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ONSMARKENBOEK

is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.
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 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,

7211De Eefde (tel. 0575-540785)

Secretaris: W.van de Kamp, Lochemseweg38,
7214RKEpse (tel. 0575-493037)

Penningmeester: H. Schoenmaker, Blauwedijk 8
7218BKAlmen (tel. 075-492139)
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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

De oproep van onze voorzitter in Ons Markenboek, 13e jaargang
nr. 4 (oktober 1995), bladzijde 5 inzake vrijwilligers voor onder-
zoek naar begraafplaatsen heeft slechts weinig respons opgele-
verd.
Dat is jammer, want dit terrein ligt nog een beetje braak.
Bedoeld onderzoek is helemaal niet luguber of zo, maar je moet
natuurlijk wel interesse hebben in dit onderwerp.
Het bestuur wil graag de oproep herhalen, zodat toch zo spoedig
mogelijk een speciale werkgroep kan worden geformeerd om aan
de slag te gaan.
U kunt zich opgeven bij alle leden van het bestuur.

De afgelopen periode hebben wij weer enige keren vergaderd in
Het Richtershuis te Harfsen.
Er wordt daar door enige werkgroepen hard gewerkt en daarbij
wordt het gebouw door ons flink opgeknapt.
Op dit moment krijgt onze grote opslagkast een grote beurt en
worden nieuwe schappen geplaatst.
De bestuurskamer heeft ook een ander aanzien gekregen door
plaatsing van een tweetal mooie boekenkasten. Een andere boe-
kenkast wordt binnenkort aangepast en voorzien van deuren.
Door al dat heen en weer geloop heeft de vaste vloerbedekking in
deze kamer wel erg geleden; deze zal dan ook nog eens vervangen
moeten worden.

In april 1996 hebben wij weer onze jaarlijkse algemene ledenver-
gadering.
Voor de pauze wordt het huishoudelijk gedeelte afgewerkt en na
de pauze zal onze voorzitter dia's van Zutphen vertonen.
Hierbij kan hij putten uit een mooie serie eigen bezit, beslist de
moeite waard om naar te komen kijken.
Tijdens het huishoudelijke gedeelte (dat zo kort mogelijk gehouden
zal worden) is ook een bestuursverkiezing gepland.
Dit jaar zijn de heren R. Boschloo, P. de Jonge, W. van de Kamp
en J. Nijenhuis aftredend.
De heren Boschloo, Van de Kamp en Nijenhuis zijn herkiesbaar,
de heer De Jonge heeft zich niet herkiesbaar gesteld.
We verliezen dus een bestuurslid, maar ook onze penningmeester.
Gelukkig bleek binnen het bestaande bestuur een oplossing moge-
lijk: de heer H. Schoenmaker zal deze baan er bij nemen en hier-
voor zeggen wij hem nu reeds dank.
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Verder bedankt ons bestuurslid K. Garssen tussentijds in verband
met zijn verhuizing naar Haarlem. Gelukkig blijft hij wel lid van
onze vereniging. Hij zegde tevens zijn hulp toe bij eventuele toe-
komstige tentoonstellingen over de periode 1940/45.
Indien mogelijk zullen wij de namen van nieuwe kandidaten tijdig
bekend maken.

Bij het uitschrijven van deze jaarvergadering zijn wij ~~laas op
een probleem gestuit: het Trefpunt te Gorssel bleek op vrijwel alle
avonden bezet, slechts een enigszins "slechte" vergaderdag bleef
voor ons over, namelijk vrijdagavond 26 april 1996.
Wij hopen dat u het weekend samen met ons wilt ingaan en onze
vergadering toch zult willen bezoeken.

Op donderdag 8 februari jongsleden hielden wij onze lezing/dia
avond in Ons Huis te Almen.
De wegblijvers hadden deze keer groot gelijk, want de zaal was vol
en ze zouden er werkelijk niet meer bij gekund hebben.
Bijna 150 leden en niet-leden hebben deze avond, die verzorgd
werd door ons lid G. Verstege te Harfsen, bijgewoond en ze hebben
genoten van de mooie oude en nieuwe dia's van Almen en omge-
ving. De heer Verstege lardeerde een en ander met een gemoede-
lijk en deskundig praatje.
Na afloop was de zaal haast niet leeg te krijgen, diverse mensen
wilden een praatje maken met leden van het bestuur en met de
spreker van die avond.
Het was dus een ouderwetse avond die navolging verdient (en zal
krijgen).

Zoals reeds eerder vermeld neemt ons bestuurslid H. Schoen-
maker het penningmeesterschap per direct op zich.
Bij deze overdracht en tijdens de bespreking van de jaarcijfers
werd ons duidelijk, dat de inkomsten uit contributie niet voldoen-
de zijn om de gewone vaste uitgaven als kosten Markenboek, huur
Richtershuis, verzekeringen en de diverse kosten van de werk-
groepen te dekken. .
Er ontstaat dus een tekort en dit lijkt helaas structureel. Een Jaar-
lijks terugkerend tekort kunnen wij als gezonde .yereni!5ing niet
blijven dragen. Derhalve zal het onontkoombaar ZIJnom In de toe-
komst de contributie te verhogen.
Ons omringende oudheidkundige verenigingen kampen met
dezelfde problematiek en hebben dan ook hun contributies aange-
past en die zijn aanmerkelijk hoger dan de onze.
Het bestuur beraadt zich dus op deze kwestie en zal in de loop van
dit jaar hierover een beslissing nemen.
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Agenda voor de jaarvergadering op vrijdag 26 april 1996 in Cultu-
reel Centrum Het Trefpunt, Molenweg te Gorssel
Aanvang 19.30 uur.

1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige vergadering, zie hiervoor Ons Markenboek 13e

jaargang nr. 3, juli 1995, blz.5 en 6.
3. Jaarverslag secretaris, zie elders in dit Markenboek.
4. Financieel verslag, zie elders in dit Markenboek.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid (aftredend is de

heer R. Weenk).
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn de heren R. Boschloo, P. de Jonge, W. van de
Kamp en J.Nijenhuis. .
De heer De Jonge is niet herkiesbaar, de anderen stellen ZIch
beschikbaar voor een volgende termijn.
Verder is tussentijds de heer A. Hoekstra afgetreden en treedt
de heer K. Garssen afin verband met verhuizing. Voor de vaca-
ture Hoekstra stelt het bestuur kandidaat de heer C. Bremer
te Gorssel. In de andere vacatures wordt voorlopig nog niet
voorzien.
Eventuele namen van kandidaten voor Epse en Joppe kunt u
voor 19 april 1996 indienen bij de secretaris.

7. Rondvraag.
8. Sluiting.

PAUZE

Na de pauze zal onze voorzitter, de heer H. Jansen op de Haar,
dia's vertonen van Zutphen.
Op de van hem bekende wijze zal hij deze vergezeld ~oen gaan van
een deskundige toelichting. Dus alleszins de moeite waard om
deze avond bij te wonen.

Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit om op deze jaarlijkse
ledenvergadering aanwezig te zijn.
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Van de penningmeester

Aan de bank is eind februari 1996 verzocht te incasseren de contri-
buties over 1996 verschuldigd door de leden die een incasso-mach-
tiging hebben verstrekt.
Voor de leden die geen machtiging hebben afgegeven was bij het
januarinummer van Ons Markenboek ingesloten een accept-giro-
kaart voor de contributie over 1996 met aan de achterzijde een
machtiging.
De leden die de contributie nog niet hebben betaald worden ver-
zocht dit thans ten spoedigste te doen. Door tevens de aan de
ommezijde van de accept-girokaart opgenomen machtiging te
ondertekenen bespaart u de vereniging werk en kosten.

Genealogische dag

Onze werkgroep genealogie houdt op zaterdag 20 april 1996 van
11.00 tot 16.00 uur een speciale "open dag".
Deskundigen op dit interessante gebied kunnen u dan te woord
staan en eventueel helpen bij uw verder onderzoek enJof bij het
starten van een nieuw onderzoek.
U bent van harte welkom in Het Richtershuis, Hulstweg te
Harfsen.

Dun en dik

De dikte van Ons Markenboek varieert nogal. Het vorig nummer
bevatte het minimum aantal aan bladzijden dat wij ons gesteld
hebben, namelijk vierentwintig. We proberen het aantal bladzij-
den zoveel mogelijk op achtentwintig tot zesendertig af te stem-
men, maar dit hangt uiteraard af van de ontvangen kopij.
Dit nummer heeft de omvang van ongeveer twee normale num-
mers. Vanwege de kosten eingelijk niet verantwoord, maar het
aprilnummer is altijd al een speciaal nummer geweest. Naast de
gewone artikelen worden tevens als extra opgenomen de binnenge-
komen herinneringen aan de bezettingstijd. Zulks in verband met
de herdenking van de bevrijding en het feit dat april de maand
was dat onze gemeente in de vuurlinie lag. En daar er drie artike-
len zijn ontvangen die met de foto's samen al een normaal boekje
volmaken is dit nummer uitgegroeid tot bijna "dubbeldik". Wij
hopen dat u er met interesse kennis van zult nemen.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 1 juni 1996 bij de
redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).

7

JAARVERSLAG 1995

De lezer van Ons Markenboek is natuurlijk al redelijk op de hoog-
te inzake het reilen en zeilen, het wel en wee van onze oudheid-
kundige vereniging.
Waarom dan toch elk jaar een jaarverslag schrijven en publiceren?
Hiervoor is een duidelijke reden, de statuten verplichten ons hier-
toe. Daarbij is het toch ook wel nuttig om achteraf nog eens terug
te kijken op onze activiteiten.
Het bestuur heeft dit jaar negen keer vergaderd in Het Richters-
huis te Harfsen, de laatste keren zelfs met het geklap van een ech-
te voorzittershamer.
Langzamerhand komen we in onze spullen: een naambord in de
tuin, een voorzittershamer en vooral warmte die in tegenstelling
tot vroeger thans ruimschoots via de gemoderniseerde CV-installa-
tie tot ons komt.
De werkgroep die zich bezig houdt met de verwerking van ons
materiaal en met de inrichting van ons gebouw doet prima werk.
Nee, we noemen dit keer geen namen, ze verdienen allemaal een
pluim. Degene die een en ander zelf eens in ogenschouw wil
komen nemen is uiteraard van harte welkom, elke dinsdagmiddag
is deze groep aan het werk, terwijl elke tweede dinsdag van de
maand daar ook de werkgroep bibliotheek aanwezig is.
Ook dit jaar werden wij verblijd met diverse schenkingen en hier-
voor nogmaals onze dank. Zoals u hebt kunnen lezen zijn wij van
plan om vanaf nu elke "schenker" in Ons Markenboek te bedanken
en wij hopen dat hiervan een stimulerende werking tot verdere
giften uitgaat: kijkt u nog maar eens in uw boekenkast. Het mate-
riaal dient natuurlijk wel raakvlakken te hebben met de geschie-
denis van de gemeente Gorssel en wat ruimer de Achterhoek.
Onze jaarlijkse ledenvergadering heeft dit jaar plaatsgevonden in
Het Trefpunt alwaar een flink aantal leden van hun belangstelling
blijk gaf.
De werkgroep excursie heeft ons dit jaar (met succes) naar Nijme-
gen, Xanten en Groenlo gebracht. Het applaus brengt hen ertoe
om op de ingeslagen weg door te gaan: binnenkort gaan we naar 's-
Heerenberg.
De werkgroep genealogie houdt eveneens elke tweede dinsdag van
de maand (van 14.00 tot 16.00 uur) zitting in Het Richtershuis.
Ook heeft men hier op 10 juni 1995 een speciale (mid)dag georga-
niseerd die uit den lande omstreeks veertig belangstellenden heeft
getrokken.
Het jaar 1995 was een gedenkwaardig jaar, immers dit was het
jaar waarin we vijftig jaar bevrijding herdachten.
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Onze vereniging heeft hieraan - zonder opschepperij - flink meege-
werkt: bijvoorbeeld aan de tentoonstellingen in Epse en Almen;
aan de fietstochten voor scholieren en ouderen (die officieel door de
Oranjeverenigingen werden georganiseerd); aan een video-presen-
tatie in het gemeentehuis; met publikaties in Ons Markenboek en
last but not least aan de totstandkoming van het herinnerings-
boek De Voet Dwars.
Op de echte bevrijdingsdag van Gorssel - 6 april - kon onze voorzit-
ter het eerste exemplaar aanbieden aan de burgemeester, de heer
W.J.P. van Notten, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
Voor dit boek is veel werk verzet, gelukkig was succes in de ver-
koop ons deel, zodat er al gauw uitverkocht op de deur kwam.
Na enig aarzelen is najaar 1995 toch een herdruk verschenen.
Deze herdruk is geheel gecorrigeerd en kwam tijdig in nauwe
samenwerking met onze uitgever Van Keulen te Zelhem ruim voor
de St. Nicolaas op de markt.
Er zijn nog exemplaren beschikbaar waarvoor u zich kunt wenden
tot de boekhandelaren Bechtle, Boeltjes en Snellenberg.
Onze St. Joapik werkgroep heeft dit jaar op het terrein van de fes-
tiviteiten een kleine tentoonstelling ingericht over school en onder-
wijs. De tent leek soms net een reünie.
Op 23 september 1995 hebben wij medewerking verleend aan de
zogenaamde gemeentedag: een prachtige tentoonstelling in de hal
van het gemeentehuis.
De niet genoemde werkgroepen "werken" in alle stilte. Vaak mondt
hun werk uit in publikaties in Ons Markenboek, ons periodiek
waarvoor de redactiecommissie veel werk verzet.
Hun oproep voor kopij is nog steeds beantwoord, doch helaas is het
aantal schrijvers wat beperkt. Als u een "verhaal" heeft en u kunt
dit niet goed verwoorden, neem dan even contact op met de leden
van deze commissie. Op die manier kan Ons Markenboek alleen
maar in waarde toenemen.
Dit jaar zijn wij verder gestart met de verspreidi~g van Ons
Markenboek door nieuwe vrijwilligers. Ook voor hun mzet zeggen
wij dank.
Net als vorig jaar zou het jaar besloten worden met een Gelderse
koffietafel (voor eigen rekening), doch om organisatorische rede-
nen kon dit evenement pas plaatsvinden op 12 januari 1996. Een
25-talleden van bestuur en werkgroepen hebben hieraan deelge-
nomen en deze gelegenheid aangegrepen om elkaar nog beter te
leren kennen (en om nieuwe plannen te smeden).
Hiervan zal ik u volgend jaar verslag doen.
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT
"DE ELF MARKEN"

Inkomsten

Contributies
Entreegelden
Bankrente
Verkoop losse boekjes
Diversen
Kadastrale atlas

Uitgaven

Kosten "Ons Markenboek"
Leden vergaderingen
Drukwerk- & adm.kosten
Abonn.- & contributies
Representatiekosten
Aanschaf dia's/foto's/
video/film e.d.
Tentoonst.- & opslagkosten
Computer-programma
Aanschaf projector
Restitutie contributie
Kosten kadastrale atlas
Diversen
Huur, verz./bel./tel.
St. Joapik
Markenpaal
Bankkosten
Werkgroep Genealogie
Werkgroep Bibliotheek
Werkgroep Excursie
Vooruitbetaalde kosten

1994

f 14.095,-
27,50

1.053,81
30,-

,
15.820,-

f 31.026,31
==========

f 7.615,78
1.274,60
113,51
165,-
740,14

796,44
125,15
-,-
-,-
,

21.350,-
151,40

4.006,17
482,80
760,11
947,96
52,30

612,53
-,-

500,-

f 39.693,89
------------------

1995

f 13.810,-
32,50

833,03
,

19,20
45,-

f 14.739,73
=========

f 9.132,98
1.381,55
818,84
260,-
607,31

324,63
528,53
-,-
,

50,-
,

196,08
3.563,12
303,95

,
569,84
224,10
556,72
52,50
-,-

f 18.570,15
=========



BALANS per 31 december 1995

Kas
Saldo bank
Saldo spaarrekening
Saldo termijnspaarrekening
Debiteuren
Debiteuren boekenfonds
Nog te ontvangen contributie
Vooruit betaalde kosten

Vooruit ontvangen
Crediteuren
Kapitaal
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f 121,40
462,93

18.970,31
,

270,-
-,-

500,-

f 20.324,64
--------------------

f ,
100,~

20.224,64

f 20.324,64
------------------

f 473,84
528,58

6.207,29
-,-
,

7.403,50
235,-
500,-

f 15.348,21
------------------

,
742,50

14.605,71

f 15.348,21
------------------

TOELICHTING:
Kas en Bank: saldi overeenkomstig aanwezige saldi per 31-12-'95
Debiteuren: nog te vorderen contributies
Crediteuren: nog te betalen kosten.

BOEKENFONDS

Ontvangsten

Verkoop de Voet Dwars
Lening Elf Marken
Rente Roparco

Uitgaven

Drukkosten de Voet Dwars
Overige kosten " "
Zaalhuur
Kast aanschaf
Drukkosten de Voet Dwars

" "

f 27.980,-
7.403,50

5,55

f 35.389,05

f 20.758,50
468,12
79,-

1.674,38
7.403,50

f 30.383,50
--------------------

BALANS boekenfonds 31-12-1995

Roparco
Debiteuren
Voorraad

f 5.005,55
6.930,-
473,50

f 12.409,05
--------------------
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Crediteuren
Kapitaal

f 7.403,50
5.005,55

f 12.409,05
==========



12

EXCURSIE HUIS BERGH 1996

H. Schoenmaker

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een excursie per bus naar Montferland en kasteel Bergh te
's-Heerenberg op woensdag 8 mei 1996.
Het programma is als volgt:
09.30 uur: vertrek bus gemeentehuis Gorssel
10.30 uur: aankomst Hotel Montferland bij Zeddam, koffie voor

eigen rekening met een korte uitleg over deze histori-
sche plek

11.30 uur: vertrek naar Zeddam, bezoek aan de Torenmolen en
het "Koat"

12.30 uur: vertrek naar 's-Heerenberg
12.45 uur: koffiemaaltijd in de theeschenkerij van het kasteel
13.45 uur: muntslag in de Oude Grafelijke Munt
14.15 uur: rondleiding kasteel
15.45 uur: koffie/thee met cake in de theeschenkerij
16.30 uur: vertrek naar Gorssel
17.30 uur: aankomst gemeentehuis Gorssel.

De Torenmolen is de oudste molen van Nederland en het enig
overgebleven exemplaar van de zeven grafelijke dwangmolens.
Het Koat is een ingerichte replica (gebouwd van oude materialen)
van een onderkomen van een 1ge eeuwse Achterhoekse keuter-
boer.
De kosten bedragen voor leden f 40,- per persoon en voor intro-
ducés en niet-leden f 52,50 per persoon (bus, koffiemaaltijd, thee,
gids en entreegelden).
Opgave, graag spoedig, doch uiterlijk 29 april 1996 bij:
H. Klein Ovink, telefoon 0573 - 221317
H. Schoenmaker, telefoon 0575 - 431235.
De kosten dienen vóór 1 mei 1996 te zijn overgemaakt op bankre-
keningnummer 30.14.18.004 van de Rabobank Laren-Almen-Gors-
sel, postbanknummer van de bank 902342 t.n.v. H. Schoenmaker,
Blauwedijk 8, Almen.
Restitutie is niet mogelijk, wel kan de plaats door een ander wor-
den ingenomen.
Bij onvoldoende deelname gaat de excursie niet door.
De heer G. de Haan uit 's-Heerenberg, gids van het Huis Bergh,
zal vanaf aankomst in Hotel Montferland tot het vertrek naar
Gorsselons begeleiden en als gids optreden.
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OVER DE BEWONERS VAN DE KLEINE HAAR
IN HET BEGIN VAN 1939

C. Bremer

Inleiding
In Ons Markenboek, 5e jaargang nr. 4 (oktober 1987) heeft de heer
A. Hoekstra een notitie gepubliceerd waarin hij aandacht
besteedt aan de jonge joodse pioniers die tussen 15 juni 1938 en
20 mei 1941 gedurende korte of langere tijd op de jeugdherberg
De Kleine Haar hebben vertoefd. Hij refereert in deze notitie aan
S. Laansma's kroniek "De Joden van De Kleine Haar". In "De
Voet Dwars" geeft de heer W. van de Kamp nog een korte samen-
vatting van hetgeen zich daar in die trieste periode heeft afge-
speeld.
In de laatste regels van zijn opstel meldt de heer Hoekstra dat
navraag bij mensen die bij de verzorging van deze joodse jongeren
betrokken waren, thans niet meer mogelijk is. Door een toeval is
het mij echter toch mogelijk geworden een paar wetenswaardighe-
den op te sporen. In het nu volgende artikeltje wil ik u daarover
verslag uitbrengen.

De foto's van Arie Mesritz
Op zekere dag tijdens een bezoekje aan één van onze buurtgeno-
ten, de heer A.H. Mesritz, vertelde deze mij dat zijn ouders, het
echtpaar Mesritz-van Gelder, die indertijd in Deventer woonden,
vanaf eind 1938 tot medio 1939 als vader en moeder op De Kleine
Haar gewerkt hadden. Hij toonde mij een serie foto's die op De
Kleine Haar door de Deventer fotograaf Van de Geyn genomen
waren. Op één van deze foto's staat het echtpaar Mesritz (foto 1).
Van deze foto's heb ik reprodukties mogen maken. Ik heb Arie
gevraagd wat hij zich uit die periode wist te herinneren (hij was
toen zestien jaar). Hij vertelde mij het volgende.
Zijn ouders werden door de Deventer joodse gemeenschap verzocht
om gedurende een bepaalde periode het zogenaamde vader- en
moederschap op zich te nemen. In de winter 1938-1939 zijn ze
daarmee begonnen. Uit de 105 persoonsgegevens die Laansma in
zijn kroniek heeft opgenomen kan worden vastgesteld dat er op
9 en 10 januari 1939 een groep van 44 jonge Duitse, Oostenrijkse
en 00 steurope se joodse jongeren op de Kleine Haar aankwam.
Het echtpaar Mesritz werd geassisteerd door een Duitse admini-
strateur, die gehuwd was met een Oostenrijks meisje, dat in de
huishouding meehielp. Aan de hand van Laansma's persoonsgege-
vens kon worden vastgesteld, dat het hier ging om het echtpaar
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Het echtpaar Mesritz-van Gelder

De administrateur Hans Stein

15

Links mevrouw Mesritz - van Gelder;
derde van links mevrouw Edith Stein - Feuerstein

Aankomst groep van acht nieuwe bewoners op 7 april 1939.
Uiterst rechts op het bordes de heer Meyer van Spiegel.
Hij was slager in Deventer en Joods kerkeraadslid.
Links naast hem mevrouw Polak, echtgenote van een leraar Engels,'
zij woonde aan de Brinkgreverweg.
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Hans Stein (geboren op 25 augustus 1917) en Edith Feuerstein
(geboren op 1 november 1919). Ze kwamen op respectievelijk 21
maart en 21 februari 1939 aan en vertrokken naar Voorst op
respectievelijk 22 mei en 9 september 1939. Aangezien zij beiden
op twee foto's uit de serie zijn vastgelegd betekent dit dat de foto-
serie tussen 21 maart en 22 mei 1939 genomen moet zijn (foto's
2 en 3). Op foto 4 zien we de aankomst van een nieuwe groep.
Tussen 21 maart en 22 mei kwam er slechts éénmaal een grote
groep aan en wel op Goede Vrijdag 7 april 1939. (In de nacht van
6 op 7 april had Mussolini Albanië aangevallen.)
Door de jeugdherbergbewoners werd er ook gevoetbald (foto 5) en
na afloop werd er een groepsfoto gemaakt (foto 6). Op beide foto's
is het volgende te zien: de loofbomen waren nog kaal, maar de spe-
lers liepen er nogal luchtig gekleed bij. Dit wijst erop dat de foto's
in het vroege voorjaar gemaakt zijn. We mogen daarom veronder-
stellen dat dit op 7 april 1939 plaatsvond.
Men was betrokken bij het verrichten van de dagelijkse huishou-
delijke werkzaamheden. Behalve op foto 3 zien we dit ook vastge-
legd op foto 7. Tijdens een gesprek dat ik met mevrouw D.J.
Hyink-Markvoort voerde, vertelde ze mij dat ze halve dagen als
huishoudelijke hulp in de keuken en op de slaapkamers werkte;
haar uurloon bedroeg f 0,35!
Het brood werd geleverd door bakkerij Van Asselt uit Epse en de
melk was afkomstig van de boerderij van Markvoort aan de
Dortherweg. Alle produkten dienden koosjer te zijn. Mevrouw
Hyink vertelde mij ook nog dat de heer Mesritz voorschreef dat er
alleen grove suiker gebruikt mocht worden, want die zou zoeter
zijn!
Behalve mevrouw Hyink heeft er ook nog mevrouw Zwaantje
Kroeze-Scholten als schoonmaakster gewerkt.

Eduard Beller (foto 8)
Toen ik de reproduktiefoto's aan de heer G. Verstege liet zien ver-
telde hij mij dat er tussen zijn broer en één van de vroegere joodse
Kleine Haarbewoners nog steeds contacten onderhouden werden.
Dit was voor mij een goede reden om een briefje aan deze vroegere
bewoner te schrijven: zijn naam is Eduard Beller. Het antwoord
liet niet lang op zich wachten, ik ontving namelijk twee brieven
van hem. Uit de inhoud daarvan maak ik hierbij de volgende
samenvatting.
Eduard Beller werd op 8 mei 1921 in Wenen geboren. Hij kwam
op 11 februari 1939 in Deventer aan, waar hij in verband met
introductieprocedures in een kantoor werd ontvangen. Hij ont-
moette daar enige van zijn Weense vrienden en enkele Duitsers.
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Voetballen voor de Kleine Haar; de spelers zijn niet warm gekleed; de loof-
bomen zijn nog kaal.

Midden staand, eerste van links mevrouw Mesritz - van Gelder;
Staand, vierde van rechts (met voetbal) Arie Mesritz;
staand uiterst rechts de heer Steinberg en
zittend, tweede van rechts, Herman Mesritz.
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Hij werd daar voorzien van een fiets en van boerderij kleding, zoals
ribfluwelen broeken en klompen. De verblijfsvoorwaarden in
Nederland werden hem bekend gemaakt en op 16 februari 1939
werd hij in de gemeente Gorssel ingeschreven. In zijn brief neemt
hij aan, dat hij vanaf die datum bij de familie Verstege kwam
wonen, hij was dus niet op De Kleine Haar gehuisvest. Hij verliet
de Versteges op 20 oktober 1939 en was er toen al van op de
hoogte dat hij in de Verenigde Staten toegelaten zou worden. Hij
wilde liever in de textielsector werken, waarvoor hij in Wenen was
opgeleid. Na zijn periode in Harfsen woonde hij een tijdje in de
Papenstraat 45 in Deventer. Vervolgens verhuisde hij naar Borne,
waar hij bij de joodse familie Van Gelder werd gehuisvest.
Vandaar werkte hij in de fabriek van Spanjaard. Hij verliet Borne
op 7 maart 1940 en kwam twee weken later in NewYork aan.
Tijdens zijn verblijf in Harfsen ging hij op de fiets naar Zutphen
waar hij bij een aardige joodse familie Hebreeuwse lessen kreeg.
Op zondagen ging hij naar zijn vrienden in Deventer en hij ging
daar ook naar de synagoge. Hij herinnerde zich drie namen van
vrienden, die echter allen omgekomen zijn.
Uit het bovenstaande blijkt, dat Beller eigenlijk niet op De Kleine
Haar gewoond heeft, dat hij niet in de landbouwsector geschoold
was, dat er van een zekere mobiliteit sprake was (fietsen naar
Deventer en Zutphen) en dat hij gelukkig niet op 8 mei 1941
(opgave Laansrna) maar al op 7 maart 1940 naar de Verenigde
Staten vertrokken was.
Tenslotte
De mensen die vanaf begin 1939 op en rondom De Kleine Haar
verbleven waren voor het uitbreken van de oorlog in Nederland
allen vandaar vertrokken. Een aantal van hen heeft nog kans
gezien voor de inval van de Duitse troepen Nederland te verlaten,
maar helaas is ongeveer de helft van hen slachtoffer geworden van
het schandelijkste schrikbewind dat ooit over deze aarde heeft
gewoed. Het echtpaar Mesritz is eveneens van De Kleine Haar
vertrokken, de reden van hun vertrek had organisatorische achter-
gronden. Zij hebben samen met hun twee zoons de oorlog gelukkig
overleefd. De zomer van 1940 was weer voor de reguliere jeugdher-
bergbezoekers. Op 21 november 1940 werd een laatste groep
joodse mensen in De Kleine Haar ondergebracht. Het echtpaar
Kronenberg-Pon is in die periode jeugdherbergvader en -moeder
geweest. Over hun belevenissen heeft de heer Laansma op pagina
11 van zijn kroniek het nodige vastgelegd. Tijdens het gesprek dat
ik met mevrouw Kronenberg heb gevoerd kwamen over die periode
geen nieuwe feiten naar voren.
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Eduard Beller
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JOHNNIE

W. van de Kamp

In de brief van de heer Lorne Mackenzie te Canada (zie onze uit-
gave, De Voet Dwars, 1995) wordt gesproken van een onbekende
Nederlander Johnnie, die in de laatste maanden van de oorlog de
Canadese troepen assisteerde als wegwijzer en tolk.
De heer Mackenzie, toenmalig luitenant van een verkenningseen-
heid, vertelt dat deze Johnnie zichzelf had aangemeld en vervol-
gens met de bevrijders is meegetrokken door Noordoost-Neder-
land. Hij was daarbij van veel waarde voor de contacten met de
burgerij. Johnnie werd als burger ingelijfd en kreeg een Canadees
militair uniform.
Door een toeval kwam ik later in contact met de heer J.G. Sutter-
land uit Doetinchem en die vertelde mij, dat hij de bewuste
J ohnnie was. Inmiddels is ook weer het contact tussen hem en zijn
toenmalige commandant luitenant Mackenzie gelegd.
De heer Sutterland vertelde mij, dat hij op school enig Engels had
geleerd en dit later in praktijk kon brengen op een niet gedachte
wijze. Als vijftienjarige knaap was hij getuige van de inval van de
Duitse soldaten die via de Keppelseweg van Doetinchem in de
richting Doesburg/Arnhem optrokken. De eerste jaren bezocht hij
nog de school, doch halverwege de oorlog moest hij zich melden
voor werk in Duitsland. Via via gelukte het hem om tewerk te
worden gesteld in Emmerik, vlak over de grens en voor hem eigen-
lijk bekend gebied. Hij reisde op en neer met de toenmalige stoom-
tram Arnhem -Emmerik.
Hij was gelukkig dat hij dus niet verder in Duitsland terecht was
terechtgekomen, hij kon gewoon thuis blijven en was een soort
grensoverschrijdende forens. Al gauw begon hij echter, samen met
een paar eveneens jeugdige vrienden, de Duitsers en de plaatselij-
ke NSB'ers te pesten waar hij maar kon. Een beetje avontuurlijk
startte hij met het schilderen van oranje leuzen op bruggen, het
NSB Kringgebouw en zelfs op het raam van het huis van politie
inspecteur Lebbink. Later vond dit voortgang met sabotage aan
militaire zweefvliegtuigen die stonden opgeslagen in een loods te
Doetinchem.
In september 1943 sloeg echter het noodlot toe en werd hij samen
met enige anderen door de Sicherheitsdienst (SD) opgepakt en
overgebracht naar de gevangenis aan de Utrechtseweg te Arnhem.
Daar verbleef hij gedurende negen maanden in cel 26 als zoge-
naamde onafgehandelde gevangene van de SD.
Op 8 juni 1944 kreeg hij bericht, dat hij binnenkort zou worden
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overgebracht naar het Landesgericht in Den Haag. Gelukkig voor
hem deed echter op 11 juni 1944 het verzet uit de omgeving van
Arnhem-Doorwerth een inval in de gevangenis en het gelukte toen
om verschillende gevangenen te bevrijden en onder hen was ook
onze Johnnie.
Achtenvijftig gevangenen werden toen in een klap bevrijd en ver-
volgens begon voor Johnnie een onderduikperiode in de Achter-
hoek. Hij verbleef op verschillende boerderijen en leerde op het
land het echte boerenwerk. In die periode is hij nog een keer
beschoten door een landwachter en een arts uit Zelhem moest er
vervolgens aan te pas komen om diverse loden kogeltjes (hagel) uit
zijn lichaam te peuteren.
Eind maart 1945 naderden de Canadese troepen Doetinchem en
op I april stapte Johnnie op zijn fiets en reed de bevrijders tege-
moet. Nabij kasteel De Slangenburg maakte hij contact met de
eerste Canadezen en die bleken later deel uit te maken van het
8th Canadian Reconnaissance Regiment van de Calgary Highlan-
ders. Hier ontstond dus het eerste contact met luitenant Lorne
Mackenzie. Deze verkenningseenheid bestond uit twaalf voertui-
gen en ongeveer 36 militairen. Zij bleken op zoek naar de Doetin-
chemse inrichting De Kruisberg en Johnnie bood aan om hen hier-
naar toe te leiden; de Kruisberg was vlak bij zijn ouderlijk huis e.n
hij was uiteraard daar uitstekend bekend. Na een spannende rit
arriveerde men zonder problemen op de Kruisberg en toen was
eigenlijk de taak van wegwijzer Johnnie voltooid.
Echter het avontuur, de spanning maar ook de drang om te helpen
om Nederland mede te bevrijden brachten hem ertoe om zich voor
verdere hulp aan te bieden. Deze hulp werd in eerste instantie
afgewezen, maar hij werd later toch gevraagd om een eenheid
naar Zelhem te leiden. Tijdens deze rit slaagde hij erin om - na een
tip van mensen onderweg - een aantal Duitsers gevangen te
nemen en deze daad bracht de Canadese leiding ertoe om hem t.ij-
delijk in te lijven in hun leger na eerst nog een betrouwbaarheids-
onderzoek te hebben gedaan.
De soldaten verschaften hem een uniform en leerden hem hoe hij
met een wapen moest omgaan en in no time was Johnnie echt sol-
daat, hoewel hij zelf erkent dat hij slechts een heel klein pio.nnetje
was vergeleken bij de geharde soldaten, die vanaf Normandië door
Europa optrokken.
De verkenningseenheid trok verder via Vorden naar Almen en
daar volgden nieuwe gevechten.
De brief van luitenant Mackenzie spreekt hierover boekdelen;
trieste zaken zijn daar in het veld onder Almen gebeurd. .
Na hevige gevechten nabij het Twenthe kanaal rukte de eenheld
verder op naar het noorden.
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Hun opdracht was om richting Noord-Nederland te gaan. Deze
eenheid was dus niet betrokken bij de bevrijding van Gorssel dorp,
Epse en Deventer. Men rukte over de Harfsense Enk in de richting
Laren en met welk geweld dit gepaard is gegaan zal u bekend zijn
uit eerdere publikaties in Ons Markenboek en in De Voet Dwars.
De eenheid stuitte op verder verzet nabij de Schipbeek onder het
dorp Holten, waar opnieuw enigen uit de groep van luitenant
Mackenzie sneuvelden. Johnnie vertelde dat daar ook gesneuveld
is soldaat Leonard Cheeseman en zijn dood was wel bijzonder tra-
gisch.
Zijn ouders hadden drie zonen, van wie er een gesneuveld was bij
de landing in Normandië. Een volgende zoon was als vlieger ver-
mist (en later bleek dat hij in Doetinchem begraven lag). Op het
einde van de oorlog sneuvelde dus ook de derde Cheeseman en
hiermede betaalde de familie Cheeseman een hoge prij s voor onze
vrijheid.
J ohnnie vocht dus mee en "leidde" de groep verder via Heeten,
Raalte, Hoogeveen, Dwingelo, Zuidlaren en vervolgens in de rich-
ting van de Duits/Nederlandse grens. Bij Coevorden ging men de
grens over en trok men Duitsland in en het was daar dat de vrede
"uitbrak". Na enige tijd werd de eenheid van Johnnie overgebracht
naar de Veluwe, in de buurt van Nunspeet en daar begon het lan-
ge wachten.
Johnnie reisde intussen op en neer tussen Nunspeet en Doetin-
chem en kreeg al gauw werk via het elektrobedrijfvan zijn vader.
De Canadezen waren later plotseling verdwenen en, gelukkig voor
hen, gerepatrieerd naar huis, naar Canada.
Het contact tussen de Canadezen en de niet officieel als militair
geregistreerde J ohnnie was verbroken en is pas weer hersteld 50
jaar na de oorlog en wel door de uitgave van ons boek De Voet
Dwars.
Johnnie heeft dus weer schriftelijk contact met o.a. luitenant
Lorne Mackenzie, die hem mededeelde dat hij helaas in mei 1995
was verhinderd om naar Nederland te komen. Wel is Mackenzie
aanwezig geweest bij de herdenking en bevrijdingsfestiviteiten in
Normandië alwaar hij van het plaatsje St. Germain la Campagne
ereburger is (Citoyen d'Honneur).
Op bijgaande foto staat soldaat J ohnnie in een gevechtsvoertuig
Daimler, een snel verkenningsvoertuig op banden.
Voor Johnnie had de oorlog toch een goed eind.
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H.J. Jansen op de Haar

De e~rste oorlogsdag ging aan Joppe niet ongemerkt voorbij. In de
namiddag verschenen ook daar de Duitse troepen. Toen Jan Huis
in '~Veld van het melken terugkwam, stond de Joppelaan vol met
DUItse gevechtstroepen van de beruchte SS.
Op een goed moment trok het leger terug, maar een groep soldaten
had nog kans gezien een greep te doen in de aan de weg staande
~ierkisten, die nog niet waren opgehaald. Zeker om een goede
mdruk te maken verbood een officier deze manier van fourageren
en geb~?d ~en de eieren te betalen, waarvan in de praktijk
natuurlijk mets terecht kwam. Hein Huis in 't Veld die toen. 'ongeveer negen Jaar was, kon zich dat nog goed herinneren.
Ied~reen was geschrokken door het uitbreken van de gevechtshan-
delmgen en de hotelier van de Eikeboom, de heer Leo van der
Meulen, zag zijn drankvoorraad al verdwijnen in de dorstige kelen
van de vijand. Met behulp van de werkbaas van het Joppe, de heer
Johan Jansen, werd de drankvoorraad begraven in het bos achter
De Boschhoek. Schatgravers hoeven daar echter niet meer te gaan
zoeken, want in de loop van het jaar werd het weer wat rustiger en
verdween langzaam maar zeker de drank uit het bos. Wat er in
andere .dorpen plaatsvond, gebeurde ook in Joppe, misschien in
wat klemer formaat. Joppe was in 1940 een gehucht met een kas-
teel met adellijke bewoners.

Ritme.~ster der Huzaren Jhr. H.I.B.Th.A. von Heyden bewoonde
met ZIJnechtgenote Baronesse Van Hövell tot Westerflier en een
zoon en dochter het kasteel J oppe, dat mede bewoond werd door
het huispersoneel. Bij een kasteel hoorde een werkbaas en dat was
Johan Jansen die op De Boschhoek woonde met zijn gezin en ook
een jachtopziener, Hein Jansen, die naast de speeltuin woonde van
hotel ~e Eikeboom aan de Joppelaan. De pachtboerderijen beston-
den UIt: 't Marsveld van de familie Teunissen 't Esterholt met de
familie Smeenk, De Haar met de familie Hakvoort. 't Gier met de
familie Groot Koerkamp, De Uithoek met me~rouw Jansen-
Mulder, ..weduwe van de vroegere werkbaas, en bij het kasteel de
b.oerdenJ van Ja?Haarm~n en tegenover het kasteel het boerderij-
tje van de familie J ebbmk. Ook De Eikeboom en De Wingerd
behoorden tot de eigendommen van het kasteel. Tegenover laatst-
genoemde huizen stond de pastorie, bewoond door pastoor
A.B.J.M. V~rholt en zijn huishoudster. Naast De Wingerd lag het
oude tolhuis, dat werd bewoond door het gezin van Jan Huis in
't Veld.
Aan de overkant van de spoorlijn lagen het station Gorssel en de
wachtposten 23 en 24, respectievelijk bewoond door ploegbaas
Jansen Vreling en stationsbeambte G.J. van Enck, hotel en café

JOPPE IN OORLOGSTIJD

In onze uitgave "DeVoet Dwars" zal men vergeefs zoeken naar een
hoofdstuk over Joppe. Indertijd was reeds met ons bestuurslid
wijlen de heer Goorman, gesproken over een afzonderlijk hoofd-
stuk over dit gebied. Ondanks dit gesprek is er geen kopij binnen-
gekomen bij de redactie van het uit te geven boek en ook ons
bestuur realiseerde zich na het verschijnen dat Joppe in de verge-
telheid was geraakt. In dit aprilnummer van Ons Markenboek wil-
len we zoveel mogelijk dit hiaat in de geschiedschrijving van onze
gemeente herstellen.
Bij het onderzoek bleek ons dat dit ook bij onze leden als een
gemis werd geconstateerd. Dit gemis werd eveneens ervaren door
mevrouw dra. L.F.M. de Maes Janssens-Jkvr. Von Heyden, de
tegenwoordige kasteelvrouwe van Huize Joppe. Zij vertoefde in de
oorlogstijd in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag in verband
met haar opleiding. Hierdoor is haar veel ontgaan van wat er in
werkelijkheid in die tijd in Joppe plaatsvond. Ook oud-onderdui-
k~.rvan Joppe, de heer M. v.d. Bijl, miste een stuk uit de tijd die
hl] noodgedwongen in Joppe moest verblijven. Alles bij elkaar was
er voor ons bestuur voldoende aanleiding hierover wat te schrij-
v~n. All~en was het moeilijk nog voldoende ooggetuigen te vinden,
die bereid waren hun ervaringen te vertellen, laat staan op schrift
te stellen.
Met deze beperkingen zijn we aan de slag gegaan en hebben het
volgende voor u kunnen optekenen en aan de vergetelheid ontrukt.

Als je als wandelaar of fietser in de bossen van Joppe vertoeft en
van de prachtige en rustige omgeving geniet, is het bijna niet meer
voor te stellen dat deze rust zo wreed verstoord is geweest door
een oorlog.
Bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940moest een gedeelte
van de bevolking van het dorp Gorssel evacueren naar een veiliger
plek en zo trok er op die vroege ochtend een grote groep mensen in
de richting van Joppe en de Zessprong, weg van de IJssel en omge-
ving. De Hoofdstraat en de Veerweg in het dorp waren uitgestor-
ven en Joppe moest de eerste evacués ontvangen. Echter, voor zeer
korte tijd, waarna de rust schijnbaar terugkeerde. Een wijze
vrouw vertelde ons op een keer, dat zij na augustus 1914 nooit
meer de rust had ervaren, die er voordien was geweest. De steeds
aanwezige dreiging ontlaadde zich voor haar in het tijdvak van
1938-1945.
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Ontvangen 'verzegelde collectebus

No.;,(rrv .
U~~Datum . 194 J

Dikkers van de familie Dikkers, bakker en kruidenier Brinkman
en daarnaast Octavo van de familie Kluwer; verder het postkan-
toor met de familie Rambonnet, daarnaast de familie Assink (hoek
Huzarenlaan) en op de andere hoek de familie Korfage. Op Carpe
Diem woonden de families Rethmeyer en Van Arnhem. Huize Ine
heette toen Pension Vredeheim en Huis te Werken werd bewoond
door de architect Van Nieukerken. In de Huzarenlaan Het Zonne-
huis met mevrouw Van Eck en rrievrouw IJssel de Schepper; daar-
naast 't Riethofje van mevrouw Van't Hoff, de koepel van mevrouw
Balbian Verster en op de hoek van de Amelterweg Het Heihuis,
bewoond door de familie Gooszen.
Aan het Spoorpad lag het huis van de familie Vleming-Birnie en
de zomerhuizen Calluna en Campanula. Bijna zouden we het huis
van de "Jonker" vergeten: huize De Houtsnip, bewoond door Baron
Alexander van Hövell tot Westerflier. Tussen de kerk en Tram-
zicht, dus aan de Eikeboomlaan onder andere de huizen 't Vrie-
zink en Overdok en achter de kerk Het Middenbosch en de boerde-
rij van de familie Veldink. Niet alle huizen hebben we genoemd,
maar uit de opsomming blijkt wel hoe klein Joppe eigenlijk was en
nu, vijftig jaar later, zien we dat één hotel is afgebroken, het sta-
tion niet meer bestaat en de beide wachterswoningen gesloopt zijn.
De bakker bakt niet meer en de kruidenier zet zijn zaak in het
dorp Gorssel voort, het postkantoor(tje) is opgeheven en daarvoor
in de plaats kwam een rijdend postkantoor. Op de plaats van hotel
De Eikeboom vinden we nu zeven woningen voor senioren, met als
naam Vespertied. Ook zult u vergeefs zoeken naar een werkbaas
van het kasteel en ook rijdt er geen jachtopziener met zijn geweer
door bos en hei. Gelukkig is er nu wel een school en kan men op
gezette tijden de blijde geluiden horen van spelende kinderen. En
we denken dan: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! We hopen
dat dit voor J oppe van toepassing is.

Hotel-restaurant de Eikeboom te Joppe. Hotelier Leo van der Meulen

WINTERHULP NEDERLAND_

" Provincie: GELDERLAND.

Gemeente: GORSSEL.

r Bu~rtschap.: /1;..r
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Dit bewijs geldt als ~'kwilantie voor den '
collectant.

De oorlogsmachine ging echter niet geruisloos aan Joppe voorbij
en zoals overal kwamen hier onderduikers. Daarvoor klopte men
dikwijls aan bij de pastorie en zo kreeg "Bats" Hakvoort op 13 juli
1943 zijn eerste onderduiker, die bijna de gehele oorlog bij hem
bleef.
Ook moest er verplicht worden gecollecteerd voor de Winterhulp,
maar men was niet erg vrijgevig, wat ons bleek uit het resultaat
van twee collectebussen: Hein Jansen haalde op 8 maart 1943 de
som op van f 0,15 en zijn dochter op 27 en 29 maart 1943 een
bedrag van f 0,87, Afdracht vond plaats bij de gemeente-ontvanger
van Gorssel en de getekende kwitantie mochten wij inzien.
In 1942 moest de kerk haar twee grote luidklokken afstaan, zodat
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het Angelus vanaf die tijd niet meer over de velden en bossen van
Joppe klepte. Ook op het kasteel moest men alle bronzen en kope-
ren voorwerpen inleveren, maar de werkbaas heeft toen met de
onderduiker M. v.d. Bijl alles begraven in de moestuin van het
kasteel. Voor alle zekerheid was de inhoud van de wijnkelder, die
onder de koepel in het Koepelbos lag, weggehaald en in het bos
begraven.
In het jaar 1943 begon de bezetter met dwangmaatregelen tegen
de ongezeglijke Nederlanders. Op zondag 10 januari 1943 verdwe-
nen tijdens de hoogmis alle fietsen van de kerkgangers. In april
moesten de militairen terug in krijgsgevangenschap, maar vele
oud-militairen kozen voor hun vrijheid, wat weer meer onderdui-
kers opleverde. In mei moesten alle radio's worden ingeleverd,
maar nood leert bidden en ook de vindingrijkheid van de inwoners
van J oppe was zo groot dat het aantal ingeleverde toestellen tot
een minimum beperkt bleef. Het onderduiken en het verbergen
van radio's was weer aanleiding tot razzia's van Duitsers en land-
wachters, gelukkig vaak zonder resultaat.
In 1943 moest het Klein Seminarie uit Apeldoorn vertrekken. Het
werd ondergebracht op Den Oldenhof en Huize Dorth. De profes-
soren F.A.J. van Weezei Errens en J.e.J. Poell kregen onderdak op
het kasteel. Prof. J.W.N. Delteijk met vele anderen op Huize
Dorth.
Op bladzijde 94 en volgende van het boek "De Voet Dwars" staat
het verhaal van de onderduiker M. v.d. Bijl. Hij was in 1943
ondergebracht bij de familie Enderink te Harfsen. Door bemidde-
ling van de werkbaas Johan Jansen en gemeenteopzichter Bertus
Wiehers kon hij als kok onderduiken op het kasteel, waar hij zich
ontplooide als goede kok en nog betere taartenbakker. Hij sliep
niet in het kasteel, maar had een pracht onderkomen gegraven in
de berceau van het kasteel en met behulp van de werkbaas inge-
richt. Hij sliep als het ware in een "groene bedstede". Totdat de
Sicherheitsdienst (SD) of Gestapo, beslag legde op het kasteel,
begin september 1944, is hij daar geweest. Zijn leven als onderdui-
ker werd toen daar onmogelijk. Hij verhuisde naar Het Esterholt
en ging 's nachts naar De Zonnenberg van Slagman, tot aan zijn
ontsnapping op 14 oktober 1944.
Eind november 1943 ontving de jachtopziener, Hein Jansen, een
kaart van zijn broodheer Ritmeester Jhr. Von Heyden uit het
Kriegsgefangenlager Stanislau, waarbij deze meedeelde dat het
hem goed ging. Zie bijgaand afschrift.
We komen nu in het jaar 1944, waarvan iedereen dacht dat dit het
jaar van de bevrijding zou zijn. Op 6 juni 1944 kwam "D-day" en
het leek erop dat de bezetter zou worden verjaagd.

Voor hoofdingang Huize Joppe. Mart V.d. Bijl (onderduiker / kok) en de
dames Diny Jansen en Mathilde ... (achternaam niet bekend).

Fotocopie van origineel met potlood geschreven kaartje van Von Heyden
uit Stanislau "Kriegsgefangenen".
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In het begin van dat jaar kwamen er steeds meer onderduikers en
de bezetter werd steeds grimmiger. Hoe meer het jaar vorderde,
hoe moeilijker het werd. Het hoogtepunt was wel Dolle Dinsdag
met vluchtende Duitsers, NSB-ers en landwachters.

Op het kasteel kwam grote verandering door de komst van de SD,
het Einsatz Kommando Beeck, onder leiding van Friedrich Beeck
(kreeg in 1945 in Burgsteinfurt de doodstraf). Met dit Kommando
kwamen ook Nederlandse gevangenen mee, uit de Polizeigefäng-
nis uit Haaren (NBr.). Onder andere de twee broers Paul en Don
Aarts, die op 16 januari 1944 werden gearresteerd in Gastel en
overgebracht naar genoemde gevangenis in het Groot Seminarie te
Haaren. Zij zaten acht maanden in Haaren, daarna nog zes maan-
den in Joppe en Enschede. Hier nam de SD haar intrek in het
landgoed De Hooge Boekel. De rest van de gevangenen was afge-
voerd naar concentratiekampen in Duitsland. In een boekje over
Gastel schreef de heer Harry Jaspers het volgende over de tocht
naar Joppe:
"De tocht was gevaarlijk vanwege beschieting door geallieerde
vliegtuigen. Daarom moest op het voorspatbord van elke vracht-
wagen een waarnemer zitten die direct alarm kon geven. Zij moes-
ten dan dekking zoeken bezijden de weg, hetgeen ook een paar
maal is gebeurd. 't J oppe zou dus het nieuwe onderkomen worden.
Slapen in 't stro, maar niet lang, want op zondag 17 september
landden geallieerde troepen in en rond Arnhem. Drie weken zou
het maar duren, doch in die drie weken op zondag 24 september
zou de Gestapo van 't Joppe toch nog zes gijzelaars in Gorssel ver-
moorden. De leden van het executiepeloton waren na afloop goed
gemutst: alsof ze een routineklus geklaard hadden. Zij kregen op
het kasteel een uitgebreide warme maaltijd met veel "Schnapps",
want dat hadden zij wel verdiend, zo meenden zij. Paul Aarts
moest de bediening verzorgen. Het werd "te warm" in Gorssel met
veel "Pantzer" in de bossen rond het kasteel en niet ver van
Arnhem en daarom werd een veiliger plek gezocht. Het werd villa
De Hooge Boekei in Enschede, eigendom van de textielfabrikant
Van Heek."
Tot zover dit stukje over Joppe in het boekje van Harry Jaspers.

Met het vertrek van de SD op maandag 2 oktober bleef toch het
kasteel gevorderd, maar mevrouw Von Heyden bleef nog wonen tot
28 november 1944. Zij moest het huis ontruimen en werd onderge-
bracht in de jeugdherberg De Kleine Haar. Ook De Houtsnip
moest worden ontruimd en de jonker vertrok met zijn huishoud-
ster naar villa Vice Versa aan de Oxerweg. Zijn huis werd een

Drie gevangenen van de SD te Joppe, namelijk:
links Hein van Eyh, rechts Don Aarts en onder Paul Aarts.
(Foto is genomen te Enschede met gekregen kleding van de SD)
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Rode Kruispost en tevens was hier de commandant van de V-I
ondergebracht. De professoren Van Weezei Errens en Poell zijn
toen van het kasteel vertrokken naar respectievelijk Huize Dorth
en Gorssel. Op zondag 10 september kwam er een SS Pantzer
Divisie in hotel De Eikeboom, maar vertrok weer naar het front,
na de luchtlanding in Arnhem. De gevluchte Duitse militairen
werden na Dolle Dinsdag weer opgevangen door de manschappen
van de veldgendarmerie in Eefde en Gorssel en zoveel mogelijk in
andere groepen verdeeld en weer ingezet aan het front te Arnhem.
Bij deze hectische toestand bij de Duitsers liet de geallieerde
luchtmacht zich niet onbetuigd.
De troepen werden vanuit de lucht aangevallen en een groot lucht-
gevecht vond plaats boven Joppe en Harfsen. Ook het station en
de treinen werden beschoten, onder meer op donderdag 30 novem-
ber met veel schade voor de omgeving: de kerk, De Wingerd,
't Heihuis, Het Riethofje en Octavo. In Joppe bleef er geen ruit
meer heel en menig dak was zijn pannen kwijtgeraakt. In de kerk
was de schade zodanig dat deze in december buiten gebruik moest
worden gesteld. De gebrandschilderde ramen waren er allemaal
uit.
Tot overmaat van ramp kwam begin december de bouw van de V-I
lanceerbaan gereed en werd de omgeving tot "Sperrgebiet" ver-
klaard. Dat betekende afsluiting van de Joppelaan, Schapendijk,
Dortherdijk tot aan de Lochemseweg. Zo kwamen de gebroeders
Theed en Toon Wichman van Dorth naar Joppe en negeerden de
afzetting, maar kwamen in het gevang terecht op De Houtsnip.
Het kostte hen een paar benauwde uren, maar ze kwamen met de
schrik vrij. Ook nabij De Zessprong was de Dortherdijk afgesloten
tot aan de Flierderweg in verband met de aan de Dortherdijk
opgestelde V-I.
Op 16 december, de dag van het Ardennen-offensief, werden de
lanceerbanen in werking gesteld. In Joppe viel de eerste V-I vlak
voor de boerderij van Jan Haarman, maar deze ontplofte niet. De
tweede kwam in de bomen terecht en landde in het weiland ten
westen van het kasteel, doch ontplofte wel. Dat was voor Jan
Haarman voldoende om met behulp van buren zijn vee weg te
brengen naar zijn zwager Groot Koerkamp, die in Gorssel op
't Gier woonde. Haarman had het goed gezien, want op 7 februari
ging zijn boerderij in vlammen op. De familie Huis in 't Veld had
steeds de nachten bij Haarman doorgebracht in verband met de
beschieting van de treinen bij het station, dus vlak bij zijn huis.
Hij moest nu een andere slaapplaats zoeken en vond deze bij bak-
ker Brinkman. Deze had een grote kelder onder de bakkerij en
vele buren maakten hiervan een dankbaar gebruik.

Op 17 december kwam er inkwartiering van Duitse soldaten,
onder meer bij Octavo, 't Riethofje en 't Heihuis. De volgende mor-
gen, na het vertrek, waren de meeste ~ew~ners weer ~et e~n e.n
ander kwijtgeraakt. De bewoners van t RIethofje en t Heihuis
konden niet langer in huis blijven in verband met de grote schade
en konden tot hun vreugde een huisje huren van Willem Dikkers.
Gelukkig was de saamhorigheid in die dagen erg groot en de oecu-
mene ook, waarover later meer.

Door de bombardementen vanuit de lucht en de ontploffingen van
gestrande V-l's was de kerk zodanig beschadigd dat gebruik niet
langer verantwoord was en uitgezien moest worden. naar een bete-
re oplossing. Op zondag 17 december w~rden de dlenste? gehou-
den in de pastorie die wel was beschadigd, maar nog met onbe-
woonbaar. Met de Kerst verwachtte de pastoor wel veel parochia-
nen en daarom werd besloten De Eikeboom in te richten als
noodkapel. Tevens werd een gezongen mis opgedragen in het huis
van de familie Oosterwegel, die de boerderij De Eerdkamp
bewoonde in Oxe, nabij de Oxerhof. Deze dienst werd voorgegaa~
door prof. Van Weezei Errens. Vanuit Dorth werd de boerderij
Schurink van de familie Hendrik Hakvoort ingericht als noodkapel
en vanuit huize Dorth bediend. De parochianen kwamen dus wel
aan hun trekken ondanks de gehavende parochiekerk.
Op 22 december kreeg de familie Jansen van De Boschhoek bezoek
van twee confraters van hun zoon Theo, die op dat moment werd
geacht te wonen in het missiehuis te Steyl CL). .
Deze jonge fraters waren Frans Mertens en Jacq. v.d ..Schoor, die
vanuit een kamp in Duitsland waren ontslagen en Vla Enschede
probeerden terug te keren naar Steyl. Zij waren met een vracht-
wagen van Enschede naar Zutphen geko~en en ~an.daar te voet
naar Joppe, in de hoop daar onderdak te vmden. ZIJWIsten wel dat
zoon Theo Jansen vanuit het kamp rechtstreeks naar Steyl moest
gaan, maar verder wisten zij niets van ~~m. Van hem hadden z~~
het adres gekregen van zijn ouders. Nu ZlJbegrepen hadden dat ZlJ
Steyl van hieruit niet konden bereiken:. vroegen zij voor een p.aar
dagen onderdak. Dit werd hen .natuurlIJk verlee:r:d. Ter verdm.de-
lijking: pater Theo Jansen was In a.~gustus 1944 I~ S.teyl tot prres-
ter gewijd en deed in die maand zijn eer~te H. ~IS In J?ppe, wat
met de nodige feestelijkheden gepaard ging. HIJ werd Ingehaald
met Kunstmin en voorop ging de Rijvereniging, enzovoort. Het
was in die oorlogstijd even een verademing voor J oppe en de span-
ning was even vergeten.
We hebben de heren Frans en Jacq. ten tonele gevoerd, daar zij
zich zeer verdienstelijk wisten te maken in de tijd van 22 decem-
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ber tot 13 mei 1945, toen zij eindelijk naar Steyl mochten vertrek-
ken. Zij deden namelijk veel koeriersdiensten en in hun priester-
kleding kwamen zij meestal de Duitse controleposten door en wis-
ten vele "etenhalers" over de bruggen van Deventer en Zutphen te
krijgen. Soms gingen hun tochten naar Utrecht en omgeving of
naar Twente en dat alles op geleende fietsen met slechte banden.
Bovendien hielden zij korte aantekeningen van hun wel en wee,
zodat wij bij het schrijven van dit stuk konden profiteren van hun
dagboek.

De maand januari was erg koud en veel mensen waren onderweg
om voedsel en hout te halen. Er werd veel kou en gebrek geleden
in het westen des lands, terwijl er in Joppe voldoende eten was.
Het gevaar in Joppe kwam meer uit de lucht.
Er werden veel huizen gevorderd, onder andere Huis te Werken,
Octavo en Jolijt.
De lanceerbanen moesten ook worden bevoorraad, maar de Duit-
sers lieten deze voorraden niet per trein komen, maar per speciale
vrachtwagens met opleggers. Deze werden overdag gestationeerd
aan de Amelterweg, goed gecamoufleerd onder de bomen. Des
nachts werden ze dan overgebracht naar de lanceerbanen van Jop-
pe en De Zessprong. Daar vond de montage plaats. Ondanks de
vele bombardementen zijn ze nimmer geraakt. Het gezegde:
"slechte mensen geet ut altied goed" was dus hier van toepassing.
De bewoners van het kasteel en ook de jonker van De Houtsnip
vonden Kerstmis op hun evacuatieadressen niet zo'n goed idee en
zo vroegen zij de Kerstdagen ten huize van de werkbaas te mogen
vieren. Het huis was al tamelijk vol, maar dat kon er nog wel bij.
Bovendien zouden zij zelf voor het kerstdiner zorgen. Maar steeds
kwamen ze bij moeder Jansen om raad: hoe maken we goede erw-
tensoep, even later: hoe doen we dat met de boerenkool en zo werd
de vrouw des huizes een wandelend kookboek. Gelukkig was het
maar voor een paar dagen, maar jonker Hubert bleef, want hij
moest alle dagen naar de Todt. Ook freule Hedwig bleef als bood-
schappenmeisje en in januari kwam er nog Baron Clement van
Hövell tot Westerflier bij die afkomstig was uit Roermond en in
hetzelfde kamp had gezeten als Frans en Jacq. Omdat de baron
burgemeester was van Bingelrade (700 inwoners) was hij weer
vrijgelaten.
Eind januari ontsnapte 's avonds een jongeman uit de trein die
hem naar Duitsland zou voeren. Hij klopte bij de werkbaas aan en
kreeg onderdak. Vanwege zijn uiterlijk werd hij Buziau gedoopt en
na wat opgeknapt te zijn is hij na een paar dagen weer vertrok-
ken. Er waren er die nacht meer ontsnapt uit de trein; pastoor
Verholt had er drie opgenomen, die de andere dag verder zijn
getrokken.

Op 6 februari werd opnieuw het station door een luchtaanval
getroffen en ditmaal was het wel raak, dat wil zeggen, dat er bom-
men op het station terechtkwamen, maar ook de omgeving werd
geraakt. Van De Wingerd was het halve dak af en de pastorie was
niet meer bewoonbaar. Ook De Eikeboom kreeg een deel mee. Het
was gelukkig alleen maar schade aan huizen en er waren geen
slachtoffers.

Maar als de nood het hoogst is .... en zo kwam die dag ds. Dirk
Schakel bij zijn vriend Anton Verholt en bood zijn kerk aan in
Gorssel, zodat de diensten konden worden voortgezet. Bij toer-
beurt kon men dan op zondag gebruikmaken van de Hervormde
kerk te Gorssel. Pastoor Verholt nam het aanbod met beide han-
den aan. Hij zelf zou verhuizen naar huize Overdok aan het eind
van de Eikeboomlaan, waar hij zijn dienst zou kunnen doen en
prof. Poen zou dan de Hervormde kerk bedienen; vanaf die tijd
was prof. Poell kapelaan bij dominee Schakel.
Zo droeg prof. Poen de Hoogmis op in de Hervormde kerk van
Gorssel tot op de dag van het bombardement op 18 maart 1945.
Toen was ds. Schakel zijn kapelaan kwijt, maar ook de kerk en de
pastorie.
Na die dag heeft prof. Poell een kapel ingericht in de schuur van
Groot Koerkamp van 't Gier en toen Den Oldenhof weer beschik-
baar kwam, werd daar de kapel weer in gebruik genomen.
Op 13 februari werd een huwelijksmis.opgedragen in de boerderij
Schurink te Dorth door Prof. Van Weezei Errens en wel voor het
huwelijk van H. Kampschreur en M. Wichman.
Op 1 maart werd een uitvaartdienst gehouden in huize Overdok
voor de parochiaan Hissink uit Harfsen, die getroffen was door een
ontplofte ontsteking van een V-l.
Op 14 februari stopte er een trein met NSB-ers, Russische krijgs-
gevangenen en Duitse evacués. De inzittenden moeten overdag
maar een goed heenkomen zoeken. Een zekere Banit uit Rotter-
dam had bij de werkbaas twee geestelijken (Frans en Jacq.) zien
lopen en kwam bij de werkbaas aankloppen. Hij had een zoontje
van dertien jaar bij zich, die hij aan de twee geestelijken wilde toe-
vertrouwen. Hij moest zelf met de trein mee en kon daarom geen
onderdak voor hem vinden. De jongen werd aangenomen en er zou
een onderdak voor hem worden gezocht. Op 19 februari werd Hans
Banit achter op de fiets gezet en gingen Frans en Jacq. met hem
op stap, want volgens prof. Poen kon Hans bij rector Groothuis in
Delden terecht. Gelukkig was rector Groothuis bereid Hans op te
nemen en fietsten onze fraters door naar hun medebroeders in
Borne en Zenderen. Op 20 februari kwam Jacq. terug in Joppe.
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Bijna iedereen kreeg te maken met inkwartiering, dus ook bij de
werkbaas: een Feldwebel met zijn ondergeschikten namen twee
kamers in beslag en iedereen in huis moest maar wat opschikken.
In de vroege morgen van 1 april vertrokken zij weer, maar tegen
de avond weer inkwartiering.
In het Zutphense bos en in het Koepelbos stonden de kanonnen
opgesteld. Vanaf deze dag bleef iedereen zoveel mogelijk binnen,
liefst in de kelder. In de nacht van 5 op 6 april vertrokken de
meeste Duitsers. In de morgen van 6 april, ongeveer half tien
kwam een meisje op de fiets door de Joppelaan en riep: "de
Canadezen zijn al in het dorp." Even later kwamen er zeven infan-
terietanks langs Brinkman en Dikkers en gingen richting station.
Eindelijk: het waren onze bevrijders.

Gegevens verkregen bij:
Inwoners van Joppe
Dagboek van F. Mertens en J. v.d. Schoor
Eigen archief
Foto's mevrouw A. Jansen, Joppe
P. Aarts, Budel

Verhuizing van Professor J. C.J. Poel, die door de komst van de SD op
Huize Joppe, zijn kamer daar moest verlaten.
Op de foto van links naar rechts: Jan Fokkens uit Groningen
(zat als communist drie en half jaar gevangen) en Paul Aarts.
De naam van de afgebeelde dame is niet te achterhalen.
De foto is genomen voor de hoofdingang van Huize Joppe.
De gevangenen waren gekleed in overall en op klompen.

Frans wilde nog een paar dagen in Zenderen blijven. Prof. Poell
heeft intussen weer twee Rotterdammertjes opgepikt en die moe-
ten naar Hellendoorn worden gebracht, wat op 27 februari plaats-
vond. Het was een hele tocht, maar ze bereikten zonder moeilijk-
heden Joppe.
Op 11 maart werd het varken van de werkbaas gestolen. Het woog
wel 220 pond en zal wel in Duitse magen terecht gekomen zijn.
Hein Jansen kwam zonder stroom te zitten. Hij kreeg inkwartie-
ring en kon zodoende geen radio meer luisteren.
Ondanks de vele Duitsers op de Joppelaan bracht hij per kruiwa-
gen zijn radio naar broer Johan, die wel over stroom kon beschik-
ken, al was dat dan clandestien. De radio stond in een wasketel
met daaroverheen wat wasgoed en hout en takken.
Op 31 maart kwam een hele troep Duitsers bij de Eikeboom aan.
Zij behoorden tot de Hermann Goering divisie. Het waren geen lie-
ve jongens en zij vertelden dat de "Tommy's" al in Ruurio zaten.



38 39

N. van Wijk

dan met toestemming van "Heeren Gedeputeerde Staten". Deze
bruggen en sluizen behoren dan zodanig te worden aangelegd, dat
de weg erover de breedte van tenminste twaalf "Rijnlandsche voe-
ten" zal behouden en moeten met behoorlijke leuningen op posten
ter hoogte van "vier voeten" boven de grond voorzien zijn. Als er
bruggen, sluizen, leuningen of handwijzers op de publieke wegen
zijn aangebracht zullen de particuliere personen verplicht zijn te
zorgen voor een behoorlijke staat van onderhoud en zullen alle
gebreken of defecten hieraan binnen "vier en twintig uren" na aan-
kondiging van de schout moeten worden hersteld.
Indien er aan de overkant der sloten of gruppen langs algemene
wegen bomen zijn geplant, dan is men verplicht deze behoorlijk te
snoeien, zodat de takken niet over de sloot of grup groeien en over
de weg hangen. Ook dit moet 24 uur na aanzegging door de schout
gebeuren: wordt aan deze eis niet voldaan, dan volgt er een boete
van drie guldens.
Niemand mag langs de weg en "binnen een afstand van eene
Rijnlandsche Roede" mijten of schelven van hout, hooi of stroo, en
plaggen of mesthopen en mestvaalten zetten "ofte asch uitstrooi-
en" op een boete van, wederom, drie guldens (een Rijnlandsche
Roede is 13 voet, dat is 3,68 meter).
Ook wordt men met een even hoge boete bestraft als men aan de
wegen gaat graven.
Alle overtollige aarde moet evenals alle gevelde of omgewaaide
bomen, takken, uitgerooide wortels of stammen onverwijld van de
wegen worden verwijderd op zo'n manier "dat de passage nimmer
klemmend blijve". Ook hier volgt bij overtreding een boete van
drie guldens. Eveneens een boete staat er op het plaatsen van bij-
enkorven langs de wegen. Deze moeten worden geplaatst op een
afstand van "twaalf zooden" en dan wel met de vliegopening van
de weg afgekeerd.
Krengen zal men niet langs de wegen mogen dumpen, maar de
betrokken eigenaren zullen onmiddellijk "tot begraving" moeten
overgaan. Bij verzuim zullen omwonenden direct de schout moeten
waarschuwen. Deze kan dan de eigenaar van het kadaver een boe-
te opleggen van een gulden en vijftig cents.
Geen goten of riolen mogen over de wegen afwateren, maar moe-
ten er onderdoor worden geleid en wel op kosten van de belang-
hebbenden. Ook mogen er zonder medeweten van de schout of van
het plaatselijk bestuur geen hekken op de wegen worden
geplaatst, terwijl de reeds aanwezige obstakels moeten worden
verwijderd.
Aan de wegen mogen geen nieuwe woningen of schuren worden
gebouwd. Hiermee wordt regelmaat in de bouw hiervan bevorderd.

AANLEG EN ONDERHOUD VAN WEGEN NA 1819

Na de overdracht van de markegronden aan de gemeenten kwa-
men er bepalingen en verordeningen voor de aanleg en het onder-
houd van wegen.
De instructie voor Gorsselluidde:
"De schout van de Gemeente Gorssel brengt bij deze ter kennis
van zijne onderhorigen het navolgende reglement op het maken en
onderhouden der wegen in de Gemeente Gorssel voor zooveel die
door de Gemeente moeten worden onderhouden."
De voornaamste bepalingen en instructies laten we hier volgen.
Alle ingezetenen, zonder onderscheid, zijn verplicht tot het maken
van wegen. Als aan de wegen enig werk moet worden verricht kan
de schout de nodige manschappen gelasten om op de door hem
bepaalde tijd en plaats en voorzien van de benodigde gereedschap-
pen aanwezig te zijn. Zijn paard en wagen bij de arbeid noodzake-
lijk, dan zijn de eigenaren verplicht met de nodige manschappen
aanwezig te zijn. Een of meer leden van het gemeentebestuur of
een opzichter behoren tegenwoordig te zijn, deels tot regeling van
de dienst en deels om te zien "dat niemand zich aan zijne verplich-
ting ten dezen onttrekke". Zij, die aan de oproeping geen gevolg
geven, zullen verbeuren: "een gulden en vijftig cents, voor elken
dag werkens drie guldens en voor elke wagen zes guldens". Wel
mag een ieder zich door een ander doen vervangen, mits het plaat-
selijk bestuur hiermee instemt. Deze vervanger moet tot arbeid
bekwaam zijn en de ouderdom van achttien jaren hebben bereikt.
Er zullen geen vrouwen of kinderen te werk mogen worden
gesteld, dit op en boete van "eene gulden en vijftig cents". Wel toe-
~elaten zijn geleiders bij de wagens en karren ouder dan vijftien
Jaren.
Op een boete van "een gulden vijftig cents" is het verboden "enige
wallen of hoogten of dammen" op de wegen te maken. Reeds
bestaande hoogten zullen moeten worden geslecht, behalve als ze
dienst doen als waterkering. Belangrijk is ook, dat geen aarde uit
wegen of aanliggende sloten mag worden gegraven "zonder con-
sent der bevoegde magt of autoriteiten. Ook zullen in geen geval
plaggen of zoden worden gestoken".
Zonder toestemming van de schout zal men geen wegen mogen
verleggen door graven, vergraven, veranderen of van betimmerin-
gen, tuinen, hekken of kettingen voorzien. Dit alles op een boete
van drie guldens.
Ook zal men in de wegen geen bruggen of sluizen mogen leggen
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Vlas of hennep mag in de sloten langs de wegen niet te "roUen"
worden gelegd. Tevens mag binnen een afstand van twee roeden
geen vlas worden gebraakt of gewarmd. Ook mag niemand op heg-
gen langs de wegen netten, linnen, vellen of geverfde stoffen te
drogen hangen. Dit alles wederom op straffe van een boete van
drie gulden.
Moet het een en ander aan sloten, hekken of bermen worden her-
steld, dan moet dit op last van de schout gebeuren door de aange-
landen. Doet men dit door "onwilligheid" of onvermogen niet, dan
moeten de in het reglement vermelde geldboeten worden betaald.
Zo niet, dan volgt een gevangenisstraf van "vier en twintig uren".
Alle voornoemde boeten zullen door de gemeente-ontvanger wor-
den geïnd en komen ten voordele van de gemeente.
Tot slot: "Het toezigt van alle wegen, zonder onderscheid is gede-
mandeerd aan de schout, edoch wordt door dit reglement geens-
zins gederogeerd aan de magt, welke aan de mark over de kunst-
wegen, waterkeringen en waterlozingen enzovoort is toever-
trouwd".
Op 10 april 1819 werd dit reglement gearresteerd door het plaat-
selijk bestuur van Gorssel. Met vermaning om zich naar voor-
schreven reglement stipt te gedragen, volgt ondertekening op
6 juni 1819 door de schout: J.J. de VuIler.

DE BOER, HIJ PLOEGDE VOORT

W. Van de Kamp

In onze tijd kunnen wij regelmatig lezen over problemen en pro-
testen van onze boeren.
Of dit allemaal terecht of niet terecht is, daar gaat het hier niet
om. Het melkquotum heeft de afgelopen jaren regelmatig de krant
gehaald, evenals de inrichting van landschapsparken, het houden
van dieren als varkens, kalveren en kippen, allerlei voorschriften
in de akkerbouw, en last but not least de huidige problemen bij
het mestbeleid.
En de boer verzet zich om de toekomst van zijn eigen bedrijf zeker
te stellen en daarmede uiteraard zijn inkomen.
Ook vroeger hadden de boeren zorg voor land en bedrijf en ook
toen waren er wel eens problemen. Het gebeurde dat men het vee
op buurmans grond liet grazen of dat ergens een stukje grond
langzaam aan werd geannexeerd. Steeds speelde de zorg voor de
continuïteit van het bedrijf hierbij een rol.
Ook werden kwetsbaar liggende boerderijen beschermd tegen
overvallen door her en der door het land trekkende struikrovers.
In de strijd tegen het water werden boerderijen gebouwd op kunst-
matige verhogingen in het land (terpen ofwierden).
Ook werden soms met of zonder toestemming waterwerende ver-
sterkingen aan dijken en dergelijke aangelegd en dit gebeurde
dan voornamelijk langs onze rivieren. Zo heeft boer Antoni
Boschloo te Gorsselomstreeks 1849 zonder toestemming te vragen
aan de overheden versterkingen aangebracht langs zijn land bij de
rivier de IJssel. Kennelijk was de waterwering enigszins in verval
geraakt en daarom had hij, zonder vergunning aan te vragen, de
triangels hoog 2.40 Zutphens peil hersteld en tevens nieuw pak-
werk aangebracht. Pas later vroeg hij vergunning en daarop stelde
de Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in het 5e District een
onderzoek in en rapporteerde vervolgens aan de Heer Minister
van Staat Gouverneur van Gelderland. Deze rapporteerde op zijn
beurt aan de Minister van Binnenlandsche Zaken op 28 december
1849 onder nummer 5934/9.
Inderdaad waren rijswerken aangebracht ter versterking van de
rechter IJsseloever, dus aan de Gorsselse kant, ter hoogte van de
boerderij De Ronduit (gelegen aan de overzijde van de rivier in de
gemeente Voorst) langs het perceel E nr. 913 kadaster der ge-
meente Gorssel.
Vervolgens rapporteerde de Inspecteur van den Waterstaat met
zijn rapport van 5 januari 1850 over deze kwestie, zodat de mini-
ster duidelijk over deze zaak was geïnformeerd.
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Hierbij speelde eveneens de Publicatie van den 24 Februari 1806,
houdende een algemeen rivier of waterregt, een rol.
In de jaren rondom de eeuwwisseling waren vele wetten en richt-
lijnen tot stand gekomen door toedoen van Napoleon en later van
Koning Lodewijk Napoleon.
Bij Binnenlandse Zaken kwam een afzonderlijke afdeling voor
Waterstaat met het oog op de zorg voor de grote rivieren. Deze
rivieren werden in hun geheel bekeken evenals de erlangs liggen-
de dijken.
De minister reageerde gunstig op het request van Antoni Boschloo
met een aan deze gerichte, gezegelde, brief van 12 januari 1850,
Nr. 131, met de overweging:
"dat tot het herstellen van de 9 vroeger aanwezige triangels geen
vergunning nodig was; en dat het pakwerk, dat alleen is aange-
legd tot oeverbeschutting, geen nadeel blijkt te kunnen toebrengen
aan de rivierbelangen of aan de tegenoverliggende oevers."
Maar hij verbond er nog wel enige voorwaarden of bepalingen aan:
"le. dat wanneer in het vervolg tot verbetering der oever door
riviersveranderingen of andersins, het pakwerk hinderlijk of
nadeelig mogt worden geacht de adressant of zijne regtverkrijgen-
den verpligt zullen zijn, alle die opruimingen te doen, welke door
het Departement van Binnenlandsche Zaken noodig geoordeeld
worden, zonder deswege eenige schadeloosstelling te kunnen vor-
deren;
2e. dat bij afwijking van de bepaalde afmetingen het genoemd
Departement desnodig de werken ten kosten van den eigenaar of
van zijne regtverkrijgenden zal kunnen doen opruimen;
3e. dat de aldus verleende vergunning door tusschenkomst van
den Heer Minister van Staat Gouverneur van Gelderland, ten kos-
ten van den adressant, in eene authentieke acte in dubbel,
omschreven en een exemplaar daarvan in de archieven van het
Departement van Binnenlandsche Zaken zal worden nedergelegd.
Afschrift hiervan zal worden gezonden aan den Heer Inspecteur
van den Waterstaat in de 1e Inspectie tot informatie.

's-Gravenhage den 12e January 1850.
Namens den Minister
De Secretaris Generaal
Was Getekend."

Op de achterzijde van de acte staan de kosten vermeld:
leges f. 2,10
zegel f. 0,69

f. 2,79
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Zo werd de actie van boer A Boschloo toch nog gunstig beoordeeld
en mocht hij de aangebrachte herstellingen C.q. verbeteringen in
stand laten.
Het is verder niet gebleken, dat de Minister later gebruik heeft
gemaakt van de in de acte gestelde voorwaarden.
Antoni Boschloo is enige jaren later, namelijk op 22 april 1852, in
"den ouderdom van 79 jaren" overleden.

STRAATVERLICHTING

N. van Wijk

Aangezien de termijn voor het opsteken der straatlantaarns in de
gemeente Gorssel op 31 december daaraan volgend afliep, werd in
de raadsvergadering van 27 november 1915 besloten de aanne-
mers/opstekers te vragen of zij bereid waren het werk ook voor
1916 te verrichten en wel voor dezelfde som als in 1915.
Het antwoord van de opstekers was positief, dus in de raadsverga-
dering van 21 december 1915 werd besloten op de oude voet ver-
der te gaan.
Ten aanzien van onderhoud en aansteken der straatverlichting
had men de volgende indeling gemaakt:
Eefde: J.W Reugebrink.
Gorssel: C. Olden.
Epse: R. Wijnbergen.
Almen: G.J. Stegeman.
Het Lindeboompje: H.A Rikkert (omgeving Laatste Stuiver).
Café Rood: AJ. Esselink.
Stationslaan: a. J. van Druten en b. W. Spijker.
De Buitenkamp: J. Nijhuis.
Harfsensche School: H.J. Nijenhuis.
De Drie Kievieten: W. ten Have.
't Joppe: L. v.d. Meulen.
Harfsensche Kapel: A Woertman.
De door de gemeente te betalen "salarissen" liepen van f 5,- voor
de Drie Kievieten tot f 150,- voor Eefde.

Leden: R. Boschloo,Hogenkampsweg 3, 7218 BTAlmen
(tel. 0575-431261)
K. Garssen, Joppelaan 116,7215 AJ Joppe,
(tel. 0575-545576 b.g.g. 0573-431980)
P.H. de Jonge, Lochemseweg33
7214 Re Epse (tel. 0575-493143)
H.A Klein Ovink,Wittendijk 6,
7216 PL Kring van Dorth (tel. 0573-221317)
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3,7211 AGEefde
(tel. 0575-515761)
J. Pasman, Heideweg 14, 7217 TE Harfsen
(tel. 0573-431248)
AM. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 Ne Gorssel
(tel. 0575-492139)

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeentehuis Gorssel
Postbus 19, 7213 ZG Gorssel
(tel. 0575-493500)

Redactiecommissie:
Voorzitter: AM. de Ruiter, Joppelaan 14,7213 Ne Gorssel

(tel. 0575-492139)
Leden: N. Kuik, Het Wilgert 8, 7214 AVEpse

(tel. 0575-493170)
H. Meedendorp, Elfuursweg 22,7213 EN Gorssel
(tel. 0575-492074)

De vereniging kent leden en begunstigers. .. .
De statuten en het register van leden en begunstigers liggen ter In-
zage bij de secretaris. ...
Het lidmaatschap bedraagt f. 25,- per Jaar per gezin. Aanmelding
voor het lidmaatschap kan geschieden bij de se~retaris. Een lid kan
zijn lidmaatschap eventueel op'zeggen aan het einde van het ver~m-
gingsjaar met een opzegtermijn van 4 weken. Het veremgmgsjaar
loopt van 1januari - 31 december.
Ter betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegez~:m-
den. Giften van begunstigers kunnen gestort worden op de rekemng
van de vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-
Gorssel" B.A. of op de postbankrekening van deze bank nr. 90.23.42.
Ons Markenboek wordt kosteloos aan leden en begunstigers toe-
gezonden. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de secretaris a f. 10,-
per nummer. . '.. .
Publikatie of overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, IS alleen
toegestaan met schriftelijke toestemming van de voorzitter van de
redactiecommissie.
Gelieve kopij voor Ons Markenboek te zenden aan een der leden van
de redactiecommissie. .
Getracht wordt Ons Markenboek 4 keer per jaar te doen verschijnen.


