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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Ach Lieve Tijd
Wij zijn bezig met de laatste nummers. In het volgende nummer
van Ons Markenboek zal de afsluiting plaatsvinden en dan kun-
nen wij zeggen, dat er een mooi verzamelwerk op de markt is ver-
schenen. En dat staat dan ook in onze boekenkast.
Aflevering 15 gaat over grenzen. Mensen hebben altijd iets met
grenzen gehad. We voelden ons soms veilig achter de grenzen
maar vaak ook onveilig. We gebruikten en misbruikten de grenzen
ten eigen voordeel. Dit gaat zo door totdat we helemaal geen gren-
zen meer hebben.
Over industrie en nijverheid gaat nummer 16. Van huis-Iboerderij-
industrie tot echte fabrieksindustrie. U kunt het allemaal lezen in
dit nummer. Grote namen en bekende producten hebben hun
bases in onze regio gehad.
Natuurlijk ging niet alles van een leien dakje. Ook werden wij
getroffen door rampen veroorzaakt door oorlogsgeweld, brand,
wateroverlast en ziekten. Wie heeft er niet gehoord van de storm-
ramp van Borculo? Maar er zijn meer rampen geweest en daarvan
verhaalt nummer 17 van deze periodiekenserie.
Het laatste nummer zal gaan over bestuurders, doch hierover
later meer.

Viering derde lustrum
Op 27 september 1983 is onze vereniging opgericht en de snelle
rekenaar becijfert dat wij dus dit jaar vijftien jaar bestaan.
Het bestuur heeft besloten om aan dit feit extra aandacht te
geven. Het is een mijlpaal in ons bestaan en dat willen wij geden-
ken met:
a. een extra nummer van Ons Markenboek
b. een expositie in de hal van het gemeentehuis Gorssel
c. een officiële bijeenkomst in het gemeentehuis
Natuurlijk verneemt u tijdig wat er allemaal precies gaat gebeu-
ren.

Jubileum collega
Onze collega-historische vereniging "Lochem-Laren" bestaat dit
jaar vijftien jaar en zij gaan dit vieren met een zogenaamde histo-
rische markt.
Op zaterdag 27 juni 1998 wordt die markt gehouden in en rond
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het Bleekhuisje iJ?-Lochem. Verschillende groepen, instellingen en
bedrijven doen hier aan mee en zij proberen de mensen een echt
historische dag te bezorgen.
De markt wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Agenda voor de jaarvergadering op donderdag 7 mei 1998 in De
Roskam te Gorssel.
Aanvang 19.30 uur.
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen vorige vergadering, zie Ons Markenboek 15e jaargang

nummer 3, juli 1997, bladzijde 3 en 4.
3. Jaarverslag secretaris 1997, zie bijlage bij dit nummer van Ons

Markenboek.
4. Financieel jaarverslag penningmeester 1997, zie bijlage bij dit

nummer van ons Markenboek.
5. Verslag kascommissie, bestaande uit de heer F. Kroeze en

mevrouw H.M. Kuiper- ter Mul.
6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn:
De heren H.J. Jansen op de Haar, C. Bremer, H. Klein Ovink en
H. Schoenmaker.
Eventuele namen voor andere kandidaten kunt u tot drie weken
voor de vergadering indienen bij de secretaris.

7. Mededelingen inzake viering ons derde lustrum in september
1998.

8. Rondvraag.
9. Sluiting.

PAUZE

Lezing/diavoorstelling
~a het korte huishoudelijke gedeelte volgt een lezing/diavoorstel-
lmg door de heer G. Hekkelman. Onderwerp is: de ontginning en
stichting van Landgoed Amelte te Gorssel.
Laat u deze lezing door een kenner niet ontgaan en komt allen!

Jaarverslagen
Het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de
penmng;meester over het voorgaande jaar worden niet meer opge-
nomen l~ Ons Marken~oek. Deze jaarverslagen zijn uit kosten-
overwegmgen en om ruimte te winnen voor andere artikelen als
losse bijlagen bij dit nummer gevoegd.
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Activiteiten Werkgroepen
Op woensdag 13 mei 1998 verzorgt de Werkgroep Excursie weer
een uitstapje. In het kader van de herdenking Vrede van Münster
gaat de reis naar Münster.
Voor details verwijzen wij u naar de speciale mededeling elders in
dit blad.
Op zaterdag 6 juni 1998 zal in Het Richtershuis te Harfsen weer
een zogenaamde genealogische dag worden gehouden. Zie elders in
dit nummer.

Industrieel erfgoed
In Deventer is in 1995 een stichting opgericht die tot doel heeft het
industrieel erfgoed dat zich in Deventer en omgeving bevindt voor
de toekomst te behouden.
Het bestuur van deze Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft
onder andere het bestuur van de Elf Marken benaderd met de
vraag of de vereniging bereid is aan deze activiteiten een bijdrage
te leveren. Het gaat hier in de eerste plaats om het opsporen en
inventariseren van karakteristieke industriële gebouwen, maar
ook van antieke machines, gereedschappen etcetera, die in de
gemeente Gorssel aanwezig zijn.
Het bestuur van onze vereniging heeft zich in principe bereid ver-
klaard aan dit doel medewerking te verlenen. In de bestuursverga-
dering van 12 januari 1998 is besloten dat er een werkgroep
geformeerd kan worden om aan dit project uitvoering te geven. De
bestuursleden C. Bremer en J. Nijenhuis zullen trachten deze
werkgroep op te richten.
Daartoe volgt het volgende verzoek: zouden leden die geïnteres-
seerd zijn zich actief bezig te houden met deze interessante mate-
rie zich willen melden bij één van beide bestuursleden? Hun
adressen en telefoonnummers zijn:
G. Bremer, Hoefslag 12,7213 BW Gorssel, tel. 0575-493428 en
J. Nijenhuis, Wunderinklaan 3, 7211 AG Eefde, tel. 0575-51576.
Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u zich tot de heer
Bremer wenden.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 31 mei 1998 bij de
redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
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EXCURSIE MÜNSTER 1998
H. Schoenmaker

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een dagexcursie per bus naar Münster op woensdag 13 mei
1998.

Het programma is als volgt:
08.00 uur: vertrek bus gemeentehuis Gorssel
10.00 uur: aankomst in Münster, alwaar koffie met gebak
11.00 uur: rondleiding van 11/2 uur in twee groepen onder leiding

v~n één Nederlandstalige en één Duits sprekende
g~.ds:Dom, Lambertikerk, Prinzipalmarkt (de belang-
rijkste wmkelstraat) en de Vredeszaal in het Raadhuis

12.45 uur: koffietafel
14.00 uur: bezoek Stadtmuseum met ondermeer de tentoonstel-

ling 30 jähriger Krieg, Münster und der Westfälische
Frieden (De Dertigjarige oorlog, Münster en de
"Westfälische Frieden" Vrede van Münster). Een
foldertje over de tentoonstelling zal in de bus worden
uitgereikt.

15.00 uur: videofilm en diapresentatie met geluid in het Stadt-
museum

15.30 uur: op eigen gelegenheid thee drinken, de stad bezichtigen
en winkelen

18.00 uur: vertrek naar Gorssel
20.00 uur: aankomst gemeentehuis Gorssel

De kosten bedragen voor leden f 50,00 per persoon en niet-leden
f 65,= per persoon (bus, koffie met gebak 's morgens koffietafel
gidsen en entreegelden). "
Denkt u aan paspoort en Duits geld.
Spoedige aanmelding is gewenst in verband met de reserveringen.

Opgave uiterlijk maandag 27 april 1998 bij:
Heiko Schoenmaker, telefoon 0573-441932
Henk Klein Ovink, telefoon 0573-221317

De kosten dienen tijdig te zijn overgemaakt op bankrekeningnum-
mer 30.14.05.611 t.n.v. Oudheidkundige vereniging De Elf Marken
te Gorsselonder vermelding van: excursie.
Restitutie is niet mogelijk, wel kan de plaats door een ander wor-
den ingenomen.
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Bij onvoldoende deelname gaat de excursie niet door. De beslissing
hierover wordt genomen zodra zich voldoende deelnemers hebben
aangemeld, doch uiterlijk op maandag 27 april 1998.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50 personen. Dus
meldt u snel aan! Voor nadere informatie kunt u zich tot Heiko
Schoenmaker wenden.

Namens De Elf Marken plaatst H. Schoenmaker zijn handtekening in het
bezoekersboek van het Stadtmuseum Münster als eerste bezoeker aan de
op vrijdag 30 januari 1998 geopende tentoonstelling ter gelegenheid van
de herdenhing van de Vrede van Münster 1648.
Voor de werkgroep excursies was Schoenmaker in Münster voor het voor-
bereiden van de dagexcursie naar Münster.
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GENEALOGISCHE DAG IN HARFSEN
H. Pelgrum

Op zaterdag 6 juni 1998 organiseert de werkgroep genealogie van de
Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken weer een genealogische
~ag in het Richtershuis aan de Hulstweg 7 te Harfsen. De afgelopen
Jaren kregen we zeer veel leuke reacties en dit heeft ons aangemoe-
digd op deze wijze door te gaan.
Dit jaar zul~en weer enkele nieuwe standhouders hun familiegege-
v~ns laten Zien en we komen weer oude vertrouwde gezichten tegen.
Nieuwe gegevens over de familienamen Aaiderink Kloosterboer
Brilman, Ruiterkamp, GOOI"man,Groot Nulend en Ol~inkhof zulle~
te vinden zijn. Bent u op zoek naar gegevens over uw voorouders of
over de plaats waar uw familie gewoond heeft, dan is deze dag een
prachtige gelegenheid om hier meer over te weten te komen. De leden
van de genealogische werkgroep zijn graag bereid om u hierbij te hel-
pen. Tevens zijn er doop-en trouwboeken aanwezig om in te neuzen.
De d.agbegint om 10 uur en duurt tot ongeveer 16 uur. De toegang is
gratis. We hopen veel enthousiaste mensen te kunnen verwelkomen
zodat het weer een heel gezellige dag in Harfsen gaat worden. '

VERZETSAFKORTINGEN
H. Schoenmaker

In de catalogus van onze bibliotheek komt in de rubriek Bevrij-
ding/Herdenkingen voor: Lijstje met verzetsafkortingen.
Het lijstje heeft een formaat van ongeveer 12 bij 10.5 cm. Omdat der-
gelijke losse papiertjes gemakkelijk in het ongerede raken, is het goed
de tekst ervan vast te leggen.
De tekst luidt als volgt:
LO = Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers
NSF = Nationaal Steunfonds
NC = Nationaal comité van verzet
PBC = Persoonsbewijscentrale
LKP = Landelijke knokploegen
OD = Ordedienst
RVV = Raad van verzet
TD = Letteraanduiding voor een verzetsgroep
Natura-apparaat = Organisatie voor de verzorging in natura van de
bij de Groote Adviescommissie (GAC)aangesloten organisaties.

Het lijstje zal in de bibliotheek op zodanige wijze worden opgeborgen
dat de kans dat het verloren gaat zo klein mogelijk is.
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GORSSEL NA DE BEVRIJDING OP 6 APRIL 1945
H.J. Jansen op de Haar

In de eerste dagen na de zesde april 1945 was het een chaos in het
dorp Gorssel en natuurlijk ook ten gemeentehuize. Het gemeent~-
huis was niet onbeschadigd blijven staan. De kelders waren in
gebruik genomen door de bewoners van de Hoofdstraat, die zelf
niet over een goede schuilkelder beschikten en naar het gemee~~e-
huis waren getogen om daar hun intrek te nemen. Zelfs de politie-
cellen waren bevolkt. Op de begane grond waaide de wind dwars
door alle ruimten want de meeste ruiten waren gesneuveld, zodat
het geen prettig t~even was op de secretarie en de andere ruimten.
Toen de ondergedoken ambtenaren weer op hun basis terugkeer-
den was hun eerste taak de ruimten weer wat bewoonbaar te laten
maken.
Behalve de geallieerde strijdkrachten kregen we te maken met de
Binnenlandse Strijdkrachten, de Politieke Opsporingsdienst tf'Ofï)
enzovoort. De oud-verzetsstrijders zagen met lede ogen aan, hoe er
gestreden werd om de beste plaatsen. Iedereen was in het verzet
geweest en liep met een geweer en een ar~band om de. mou~.
Menigeen heeft toen de verzuchting geslaakt: Als al deze heden m
mei 1940 klaar hadden gestaan, dan was de Duitser hier niet eens
binnen gekomen." Het duurde echter heel wat dagen voordat de
bevrijdingsroes iets was geluwd en men over kon gaan tot de orde
van de dag.
Een groot probleem kwam er nog bij: de wegen werden in beslag
genomen door de troepenmacht van het Canadese leger. Politieke
vluchtelingen probeerden, hiervan gebruik makend, weg te komen.
Om dat te voorkomen, had men de enige toegang over het
Twentekanaal, nabij de sluis in Eefde afgezet, zodat daar. vele
mensen werden opgehouden, die zich moesten legitimeren. Dit gaf
veel oponthoud, zodat iedere avond gezorgd diende te worden voor
slaapplaatsen en voedsel. Er zijn avonden geweest dat er voeds~l
en onderdak moest zijn voor meer dan duizend mensen. Gelukkig
was er via de kazerne voedsel verkrijgbaar en kon er ook in het
groot worden gekookt. We kregen te maken met oud-krijgsgevan-
genen van de Duitsers, namelijk Polen en Russen en van alle
stammen en rassen uit Zuid-Oost Europa. Veel van deze mensen
waren erg gewillig en wilden helpen puin ruimen. Het taalpro-
bleem was soms niet te overbruggen, maar ondanks dat kreeg men
langzamerhand alles weer in de hand.
Er was op dat moment een geallieerde kazernecommandant. Die
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kon zich niet meer bemoeien met de burgerlijke zaken die ook om
de hoek kwamen kijken en hij wilde een burgercommandant naast
zich, die zich met de sociale voorzieningen voor de burgers zou
bezighouden. Het verzoek kwam bij burgemeester Thate, monde-
ling gedaan door de commandant en zijn adjudant. Zij hadden
reeds een burger meegebracht, die zich voor die functie had aange-
meld. Op dat moment werden de gemeentesecretaris Molenaar en
ik erbij geroepen voor advies. De heer Molenaar kende de burger
niet, maar hij was mij wel bekend. Het was namelijk een topfiguur
geweest bij de Organisatie Todt en had dus heel wat "boter op zijn
hoofd".We stelden voor dat de betrokken kandidaat een bewijs zou
halen van politieke betrouwbaarheid bij de POD, die gevestigd
was in Den Oldenhof. De man ging welgemoed op pad en na een
half uurtje verscheen de heer Mekers van de POD op het toneel,
die het gezelschap mededeelde dat zij maar moesten omzien naar
een andere kandidaat, want deze was inmiddels achter het prik-
keldraad gezet. Met een bulderende lach verdween de comman-
dant met zijn adjudant. Gelukkig kwam alles toch weer goed, deze
keer was de kandidaat geen collaborateur!
Op 6 april 1945 waren we wel bevrijd, maar op de westoever van
de IJssel lagen de Duitse troepen, die met hun zware wapens
Eefde, Gorssel en Epse onder vuur hielden. Bovendien waren
Zutphen en Deventer nog niet bevrijd. Adjudant Bos en ik fietsten
dan ook met een omweg naar het gemeentehuis, want het was ons
overkomen toen we bij het kerkhof fietsten, dat er een granaat bij
De Haar op de weg viel. We fietsten in het vervolg wat korter
langs de IJssel en de granaten gingen dan over ons heen in de
richting van de dorpen en geallieerde troepen. De meeste mensen
bleven dan ook zoveel mogelijk in hun schuilkelders. Op de mid-
dag van 7 april 1945 werd het dorp Gorsselonder vuur genomen:
de granaten floten over het gemeentehuis en kwamen in en nabij
de Joppelaan neer, waarbij doden en gewonden vielen. De beschie-
tingen gingen door tot half april, toen het Canadese leger de over-
zijde van de IJssel van Duitsers had gezuiverd.
Vanaf 6 april tot en met 11 april 1945 trok het Canadese leger in
onze gehele gemeente een groot aanvalsleger samen ter voorberei-
ding van de grote aanval op het westelijk deel van ons land. In de
middag van 11 april vond deze aanval plaats. (zie hiervoor De Voet
Dwars.)
De burgers probeerden hun woningen weer provisorisch wind- en
waterdicht te krijgen en men hielp elkaar zoveel mogelijk om de
eerste nood te lenigen. Zo heeft men in het oude dorp Harfsen de
gehele zomer van 1945 gebruikt om stenen te bikken en iedereen
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hielp bij het bouwen van noodwoningen en -stallen. Die opbouw-
hulp liep als een trein, doch toen de zogenaamde "Wederopbouw"
van bovenaf werd geregeld kwam er de klad in. De papierwinkel
werd zo groot en zo onoverzichtelijk dat een vlotte hulp geheel in
de kiem werd gesmoord. Bovendien werd van hogerhand voorge-
schreven wat en hoe er gebouwd moest worden. Dit hield in dat
geen Saksische boerderij mocht worden herbouwd. Geen rieten
daken meer, maar rood pannendak en dat in onze mooie Achter-
hoek! Voor de familie Slagman hebben we toen onze uiterste best
gedaan hun prachtige oude Saksische boerderij herbouwd te krij-
gen op de oude fundamenten. Het mocht niet baten. Het bleef
vechten tegen de bierkaai.
J~ntje en Heintje Slagman kregen hun boerderij niet terug zoals
ZIJdat zelf hadden gewenst. Bij grote uitzondering heeft men toen
nog toegestaan dat de oude schuilkelder voor de piloten en onder-
duikers gehandhaafd mocht blijven in het hoofdgebouw. Dit
gevecht heeft jaren in beslag genomen. Al die tijd zaten de dames
Slagman in een noodwoning en moesten ze zich behelpen met een
noodoplossing voor het vee.
De tijd na de bevrijding bracht voor velen een teleurstelling. Een
verhaal uit die tijd willen we u niet onthouden.
In die eerste bevrijdingsdagen waren de gemeenteopzichter Bertus
Wiehers en ik in Almen, waarbij wij ook bij dokter Fischer moes-
ten zijn. Deze huisarts had ons vele malen hulp verleend bij zieke
en gewonde onderduikers en/of piloten. We troffen hem thuis en
uit het gesprek dat volgde, bleek dat hij als huisarts niet kon
beschikken over een vervoermiddel, zelfs geen goede fiets. De
Duitsers hadden alles in beslag genomen. Hij zat in zak en as en
volkomen aan de grond. We hebben hem toen verteld dat er veel
in beslag genomen fietsen bij het gemeentehuis stonden, Wij zou-
den zorgen dat hij in de kortste keren een fiets ter beschikking
kreeg. Terug op het gemeentehuis zagen we nogal wat fietsen
staan. Eén er van bleek nog een gloednieuwe. Bij informatie bleek
de fiets geen eigenaar te hebben en bovendien stond hij er al even
dus er werd niet al te lang over gezeurd. Nog diezelfde dag ging de
fiets naar de Almense huisdokter, die er een fijn karretje aan had.
Maanden. ~at~r werd ik bij burgemeester Thate geroepen, die gaar-
ne van mIJ wilde weten hoe dokter Fischer aan een fiets was geko-
men. Het verhaal van Wiehers en mij was gauw verteld, maar de
heer Thate bleek niet erg blij te zijn met mijn mededeling. Want
wat was het geval? Hij was benaderd door een verontwaardigde
heer Koning uit Almen. Deze was met zijn auto ergens achterin
Harfsen geweest en was daar dokter Fischer tegen gekomen.
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Aang.e~ien het al laat in de avond was en de dokter met zijn laat-
ste visite klaar was, bood Koning hem een lift aan naar Almen
wat de dokter met beide handen aangreep.Maar kon zijn fiets ook
wel mee? 0 ja, zei Koning, die kan wel in de kofferbak. Waarop de
fiets werd gepakt en toen keek Koning naar de fiets, en keek nog
eens en keek nog eens en vroeg toen aan de dokter: "Hoe kom je
aan mijn fiets?" "Jouw fiets?" riep de dokter vragend en vertelde
toen het verhaal van Wiehers en Jansen die beiden hadden
gezorgd dat. hij ~ervoer had. Maar hoe k~am die fiets op het
gem~entehUls, wilde de dokter weten? Bij de bevrijding had
Konmg de fiets geleend aan burgemeester Thate die in Almen was
gestrand en geen vervoer had naar Gorssel. Zo kwam er een ver-
ontwaardigde Koning aan de lijn om de heer Thate opheldering te
vragen over het weggeven van zijn fiets. De heer Thate was advo-
caa~ genoeg om zich er uit te redden. Hij vertelde dat hij de fiets
netjes had opgeborgen bij het gemeentehuis en Hannes Opijnen
had gevraagd de fiets te willen terugbrengen naar Almen. Voor
Hannes echter de fiets terug kon brengen waren Wiehers en ik
hem voor geweest. De fiets kwam toen wel in Almen maar op het
ver~eerde .adres. Het was i~ die wilde tijd maar een kleine gebeur-
tems en memand maakte zich zorgen om die fiets. Bovendien had
de heer Koning een auto en ook brandstof ervoor. En ..... de dokter
had een goede fiets ..Daar was het om begonnen.

Bron: Eigen archief
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VLIEGTUIGCRASH IN OXE
w. van de Kamp

Op 14juni 1944 viel de Achtste Amerikaanse Luc~tmac~t, USAAF
- United States Army Air Force -, doelen aan in DUItsland en
Nederland mede als ondersteuning van de grondtroepen. Er werd
gevlogen ~et de bommenwerpers type B-24. Dat zijn zware bom-
menwerpers met vier motoren, die een last van omstreeks 4 ton
kunnen vervoeren.
De bijnaam van de B-24 is "Liberator", een wat lomp toestel met
twee verticale vinnen op het horizontale staartstuk. Het ~oestel
was berucht om zijn slechte vermogen voor een noodlandmg op
zee.
De bemanning van de B-24 bestond normaal uit tien personen:
piloot en co-piloot, één werktuigkundige,één navigator,één radio-
man één bombardier en vier schutters. Later werd soms met ne-,
gen man gevlogen, één schutter minder: ...
Conform Field Order 412 zouden het vliegveld bIJEmdhoven en de
olieraffinaderij bij Emmerich worden aangevallen. Hiermede wa-
ren de 44ste van de bases Shipdham en de 466ste Bomb Groups
van de bases Attlebridge belast. . .
De geallieerden hadden inmiddels een duidelijk luchtoverwicht lil
Europa, doch de logge en kwetsbare bommenwerpers z~uden
boven vijandelijk gebied toch vergezeld worden door een Jager-
escorte als bescherming tegen Duitse jagers en luchtafweergeschut
op de grond.
Hiervoor was aangewezen de 20ste Fighter Group, No.55 Squa-
dron, Station 337, die was gestationeerd op King's Cliffe nabij
Peterborough aan de Engelse oostkust. .
De groep was uitgerust met P-38 Ligtnings. Dit waren tweemotori-
ge toestellen die door Lockheed werden gebouwd en afgeleverd
sinds 1941. Het was door zijn twee motoren bedoeld als lange-
afstandjager. Door zijn grote actieradius was het toestel ook zeer
geschikt, na enige aanpassingen, als fotoverkenner. In de gondels
waren dan verschillende camera's geplaatst. Ook was het toestel
geschikt als lichte gevechtsbommenwerper. Al met al een zeer
bruikbaar militair vliegtuig ("Bliksemschicht"). In totaal zijn er
bijna 10.000 van dit toestel gebouwd.
In de vroege morgen van 14 juni 1944 stegen om 05.59 uur 51 van
deze jagers in Engeland op. Zij stonden 01?-derbevel van de Group
Commanding Officer, Colonel J. Rau. Dne toestellen vlogen ~ee
als algemeen reserve en één daarvan werd bestuurd door 2e luite-
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nant/jachtvlieger Stanley Philip Spencer, die afkomstig was uit de
plaats Galesburg, Illinois in Amerika. Hij was op 3 november 1943
benoemd tot tweede luitenant en was per 22 april 1944 geplaatst
bij het genoemde squadron. Sindsdien had hij omstreeks 80 uur
aan gevechtsvluchten gemaakt. Hij moest kort na de start defini-
tief mee op deze vlucht in verband met het uitvallen van een colle-
ga wegens motorpech van diens toestel.
Om 07.00 uur werd ter hoogte van de Nederlandse kust contact
gemaakt met de bommenwerpers en gezamenlijk vloog men verder
naar de doelen.
Nadat de bommenwerpers hun last hadden afgeworpen werd de
terugreis aanvaard. De bescherming door de jagers hield vervol-
gens op nabij de Belgische-Nederlandse kust. De bommenwerpers
vlogen door naar hun bases. De jagers hadden hun primaire taak
volbracht en konden daarna nog zelf enige aanvallen doen op gele-
genheidsdoelen in Nederland.
Zij splitsten zich en in afzonderlijke groepen vielen zij onder ande-
re treinen aan in Gelderland en Overijssel en hadden hierbij een
redelijk succes. Zij rapporteerden achteraf, dat zij een groot aantal
locomotieven hadden beschoten en vernietigd.
Toch moesten zijzelf ook verliezen incasseren, immers op de grond
was de Duitse Flak (Flugzeug Abwehr Kanone) nog steeds paraat
en geducht. De P-38 was door zijn relatief grote afmeting toch
vaak een gemakkelijk doel voor de Duitse luchtafweer.
Boven Zwolle werd het toestel van Captain Terrence M. Williams
geraakt en hij moest uit zijn machine springen. Hij werd door de
Duitsers opgevangen en krijgsgevangen gemaakt.
Zes andere toestellen kwamen in onze buurt en zij zagen om-
streeks 08.30 uur een goederentrein rijden over het baanvak
Deventer-Almelo. Men besloot tot de aanval over te gaan. Dit was
ter hoogte van de Stationsweg in Colmschate.
De groep had succes, de locomotief werd geraakt en kwam met een
stukgeschoten ketel, rookkast, vuurkist en tend~r tot stilstan.d. ~e
machinist H. Trijsberg en de stoker H. Vos, belden afkomstig UIt
Amersfoort, ontsnapten aan de dood, zij konden heelhuids uit de
vernielde locomotief wegkomen.
De trein 4071 was voorzien van luchtafweergeschut. De schutter,
soldaat Gunter Franke uit Gleiwitz, werd geraakt en zwaar
gewond overgebracht naar het. St. Ge.ertruid~nz.iek~?huis .~n
Deventer. Kort na zijn aankomst in het ziekenhuis IS hij aan ZIJn
verwondingen overleden. In het begin van de actie had hij echter
kans gezien om één van de aanvallende toestellen te raken. Dit
bleek achteraf die van 2e luitenant Spencer te zijn.
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De stationschef van Deventer meldde deze aanval en de gevolgen
op diezelfde dag aan de burgemeester van Diepenveen. De opper-
wachtmeester T. Oordt van de Post Colmschate, Groep Holten,
rapporteerde op 15 juni 1944 aan de burgemeester van Diepen-
veen eveneens deze vliegtuigaanval ("van vreemde nationaliteit").
Hij verhaalde dat de locomotief onklaar werd gemaakt en later,
omstreeks 10.00 uur, weer terug naar Deventer was gebracht. Een
Duitse militair, bedieningsman van het luchtafweergeschut, werd
levensgevaarlijk gewond en per ziekenauto vervoerd naar het zie-
kenhuis in Deventer. Dokter Houwink uit Schalkhaar heeft eerste
assistentie verleend. Voorts heeft hij landbouwer G.J. Brinkman
en diens zoontje T. Brinkman, Weteringen 46 te Colmschate, eer-
ste hulp verleend. Zij kregen lichte verwondingen aan benen en
hoofd.
De opperwachtmeester maakte verder melding van beschadigde
huizen van de families Pots, Weteringen 78, Traaman, Weteringen
56, Hensen, Weteringen 54, Brinkman, Weteringen 61 en
Botterman, Weteringen 64. De schade bestond voornamelijk uit
kapotte dakpannen, glasruiten, muren en houtwerk.
Eén vliegtuig werd neergeschoten en kwam terecht in een weiland
van landbouwer G. Kloosterboer, Oxe 3, Colmschate in de gemeen-
te Diepenveen. Het toestel lag ongeveer 100 meter ten noorden
van de Dortherbeek, die tevens grenslijn is met de gemeente
Gorssel, en ongeveer 300 meter ten zuiden van de Schipbeek. Het
vliegtuig kwam brandend neer en werd geheel vernield. De piloot
werd uit het vliegtuig geslingerd over de Dortherbeek en kwam
terecht in een weiland te Epse, gemeente Gorssel. De benen van
deze bestuurder zijn in het vliegtuig blijven zitten en met het
vliegtuig meeverbrand.
Volgens de aanwezige Duitse militairen was dit een Amerikaans
vliegtuig en bestond de bemanning alleen uit de piloot. Het lijk is
omstreeks 12.30 uur per lijkwagen door de Gorsselsche begrafenis-
onderneming "Memento Mori" onder politiegeleide vervoerd naar
de gemeente Gorssel.
Aldus het verhaal van opperwachtmeester Oordt.
De burgemeester van Diepenveen lichtte op zijn beurt op 20 juni
1944 de Aussenstelleleiter der Sicherheitspolizei und des SD in
Enschede schriftelijk in. Hij schreef dat één Amerikaans vliegtuig
was neergeschoten en dat de piloot daarbij werd gedood. Ook één
der "Flakmannschaften" werd gedood. Een aantal huizen werd
beschadigd en enige burgers lichtgewond.
Hij besluit zijn brief met ... "Weiter ist nichts bekannt zu geben".
Direct na de crash kreeg Jozef Johannes Uleman, luitenant van de
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staatspolitie van het opleidingsbataljon Schalkhaar, van de burge-
meester opdracht om een bewaking in te stellen. Hij deed dit met
enige wachtmeesters. Het vliegtuig lag volgens hem ongeveer 100
meter ten zuid-westen van de Kloosterbrug over de Schipbeek. De
bewaking werd om 17.15 uur op last van de Duitse instantie opge-
heven. Luitenant Uleman verkreeg hiervoor een bewijs van vrijga-
ve.
De vlieger was tweede-luitenant S.P. Spencer, identiteitsnummer
0-758875. Zijn geschonden lijk werd later overgebracht van Gors-
sel naar Diepenveen en is daar op 17 juni 1944 op de algemene
begraafplaats Diepenveen-dorp begraven. Het stoffelijk overschot
is gelegd in een enkel graf waarop een houten kruis is geplaatst.
Graf nummer 17. Het gemeentebestuur van Diepenveen declareer-
de de kosten van de teraardebestelling ad f. 46,15 op 14 november
1944 bij de Heer Commissaris voor de belangen van de voormalige
Nederlandsche Weermacht te Velp.
Op 19 januari 1945 bericht de Commissaris dat de kosten ten laste
van het Rijk zullen worden gebracht en dat het bedrag op de post-
rekening van Diepenveen zal worden overgeschreven.
Tenslotte verzocht de Commissaris om het graf in overeenstem-
ming te brengen met de overige graven van gesneuvelde buiten-
landse militairen. Ook deze kosten konden bij het Rijk worden
gedeclareerd.

In het boek "Vermist Boven de Achterhoek" door W. & P. Rheber-
gen (ISBN 90-71743-11-X) staat op bladzijde 114 onder de ge-
meente Gorssel de crash van deze jager vermeld:
14-06-1944 ... P-38 Lightning ... 20 FGUSAAF.
Het toestel is echter niet in de Achterhoek neergekomen, doch
juist daarbuiten, gemeente Diepenveen, Overijssel.
De piloot Spencer wordt in dit boek verder niet genoemd. Hij is in
Epse, gemeente Gorssel, neergekomen en werd buiten de Achter-
hoek begraven, in de gemeente Diepenveen. Waarom dit zo is
gebeurd heb ik niet kunnen achterhalen. Vermoedelijk heeft men
geredeneerd, dat de piloot maar in Diepenveen moest worden
begraven omdat in die gemeente zijn toestel was neergekomen. Dit
was dus in feite niet helemaal correct.
In januari 1946 informeerde mrs. Mary L. Spencer uit Galesburg
naar het graf van haar zoon en verzocht om een foto. Volgens een
aantekening op de brief zou hieraan voldaan zijn.
Op 23 maart 1946 is het stoffelijk overschot opgegraven en overge-
bracht naar de Amerikaanse begraafplaats "Ardennes" bij Neuvil-
le-en-Condros, gelegen ongeveer 16 kilometer ten westen van
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Luik. In 1948/49 zijn de resten overgevlogen naar Amerika en
definitief begraven in zijn woonplaats Galesburg in de staat
Illinois.

Bronnen:
ArchiefIvo M. de Jong, Ede
Eigen archief

Lockheed Lightning
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ALMEN IN 1943 - 1945 OF HOENDERLOO,
WAT LIG JE MOOI (3)

H. Schoenmaker

In Ons Markenboek, 12e jaargang, nummer 4 (oktober 1994) ver-
scheen een oproep van de hand van M.W. Enserink met als titel
"Hoenderloo, wat lig je mooi!" voor "een mooi stukje" in Ons
Markenboek over de jongens uit Hoenderloo in Almen.
In verband met deze oproep schreef ik in Ons Markenboek, 14e
jaargang, nummer 1 (januari 1996) een stukje getiteld "Hoender-
100, wat lig je mooi" over een Hoenderloo-woord van Ds G.A.
Pasma, de predikant van de hervormde gemeente Almen-Harfsen.
Op Enserink's oproep kwam verder slechts één reactie binnen en
wel van een vroegere Hoenderloo-jongen, die toezegde een stukje
over zijn verblijf in Almen te schrijven. Uiteindelijk heeft hij jam-
mer genoeg hiervan afgezien.
Wel ontving de vereniging een uitvoerige brief van H.L.C. Jense te
Zwolle, wiens vader werkzaam is geweest bij de Stichting Hoen-
derloo.
De heer J ense schreef zijn brief niet als een reactie op Enserink's
oproep maar naar aanleiding van het boek "De voet dwars" en het
artikel "De herberg naast het Almens kerkje" van H.J. Jansen op
de Haar in Ons Markenboek, 13e jaargang, nummer 3 (juli 1995).
De brief vermeldt zijn ervaringen tijdens de laatste jaren van de
oorlog in Almen en verdient dan ook in Ons Markenboek te wor-
den gepubliceerd. De brief luidt als volgt:

"..., weet dat ik erg geïnteresseerd ben in alles dat uit Almen komt,
omdat ik daar gedurende twee à drie jaar tijdens de oorlog heb
gewoond.
Mijn vader werkte op de Stichting Hoenderloo. In 1943 moesten
alle gebouwen daar worden ontruimd voor de Duitsers.
De jongens van de inrichting moesten elders onder dak gebracht
worden. Een deel van de jongens met ten aantal leden van het
personeel kwamen zo op de Ehze in Almen. Ons gezin vond woon-
ruimte op een deel van de bovenverdieping van het Elger in het
dorp.
In 1944 vorderden de Duitsers het Elger. Wij verhuisden naar de
woning van Meester Oosterkamp en zijn vrouw. Nadat de munitie-
trein op het emplacement van Zutphen de lucht in was gegaan,
kwam er nog een gezin met twee kinderen bij in dat huis.
Hoewel erg veel samen werd gedaan, hoe kan het ook anders met



18

zoveel mensen kan ik me nog herinneren - ik was toen een jaar of
veertien - dat moeder, vader en ik het zogenaamde opkamertje tot
onze beschikking hadden. Dat was het kamertje boven de kelder.
Een drie treden boven de begane grond. Vanuit ons raam keek je
op het schoolplein, dat aan de noordkant werd afgeschermd door
de kerk en aan de oostkant door het turfhok (kolenhok) van de
kerk en daarachter de bijgebouwen van Ovink.
In het laatste jaar van de oorlog gingen wij niet meer naar school
in Zutphen. De school aan de IJsselkade was weggebombardeerd.
We hadden zodoende veel vrij en speelden dan ergens in Almen.
Niet op elke plaats was dat mogelijk, want overal waren soldaten
ingekwartierd. De school, het hotel van Ovink, het verenigingsge-
bouw "Ons Huis", ja overall
We speelden onder anderen verstoppertje of zoiets in de buurt van
de kerk. Soms verstopten we ons achter de schoorsteen op het turf-
hok.
Als jongen wist ik niet beter, dan dat de heer en mevrouw Ovink
het turfhok als tijdelijke slaapkamer hadden betrokken. Overdag
zag je ze daar wel heengaan om schoon te maken, of om een lam-
petkan met water te brengen. Ik herinner me ook nog een twee-
persoons bed in dat hok.
Pas toen de Canadezen bezit van het plein hadden genomen en de
bevrijding een feit was, zag ik twee dolgelukkige mensen uit het
turfhok komen. De familie Van Gelder.
Voor dat vreugdevolle moment had de heer Ovink kennelijk nog
een fles met sterke drank bewaard. Wie er allemaal waren weet ik
niet bij benadering. In elk geval de joodse familie Van Gelder, de
familie Ovink en meester Oosterkamp met zijn vrouw, maar ook
mijn vader en moeder.
Van dat moment is mij alleen bij gebleven, dat ik voor het eerst
van mijn leven mijn vader een glas sterke drank zag drin~en.
Verdere details weet ik niet meer, maar dat maakte een diepe
indruk op mij omdat bij ons in huis nooit sterke drank kwam.
Vermoedelijk was mijn aandacht daarna veel meer gericht op die
Canadezen met hun gemotoriseerde materiaal, hun overdaad aan
voedsel (wittebrood), snoep en sigaretten.
U zult kunnen begrijpen dat het artikel in Ons Markenboek van
juli 1995: "De herberg naast het Almens kerkje" mij zeer heeft
geboeid.
Tot 2 april 1945 heb ik nooit geweten dat joodse mensen verborgen
waren in dat turfhok. Het is mij trouwens toch opgevallen dat je,
als jongen van veertien, vijftien jaar zo je eigen jongens indrukken
hebt, want veel dat beschreven staat in "De voet dwars" wist ik
niet.
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Het kanaal was in die tijd voor mij toch wel een duidelijke scheids-
lijn. De overkant van het kanaal was niet geheel onbekend, maar
veel kwamen we als jongens daar toch niet.
Helaas staat er in dit boek maar weinig over Almen zelf.
Toch heeft ook dit boek me veel uit die tijd doen herinneren."

t
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DE MOORD BIJ DE WOESTE HOEVE
W. van de Kamp

Het jaar 1945 was met een strenge winter begonnen, de mensen
leden kou en velen hadden door schaarste aan goederen honger.
De luchtlandingen rondom Arnhem, september 1944, waren de
oorzaak van de evacuatie van de bevolking aldaar en velen waren
in Apeldoorn ondergebracht.
Hierdoor werd de spoeling daar steeds dunner en toen dan ook het
verzet in Apeldoorn verwittigd werd van een vleestransport op
7 maart 1945 vanuit Epe ten behoeve van de Wehrmacht, besloot
de leiding van het verzet Apeldoorn om zich meester te maken van
die partij vlees. Hiervoor had men een flinke vrachtauto nodig en
omdat die niet voorhanden was, werd besloten om die dan maar de
nacht ervoor af te pakken van de Duitsers.
De leider van de knokploeg, Geert Gosens, "Grote Geert", besloot
om in de nacht van 6 op 7 maart 1945 met een ploeg van vijf hel-
pers gewoon een Duitse vrachtwagen aan te houden en men koos
hiervoor de weg Apeldoorn - Arnhem, waarvan men wist dat hier
regelmatig Duits verkeer langs kwam.
Men koos het stille terrein nabij herberg De Woeste Hoeve, iets
ten zuiden van Apeldoorn. De groep was bewapend met eerder
gedropte wapens, stenguns en een handvuurwapen. Voorts waren
vier van hen gekleed in Duitse uniformen, twee van hen waren
gedeserteerde SS-soldaten uit Oostenrijk en waren dus zeer bedre-
ven in het militaire vak.
Omstreeks 22.30 uur hadden de mannen hun positie in hinderlaag
ingenomen en het wachten was toen op de eerste de beste alleen-
rijdende vrachtwagen. Grote Geert zou samen met één van de
Oostenrijkers op de weg de vrachtwagen aanhouden en dan zou
men de bestuurder overmeesteren en de auto meenemen.
Na een korte tij d hoorde men zwaar motorgeronk naderen en men
ging ervan uit, dat dit afkomstig was van een naderende vrachtau-
to. Achteraf vermoedt men, dat het zware motorgeronk werd ver-
oorzaakt door een kapotte uitlaat.
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Dit is dus de oorzaak van de vergissing, zoals ook Grote Geert
later heeft bevestigd.
Deze ronkende wagen werd aangehouden en toen pas bleek, dat
het geen vrachtauto was doch een zware open BMW bemand met
Duitse officieren.
Zij begonnen direct na stilstand een vinnige discussie met de aan-
houders.
Hierop had men niet gerekend en Geert Gosens besloot het vuur te
openen. Hij schoot dwars door de voorruit en raakte de passagier
naast de chauffeur. Vervolgens kwam de rest van de groep in actie
en de BMWwerd doorzeefd met kogels. De chauffeur werd gedood,
evenals de man die achterin was gezeten. Achteraf bleek, dat hij
was genaamd Oberleutnant Exner, adjudant van Rauter. De eer-
ste passagier leefde nog, doch dat wist men toen nog niet.
De hele actie was dus niet verlopen zoals gepland en men besloot
om geen verdere actie te ondernemen, doch te verdwijnen in het
nachtelijk duister.
Bij het krieken van de dageraad, 7 maart 1945, werd de auto ont-
dekt door andere passerende Duitsers en die sloegen alarm. Het
bleek dat de voorste passagier nog leefde, hoewel zwaar gewond.
Deze gewonde werd afgevoerd naar het Kriegslazarett in de Sint
Josephstichting aan de Deventerstraat te Apeldoorn.
De groep Gosens had niet een vrachtwagen aangehouden maar
een personenauto met daarin de hoogste Duitse politieman in
Nederland, de "Höhere SS- und Polizeiführer" H.A. Rauter. Hij
was de zwaargewonde passagier.
Duits onderzoek ter plaatse leverde al snel een groot aantal lege
hulzen van de Engelse stenguns op en de Sicherheitsdienst conclu-
deerde vervolgens dat de aanslag het werk was geweest van een
Hollandse terreurgroep.
Dr. Karl Georg Eberhard Schöngarth, "Befehlshaber" der Sicher-
heitspolizei und des Sicherheitsdienst, werd in kennis gesteld van
het gebeuren en nam zelf de leiding van het onderzoek ter hand.
Hij bezocht Rauter in het ziekenhuis en men concludeerde dat
Grote Geert uit Apeldoorn bij de aanslag was betrokken. Dus was
een verzetsgroep de boosdoener.
Men besloot vervolgens om het verzet een geweldige klap uit te
delen door liquidatie van een groot aantal gevangenen uit het hele
land. Schöngarth noemde een aantal van 300, doch uiteindelijk
werd het juiste aantal, door omstandigheden, iets lager. Verschil-
lende SD-commandanten moesten "Todeskandidaten" leveren en
men kwam toen op 263 gevangenen.
Willy Lages in Amsterdam leverde 59 man, van wie er 53 in

Het monument is enige keren door de gemeente Apeldoorn gewijzigd.
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Amsterdam bij theehuis Rozenoord en 6 bij Fort de Bilt in Utrecht
werden vermoord.
Johannes Munt in Den Haag had 87 kandidaten van wie er 49 in
Amersfoort en 38 op de Waalsdorpervlakte werden geëxecuteerd.
Uit het oosten en noorden van het land, Assen-Zwolle-Almelo-
Doetinchem-Apeldoorn en Deventer (Oxerhof) kwamen 117 men-
sen en hiermede kwam het uiteindelijk totaal op 263 gevangenen.
Deze laatste groep werd bij de Woeste Hoeve doodgeschoten.
Hiermede kreeg het Niedermachungsbefehl van Adolf Hitler een
grondige invulling.
De Sicherheitsdienst Deventer moest dus een aantal kandidaten
leveren en die werden gehaald uit de beruchte Oxerhof op de grens
van Epse en Colmschate.
Vrijwel willekeurig werden hier 21 mannen uitgekozen en op
transport gesteld naar de SD-kazerne te Apeldoorn, waar de eer-
dergenoemde 117 mannen werden verzameld. Zij werden vervol-
gens met vrachtwagens naar de Woeste Hoeve gebracht, naar de
plaats van de aanslag. Daar werden zij in groepen van twintig
door een Duits executiepeloton doodgeschoten. De Duitsers had-
den hiervoor vijf minuten per groep nodig. Onder de SD mannen
waren ook beruchte Belgische (Rexisten genaamd) en Nederlandse
SS-soldaten.
Na afloop moesten verschillende passanten één of meerdere keren
langs de lange rij doden lopen. Aan het einde van de middag wer-
den hun lichamen met vrachtauto's afgevoerd en naar de begraaf-
plaats Heidehof te Ugchelen gebracht.
Kort daarna werd door de Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest
bekend gemaakt, dat ..."Ten gevolge van een in de nacht van 6 op
7 maart 1945 door een groep terroristen gepleegden laffen en arg-
listigen overval op de inzittenden van een Duitsche auto op 8 de-
zer eenige honderden terroristen en saboteurs in het openbaar
standrechtelijk werden doodgeschoten".
Langzaam drong het vreselijke gebeuren tot de bevolking door en
pas na de bevrijding kon identificatie plaatsvinden en konden de
familieleden worden geïnformeerd.
Hoewel dit gehele gebeuren zich heeft afgespeeld in het
Apeldoornse, werd toch ook onze gemeente Gorssel hierbij betrok-
ken. Uit de Oxerhof nabij Epse werden 21 personen weggevoerd en
hiervan waren vier mannen afkomstig uit onze gemeente:
- Gerhard Oortgiesen, geboren 30 november 1916 te Gorssel en
woonachtig aan de Koffiestraat te Eefde. Zijn beroep was tuin-
der. Hij was verloofd. Oortgiesen was lid van de Knokploeg La-
ren Noord, groep Koeslag.

- Willem Anton de Boone, geboren 22 februari 1911 te Den Haag
en woonachtig aan de Rijksweg te Eefde. Hij was gehuwd, geen
kinderen.
Hij was tekenaar bij het kadaster te Zutphen.Bij dit kadaster
was ook Tine van Heesch, de vriendin van Ynze Dikkerboom (zie
De Voet Dwars), werkzaam.
Ook Willem de Boone was lid van de Knokploeg Laren Noord,
groep Koeslag.

In de groep Koeslag was een verraadster binnengedrongen, Alie
van Eerten uit Zutphen. Zij was de vriendin van de Ortskomman-
dant van Zutphen. Sinds haar komst in Laren werden daar ver-
schillende invallen en arrestaties gedaan en alle verdenking ging
richting Alie van Eerten. Men had ernstig aanleiding om haar te
verdenken van dubbelspel, verraad. Er werd besloten om Alie een
verhoor af te nemen en eventueel passende maatregelen te nemen
om verder verraad te voorkomen. Op 21 november 1944 zou dit
verhoor plaatsvinden. Hierbij waren ook betrokken Gerhard en
Willem.
Voor de verdere gang van zaken verwijs ik naar het artikel "Ver-
raad in Eefde" gepubliceerd in ons eerder uitgegeven boek "De
Voet Dwars."
Kort gezegd, het ging allemaal mis. Alie ontsprong de dans en
opnieuw werden verschillende mannen uit de groep Koeslag gear-
resteerd. Onder hen dus ook Gerhard Oortgiesen en Willem de
Boone. Zij kwamen terecht in de Oxerhof en waren in maart 1945
daar nog gevangen. Door de SD Deventer werden ook zij uitgeko-
zen voor transport naar Apeldoorn. Hierbij werden zij vergezeld
naast de anderen door twee tijdelijke Gorsseinaren, namelijk twee
onderduikers:
- Albertus Nauta, geboren 10 februari 1923 te Ternaard. Hij
woonde daar ook, doch was ondergedoken in Harfsen en verbleef
daar in het Hol of bij de familie Wilgenhof aan de Scheepersweg.
Hij was ongehuwd. Hij was lid van de Knokploeg Laren-Noord,
groep Koeslag. In Gorssel was hij geen onbekende, zie hiervoor
verschillende artikelen in ons boek De Voet Dwars. Op 14 okto-
ber 1944 ontsnapte hij nog net aan de dood bij de inval van
Duitsers bij het Hol aan de Scheepersweg te Harfsen. Wel wer-
den toen Ynze Dikkerboom en Christine van Heesch gedood en
werd Gerrit Slagman gevangen genomen. Zijn boerderij werd in
brand gestoken. Op 29 januari 1945 werd Appie Nauta toch
gearresteerd en overgebracht naar de Oxerhof.

- Johannes Roelof Kröttje, geboren 24 oktober 1912 te Bergum.
Hij woonde met vrouwen drie kinderen in Hardegarijp, waar hij
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op 18 mei 1944 werd gearresteerd. Later kon hij tijdens trans-
port ontvluchten. Ook hij kwam uiteindelijk terecht in Harfsen,
bij de familie Albert Enderink. Vanuit deze plaats nam hij deel
aan het verzet. Op 28 januari 1945 werd hij toch weer gearres-
teerd en overgebracht naar de Oxerhof.

Er zijn dus vier verzetsmensen uit Gorssel op 8 maart 1945 bij de
Woeste Hoeve vermoord.
Gerhard Oortgiesen is op 22 mei 1945 her begraven op de Algeme-
ne Begraafplaats in Gorssel.
Willem Anton de Boone is uiteindelijk op 28 mei 1979 herbegraven
op het Nederlands Ereveld in Loenen.
Albertus Nauta is op 14 juni 1945 herbegraven op de Algemene
Begraafplaats in Ternaard - Friesland.
Johannes Roelof Kröttje is na de oorlog herbegraven op de begraaf-
plaats Heidehofte Ugchelen, gemeente Apeldoorn.
Zijn vader schreef later een gedicht over deze tragedie bij Woeste
Hoeve. Het laatste couplet hiervan luidt:

Op 8 maart 1985 werd echter op aandringen van velen de draad
weer opgepakt en kwam het weer tot een een officiële jaarlijkse
herdenking.
Pas op 4 mei 1992 kon de dr. J.C. Terlouw, Commissaris van de
Koningin in Gelderland, een nieuw monument onthullen waarin
ook de namen van de slachtoffers zijn vermeld.

" 't Is bloed! En wat zó is geschreven
kan nimmer worden uitgewist!"

Bronnen:
De Voet Dwars, Uitgave De Elf Marken, 1995
Woeste Hoeve, Uitgave Kok-Voorhoeve, 1995

"Zal men naar eis en plicht die Naziebeulen rechten
voor al 't onschuldig bloed, voor leed, verdriet en rouw?
De duizenden vermoord door wrede Hitlerknechten
eisen gerechtigheid, nadrukkelijk en gauw."

H.A. Rauter is op 25 maart 1949 door een Nederlands vuurpeloton
in de duinen bij Scheveningen geëxecuteerd.
Dr. Karl Georg Eberhard Schöngarth is in februari 1946 op last
van een Britse militaire rechtbank in het dorpje Help bij Soest,
Westfalen, opgehangen.
Oskar Konrad Gerbig, Hauptsturmführer, commandant van de
SD-Dienststelle Apeldoorn en samensteller van het executiepelo-
ton, werd door het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem tot (slechts)
tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 1951 is hij vervroegd in
vrijheid gesteld.
Op zaterdag 21 juli 1945 werd nabij de executieplaats op de
Woeste Hoeve een eenvoudige gedenksteen onthuld. Bij deze gele-
genheid sprak de burgemeester van Apeldoorn, jhr. C.G.C.
Quarles van Ufford, onder andere de woorden: "Tot ver in het
nageslacht zal dit gedenkteken door de burgerij van Apeldoorn in
ere worden gehouden."

Op 4 mei 1992 is dit monument onthuld.

In 1970 was men de mening toegedaan, dat er inmiddels lang
genoeg was herdacht en men besloot dat op 8 maart van dat jaar
een laatste herdenking ter plaatse zou worden gehouden.
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ONS INDIË (8)
M. W. Enserink

jaar. En dan wordt het bewaren van contact een kwestie van je er
opzettelijk voor zetten. Gelukkig zijn er veel natuurlijke contact-
punten; het thuis waar we geregeld mee corresponderen. Sommi-
gen hebben zich daarnaast nog een extra huisje aangemeten, waar
een bepaalde soort woorden zeer in het bijzonder naar toe ge-
stuurd worden, woorden die meisjes wel goed begrijpen kunnen en
waar zij alleen ook recht op hebben. Een doorgewinterde Indisch-
man weet de waarde ervan, maar ook de nieuwelingen zijn toch
niet zo groen meer dat ze het recept voor een flinke hulp op lange
afstand niet zouden kennen."

In dit stukje uit de correspondentie Eefde-Indië willen we iets in
herinnering roepen over de geestelijke verzorging der militairen
waarover de Eefdese dominee R.D. Beukerna, geboren in 1916'
enkele notities plaatst, in een stencilbrief van 15 december 1947:
Maar vooraf citeren wij enkele personalia waarmee een brief van
17 januari 1948 besluit (tussen haakjes mijn notities).

Vaandrig W. Kamphuis van de LSK is met ziekenverlof alb Groo-
te Beer in ons vaderland aangekomen. Zijn adres is: Militair Hos-
pitaal te Assen. Hij is afgekeurd voor de tropen. (Wim is een zoon
van Johan Kamphuis; ze woonden in het huis dat eerst in Eefde
stond, maar na de aanleg van het kanaal in Zutphen, Deventer-
weg 234.).
Schrijver 1e klas Henk Jansen heeft de marine vaarwel gezegd en is
a!b Hr. Ms. Evertsen behouden in Den Helder en per taxi in Eefde
aangekomen. Hij is met groot verlof. (Henk woonde bij de Wolzak.)
Soldaat 1e klas L. Enserink, Stafpeloton 34e Comp. AAT, zit nu in
Makassar. (Bertus van de Huurne, Harfsen; AAT=Aan- en Afvoer-
troepen; later is hij afgekeurd en wegens een beschadigde rug naar
huis gestuurd.)

Onze laatste drie Indië-vaarders toonden dit wel begrepen te heb-
ben, door zich wat dit punt betreft, nog gauw safe te stellen. Dat er
bij een enkeling drie maanden uitstel van vertrek nodig was om
dit besef bij te brengen, daarover zullen we nu maar zwijgen.

Dominee Beukerna begint:
,,'t Gaat er zo langzamerhand op lijken of het heil van ons land en
volk zo'n beetje van Eefde afhangt, want het totale aantal van hen
die de wapenrok van H.M. de Koningin dragen stijgt geregeld.
All~.sbij elkaar zijn er nu zeker 24 leden van onze gemeente (ker-
kelijke gemeente) in militaire dienst. Enfin daar behoeven we ons
in elk geval niet voor te schamen, maar we zijn er trots op dat
onze gemeenschap ook op deze wijze toont, mee te willen helpen
aan de werkelijke redding en opbouw van ons vaderland. Eén
schaduwkant zit er aan dit groeiend aantal, dat het haast niet
meer doenlijk is om met ieder persoonlijk schriftelijk contact te
onderhouden. (......) Zolang hier in Holland gediend moet worden
zijn er vele mogelijkheden om het contact te bewaren vooral nu
iedereen practisch om de veertien dagen, somruigen zelfs elke
week, thUIS kunnen komen. Maar als de bel voor Indië luidt dan
is die koek grandioos op en moet er, buitengewone omstandighe-
den daargelaten, afscheid genomen worden voor minstens twee

,,(....) besloten werd aan hen die het langst in Indië zijn de krant
voor de Protestantse militairen "Reveille" te sturen. We hopen dat
jullie er in Indië niet lang van profiteren zult, maar spoedig in
Holland terugkomt. (....) De persoonlijke correspondentie moet blij-
ven ....
(....) dat er zo weinig veldpredikers in Indië zijn. Integendeel. Uit
vele brieven blijkt telkens weer, hoe ingrijpend dit tekort is en hoe
er geschreeuwd wordt om meer veldpredikers. Ds. Oomkes, die ook
in Indië zit (voorheen in Eefde, nu in Wolfheze gereformeerd pre-
dikant) schreef hier onlangs nog over in een brief die afgedrukt
stond in de Kerkbode. En als ik kon, zou ik komen om te helpen,
maar ik ben helaas afgekeurd. Maar als alles goed gaat, zal bin-
nenkort ook uit onze classis weer een dominee naar Indië vertrek-
ken. Ds. Koers van Eibergen is vorige maand weer teruggekeerd,
na zijn tijd uitgediend te hebben. (twee jaren.) Ds. Kapteyn van
Lochem is momenteel veldprediker in Gilze-Rijen, en wie nu de
nieuwe is, ja, dat zou ik wel willen zeggen, maar 'k mag het nog
niet. En al zal het al wel bekend zijn wanneer deze brief in Indië
komt, dan zit nog Tinus Enserink me in de weg, die dit schrijven
moet stencillen. Maar jullie hoort er nog wel van."

(Ds. Beukerna houdt nu een kersttoespraak, met als motto "vre-
de".)
"Jan Spierenburg, die op 4 Augustus, in een tijd toen de vrede in
Indië grandioos verstoord was, sneuvelde en nochtans de vrede
vond .... Je hebt in je eigen omgeving misschien veel meer zulke
gevallen meegemaakt, gevallen die ik niet ken, maar Jan



28 29

Poesse, Herman, geboren te Gorssel op 1maart 1926,
wonende te Gorssel, Gorsselse Enkweg 13, oud G 433.
Gesneuveld op 22 augustus 1948 te Medan (Sumatra).
Erebegraafplaats LeuwigadjahJTsjinsahi (Java).
Onderdeel 1-4-2 RI, diensplichtig soldaat 124.

Spierenburg, Jan Otto, geboren te Zutphen op 13 december 1922,
wonende te Eefde, Scheuterdijk 29, oud E 148.
Gesneuveld op 4 augustus 1947 bij Semarang (Midden Java) te
Salatiga.
Erebegraafplaats Tjandi in Semarang.
Onderdeel 2-7 RI, oorlogsvrijwilliger.

Wichman, Lambertus, geboren te Rheden op 6 maart 1927,
wonende te Epse, Deventerweg 77, oud P 127.
Gesneuveld op 26 juni 1947 te Sidoardjo.
Erebegraafplaats en onderdeel niet bekend.

Voorzover wij konden nagaan zijn dit de tussen 1945 en 1950 in
Indonesië gesneuvelde en uit Gorssel afkomstige militairen.
(Opgave Indiëmonument te Roermond: uitsluitend militairen met
Gorssel als geboorteplaats, dus niet met Gorssel als woonplaats bij
vertrek.)
De eerste vier vermelde personen stonden ook op de lijst van
T. Enserink uit Rheden. De naam van L. Wichman werd opgege-
ven door Johan Schonevelt. De afdeling bevolking van de gemeen-
te Gorssel kon ons jammergenoeg geen opgave verstrekken van
deze gesneuvelde militairen.
Het is mogelijk dat bovenstaand lijstje niet volledig is. Indien
iemand nog aanvullingen kan geven, dan zou het bestuur hiervan
graag in kennis worden gesteld.

Spierenburg kenden we allen, en zijn leven en sterven openbaarde
ons de kracht van het Kerstwoord "vrede". Hij kende Jezus
Christus, de Vredevorst, en daarom kon hij in zijn brieven getui-
gen van de rust die er in hem was, de vrede van Christus, waar-
door de dood voor hem zijn kracht was ontnomen. Wanneer wij het
vredeswoord zo in het geloof leren verstaan, dan durven we ook
het nieuwe jaar met nieuwe moed tegemoet te zien. We weten niet
wat het brengen zal. We weten dat vele gevaren ons zullen bedrei-
gen. God geve dat jullie allen bewaard mogen blijven. Maar rustig
kunnen we alleen dit nieuwe jaar ingaan, zo we ons vasthouden
a~n de vr~de die Christus voor ons gemaakt heeft, doordat Hij ons
ZIch ten eigendom heeft gekocht. Dat moet onze enige troost zijn
in leven en in sterven. '
In het nieuwe jaar zijn jullie geroepen de vrede in Indië te helpen
funderen en bevestigen, maar vergeet daarbij nooit te gewagen
van de enige vrede in Christus. Indië heeft behoefte aan deze vre-
de, omdat zij alleen duurzaam is. Weest dan dragers van het
recht, mÇlarbovenal dragers van de boodschap des vredes: herau-
ten van Koning Jezus, soldaten van het Koninkrijk der hemelen."

De brief van de dominee ging naar 25 adressen. De klacht over te
weinig legerpredikanten lijkt wat overdreven. Er waren er in 1947
wel dertig, maar in 1948 minstens veertig, alleen al van de gere-
formeerde kerken; ik denk nog evenveel van de hervormde kerken
en bovendien nog een groot aantal aalmoezeniers!

GESNEUVELDE MILITAIREN IN INDONESIË 1945 - 1950
H.J. Jansen op de Haar

Bruggink, Johan, geboren te Voorst op 24 september 1924,
wonende te Epse, gemeente Gorssel, Lochemseweg 57, oud P 60.
Gesneuveld op 5 augustus 1947 te Ambulo/Djember.
Erebegraafplaats Kembang Kunung bij Soerabaja.
Mariniersbrigade, korporaal, Stbnr. 02909.

Nijhof, Berend Jan, geboren te Gorssel op 19 maart 1925,
wonende te Eefde, Voorsterallee 88, oud E 832, thans Zutphen.
Gesneuveld op 30 oktober 1948 te Lengkongdaja.
Erebegraafplaats Menteng Pulo bij Djakarta (Java).
Onderdeel 3 RS, dienstplichtig korporaal (IS3).
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Werkgroep genealogie

Het trouwboek van Gorssel vermeldt op 12 januari 1715:
"Arent Willems soon van Willem op Swavijnk en Jenneken Jans,
weduwe van wijien Teunijs Wijchers op Wolferij(n)k."
Arent en Jenneken kregen vier kinderen, waaronder Henders, ver-
meld onder IV.
Van vader op dochter.

IV. Hendrijck Jansen Francke (ook b~kend onder de ,volgende
namen: Hendrijck Jansz. Roskam/Hendrik Jansen Wolfermkl
Hendrik Roskam; 1712 - ??) .
Gedoopt: 30 oktober 1712 te Gorssel. Overlijdensdatum met be-
kend.
Het trouwboek van Gorssel vermeldt op 11 augustus 1743: .
"Hendrik Jansen Francke, j. m. en Henders Arents Wolfermk, J.d.,
beide onder Gorssel. Copulatie den 9 september 1743." .
Doopboek Gorssel: 23 augustus 1722. V: Arent Wolfermg. M:
Jenneken Jans. D: Henders.
Hendrijck en Henders hadden acht kinderen, die de naam
Wolfer(d)ink kregen.
Van vader op dochter.

ERVE WOLFERINK EN ZIJN BEWONERS

De .werkgroep genealogie heeft het zichzelf niet gemakkelijk
gemaakt met de vele Makkinks in het dorp Gorssel; vooral de
buurschap Eschede is een Makkinkgebied. (De andere Makkinks
zijn in eerdere uigaven van ons Markenboek behandeld.)
Eerder onderzoek heeft opgeleverd dat zij allen nazaten zijn van
Hendrik Makkink uit Warnsveld die zich in 1878 vestigde op erve
Wolferink. Hij trouwde met de dochter van Willem Hendrik
Wiltink en Bartha Roeterdink. Zij was enig kind.
Hier volgt een lijstje met hoofdbewoners op erve Wolferink (Wolfe-
rinck), te beginnen eind 1600, te vinden in de doop- en trouwboe-
ken en vanaf 1811 ook in het bevolkingsregister van de gemeente
Gorssel. Tussen haakjes zijn vermeld het geboorte- en overlijdens-
jaar, voorzover deze bekend zijn.

I. Wijcher Wolferinck (?? - na 1691)
In het trouwboek van Gorssel 1691 - 1733 wordt deze Wijcher
Wolferinck genoemd als vader van Thonnis Wijchers.
Van vader op zoon. V. Arend (Arent) Wiltink (1760 - 1843)

Gedoopt: 13 juli 1760 te Brummen. Overleden: 19 februari 1843
te Gorssel.
Arend trouwde op 19 juni 1791 te Gorssel met Teuni (T~une ?f
Teuna) Wolferink (dochter van Hendrik en Henders Wolferink, ZIe
IV).
Arend en Teuni kregen drie zonen.
Van vader op zoon.

Il. Thormis Wijchers (ook Tonnis en Teunis genoemd; ?? - voor
1715)
Het trouwboek van Gorssel vermeldt op 20 september 1691:
"Thonnis Wijchers soon van Wijcher Wolferinck en Hendersken
Gerrits, dochter van Gerrit op Kleijnderkamp beijde tot Gorssel
wonende. Cop. Den 25 Octob."
Thonnis en Hendersken kregen vier kinderen.
Thonnis blijft op 't Wolferink, doch huwt na overlijden van echtge-
note voor de tweede keer met Jenneken Jans.
Het trouwboek van Gorssel vermeldt op 22 april 1708:
"Teunis Wijchers, weduwnaar van wijlen Hendersken Garrijts, en
Jenneken Jans, j.d. van Jan Hendrijks op den Hof toe Eschede bei-
de hier wonende". Thormis zocht het dus niet ver uit de buurt. Van
Thonnis en Jenneken zijn geen kinderen bekend.
Man overlijdt, vrouw hertrouwt.

VI. Klaas Wiltink (1796 - 1855)
Zoon van Arend Wiltink en Teuni Wolferink, zie V.
Geboren: 11 december 1796 te Gorssel. Overleden: 4 september
1855 te Gorssel. . .
Klaas trouwde op 26 januari 1821 te Gorssel met WIllemma Bo-
vendorp.
Van vader op zoon.

lIl. Arent Willems (ook bekend onder de volgende namen: Arent
Willems Wolferink en Arent Wolferink; 1691 - 1751)
Gedoopt: 22 november 1691 te Gorssel. Overleden: 6 januari 1751
te Gorssel. Begraven: 12 januari 1751 te Gorssel.

VII. Willem Hendrik Wiltink (1824 - 1881)
Zoon van Klaas Wiltink en Willemina Bovendorp (zie VI).
Geboren: 29 april 1824 te Gorssel. Overleden: 30 maart 1881 te
Gorssel.
Willem Hendrik Wiltink trouwde op 31 augustus 1855 met Bartha
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VIII. Hendrik Makkink (1853 - 1946)
Geboren: 5 december 1853 te Warnsveld. Overleden: 3 juni 1946
te Gorssel.
Hendrik trouwde op 7 september 1878 te Gorssel met Karolina
Willemina Wiltink (dochter van Willem Hendrik Wiltink en
Bartha Roeterdink).
Van vader op zoon.

1855 zijn zoon is getrouwd sterft hij op 4 september 1855 op erve
Wolferinck in de leeftijd van 58 jaar. . . .
Veel lezers zullen zich afvragen of dit alle informatie IS over de
Makkinks in de buurschap Eschede. Wij kunnen u echter het vol-
gende verklappen. Er is onderzoek gedaan in de hele buurschap
Oude Eschede van vroeger tot heden en in het laatste stuk,. dat lil
een volgende uitgave van Ons Markenboek wordt gepublIceerd,
komen nog vele Makkinks voor.

Roeterdink. Zij kregen één dochter, genaamd Karolina Willemina.
Van vader op dochter.

IX. Hendrik Karel Makkink (1888 - 1984)
Zoon van Hendrik Makkink en Karolina Willemina Wiltink, zie
VIII.
Geboren: 26 augustus 1888 te Gorssel. Overleden: 26 februari
1984 te Gorssel.
Hendrik Karel trouwde op 19 juni 1914 te Gorssel met Hendrika
Oldenampsen. Zij kregen drie zonen.
Van vader op zoon.

XI. Hendrik Karel Makkink (1951)
Zoon van Hendrik Jan Makkink en Hermina Christina Nieuwen-
huis.

,
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X. Hendrik Jan Makkink (1920 - 1975)
Zoon van Hendrik Karel Makkink en Hendrika Oldenampsen.
Geboren: 13 augustus 1920 te Gorssel. Overleden: 25 januari
1975 te Gorssel.
Hendrik Jan trouwde op 9 juni 1950 te Gorssel met Hermina
Christina Nieuwenh uis.
Van vader op zoon.

Uit bovenvermelde gegevens is gebleken dat er vanaf Wijcher
Wolferink tot aan de laatstvermelde Hendrik Karel Makkink een
relatie bestaat en dit mag zeker uniek worden genoemd. Wijcher
Wolferink moet toch zeker vóór 1650 geboren zijn als zijn zoon in
1691 trouwt. Het gaat dus om een periode van 350 jaar.
Boerderij 't Wolferink heeft in het jaar 1854 een verandering
ondergaan, vermoedelijk zijn er twee gebinten lengte bij aange-
bouwd. De afstand tussen de gebinten is ongeveer 3,5 à 4 meter.
Er is een gevelsteen met het jaartal 1854 en de letters K.W. (Klaas
Wiltink) en W.B. (Willemina Bovendorp). Klaas heeft niet lang
van deze aanbouw kunnen genieten, want nadat op 31 augustus

Pentekening van de boerderij 't Wolferink

Aanbouw achterhuis van het jaar 1854, is tot op heden onveranderd geble-
ven. d .. bMidden de achterdeuren, die naar binnen draaien zijn. en van oven
aansluiten tegen de korfboog.
Links staldeur naar de koestal, rechts de deur naar de paa-:destal m~t
daarnaast de kapstok voor de paardetuigen. Helemaal rechts is een stukje
van de schuur te zien, die in 1851 gebouwd is.
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK (VERVOLG 6)
H. Schoenmaker

49 Gorsselse Courant (editie van) Gelders-Overijsselse Courant
uitgave van: N.V. Lochemsche Handels- en Courantendrukke~
rij v.h. J.H. Scheen, Lochem, enkele nummers uit 1959 en
1960.

50 Van Huis tot Huis, Nieuwsblad voor Zutphen en Omgeving,
uitgave van: N.V. Drukkerij Nauta & Co., Zutphen, enkele
nummers uit 1959 en 1960.

51 Gorsselsche Boerendansers, Folkloristisch Festival 1-2-3 juni
1984, 50 jaar 1934 - 1984, Gorssel, z.j. (1984).

52 ATC (Almense Tennis Club), Lob '96 en Lobje 1971 - 1996.

53 Christelijke Jongelingsvereniging onder de zinspreuk
Prediker 12 vers lA te Harfsen, financiële archiefbescheiden
1931 - 1937 en kasboek 1901 - 1932.

54 Kaart van de Veluwe en omstreken voor wielrijders, bewerkt
door A.W. Stork, ANWB, z.pl., z.j. (1923), schaal 1 : 100 000,
in kleur (onder meer een gedeelte van de gemeente Gorssel).

55 Nieuwe kaart van de gehele Veluwe, Harderwijk, z.j., schaal
1 : 80 000 (onder meer een gedeelte van de gemeente Gorssel).

56 Sleeswijk's Zak-atlas van Nederland, Bussum, z.j., schaal
1 : 400 000.

57 Winkeldermaat-Tiessink, J.A.), Een stukje landleven rond de
Tweede Wereldoorlog (1937 - 1969), Harfsen, 1969, gesigneerd
door de schrijfster.

Uit de Ruurlose Courant van maandag 26 februari 1934:
Almen, 26 Februari. Een zwaar varken
Als een bijzonderheid melden we, dat de landbouwer Haytink
alhier een varken afleverde, met een respectabel gewicht van 760
pond.
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VARKENS IN DE VORIGE EEUW
N. van Wijk en H.J. Jansen op de Haar

In ons gemeentelijk archief vonden we een aardige opgaaf, die wij
u niet willen onthouden. Het betrof een opgave van het aantal var-
kens, namelijk: "Staat betrekkelijk de ziekte onder de varkens".
Het ging er dus om iets te weten over de ziekte onder de varkens-
stapel in 1845, dus ongeveer 150 jaar geleden. . . .
Op 15 juni 1845 waren er 1558 varkens aanwezig en van 15 juni
1845 tot 10 november 1845 zijn er geen varkens ziek geworden of
doodgegaan wegens ziekte. Toch waren er op 10 november 1845
nog maar 1135 varkens aanwezig en dat waren er 423 minder dan
op de 15e juni. We hebben ons hierbij gerealiseerd dat in die ti~d
november nog dé slachtmaand bij uitstek was en dat dit aantal Vla
het mes van de huisslachter verdwenen zal zijn. Meestal werden
er dan twee varkens geslacht: één was voor de boer en één werd
verkocht aan de slager of particulier in het dorp of in de stad. Het
geslachte varken werd op de lange wagen naar de stad gebracht en
het dode beest was netjes toegedekt met een wit laken. Tot aan de
Tweede Wereldoorlog kon men nog regelmatig dit tafereeltje waar-
nemen.
Van onze burgemeester mochten we vernemen dat er heden ten
dage ongeveer tien maal zoveel varkens worden gehouden in zijn
ambtsgebied, maar hoeveel er nog in de gemeentelijke grond wro~-
ten kon hij ons niet zeggen. Wroeten in betonnen bakken is zelfs lil
1998 niet mogelijk. Hoe zal dit er over 150 jaar uitzien?

Bron:
Archief van De Elf Marken

Uit de Ruurlose Courant van maandag 18 juni 1934:
Harfsen, 18 Juni. Zaterdagavond werd alhier een reisclub opge-
richt onder de naam van De Trekvogels. Dat de lust tot reizen en
trekken er al dadelijk inzit, moge blijken uit het feit, dat alvast
werd besloten een bezoek te brengen aan Rotterdam en aan zijn
vlieghaven, Hoek van Holland en zoo mogelijk aan Der: Haag. ~ij
die het nog niet mochten weten en van de gelegenheid gebruik
wenschen te maken, kunnen zich daartoe opgeven in het café
Nijenhuis voor Zaterdagavond. Er moet met busbespreking reke-
ning gehouden worden.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Rabobank Berkel-IJssel
Gemeente Gorssel

Almen:
AutobedrijfLoman annex Rijwielhandel Dorpsstraat 31-33
Boeltjes Sig. M.ag./Kantoorboekhandel, Dorpsstraat 20
HCR De HoofdIge Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24

Eefde:
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Makelaarskantoor B.W. ten Dam, Rustoordlaan 39

Gorssel:
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 36D
Welkoop.H.H. Berndsen, Molenweg 38
Verzekerings Adviseur De Boei, Elfuursweg 3A

Harfsen:
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Herik Slettenhaar , Bremweg lB
Installat~ebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Lubberdmg BV Harfsen, fabrikant van Gerjak voortenten, en Tago
vouwwagens, Reeverweg 6A

Zwolle:
Uitgeverij Waanders BV

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.

De contributie bedraagt f. 30,-- per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije
toegang tot de vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk
kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden. De leden buiten de gemeente
betalen hiervoor f 5,-- extra als bijdrage in de portokosten.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de vereniging nr. 3014.05.611 bij de Rabobank "Laren-Almen-Gorssel".
Voor contributiebetaling wordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptgirokaart.

Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indien mogelijk
op diskette (WP.5.1) met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 te Harfsen, is op dins-
dagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de maand
kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie.
Het gemeente-archief is alleen op maandag geopend.

Adviseur: J. Eefting, archivaris gemeente Gorssel
Postbus 19, 7213 ZG Gorssel, tel 0575 498989

Kaartje van de vroegere marken in de gemeente Gorssel


