden door de weilanden naar de een-
denkooi. We verscholen ons helemaal achterin de bosjes achter een
heuveltje. En dan wacht je af. Kennelijk was het geen vals alarm
en was op afstand onze vlucht gezien. Op een gegeven moment
werden geweerschoten gelost door de eendenkooi zonder iets te
raken. 's Avonds hebben we Zeppy weer op stal gezet.
Ik had bij de evacuatie onze hond meegenomen, een gladharige
fox. Uitgerekend op 1 april kreeg zij een jong. Toen ik 's ochtends
de deel op kwam, begroette ze me niet, maar bleef in het hooi lig-
gen. Bertus wilde me niet geloven dat er een jonkie was en zei:
"Ha, ha, 1 april!" Pas toen ik het jonkie oppakte, was het duidelijk,
dat het geen grap was. Maar er kwam een moeilijk moment. Een
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Duitse luchtmachtofficier liep achterom de deel op om te kijken
hoeveel ruimte er was en werd gelijk gepakt door mijn hond. Ik
heb hem uitgelegd waarom het hondje zo fel was en hij had daar
gelukkig begrip voor. De volgende dag kregen we inkwartiering
van een grote rupsauto. Die kon maar net tussen de deuren door.
Bij het achteruit de deel oprijden werd dan ook aan één kant het
kozijn geraakt. De bemanning bestond uit twee Oostenrijkers. In
die dagen had je sympathie voor Oostenrijkers, omdat de opvat-
ting was, dat zij door de Duitse bezetting gedwongen werden om in
krijgsdienst te gaan. (Pas na de oorlog bleek dat de Oostenrijkers
meer nationaal-socialistisch gezind waren dan de Duitsers!) Ze
hadden een gans bij zich en vroegen om mogelijkheid om dat beest
in de pot te doen. Nou, dat moest dan maar in het kokhoes gebeu-
ren. Aan het eind van de dag kwamen ze vragen of we een stukje
mee wilden eten. Hanna en Dina wilden niet: "Oh Heren, ik soe d'r
geen hap van door de hals krigen kennen!" Ik vond het toch wel
een sympathiek gebaar en ging mee. Het waren goede koks, want
het smaakte perfect. Twee dagen later vertrokken ze gehaast rich-
ting Bathmen. De maandag daarop zaten we net aan de ochtend-
pap. Ik keek naar buiten en daar stond een carrier met Canadezen
op de dijk. We waren blij, eindelijk bevrijd! Toch kwam de gedach-
te op om spullen in veiligheid te brengen. Ik ging met paard en
wagen naar Oolde en mocht ze bij Memelink stallen. Weer terug
groeven Bertus en ik mangaten achter de hooiberg om veilige dek-
king te hebben als er géschoten zou worden. 's Middags ging de
brug over de Schipbeek de lucht in. Er was weinig te merken van
gevechten; wat geweervuur in de verte. 's Avonds zaten we met de
Canadezen te praten. Ze waren nieuwsgierig wat wij rookten. Eén
van de Canadezen rolde van onze eigen teelt een sigaret en stak
die aan. Hij heeft een uur zitten hoesten! We kregen van hen echte
sigaretten en kant en klare thee. Dat was een mengsel van thee,
melkpoeder en suiker, waar dan alleen heet water bij hoefde. Dat
smaakte voortreffelijk. Er waren ook Franstalige Canadezen bij.
We probeerden in het Frans met elkaar te praten. Dat viel niet
mee! Twee dagen later gingen ze weer verder.
Ik wil op dit punt mijn verhaal beëindigen. De bevrijding wilde
nog niet zeggen, dat je kon gaan en staan waar je wilde. Er waren
overal permits voor nodig. Uiteindelijk lukte het wel om die te
krijgen en konden we naar Arnhem terug.
Het toeval wil, dat 5 mei als nationale bevrijdingsdag werd aange-
wezen. Die datum was ook Harma's verjaardag (1889 - 1985). Een
extra stimulans om alle jaren op bezoek te komen. En zo hebben
onze gezinnen veel lief en leed gedeeld, wat een sterke band heeft
gegeven.
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DE V-I

G. Hekkelman

Als we praten over de V-I, dan weten de oudere mensen onder ons
nog precies waar we het over hebben. In de laatste oorlogswinter,
de datum weet ik niet meer, werden we op een morgen opgeschrikt
door een ooorverdovend lawaai. We dachten vliegtuigen te zien
met een groot straalvuur er achteruit. Later bleek dat het V-l's
waren, waarvan we twee startbanen vlak in de buurt hadden, te
weten op 't Joppe en bij de Zessprong.
Het waren projectielen, op Engeland gericht, maar we merkten al
heel gauw dat ze niet allemaal overkwamen. Als ze van 't Joppe bij
Het Amelte boven de dennenbossen uitkwamen en ze knapten
niet, dan vielen ze zo weer naar beneden. Rondom de Amelter vij-
ver en rondom het huis waar mijn vrouw toen nog woonde, vielen
ze achter elkaar neer. Haarouders vroegen aan mijn ouders of ze
zolang bij ons in het stookhok mochten wonen. Samenwonen was
er toen nog niet bij, maar hier hebben we dankbaar gebruik van
gemaakt. Het gevolg is dat we nu nog samenwonen.
De V-l's brachten grote verwarring en angst, vooral op die morgen
toen er één op hol sloeg en niet rechtstreeks naar Engeland ging,
maar steeds bleef ronddraaien. Waar die terecht is gekomen heb-
ben we nooit gehoord, want kranten waren er toen niet meer.
Overal zijn ze wel neergekomen, maar als ze niet ontploften,
waren de Duitsers er gauw bij om er de benzine uit te halen.
Wat wil nu het geval, aan het eind van de Flierderweg bij Jansen
van Blookers lag er één in de spoorsloot en de Duitsers hadden er
geen erg in. Maar mijn buurman Bertus van de Flierse wel.
's Avonds na spertijd ging hij ernaar toe met een paar bussen en een
slang. De slang in de tank, even zuigen en daar liep de benzine in
de bus. Twee avonden heeft hij dat gedaan. Toen kwam hij bij ons:
"Hebben jullie nog bussen, ik heb al tweehonderd liter en d'r zit
nog wel vijftig liter in". Wij wat bussen opgezocht en hij 's avonds
er weer heen. Hij was hier net bezig toen hij wat hoorde. De spoor-
lijn werd bewaakt door de landmacht met het oog op sabotage. Hij
kon nog net wegkruipen in het oude houtschuurtje bij Blookers
half onder de takkenbossen. Die landwachters moesten eigenlijk
nog een overweg verder, maar och, ze bleven maar een uurtje
staan praten en gingen toen maar weer terug. Koud en stijf kwam
Bertus te voorschijn, pakte zijn bussen en ging gauw naar huis.
Bij de buurman zaten onderduikers en zoals dat toen ging, er was
niets te roken. Dan maar een eigen bouw klaarmaken, tijd hadden
ze genoeg. Maar ja, dat laatste stukje van de oorlog was er van
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alles niets, dus waren er ook geen lucifers. "Toe, Bertus, doe ons
een beetje benzine, we hebben nog een aansteker." Dat kon wel,
hij had immers meer dan genoeg! Maar toen deed die aansteker
het niet en maar prutsen om dat ding aan de gang te krijgen.
Eindelijk kwamen we er achter: dat ding was wel goed, maar
Bertus' benzine was 90% spoorslootwater. Ik kan dit verhaal nu
gerust vertellen, want Bertus zit al bijna 40 jaar in Canada.

KUNNEN WIJ DAT LEED NOG PEILEN?

G.J. ter Mull

Ze waren in de Achterhoek geboren,
En samen naar dezelfde school gegaan,
Hun liefde groeide in de kinderjaren,
Bij vogelzang en 't schijnsel van de maan.

Kort voor de oorlog, in de crisisjaren,
is Willie de verpleging ingegaan,
Voor Bertus was de diensttijd aangebroken,
Reeds in zijn jeugd sprak hem de vliegdienst aan.

Vijf dagen was de inzet van ons leger,
Toen was de ongelijke strijd gedaan,
Capitulatie bracht de desillusie,
Hij sloot zich bij de Engelandvaarders aan.

Strijdlustig, voor de vrijheid en de vrede,
Nam hem de Royal Air Force gretig aan,
Daar moest hij leren vechten, harden, trainen,
Om bombarderend Duitsland te verslaan.

Het ouderhuis van Willie werd een toevlucht,
Voor onderduikers, op de boerderij,
Geallieerden, joden en piloten,
Vervolgden van de nazi-heerschappij.

Zij was uit de verpleging thuisgekomen,
Om met koeriersdienst vrienden bij te staan,
En het contact met "Radio Oranje",
Bracht nieuws van de geallieerden aan.
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Verzet, collaboratie, deportatie,
De vrijheidsstrijd, vermetel, schuwt geen taak,
Herhaaldelijk beukt Bertus met zijn bommen,
Berlijn, Keulen, altijd was het raak. ..

Na veel gevaren, honger en ontbering,
Kwam zij uiteindelijk in een grensplaats aan,
Daar woonde Hetwick, een vriendin van vroeger,
Het gevaar was weer even van de baan.

Zijn laatste vlucht is ongemerkt gekomen,
Een luchtgevecht hoog boven Gelderland,
En aangeschoten valt hij naar beneden,
Zijn schietstoel redt hem, nog in Nederland.

Hun vroegere vriendschap liet Hetwiek niet onbewogen,
Dus hielp ze Willie weer naar eigen land,
Daar moest ze bij familie onderduiken,
Dan de invasie, strijd in Nederland.

De landwacht zocht, toch wist hij te ontkomen,
Verfomfaaid kwam hij bij zijn Willie aan,
Hij zocht contact met Engelse piloten,
Om samen in actieve dienst te gaan.

Zo werden zij op 10 april herenigd,
Geluk en blijdschap kent geen grenzen meer,
Vrij Nederland kent weer zijn idealen,
Vertrapt ligt nu het nazi-juk terneer.

Helaas, die plannen werden onderbroken,
De landwacht bracht het werk van Willie aan,
Gelukkig, dat door haar hardnekkig zwijgen,
Geen bredere verdenking kon ontstaan.

Ze zitten daar, de twee bejaarde mensen:
Bij Willie, daar was Bertus ingetrouwd,
Haar broer was op de Grebbeberg gesneuveld,
Bertus heeft alles thuis weer opgebouwd.

Toch werd ze in een strafkamp opgesloten,
En voor een strenge straf gedeporteerd,
Naar Ravensbrück, de bange vraag blijft over,
Wordt zij voor jodenhulp gefusilleerd?

Ze bouwden later op eigen grond een huisje,
Hun zoon is nu de boer, hij ploegde voort,
Het volgend jaar, dan is de gouden bruiloft,
Deo Volente, spreekt het oude woord.

Ze zijn bij hun bestemming aangekomen,
Door luchtalarm zijn zij hier veel te laat,
Geprikkeld wordt daarom geschopt, geslagen,
Omdat groeperen nu zo moeilijk gaat.

Ineens paniek, een ware bommenregen,
Een aangeschoten vliegtuig vliegt in brand,
Op dat moment laat Willie zich snel vallen,
Is dit haar kans, de vlucht naar Nederland?

Het was een lange, bange weg, zei Willie,
Hun handen zoeken als vanouds elkaar,
Als in de maneschijn, in het verleden,
Zo werd de band steeds hechter, jaar op jaar.

Oh, landgenoten, wil toch niet vergeten,
Die offers blijven het herdenken waard,
Al twijfelen regeringen en prinsen,
Voor hen die vielen en die zijn gespaard.

In doodsangst is ze naar de trein gekropen,
Heeft zich eronder ongemerkt verstopt,
Een lange weg, door bermen, bossen, sloten,
Een ned'rig stulpje heeft zij aangeklopt.

Willie leerde alom vloeiend Duits te spreken,
Haar liefdedienst, verpleegster, sprak hun aan,
Ze sprak misleidend over weg en steden,
En de bedoeling om naar Nederland te gaan.
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JOODSE VEEKOPERS (2) EEN NIEUWE BIJLVONDST IN ALMEN

G. Hekkelman G. van der Klei

Op 20 december 1994 kwam de heer H.G. Pelgrum uit Almen naar
de archeologische dienst van Zutphen, met een stenen bijl die kort
tevoren tijdens het aardappelrooien was gevonden op het land van
kennissen van hem, de familie Klein Kranenbarg. In overleg met
stadsarcheoloog Michel Groothedde werd besloten dat ondergete-
kende de documentatie en registratie van de bijl voor haar reke-
ning zou nemen. Dat is inmiddels gebeurd, en de bijl is daarna
weer aan de eigenaar-vinders terug gegeven.
Een dergelijke vondst, hoewel niet uniek, wordt toch bepaald niet
iedere dag gedaan. Ook is juist over deze bijl veel informatie
bekend, iets wat bij eerdere bijlvondsten helaas niet het geval was.
Daarom leek het de schrijfster een goed idee, wat meer bekend-
heid aan deze vondst te geven. Daarbij speelt natuurlijk de
gedachte mee, dat er misschien geïnteresseerde lezers zijn die nog
ergens op nachtkastje of schoorsteenmantel iets dergelijks hebben
liggen, maar toe nu toe niet precies wisten wat ze nu in huis had-
den. Meer meldingen zijn van harte welkomt

Naar aanleiding van het stukje uit het vorige Markenboek van de
heer Enserink over joodse veekopers, het volgende:
Op bladzijde 11 wordt vermeld dat Enserink op 18 juni 1908 een
vette maal verkocht voor f 162,50. Betaald werd f 1,- voor de Bond;
hierbij stond dat het niet duidelijk was wat dit betekende. Even
verder staat dat op 16 december twee kalveren werden verkocht,
waar f 1,50 minder voor werd betaald. En op 17 juni twee kalveren
vrij van Bond.
Met deze Bond werd bedoeld de Centrale Bond voor Slachtvee-
verzekering, afgekort het CBS. In de veewet staat dat de verkoper
de koper moet vrijwaren voor verborgen gebreken. Bij slachting
komen natuurlijk de meeste verborgen gebreken te voorschijn, en
dus afkeuringen. Hiervoor kon men zich verzekeren bij het CBS.
Dit was wettelijk verplicht. Ik weet niet wanneer deze wet in wer-
king is getreden, maar die gulden voor de Bond is duidelijk de pre-
mie van de verzekering van 'die vette maal. Evenals die f 1,50 voor
die twee kalveren die in mindering is gebracht op de verkoopprijs.
Het was vroeger een voorwaarde bij het kopen van een slachtkoe
of een vet kalf, dat de koper de premie aftrok, omdat bij slachting
het dier eerst verzekerd moest worden. Maar zoals Enserink ver-
meldt, ging de handel er soms nogal heftig aan toe en dan werd
nogal eens bedongen: je krijgt wel geluk, maar dan wil ik vrij geld
uitbetaald hebben. (Vrij van Bond, zoals vermeld, op 17 juni 1909).
In die jaren sprak men van Bondsgeld, later werd dat Fondsgeld
(Verzekeringsgeld.) Denk maar aan het veefonds en het paarde-
fonds. In de naoorlogse jaren werd het geleidelijk aan gewoonte
om op' de veemarkt alleen te verkopen op vrij geld. En nog weer
later zijn de grote slachterijen gestopt met het verzekeren van
slachtvee, want de premie was al opgelopen tot boven f 20,- per
koe. Als er dan zo tussen de 1000 en 2000 koeien per week worden
geslacht kunnen ze zelf het risico ook wel nemen. Ik hoop dat ik
hiermee voldoende heb duidelijk gemaakt wat die "f 1,- voor de
Bond" en "vrij van Bond verkopen" betekenen.

Beschrijving
De gevonden bijl behoort tot een type dat in vaktermen "Fels-
Rechteek" bijl type B wordt genoemd (Schut 1991, die verwijst
naar Brandt 1967). Dat betekent dat hij van een steensoort anders
dan vuursteen is gemaakt ("Fels"), dat de hoeken tussen de voor-
en achterkant en de zijvlakken min of meer recht zijn
("Rechteck"), en dat de breedte groter is dan de halve lengte (type
B). Eerst wat technische gegevens:

Afmetingen
lengte
grootste breedte
grootste dikte

breedte snee
breedte top
dikte top

7,7 cm.
5,3 cm (bij de aanzet van de snee).
2,3 cm. (nu op ongeveer 2,5 cm. onder de top,
maar één brede kant is waarschijnlijk tijdens
het vervaardigen te diep uitgehakt of later be-
schadigd geraakt en bijgeslepen, zodat het op-
pervlak in het midden van de bijl over een
afstand van zo'n 3,5 cm. duidelijk is afgeplat).
5,3 cm.
ongeveer 2,8 cm. (top deels beschadigd).
tussen 0,4 en 1 cm. (beschadigd, over 0,4 cm.
bewaard).
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grootste breedte
zijfacet 1,8 resp. 1,3 cm. (kant 1 en 2; bij beide op

ongeveer 1/3 vanaf de snede).

De bijl is vrijwel geheel geslepen, ook de top, getuige het smalle
restant hiervan dat bewaard is gebleven. De top is enigszins
beschadigd, hoewel zó, dat de oorspronkelijke breedte en lengte
nog nauwkeurig te bepalen zijn. Op één zijvlak, pal onder de top,
en één breed vlak ook pal onder de top, zijn beschadigingen te zien
in de vorm van duidelijke klopsporen. Op beide plaatsen zijn deze
scherp afgegrensd richting snede, en beide grenzen lopen in
elkaars verlengde, zodat ze mogelijk de lijn aangeven tot waar de
bijl beschermd was door de steel. Alle bijlen uit de Nieuwe
Steentijd (waarin deze bijl moet worden gedateerd) waren immers
oorspronkelijk voorzien van een houten steel, met een gat erin
waar de bijl in werd vastgezet.
De snede is vrijwel geheel intact en onbeschadigd, en lijkt ook niet
ingekort respectievelijk bijgeslepen te zijn. Wel zijn her en der op
het vóór- en achtervlak afslagnegatieven te zien, die gezien hun
vorm en de ronding van hun kanten gedeeltelijk vóór het slijpen
van de bijl lijken te zijn ontstaan.
De bijl is gemaakt van een zeer fijnkorrelig, homogeen, kwartsiet-
achtig materiaal. De kleur is dofgrijs, met vage lichtgrijze vlekken
(en wat roestsporen van de aardappelrooimachine).
Duidelijk zijn in de lengte van de twee zijkanten, op drie van de
vier hoeken, nog slijpfacetten te zien. Die beginnen alledrie op 2,7
tot 3,1 cm. van de snee en lopen door tot op de top.
De bijlsnede is a-symmetrisch; het éne uiteinde loopt verder en
steiler omhoog dan het andere.

Wat vorm, afmetingen en steensoort betreft, lijkt deze bijl erg op
de grote meerderheid van de bijlen van dit type in de Achterhoek
(Schut 1991, p. 23). Tot nu toe zijn er 118 Achterhoekse "Fels-
Rechteek" bijlen bekend en geregistreerd. Daarvan bestaat 38%
uit kwartsiet of een kwartsietachtige, een steensoort die van natu-
re in deze streek voorkomt in morene- of rivierafzettingen.

Datering
"Fels-Rechteck" bijlen horen thuis in de Nieuwe Steentijd, in de
eerste landbouwculturen in deze streken. Ze werden gebruikt voor
dezelfde werkzaamheden als die waar wij tegenwoordig een stalen
bijl voor gebruiken. Het type "Fels-Rechteck" werd heel lang
geproduceerd, in onze streken vanaf ongeveer 5700 voor nu tot
ongeveer 3900 voor nu. Het is niet mogelijk uit te maken waar in
deze lange periode de Almense bijl precies thuis hoort, omdat de
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vorm van "Fels-Rechteck" bijlen gedurende deze tijd niet veran-
derde. Hij kan dus gemaakt zijn door mensen van de Trechter-
bekercultuur, de eerste boeren in deze streken, maar ook door
mensen uit de latere Standvoetbeker- of Klokbekerculturen.
Naast bijlen voor het dagelijkse werk, zoals de Almense bijl, wer-
den gedurende de hele Nieuwe Steentijd ook andere soorten bijlen
gemaakt, zoals strijd- of pronkbijlen (al naargelang de omstandig-
heden) en bijlen die gebruikt werden bij ceremoniële gelegenhe-
den. Deze speciale bijlen werden vaak gemaakt van steensoorten
die van elders (Limburg, Duitsland, Denemarken) geïmporteerd
werden. De Almense bijl daarentegen is, zoals gezegd, gemaakt
van een plaatselijk verkrijgbare steensoort.

Naschrift

De heer M.J. Fabery de Jonge verzoekt het volgende hieraan toe te
voegen.
De vondst van deze bijl toont weer eens aan dat de bewoningsge-
schiedenis van Gorssel tot in zeer vroege tijden terug gaat. Het is
daarom van groot belang voor de geschiedschrijving van onze
streek in het algemeen en de gemeente Gorssel in het bijzonder
dat vondsten als deze bekend worden bij de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek en degenen die zich met de loka-
le archeologie bezig houden. Losse vondsten blijven in principe
eigendom van de vinder, maar als ze geregistreerd worden, kun-
nen ze bijdragen aan de oplossing van de legpuzzel van de
(pre)historie. Indien er leden zijn die zelf iets vinden, of op de
hoogte zijn van archeologische vondsten door anderen (bijlen, pijl-
punten, aardewerk of andere merkwaardige en "oud" uitziende
voorwerpen), meldt dit dan a.u.b. aan de contactpersoon voor
Gorssel van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
(M.J. Fabery de Jonge, tel. 05759-1862) of bij de Archeologische
dienst te Zutphen, Stads archief te Zutphen, tel. 05750-12157 CM.
Groothedde). De voorwerpen worden gedateerd, beschreven en
zonodig getekend en gefotografeerd, waarna ze weer aan de vinder
worden teruggegeven. Deze service is vanzelfsprekend gratis en
verplicht tot niets. Zonder toestemming worden de vinder en de
vindplaats niet gepubliceerd.

Vindplaats
De bijl is gevonden op een akker tijdens het aardappelrooien. Dit
perceel was tot ver in de vorige eeuw nog onontgonnen heide, en is
dus waarschijnlijk eeuwenlang, zo niet langer, onverstoord geble-
ven. De exacte vindplaats is gelukkig bekend. Deze lag op maar
een paar 'meter van de grens tussen de pure zandgrond van dit
perceel en de beekgronden van het aangrenzende. De rivier de
Berkel stroomt tegenwoordig op slechts enige tientallen meters
van de vindplaats. Hoe de rivierbedding vroeger precies liep, is
niet bekend, maar erg ver weg zal het niet geweest zijn. Een der-
gelijke ligging, op de grens van hogere en lagere gronden, en in de
buurt van vers water, was in de hele prehistorie favoriet als woon-
plaats. Het betekende, dat men de voedselbronnen en andere pro-
dukten uit de verschillende milieus tegelijk kon bereiken. Ook kon
men profiteren van de agrarische mogelijkheden die de verschil-
lende grondsoorten en vegetaties boden. Of op de vindplaats van
de Almense bijl ook inderdaad een nederzetting lag, is echter onze-
ker. Meer vondsten die .dit zouden kunnen bevestigen of juist
tegenspreken zijn van de plek niet bekend.
Wel is een andere bijl van hetzelfde type ("Fels-Rechteck" type B)
eerder in de omgeving van Almen gevonden, hoewel de exacte
vindplaats daarvan onbekend is (Schut 1987, p. 32 nr. 16). Deze
bijl bevindt zich in het Stedelijk Museum Zutphen, inventaris nr.
V165.
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GENEALOGISCHE MIDDAG NOTITIES

H.Rol Harm Degenhart

Alle leden van de Elf Marken met belangstelling voor genealogie
zijn op zaterdagmiddag 10 juni a.s. van 13.00 tot 16.00 uur wel-
kom in het hoofdkwartier van onze vereniging, Hulstweg 7 te
Harfsen. De werkgroep genealogie organiseert dan een genealogi-
sche middag.
De werkgroep streeft ernaar de ruimte in de voormalige kleuter-
school zo optimaal mogelijk te benutten. Wij nodigen wat "stand-
houders" uit (mensen, waarvan wij weten, dat zij over veel materi-
aal betreffende Achterhoekse families beschikken) en wij nodigen
ook de leden van onze zusterverenigingen in de Achterhoek en
genealogen uit de Twentse regio uit. Kortom: wij verwachten, dat
wij zowel beginnende als gevorderde genealogen een plezierige en
vruchtbare middag kunnen bezorgen.
Noteren dus die datum!

32. Het jaar 1995

1995 zal vooral het jaar zijn van de herdenking van de bevrijding,
in 1945 een halve eeuw geleden, van de dorpen in onze gemeente
Gorssel' en van ons land, na vijf jaren van Duitse bezetting (1940 -
1945).
Een andere historische gebeurtenis ter herdenking in 1995, is het
begin van de Franse Tijd, in 1795, twee eeuwen geleden.
Het jaar 1795 vormt een belangrijke breuk in ?nze vaderlandse
geschiedenis. Aan de Republiek der Z~."enVeremgde Nederlan~~n
kwam een einde. De Bataafs-Franse tijd begon. Een overgangstijd-
perk ving aan. . .
Het jaar 1795 is het revolutiejaar of het om.we~telmgsJaar (revolu-
tie = omwenteling). De Franse Revolutie lS van 1789 en de
Nederlandse Revolutie, die zonder bloedvergieten verliep, is van
1795.
De jaartallen 1795, 1940 en 1945. zijn belan~rijk.. Zij mar.~eren
tijdperken en betekenen een breuk lil de geschiedenis. Een tijdvak
eindigt en een nieuwe periode breekt aan. Helaas is het leren van
jaartallen in onbruik geraakt.

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK

H. Schoenmaker

Met de overhandiging van de catalogus nr 1, januari 1995, aan het
bestuur is de verenigingsbibliotheek in Het Richtershuis geopend
op dinsdag 14 februari 1995. Tevens was dit het startsein voor het
eerste spreekuur van de werkgroep genealogie. Kort na de opening
meldden zich reeds vier bezoekers.

33. Oorlogen

Schenkingen zijn gedaan door A. Blikman (kerkbladen), A.J.
Brummelman, Esveldsdijk te Harfsen (kerkbladen), W. van de
Kamp (fotoboekje De Bevrijding van Zutphen 2 - 14 april 1945),
Henk Rol (tijdschriften Eerste Wereldoorlog en Tweede
Wereldoorlog) en G.J. Verstege (stand per 14 februari 1995).
Al deze schenkers nogmaals hartelijk dank.

De namen van historische gebeurtenissen worden met een hoofd-
letter geschreven: de Eerste Wereldoorlog,·· de ..T~eede
Wereldoorlog. Deze beide oorlogen worden ook wel aangeduid :met
jaartallen, het jaar van het uitbreken van de oorlog en het Jaar
van het einde ervan. De Eerste Wereldoorlog: 1914-1918 en de
Tweede Wereldoorlog: 1940-1945 (voor sommige landen 1939-
1945). Deze jaartallen worden vaak afgekort als volgt: 1914-'18 of
'14-'18 en 1940-'45 of '40-'45. De apostrof geeft aan dat iets is weg-
gelaten (het cijfer 19). Afgeweken wordt van de algemene regel:
jaartallen niet afkorten.
Gebruikelijke aanduidingen zijn ook WO I en WO Ir.

34. Oorlogsduur in oorlogsnamen

De oorlogsduur komt niet voor in de beide oorlogsnamen de Eerste
Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.
Vergelijk de Tachtigjarige Oorlog, de Dertigjarige Oorlog enz.
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DE FAMILIE PLOEGMAN EN ALMEN

J.C. Warnaar

onder Warnsvelt, dog nu onder Almen met Maria Aelers, onder
Voorst". (Maria Aelers is waarschijnlijk gedoopt te Voorst op
3 maart 1715.) Er worden vijf kinderen geboren, in 1737 Johannes
Aeldert, in 1738 Johanna, in 1739 Angenieta Wilhelmina, in 1740
Albert, in 1741 Aaldert en vanaf 1738 wordt erbij geschreven: op
de Mole in Almen (DTB Almen). Wanneer Peter Ploegman precies
op de molen in Almen is gaan werken kon ik niet nagaan. In 1734
kwam ik in de markeboeken de naam van de vorige molenaar, de
heer Oostendarp, nog tegen. In de Breukenboeken wordt melding
gemaakt van een ruzie op 26 oktober 1732: aan het Almense mole-
naarshuis tussen Teunis Brummelman den Jongen en Hendrik
Hilverdink, knegt van Albert Ploegman, hospes in den Laatsten
Stuiver. Op dezelfde lokatie: ruzie tussen Lamert Ruyterkamp en
Teunis Brummelman tegen Hendrik Hilverdink, op de Almese
kermisse 1732. Misschien was Peter Ploegman knecht op de
Almense molen en kon hij omstreeks 1738, misschien iets eerder,
de pacht overnemen van molenaar Oostendarp. Misschien kon hij
niet met de derde vrouw van zijn vader opschieten, wie zal het
zeggen? In elk geval had Peter in De Laatste Stuiver ook ervaring
opgedaan als herbergier, en dat was mooi meegenomen, want bij
de molen in Almen waren ook een herberg en een brouwerij aan-
wezig.
Op 15maart 1743 sterft Maria Aelers, vrouw van Peter Ploegman,
molenaar te Almen en zij wordt op 20 maart 1743 begraven. Peter
is dan 30 jaar. Twee jaar later (DTB Voorst en Almen) op
16 mei 1745 trouwt hij met Reijndjen Willems, "j.d. tot Voorst, dog
sonder ouders". Reijndjen was met attest ingekomen in Voorst in
1738 en kwam van Amsterdam. Uit dit huwelijk werden geen kin-
deren geboren.
In het begraafboek van Almen staat vermeld dat op 18 janu-
ari 1744 "bij de Meule tot Almen bij de schuere is overleden een
passagier met name Hendrik Wolters van Soest vandaan en den
19 dito te Almen begraven" en dat op 22 mei 1749 "is overleden an
de Poeken Willem, Brouwen disteleerknecht bij P. Ploegman an
de Almse Meul".

In Ons Markenboek, 11e jaargang, nr. 2 (april 1993) op pagina 40
stond een artikel van de heer H.J. Jansen op de Haar over de her-
berg De Laatste Stuiver, ook wel De Hulst genoemd. Een van de
eigenaars van deze herberg was Aelbert Ploegman, die een zoon
Peter had, geboren op 30 oktober 1712. Nu ben ik bezig met het
uitzoeken van de familie van mijn moeder, geboren op erve en
goed Pekkelriet te Harfsen. Tijdens mijn navorsingen was ik de
naam Peter Ploegman, met betrekking tot Almen, reeds meerdere
malen tegengekomen. Ik ben er nog wat dieper ingedoken en doe
hier mijn verslag over de familie Ploegman in Almen.
Zoals in het artikel van Jansen op de Haar reeds vermeld werd,
kwam Peter Ploegman ter wereld in Warnsveld en werd gedoopt
op 30 oktober 1712. Zijn ouders, Aelbert Ploegman en Johanna
Meulemans, trouwden op 15 februari 1709 (DTB Warnsveld en
Vorden (1». Het echtpaar kreeg vijf kinderen, vier ervan werden
gedoopt in Warnsveld, één in Gorssel. Moeder Johanna overlijdt
voor 2 mei 1715, want op die datum wordt er een magescheit
gehouden en dan blijken er van de vijf kinderen nog twee in leven
te zijn: Peter, twee jaar en Harmina , "in haar eerste jaar". Vader
Aelbert Ploegman trouwt op 4 mei 1715 met Maria Wolters (DTB
Warnsveld en Voorst) en zij krijgen samen zeven kinderen. Ik
vond een stuk, gedateerd 6 juli 1717, waar het woord "Tucht" (2)
boven geschreven stond, maar dit was niet het woord dat wij nu
kennen. Aelbert regelde hier voor zijn vrouw Maria Wolters het
vruchtgebruik van De Hulst met zijn op- en dependentiën en de
rest (tucht=tochtevruchtgebruik).
Ook Maria Wolters stierf en Aelbert Ploegman huwde voor de der-
de maal, nu met Aeltje Veldink uit Haerle onder Eibergen (DTB
Warnsveld en Almen) in 1730. Er werden nog drie kinderen gebo-
ren, de laatste, Aalberdijne, gedoopt te Warnsveld op 14 febru-
ari 1740. Het gezin telde dus vijftien kinderen, maar het is niet
precies na te gaan welke kinderen op jonge leeftijd stierven. De
naam van vader Aelbert (ook Albert genoemd) kom je nogal eens
tegen: hij is voogd over verschillende kinderen; bij financiële
transacties van de kerk te Warnsveld; een enkele keer bij koop en
verkoop van land.
Peter Ploegman, de oudste zoon, doet belijdenis in Warnsveld op
"Paaschen 1733". Op 19juni 1736 wordt vermeld in het Lidmaten-
boek van Almen: "Peter Ploegman op attest. van Warnsvelt" en op
10 juni 1737 huwt Peter Ploegman "j.m. en s.v. Aelbert Ploegman

Bij de criminele stukken van het Oud Rechterlijke Archief (3) in
het Rijksarchief te Arnhem komen we Peter Ploegman weer tegen
als hij het helemaal niet eens is met de predikant van Almen,
ds. C.A.G. Hein, die op 30 augustus 1750 "van den Predikstoel in
de kerk te Almen stoutmoedig gesegt heeft in sulke off diergelijke
woorden: "Dat sodanen huys en herberge alwaar op de fyole
gespeelt wiert was een Pesthuys, wat zegge ik, een Pesthuys en
Duyvelshuys, ik meene daar de fyole, dat Duyvels instrument wort
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gebruykt. Doende vorder ik daarbij, ik hebbe het voorleden jaar
gesegt, maer doe is het mij qualijk aftgenomen dog nu wil ik het
seggen, ik segge het is een Pesthuys, een Duyvelshuys, en een
Duyvels instrument de fyole". Aldus de dominee in zijn preek.
Peter Ploegman: ..."Het komt den requirant sodanig voor, dat den
Eerwaerden Heer Heynen daarmede sijns Requirants huys heeft
bedoelt. Ende nadien het een Predicant niet betaemt om allerleij
ongesouten taal van den Predikstoel te voeren, waardoor ijmandt
in sijn goede naam of kostwinninge wort benadeelt, so heeft de
Requirant ... tot sijn leetweesen moeten sien, dat sijn huys voor
sijn nabuyren daardoor hatelijk wordt gemaakt en geschuwt, en
op andere plaetsen, so binnen als buyten dese Provincie verstrekt
tot een verwijt voor Requirant, en opentlijk voor het hooft wordt
gesmeeten, dat sijn huys is een Pesthuys, een Duyvelshuys, na het
seggen van de Predicant van Almen, omdat daar op de fyole is
gespeelt" , enz. Peter wil van de predikant weten of hij zijn "huys
en herberg of een ander huys voor ogen had", waarop de dominee
antwoordt "dat het zijn pligt is, volgens de last hem van God opge-
legt, om allerhande openbare, hemeltergende, krijtende en tot
Godt in den Hemel roepende sonden, ernstig, ijverig en aanhou-
dende te bestraffen, sijn gemeente te waarschuwen". Dat hij "in
het bijsonder voorleden jaar op de Almense kerk-misse dese of
diergelijke woorden gebruikt heeft: dat sulke huysen in welke op
de Dag des Heren of sondag drinkgelagen geset wierden, lediglo-
pers haren tijt en geIt ellendig verquisten, op de fyole gespeelt en
daaronder gedanscht wierde, en dat wel door personen van
beijderleij kunne, te houden waren voor Pesthuysen of huysen des
Satans". Dat hij "met blijtschap vernomen had dat het Hof van
Gelderlant door een placaat (4) verboden had kerkmissen op son-
dagen. te houden, met boeten daarop, dat hij niet gedagt hadde,
dat jemant in sijn gemeente het placaat niet serieus zou nemen".
(De Almense kermis had plaats op 23 augustus 1750.) De woorden
in zijn preek wil hij niet herroepen, hij staat er nog geheel achter.
Bovendien vindt hij het vreemd van "Mons. Ploegman onderwijs te
moeten ontfangen, wat hij op den Predikstoel in het vervolg van
tijt seggen of swijgen moet, en hoopt, dat onder de medewerkingen
van Godts Geest de drinkgelagen en het frequenteren van herber-
gen om er gelt en tijt onnuttelijk te verquisten, al meer en meer
mogen verminderen en afnemen".
Zo Peter, daar kun je het mee doen! Verder heb ik over deze zaak
niets meer gevonden, misschien is het met een sisser afgelopen en
zijn de Eerwaarde en zijn gemeentelid nog eens wat dichter tot
elkaar gekomen.
De volgende gebeurtenis, die ik tegenkwam, speelde zich af op

30 november en 1 december 1751 (5). De hospes van de Almense
molen met gezin aan tafel gezeten met drie gasten: twee Guliker
voerlieden en een heer, te weten Hendrik Godfried Landgraff. Zij
drinken nog wat: twee mengelen bier en een fles wijn en begeven
zich te bed.
De volgende dag wordt de heer Landgraff gearresteerd en naar
Zutphen gevoerd door de volgende personen: Derk Bierkamp en
Harmen Mulder, als Rotmeesters, Harmen ten Bosch, schmidt,
Haeves Gerrit, den bouwman selfs, Haeves Hendrik, een soon van
Welmer ten Have, Gerrit, knegt van Hendrik Rutterkamp, Derk
Nijenhuis, den bouwman selfs, Whemer Peter, een soon van den
bouwman op de Wheme, Berend Holshoff, een soon van het
Holshoff, Peter, een soon van het Besselink, Jan, een knegt van de
boulieden op het Besselink; elf mensen, om deze ene man weg te
brengen. Zo te zien zijn er nogal wat jonge mannen bij, leuke klus!
Wat was er gebeurd? De gevangene, Heinrich Gottfried Land-
grave, geboren te Helmstad (Duitsland) "oud in de 30 jaren", ~dvo-
caat, militair geweest, doch vrijwillig uit dienst gegaan, was lil de
herfst van 1751 te Schermbeek (Duitsland, ten oosten van Wesel),
alwaar hij zijn rijpaard, dat hij gekregen had van de Graaf van
Erpagh, moest laten staan om de kosten van een gelag te ?etalen.
Via Anholt-Bredevoort-Grol-Doesburg-Ruyrlo kwam hl] naar
Almen, naar het huis d'Ehse, omdat hij vernomen had dat de Heer
van Ripperda een verwant was van de Rigter van Schermbe~~, en
dat men hem zou willen helpen zijn paard weer terug te krijgen.
(Baron M.C.G.W. van Ripperda, Heer onder andere van Vorden en
d'Ehse was overleden op 14 maart 1751.) De familienaam van de
vrouw van de Baron wist hij niet. Rentmeester Bras van Huyse
d'Ehse vond het maar een "vreemd persoon", die "de vrouw van
Vorden" wilde spreken en had de autoriteiten ingelicht.
Of de man zijn paard nog teruggekregen heeft, weet ik tot op
heden niet; hij wilde namelijk naar Den Haag om zich daar toe te
leggen op de advocatuur.

In de daarna komende tijd, tussen 1753 en 1757, heb ik maar
liefst acht stukken (6) gevonden, waarin Peter Ploegman betrok-
ken is. Het zijn stukken van de Rechtbank te Zutphen, waarin hij
vaak onder ede wordt gehoord.
De ene keer wordt hij ondervraagd over zijn beroep als herbergier,
als Pagter van Brandewijn en Gebrande wateren, de andere keer
gaat het over het malen van meel. Ook ging een stuk over het
slachten van varkens, waarvan het spek en de hammen naar
Holland werden gezonden. De koppen en verder afval werden
ingezouten. Ene Reinder Hissink kocht deze koppen "alsmede
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enige huspot, bestaande in de afval van poten, starten en oren".
Dit zaa~je werd n~ar Zutphen gebracht om te verkopen. Mag dit
zonder Impost (aCCIJns)te betalen? Volgens Peter Ploegman en zijn
knegt Derk Asselman mocht dit zonder aangifte te doen aan de
pagter van het bestraal of ook enige impost te betalen.
Op 3 ma:'lrt 1753 zijn in de Almense meul aanwezig de heer
A. Ebbekmk, rentmeester van het Oude en Nieuwe Gasthuis te
ZutI??en, Gerrit ~a~ Hoentjes en A. Hesselink en Peter Ploegman
en ZIJnvrouw Remtjen Willems. Ebbekink en Hoentjes onderhan-
delen over vijf percelen "Eykenbomen op Erve de Horst en een per-
ceel Eykenbomen op een weyde van het Beusekamp in Harfsen",
dat laatste pas gekocht van Arnolt Wentholt, oud-burgemeester
van Zutphen. Peter begint ook mee te doen en laat een fles wijn
a~nrukken, en "eer de fles wijn op was, kon Peter zeggen: "Ik zal
die b~men nemen (voor tien ducaten en de overige kosten)
Ebbekmk: geluk ermee". Reintjen tegen Hoentjes: "Nu kunt gij die
b~~e.n voor geen hondert gulden meer krijgen", en "Ik ben blij dat
WIJdie bomen gekregen hebben, want ik doe geen liever ding als
negotie".
Maar Peter liet het perceel op het Beusekamp toch over aan Gerrit
Jan Hoentjes voor 1 ducaat.
Op 12 mei 1755 (7) nemen Peter Ploegman en R. Willems, Ehel.,
een bedrag van f 3000,- op van de heer H. Budde en verbinden het
Erve Vundering te Almen (geroyeert op 22 mei 1783).

Dan treffen we in de DTB boeken van Almen een heel naar onge-
luk aan: op 4 maart 1756 is overleden "Welmer ten Have nadat
hij den .~ag tevoren gezont onder de meule is geweest, om 'te vra-
gen of ZIJmeel hadden, en gaat als doen weer terug bij eenige men-
sen te .praten en gaat als doen weerom na de meul en wil tussen de
gaande meulen-Roeden doorgaan, maar word van dezelve getrof-
fen an de duneg van het Hooft en is dit waar hij an overleden is
en is den 10 dito begraven". Welmer ten Have moet dan ongeveer
60 jaar oud zijn geweest.

Een paar jaar later, in 1760, wordt Peter Ploegman weer betrok-
ken bij een rechtszaak (8). Op vrijdagavond 16 augustus 1760 ziet
ene Wolter Geltink het niet meer zitten, en maakt een einde aan
z~j.nleven ..Zijn vrouw, Gerritje Ploegman is een nichtje van Peter.
ZIJwonen in Warnsveld. De volgende dag wordt het lichaam voort-
durend bewaakt, maar laat in de avond komt er "een menigte van
volk", overmeestert de bewakers, en het lichaam is verdwenen.
Twee van de drie wakers vermoeden, dat bij de overval betrokken
waren: een knecht van Peter Ploegman en de schoenmaker van

Almen: Harmen Muller (ook Mulder), de anderen herkenden zij
niet. Peter blijkt op dat moment drie "knegten" te hebben: Willem
Scheper, brandknegt, aangeklaagde, Gerrit Hendrik ter Stege,
meulenknegt en Hendrik Derks, ook brandknegt, en twee dienst-
meisjes: Driesjen en Berendjen.
Ook de kinderen van Peter Ploegman moeten getuigen: J ohanna
(1), Anganieta Wilhelmina (2), Albert (3), en Alart (4). Het blijkt,
dat Johanna niet in staat is te getuigen "uit oorzaak dat elendig
met de vallende ziekte g'accommodeert is". De anderen: "21 jaar,
20 jaar of om de streek en de vierde getuige nog niet alle 19 jaren
out" vertellen wel van het verhaal gehoord te hebben, maar dat de
drie knechten die avond en nacht, bij hun weten, niet het huis uit
zijn geweest. Ook Peter en Reintjen en het personeel hadden dit
reeds verklaard en de rechtbank is daar dan ook op een gegeven
moment van overtuigd. Moeilijker gaat het bewijs met betrekking
tot de schoenmaker van Almen, Harmen Muller. Hij wordt "in de
Gijzelkamer gezet", maar gelukkig wordt hij net voor Sinterklaas
vrijgelaten.

Het jaar 1762 is een zwart jaar voor Peter. Eerst sterft zijn oudste
dochter Johanna (DTB Almen): op 9 mei 1762 "overleeden een
Dogter van Peter Ploegman, die lange jaren de vallende ziekte
gehad heeft, en daar ook aan gestorven, den 15 dito begr." Daarna
zijn tweede vrouw Reyntjen: op 7 juli 1762 "de vrouw van Peter
Ploegman en den 13 dito begr. N.B.: zij is aan een besloten kolijk
zeer elendig gestorven". Drie maanden later op 2 oktober 1762 zijn
zoon Albert (22 jaar).
Met zijn dochter Angenieta Wilhelmina gaat het beter: zij doet op
16 september 1763 belijdenis en huwt op 28 december 1764 Jan
Peter Hasselo uit Zutphen, en gaat (waarschijnlijk) in Zutphen
wonen. En op 13 juni 1766 trouwt Alert Ploegman, Peters jongste
en nu enige zoon met Arnoldina Jordana Morser uit Groenlo, die
sinds 1763 met attestatie uit deze plaats naar Almen was geko-
men. Zij krijgen in 1767, 1769, 1771 en 1775 drie dochters en als
laatste een zoon.

Peter vindt het kennelijk niet prettig en niet makkelijk om alleen
te zijn en ook hij huwt weer op 10 oktober 1766: (DTB Almen) en
2 november 1766 te Warnsveld, naar gegevens van R. Wartena (en
een tip van J. Renema).
Zijn vrouw was Gerritje Ploegman, een nichtje van Peter, en zij
moesten dan ook huwelijksdispensatie aanvragen: zij waren "broe-
ders kinderen". De vrouw van Wolter Geltink heette ook Gerritje
Ploegman, zij was een dochter van Hendrik; maar zij kon het niet
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zijn, want zij huwde in 1768 (DTB Diepenveen). Edoch, er was nog
een Gerritje in de Ploegmanfamilie, een dochter van Gerrit, en zij
werd te Warnsveld gedoopt op 18 januari 1733.
Peter Ploegman was sinds 25 januari 1765 weer in een proces (9)
betrokken geraakt, en deze keer was het niet al te best.
Op 12 februari 1763 kocht Aaldert Ploegman, Peters zoon, een per-
ceel akkermaalshout op het Beusekamp, met als borg zijn vader
Peter Ploegman. De heer oud-burgemeester van Zutphen Arnold
Wentholt is mede-eigenaar van de Beusekamp. In juni 1763 laat
Peter met wagen en paarden en knechten van De Laatste Stuiver
schelhout wegvoeren. De oud-burgemeester is het hier helemaal
niet mee eens: het gaat over "ten minste 26 opgaande eyken en
heesters, welke in de weyde van het Beusekamp door een graven
van het verkogte akkermaal gesepareert stonden, en welke behal-
ven dat ze niet aangewesen, nog te bij vorige verkopingen onder
het akkermaal zijn begrepen geweest, zo wegens derzelver dikte
als anders daarvan zigtbaarlijk hebben kunnen onderscheiden
worden". Op 27 februari 1765 moet Peter Ploegman "wegens onge-
permitteerde holthouwerijen (10) zijn persoon, gerede en ongerede
goederen, in specie desz. halven Plaatsjen het Vundering onder
Almen verbinden voor het Gericht".
Het proces sleept zich voort tot wij in de DTB Almen lezen, dat "op
5 april 1767 is overleeden Peter Ploegman en den 11 dito in onse
kerke bij zijne twe overledene vrouwen begraven" (54,5 jaar oud).

Maar het leven gaat verder.
Gerritje Ploegman laat zich op 17 november 1767 kerkelijk over-
schrijven van Warnsveld naar Almen en Aaldert doet belijdenis op
22 december 1767.
Op .Lêmaart 1768 trouwt "Gerritje Ploegman, weduwe van Peter
Ploegman met Reinder Wenink onder Ruurio (DTB Almen en
Ruurlo) en op 1januari 1769 meldt het lidmatenboek van Ruurlo:
"met attest. van Almen tot ons gekomen Gerritje Ploegman". Het
echtpaar krijgt in Ruurio vijf kinderen, waarna ze in 1781 naar
Voorst vertrekken.

Nu gaan we terug naar Almen, daar moet de erfenis nog verdeeld
worden tussen Peter's weduwe ter ene, en Peter's kinderen ter
andere zijde (11): Aaldert en echtgenote en Angenieta Wilhelmina
en echtgenoot. Daar wordt een begin mee gemaakt op
11 maart 1768 en op 21 november 1769 wordt het erve en goed
Het Vunderink aan Aaldert en Angenieta Wilhelmina toebedeeld.
Op 26 mei en 13 augustus 1768 lenen Aaldert en Arnoldina te
zamen 2200 Carol.glds, het halve Vunderink daarvoor verbindend
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en op 1 november 1768 tekenen ze de volgende overeenkomst:
"Aaldert Ploegman en zijn huysvr. Arnoldina Jordana Morser heb-
ben bekend schuldig te zijn aan de Erven van Juffr. Anna Magda-
lena Bijlen, laatst weduwe van de Heer Johan Adolph Frijkenius
een sa. van f 1000 glds en daarvoor een speciaal Hypotheek en
onderpant gestelt haarlieder eigendommelijke Brouwerije, Bran-
derije, als ook de Rosmole, schuir en verkenschot aan de Almse
Molen in 't kerspel Almen kennelijk gesitueert, bij magescheit en
taxatie van den 11 en 24 maart 1768 aan hun in eigendom toebe-
deeld. Geroy. 12 febr. 1783".
Op 17 april 1777 koopt Aaldert de windkorenmolen, en de grond
waar de brouwerij, branderij, rosmolen en varkenskot enz. op
staan: "opdracht: den 17 april 1777... heeft de H.W.Geb. Heer
A.W.C. Baron van Pallandt tot Walvaart pre se et. quomet de ver-
dere erfgenn. van wijlen de H.W.Geb. Vrouwe van Lintelo,
Douarière van Ripperda tot Vorden en de Ehze aan Aaldert
Ploegman en Arnoldina Jordana Morser opgedragen de windkoo-
renmoolen staande tot Almen met den meulenbelt, de Behuizinge
met eenig Hof en Bouwland gelegen agter de Branderij en weder-
zijden van het Huys, voorts den grond daar de Brouwerij en
Branderij, de Rosmooien, verkenschot en een gedeelte van de
schuur en 't Huys van de Smit op staan in 't kerspel en Buurschap
Almen gelegen".
De "Almse meul" was dus al die tijd eigendom van de bewoners
van d'Ehze. Peter Ploegman was geen eigenaar, zijn zoon wel, maar
dat duurde slechts drie dagen: "opdracht: den 19 april 1777... heb-
ben Aaldert Ploegman en Arnoldina Jordana Morser Ehel. aan
Albert Markvoort en Geertruid Hesselink Ehel. opgedragen de
windkoorenmoolen staande tot Almen met de meulenbelt, de
behuizinge en enig hofland, den bouwland gelegen agter den
Branderij en ten wederzijden van het Huys, voorts de Rosmoolen
met haar toebehoor, alsmede de schure met de kribben en Reupen,
mitsgaders de grond daar de voorschr. gebouwen en een gedeelte
der schuur op staan. Dan nog de grond van de Branderij,
Brouwerij en van het huys van de smit, alles in 't kerspel Almen
gelegen".

Van 1780 tot 1782 vinden we bladzijden lang Peindingen op Het
Vunderink (waar Aaldert en zijn gezin waarschijnlijk woonden) en
alle ongerede goederen: brouwerij, branderij, tabaksschuur en
andere schuren tot in 1782 en 1783 alles verkocht werd ten behoe-
ve van de schuldeisers.
De naam Ploegman komen we dan niet veel meer tegen in Almen,
nog wel in de markeboeken, waaruit blijkt, dat A. Ploegman orga-
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nist van de kerk van Almen is. (Sinds de dood in 1773 van de eer-
ste organist, de heer J.N.F. Benrath?) Zeker vanaf 1786, waar hij
met name genoemd wordt en elk jaar op de ge september zijn trak-
tement van f 50,- per jaar krijgt uitgekeerd. Dit gaat door tot
juli 1807, want dan gaan Aaldert Ploegman en zijn vrouw Almen
verlaten en vertrekken naar Zutphen.

Noten:

1. Kinderen van Aelbert Ploegman en Johanna Meulemans:
1. DTB Warnsveld D. 30 december 1708: Peter
2. DTB Warnsveld D. 9 maart 1710: Aleijda
3. DTB Gorssel D. 2 augustus 1711: Jan Willem
4. DTB Warnsveld D. 30 oktober 1712: Peter
5. DTB Warnsveld D. 30 september 1714: Harmijna

2. 0216-252-Eefde
3. 0216-4
4. Uit: "Gelderse Plakkatenlijst" van Mr. J. Dost: 21 april 1750.

Plakkaat houdende opwekking tot zondagsheiliging en andere
kerkelijke hoogtijdagen, verbod van kermissen en jaarmarkten
op zondag in verband met ongeregeldheden.

5. 0216-4
6.0216-210
7. 0216-255/256
8.0216-5
9. 0216-28
10. 0216-253
11. 0216-253
Gegevens uit het Rijksarchief te Arnhem.
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MIE MOO ZIN SCHOLK

H. Klein Ovink

Vrogger droon mooders,
vuIle e'n scholk.
E'n bontt'n veur in de wekke,
E'n zwatt'n veur 'n zundag.

Va'n mo zin scholk,
Gaok oe noe wat ve'telln,
Den was má heel gewo'n,
Ma' zeg mie mear, as die niemoodse beIln.

Onde mie mo zin scholk,
Daar kröppe ik geerne onde,
Ak ve'leagn ware,
En bie vuur en donder.

Onde mie mo zin scholk,
Det wodd'n ons nooit ve'teld,
Dreug ze elk jaor e'n kind,
Jaor op jaar det teld!

Mie mo en eur scholk,
waan altied nerig doonde,
'n Eend kreeg de flesse,
'n Ander mos waer schone.

Met mie mo zin scholk,
Ie weet, de rechter onderslippe,
Poetste zee ons de oorne,
As 't neurig was ok nog de lippe.

Onde mie mo eur scholk,
Daor zat 'n mooderhatte,
Een woo'd was á genog,
En better nog as kleppe.

Met onze mo zin scholk
Wodd'n menig treuntje weg'e e'vaegd,
't Leed wodd'n eur nit bespaard,
Meer auw soms dachen.
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As ons mo zin scholk,
Tut op 'n draod ve'slett'n was
Da'n kwam'm e'n olden scholk,
As wasseldook te passe.

Mie mo dreg noe gin scholk maer,
D~n hef ze niet maer neudig,
DIe tied hef ze noe' e'had,
Eur hande bint noe teumig.

Dit gedich is va'uut 't Twents ve'taald int Achterhooks deur Henk
va' de Keujer ut Kring van Dorth.

R. Boschloo, Hogenkampsweg 3,7218 BT Almen
(tel. 05751-1261)
A. Hoekstra, Pikeursbaan 5, 7213 BS Gorssel
(tel. 05759-2942)
H.A Klein Ovink, Wittendijk 6,
7216 PL Kring van Dorth (tel. 05731-1317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211 AG Eefde
(tel. 05750-15761)
J. Pasman, Heideweg 14,7217 TE Harfsen
(tel. 05733-1248)
AM. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 Ne Gorssel
(tel. 05759-2139)
H.Schoenmaker, Blauwedijk 8, 7218 BK Almen
(tel. 05751-1235)
N. van Wijk, Hassinklaan 29, 7214 AB Epse,
(tel. 05759-1394)

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel
Redactiecommissie:
Voorzitter: A. Hoekstra, Pikeursbaan 5, 7213 BS Gorssel

(tel. 05759-2942)
Leden: N. Kuik, Het Wilgert 8, 7214 AVEpse

(tel. 05759-3170)
H. Meedendorp, Elfuursweg 22,7213 EN Gorssel
(tel. 05759-2074)
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De vereniging kent leden en begunstigers.
De statuten en het register van leden en begunstigers liggen ter inzage
bij de secretaris.
Het lidmaatschap bedraagt f. 25,- per jaar per gezin. Aanmelding voor
het lidmaatschap kan geschieden bij de secretaris. Een lid kan zijn lid-
maatschap eventueel opzeggen aan het einde van het verenigingsjaar
met een opzegtermijn van 4 weken. Het verenigingsjaar loopt van 1 ja-
nuari - 31 december.
Ter betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden.
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vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel" B.A
of op de postbankrekening van deze bank nr. 90.23.42.
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