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MEDEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Jaarvergadering
Voor de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester ver-
wijzen wij u naar de bij dit nummer van Ons Markenboek gevoeg-
de bijlagen. Dit geldt eveneens voor de agenda voor de jaarverga-
dering op donderdag 6 mei 1999, aanvang 19:30 uur in De Roskam
te Gorssel.

Activiteiten werkgroepen
De werkgroep excursies heeft een uitstapje georganiseerd naar het
landgoed Hackfort, Baakseweg 8 te Vcrden op zaterdag 8 mei
1999. Zie verder Ons Markenboek van januari 1999. Meldt u aan!
De werkgroep genealogie houdt weer een genealogische dag in Het
Richtershuis te Harfsen op zaterdag 5 juni 1999. Zie aparte ver-
melding.

Verzending Ons Markenboek
Vorig jaar zijn wij gestart met het verzenden van een deel van Ons
Markenboek via de Stadspost/Metropost. Hoewel wij overwegend
positieve reacties hebben gekregen is er toch een enkele klacht.
Hieraan willen wij wat doen.
Mocht u opmerkingen hebben over de bezorging via deze stads-
post, dan horen wij dat graag van u.

Bestuurswisselingen
De heer H. Schoenmaker uit Barehem heeft per 6 mei 1999
bedankt als bestuurslid. De afstand van zijn huis naar onze verga-
deringen is wat lang, mede gezien in het licht van zijn gezondheid.
Wij zijn hem dank verschuldigd voor de werkzaamheden gedaan
voor de vereniging. Vele excursies heeft hij (mede) georganiseerd
en begeleid, verschillende andere bestuurstaken heeft hij met gro-
te nauwkeurigheid uitgevoerd. Gelukkig behoeven wij hem als
auteur voor Ons Markenboek nog niet af te schrijven.
Aangezien de heer Schoenmaker in ons bestuur boven de sterkte
aanwezig is zal hij niet worden vervangen. .
Voor de vacature in Epse hebben wij mevrouw F. Woertman-Derks
gevraagd.

Lezingen/dia -avonden
Op donderdag 15 april 1999 zal de heer Henk van Baalen uit
Deventer een lezing verzorgen over de Deventer schilders, onder
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wie ook Epsenaar Bokhorst. Uit Epse was ook Sam le Poole als
schilder en tekenaar bekend. De heer Van Baalen heeft over dit
onderwerp in 1981 en in 1997 een boek geschreven en is op dit ter-
rein zeer deskundig. Wij rekenen dan ook op een volle zaal.
Plaats: Hervormde Kerk te Epse. Aanvang: 20.00 uur.

Op donderdag 6 mei 1999 wordt in Hotel De Roskam te Gorssel de
jaarvergadering gehouden (zie bijlage).
Na het huishoudelijk gedeelte zullen dia's van Gorssel worden ver-
toond. Aanvang: 19.30 uur.

Kopij
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk dinsdag 1 juni
1999 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).

GENEALOGISCHE DAG IN HARFSEN

Werkgroep genealogie

Op zaterdag 5 juni 1999 is er weer een genealogische dag in het
Richtershuis aan de Hulstweg 7 te Harfsen. Het is al weer de vijf-
de keer dat een dergelijke dag wordt georganiseerd. Aangezien we
steeds veel positieve reacties krijgen en deze dag een soort ont-
moetingsdag is voor veel mensen die in geboortenamen uit onze
streek geïnteresseerd zijn, hopen we ook dit jaar weer velen te
kunnen begroeten.
Indien u van plan bent om meer te weten te komen over uw voor-
ouders of over de plaats waar uw familie ooit gewoond heeft, is er
bij de verschillende standhouders alle gelegenheid om informatie
in te winnen. De familie Boschloo zal laten zien hoe er zelfs een
leuk familietijdschrift regelmatig uitkomt. De leden van de gene-
alogische werkgroep van de Elf Marken zullen u met veel plezier
helpen op uw speurtocht. Tevens zijn er doop- en trouwboeken uit
onze omgeving aanwezig om in te neuzen.
De dag begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
toegang is gratis. We hopen veel enthousiaste mensen te kunnen
verwelkomen, zodat het weer een gezellige dag in Harfsen gaat
worden.
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EXCURSIE HACKFORT 1999

H. Schoenmaker

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een excursie naar het huis en landgoed Hackfort aan de
Baakseweg 8 te Vorden, het kastelendorp, op zaterdagmiddag
8 mei 1999.
Vertrek om half twee vanaf de watermolen op het voorplein van
het kasteel Hackfort voor een wandeling in een rustig tempo van
bijna twee uur onder leiding van één of meer boswachters van de
Vereniging Natuurmonumenten. De watermolen is open en bij vol-
doende water in werking.
Na afloop van de wandeling zijn te bezichtigen de Van Westerholt-
zaal en de keldergewelven en zijn voor eigen rekening consumpties
verkrijgbaar (koffie/thee). Aan de excursie kunnen ook niet-leden
deelnemen.
De kosten bedragen voor leden en niet-leden vijf gulden per per-

" soon, te betalen bij de start van de wandeling. Voor leden van de
Vereniging Natuurmonumenten is de deelname op vertoon van het
bewijs van lidmaatschap aan de boswachter gratis.
Het parkeerterrein biedt voldoende plaats. Het parkeren is gratis.
Het parkeerterrein heeft een eigen toegang vanaf de Baakseweg
en is gelegen naast de oprijlaan. Van het parkeerterrein naar de
watermolen is een wandeling van een paar minuten.
Opgave voor deelname uiterlijk 1 mei 1999 bij Henk Klein Ovink,
telefoon 0573-221317, of Heiko Schoenmaker, telefoon 0573-
441932. De excursie gaat in elk geval door.

Ruurlosche courant, Vrijdag 11Maart 1938

Harfsen

Weinig kivieten.

Harfsen 11 Maart. Door eenige landbouwers werden alhier pogin-
gen gedaan om meer bescherming te krijgen van de kivieten, wel-
ke hier nu het ongeveer midden Maart is, nog weinig voorkomen,
terwijl de z.g. en de zeer schadelijke koolduiven veelvuldig worden
aangetroffen.
De weidebezitters zelf wordt aangeraden de weiden niet te laat te
sleepen en geen vergunning te geven voor het zoeken van eieren.
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HET VERGETEN GRAF (2)

In Ons Markenboek, dertiende jaargang, nummer 2, bladzijden 11
tot en met 13 onder het hoofd "Het Vergeten Graf' hebben wij de
geschiedenis vermeld van de Engelse piloot Flt.Sgt. W.R.S.
Hurrel, die op 26 september 1944 is gecrasht met zijn Typhoon
MW 852 van de RAF op het land van de boerderij "De Springop" te
Eefde.
Ondanks een lijvig dossier en onze ijverige naspeuringen zijn we
er tot op heden niet in geslaagd vast te stellen of er nog nabe-
staanden van deze vlieger in leven zijn.
Op 26 september 1999 is het 55 jaar geleden dat sergeant Hurrel
zijn leven gaf voor onze bevrijding en nog steeds is zijn graf nabij
"De Springop" zonder gedenk- of herinneringsteken.
Als dagelijks bestuur van de Oudheidkundige Vereniging hebben
we besloten te zorgen dat er op 26 september a.s. een eenvoudig
gedenkteken zal worden geplaatst op of nabij zijn graf.
We willen gaarne iedereen, die zich daartoe geroepen voelt, in de
gelegenheid stellen een bijdrage te geven in de kosten van dit
gedenkteken. Hiervoor is onze rekening geopend bij de Rabobank
te Gorsselonder vermelding van "Bijdrage Vergeten Graf'. Het
banknummer is 3014.05.611 ten name van de penningmeester van
de Elf Marken te Gorssel.
Intussen zullen wij het gemeentebestuur van Gorssel en andere
instellingen benaderen voor een bijdrage in de kosten.
We menen dat het niet verantwoord is langer te wachten met het
inlossen van onze schuld aan Flt.Sgt. W.R.S. Hurrell van de Royal
Air Force.

Dagelijks bestuur van de Elf Marken,
H.J. Jansen op de Haar, voorzitter
W. van de Kamp, secretaris
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DUITSE JAGER NEERGESTORT IN DORP GORSSEL

W. van de Kamp

De heer W. Nijkamp, thans woonachtig in Ede, zond mij enige
jaren geleden zijn in de oorlog opgetekend relaas van het neerstor-
ten van een Duits vliegtuig. De heer Nijkamp was destijds inwo-
ner van Gorssel.
Van zijn aantekeningen en van later bekend geworden feiten heb
ik thans gebruik gemaakt om te komen tot onderstaand artikel,
dat overigens sluit met een vraagteken.
Het gebeurde op een mooie zondagmiddag, 10 oktober 1943.
Honderden geallieerde vliegtuigen vlogen over Nederland in de
richting van Duitsland. Volgens de heer Nijkamp en zijn vrienden
waren het zogenaamde Vliegende Forten. Dit waren grote viermo-
torige bommenwerpers van Amerikaanse makelij, de officiële
naam van het vliegtuig was B-17 (F), Flying Fortress, gebouwd in
de Boeing fabrieken. Het waren mooi ontworpen vliegtuigen met
4 x 1200 pk motoren en een topsnelheid van 480 km/uur. Het toe-
stel was door zijn zware bepantsering en bewapening geschikt
voor dagvluchten. Door zijn eigen gewicht was de totale bommen-
last wat beperkt. Het waren goed vliegende forten met veelal exo-
tische of romantische namen. De bemanning bestond standaard
uit tien personen van wie twee piloten. Hoewel zij zichzelf dus
goed konden verdedigen, genoten zij op grote vluchten toch de
bescherming van Engelse en Amerikaanse jagers.
Achteraf is gebleken, dat er op 10 oktober ongeveer 500 van die
Vliegende Forten op weg waren naar Münster, welke mooie stad
op die dag inderdaad bijna van de kaart is weggevaagd. Door een
navigatiefout zijn er toen ook vele bommen op de Nederlandse
stad Enschede gevallen. De piloten zagen deze plaats namelijk ook
voor een Duitse stad aan en lieten daarom ook hier vele bommen
vallen.
Een dergelijke fatale vergissing deed zich later opnieuw voor,
namelijk op 22 fèbruari 1944. Weer maakten navigators van
Amerikaanse bommenwerpers de vergissing om Enschede aan te
zien voor Münster of een andere Duitse stad. Zij lieten hun bom-
men op de stad vallen. Er vielen vele doden en gewonden en er
ontstond zeer grote schade. Ook de steden Arnhem, Deventer en
Nijmegen zijn toen zwaar getroffen.
Op 10 oktober 1943 hadden Duitse jagers de naderende immense
armada onderschept en geraakten in een fel gevecht met de escor-
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terende jagers. De formatie van de USAAF kwam in grote proble-
men, temeer omdat de leider van de bommenwerpers werd neerge-
schoten en zijn opvolger met machineschade moest afhaken en
terugkeren naar de bases in Engeland.
Ruim 50 Amerikaanse toestellen werden neergehaald, terwijl aan
Duitse kant ook nog eens ongeveer 30 jachtvliegtuigen werden
neergeschoten.
Een gigantisch luchtgevecht vond plaats boven de stad Münster,
het gebied ten westen van de stad en uiteraard ook boven Oost-
Nederland.
Willem Nijkamp en zijn vrienden waren getuige van het overvlie-
gen van de Vliegende Forten. Hij verhaalt dat er plotseling een
hevig geknal en geknetter losbarstte en dat zij zagen hoe Engelse
en Duitse jagers met elkaar aan het vechten sloegen. Plotseling
zagen zij dat een Duitse jager met brandende vleugels trachtte te
vluchten. De piloot sprong eruit en kwam zoals later bleek in
Harfsen terecht. Hij overleed ter plaatse. Even later hoorden zij
opnieuw gehuil en zagen een toestel in de richting Gorssel vliegen.
Dit toestel verdween uit hun gezichtsveld en men ging er vanuit
dat het in Gorssel was neergestort. Ongeveer twintig minuten
later kwamen de vrienden in Gorssel aan, doch zij konden in eer-
ste instantie geen neergestort vliegtuig ontdekken. Later bleek,
dat de Duitse jager precies op de kop in de kolk bij Dommerholt
(nabij het openlucht theater) was terechtgekomen. De kolk is
eigendom van H. Goorman van de Molenweg 14 te Gorssel. De
piloot had nog getracht om eruit te springen, doch dit mislukte
jammerlijk. Hij werd geraakt door het staartstuk van zijn eigen
vliegtuig en werd in stukken uiteengereten.
De Duitsers plachten het terrein waar een vliegtuig was neergeko-
men zo spoedig mogelijk geheel af te sluiten en het wrak te bewa-
ken. In Gorssel woonde vlakbij de kolk, aan de Deventerstraatweg,
een zestienjarige SS-soldaat en hij was als een der eersten bij het
wrak aanwezig. Hij probeerde de belangstellenden op afstand te
houden, doch dat lukte maar matig. De belangstelling was groot
en de mensen trokken zich niet zoveel aan van hun dreigende
dorpsgenoot. Deze voelde zich toen zelfs geroepen om een waar-
schuwingsschot in de lucht af te vuren, hetgeen hem op boegeroep
en hoongelach kwam te staan.
Het toestel was met een geweldige klap (plons) in de kolk gestort.
Grote kluiten aarde met rietpollen werden opgeworpen en kwa-
men wel 50 meter verder weer op de grond. Een grote kei werd
omhooggeslingerd en viel een eind verder door het dak van een
woonhuis in de slaapkamer. Gelukkig zonder iemand te raken.
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Het wrak heeft nog wel gedurende een uur gebrand. Volgens
H. Goorman kwamen de vlammen boven de wilgenbomen uit. Van
datgene dat boven water uitstak was dus niet veel meer over.
Later hebben de Duitsers geprobeerd de restanten uit het water te
krijgen, doch dit lukte maar zeer gedeeltelijk. Een groot deel was
zo diep in het water en de modder terechtgekomen, dat zij het
maar zo lieten.
De kolk zoog het wrak naar beneden en het kwam zeer diep vast
te zitten. De familie Goorman en vermoedelijk ook wel buurtgeno-
ten hebben nog wat klein goed verzameld, dat later is verdwenen
en opgeruimd.
Ook heeft men getracht zoveel mogelijk resten van de piloot te ber-
gen, doch ook dit is maar matig gelukt. In de herfst vond een
buurtgenoot in het bietenland nog een lichaamsdeel.
Na de oorlog heeft een bergingsactie van de Nederlandse genie
evenmin veel succes opgeleverd. De restanten van het vliegtuig
werden ook toen niet geborgen.
Op 17 oktober 1992 heeft de AVOG (Achterhoeks Vliegtuigwrak
Opgravers Groep) uit Lievelde een nieuwe poging gedaan en zij
hebben met hulp van een graafmachine van Schoneveld uit
Harfsen de kolk zowat leeggebaggerd. Dit gebeurde bij een lage
waterstand, dus de berging verliep optimaal.
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Het graaf- en baggerwerk leverde twee aanhangers vol vliegtuig-
resten op. De AVOGbracht onder andere het hoofdlandingsgestel,
het staartwiel, gedeelten van de radiozender, een aluminium pro-
pellerblad, twee machinegeweren Type MG-151 (20 MM), gedeel-
ten van de romp en vleugels boven water. Ook werden gedeelten
van de motor, een BMW-801, geborgen.
Het laat zich raden, dat de registratie van zovele Duitse en geal-
lieerde neergestorte vliegtuigen zeer verwarrend en moeilijk is
geweest. Nog steeds is het aantal onvolledig. Vergissingen worden
evenmin uitgesloten.
Het "Gorsselse" toestel werd door AVOG geïdentificeerd als een
Duits jachtvliegtuig, Focke Wulf type 190. Van de piloot is toen
verder niets meer gevonden. Wel is enige dagen na het neerstorten
nabij het huidige zandgat langs de IJssel een identiteitskaart met
de naam Karl Ludwig Seewald gevonden. In eerste instantie nam
men aan, dat dit de piloot van het in de kolk terechtgekomen
vliegtuig was geweest.
Uit recent bekend geworden officieuze Verlustliste (vele aanteke-
ningen en verlieslijsten zijn door oorlogsgeweld vernietigd) is ech-
ter gebleken, dat piloot luitenant Seewald op 10 oktober 1943
nabij Zaltbommel is neergestort. Hij vloog met een Messerschmitt
BF-109 G-6, die deel uitmaakte van Jagd Geschwader 3.
Als dit juist is, hoe is dan de naam van de piloot die in Gorssel is
neergestort en omgekomen?
Onderzoek van AVOG leverde alleen deze mogelijkheid op:
Feldwebel Felix Emmerich met een Focke Wulf 190 A-5,
Werknummer 937 met gelbe 4. Hij maakte deel uit van Jagd
Geschwader 1. De administratie van dit eskader memoreerde in
de verlieslijst, dat zijn toestel boven Haaksbergen is geraakt en
dat de piloot een mislukte Fallschirmabsprung heeft gedaan. Zijn
vliegtuig zou dan in de kolk te Gorssel zijn terechtgekomen.
Absolute zekerheid inzake de identiteit van de vlieger is dus niet
meer te geven. De Duitsers waren in die tijd in dit opzicht zeer
globaal en door de diverse bombardementen op hun vliegvelden
niet geheel nauwkeurig.
Dus zal altijd een vraagteken blijven bestaan inzake de juiste
identiteit van de vlieger.
De Focke Wulf was een oorlogsproduct, ontwikkeld kort vóór de
Tweede Wereldoorlog en medio 1941 voor het eerst ingezet in
Noord-Frankrijk. Het eenmotorige jachttoestel had een BMW-801
stermotor, 1700 Pk, luchtgekoeld.
Aanvankelijk was de jager slechts licht bewapend, vier 7,9 mitrail-
leurs. In de loop der jaren heeft men de bewapening aangepast.
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Twee lichte mitrailleurs werden vervangen door 20 mm kanonnen.
Nog weer later kwamen ook de mitrailleurs weer terug, echter van
een zwaarder kaliber, 2 stuks van 13 mmo In tegenstelling tot de
Messerschmitt Bf-109 had de Focke Wulf een stompe neus, het
was een wat lomp model. Door zijn snelheid, bewapening en wend-
baarheid was het echter een gevreesde tegenstander. Gedurende
de oorlog zijn, ondanks bombardementen op de werkplaatsen,
ongeveer 20.000 van die toestellen gebouwd.

NOGMAALS HET ONTIDINK

J. Harenberg

In Ons Markenboek, zeventiende jaargang, nummer 1 (januari
1999) geeft de werkgroep genealogie een interessant overzicht over
het verdwenen landgoed Ontidink. Hierin zijn een paar vragen
opengebleven met betrekking tot enige eigendomsovergangen.
Wellicht kan ik enigszins een helpende hand bieden.

Het buitengoed Ontidink was in 1840 gemeenschappelijk aange-
kocht door de dames Lindeman en wel:
1. Anna Hendrika, echtgenote van Jan Adam ten Bokkel Huinink,
N.H. predikant te Doornspijk;
2. Johanna Willemina, tweede echtgenote van Bernard Jan
Boland, koopman te Dinxperlo en
3. Josina Geertruida, ongehuwd.
Na de dood van de laatste op 29 april 1857 werd besloten om tot
verkoop over te gaan van "Het Buitengoed Ontidink genaamd, met
de daartoe gehoorende Katerstede den Bossert", groot 8 bunder 93
roeden 90 ellen, door genoemde drie dames Lindeman in eigendom
verkregen uit de nalatenschap van Wilhelmina Margarita Leb-
bink, weduwe van Jan van Huet.
Op 8 juni 1857 verschenen voor notaris H.F. Lulofs te Zutphen de
volgende personen:
1. Jan Willem Lindeman, koopman te Zutphen, voor zich en als
gemachtigde van
a. Jan Adam ten Bokkel Huinink, weduwnaar van Anna Hendrika
Lindeman, vader van de minderjarige kinderen
Salomon Anne en Nicolaas Bernard ten Bokkel Huinink,
b. voor zijn broeder Jan Hendrik Lindeman.
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Il. Lodewijk Willem Henricus Tjeenk Willink, steenfabrikant te
Zutphen, als gemachtigde van Bernard Jan Bolink, (voogd over de
minderjarige kinderen Johanna Willemina Margaretha, Johannes
Arnoldus en Berendina Nicolina Boland).

Het goed werd op 22 juni 1857 geveild in drie percelen:
1. "Het eigenlijke Buitengoed";
2. "De Katerstede den Bossert";
3. "Het bouwland met akkermaalsheg den Heuvenkamp", alsmede

een bank, nummer 67 (4 zitplaatsen) in de kerk te Gorssel.

Perceel 1 (groot 1 bunder 49 roeden 5 ellen) werd gekocht voor
f. 3.000,- door Gerrit Jan Nengerman; de percelen 2 en 3 (groot
3 bunder 5 roeden 25 ellen) kregen voor f. 5.615,- een nieuwe eige-
naar in Willem Hendrik Wiltink, terwijl Hendrik Brummelman
f. 115,- voor de kerkbank neertelde.
Heeft Nengerman het goed op speculat~e geko.cht? In ieder gev~~
blijft hij niet lang eigenaar, want op ? januari 1859 ,verkoopt ~IJ
het Ontidink 'bestaande in Heerenhuis en verder getimmer, tum,
boomgaard, terrein van vermaak, plantsoen en weiland' aan
Abraham van den Bovenkamp voor de somma van f. 3.250,-. De
aanvaarding kon eerst op 1 mei 1860 plaats vinden (notaris
D. Nijman te Zutphen).
Ook Van den Bovenkamp zal een speculant geweest zijn, want nog
vóór de aanvaarding heeft hij zich al weer ontdaan van Ontidink.
Zijn winst is veel groter dan die van Nengerman; op 12 mei 1860
wordt Jhr. Carel Joost de Casembroot, oud zee-oficier te
's-Gravenhage eigenaar voor f. 4.000,- (notaris W.J. Putman
Cramer te Zutphen).
Kennelijk laat de staat van onderhoud inmiddels te wensen over,
want op 4 oktober 1865 laat De Cas.embroot veil~n. "voor Afbraa,~
een Heerenhuis, staande op het buitengoed Ontidink genaamd,
en wel in twee percelen.
Perceel 1 eerste onderdeel. "Het Heerenhuis voor Afbraak"
tweede onderdeel. "Het geheele eerste perceel, met uitzondering
van het Heerenhuis".
Perceel 2, Weide achter het huis. .
De opbrengst is nu minder, want de koper, Jhr. Raimond
Schuurbecque Boeije, Rijks Betaalrneester te Zutphen, betaalde
het bedrag van f. 3.405,- voor alles (notaris De Bas te Zutp?en).
(Misschien weet niet iedereen wat een Rijks Betaalmeester IS. In
de tijd dat de salarissen nog contant uitbetaal? werd~?, moesten
de rijksambtenaren zich daartoe vervoegen bIJ de RIJks Betaal-
meester.)
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Ook Boeije blijft niet voor jarenlang bezitter; op 23 februari 1872
laat hij veilen het Buitengoed Ontidink, 'bestaande in Heerenhuis,
tuinrnanswoning, tuin, boomgaard, terrein van vermaak, plant-
soen en weiland, tesamen groot een hektare, drie en veertig aren
twee en negentig centiaren', waaruit blijkt dat de oppervlakte al
die tijd hetzelfde gebleven is.
Evert Jan Heuvelink biedt de somma van f. 4.031,- als lasthebber
van Willem Hendrik Wilting, die zo de nieuwe eigenaar wordt.
Wilting zal het goed inderdaad alleen voor de grond gekocht heb-
ben, want hij laat vier en een halfjaar later, op 5 september 1876
door notaris Klein te Gorssel "voor afbraak verkoopen: Een hecht
en sterk gebouwd heerenhuis genaamd Het ONTIJDING, staande
in den Eefsterhoek".
Kennelijk is er geen koper/sloper te vinden voor dit "hecht en
sterk" gebouwde herenhuis, zoals uit de volgende advertentie
blijkt.
Want op 25 oktober 1882 doet zijn opvolger, H. Makkink op het
Erve Wolferink, een hernieuwde poging, wanneer hij door notaris
Klein voor afbraak laat verkopen: "Het zich in goeden staat bevin-
dende HEERENHUIS genaamd het Ontij ding". Aangezien er na
die tijd geen advertenties meer in de Zutphensche Courant ver-
schenen zijn, mag aangenomen worden dat er op die 25ste oktober
1882 wel een sloper is komen opdagen en dat het huis kort daarna
zal zijn afgebroken.

13

statmrlé'În den E'~fslerhoék,' onder G()'~I,'
aeleaeu aan den grin/loeg van {Ton/en naar 1 i11' de onmiddelliike nabijhuid \'1\1. de, rivi~r
" " . I' I HEI.'REN 1 "Iie:lydo, ?Cst.:l?llde, lil een 8~ ~et e . 'T.IJ '1 -I .. , don [Jfjlel. .' .:. :' ". :' ..

Hl IS, [\..ObJ.S~~ r.s en. 81A~UNy voor I . ,'J\nnwülipg ~ wordt. '.gdlla~ dO,o.r t!Cn .~I~en84J'.
6 paarden, ~9L.~U.R, W:~~CHf~u[S en : W. ~r:jW.!LTlNK IIlaUllr op Dlns"a~,'VOO)Jo'
STAL. 1\-10bS'I{]!;:\ E~, 18RH.E~N =». dag en' lJontle'!:,fag ~9. 30 en.;J I Auj,tuslu1.tll,.
·YERMAAK. en \\!\.TER, BOUWLAND,' op Diogedag 5.·Se:ptember··v:l!l.tl~s yoo,rm:JO":
AKKl!}I:t~L\.ALSBOSCH en opgaand~ BOO-, t~t 's nam 4. uur. . ,_...-:""'----.-. __ :
MEN, te zamen groot 8 hektaren , I Z aren, ..... -_.:~-'-
2.~ centiaren, te veilen in massa , onder-
massa en 4 perceelen.

n. IIn BUITR:\GOEO
ONTIDINK

I ""-t
I c-i-: VERKOOP

I. nsr BUITENGOED
GROOT VErJHORSTINK,

aenaamd celezen in de gemeente Gorssei ,
t) '00 .'-'"nabij hel, dorp \30 dien naam, bOsI3311<1e

in HEERENUUlS, Tc[t\MANS\\'O:.lI~G,
TUIN, BOO\lGAARD, TERR[;;IN van
VEltMAAK , PLA;\'TSOKN en WElLAKD
te zarnen groot I hektare, 4,;3 aren, ,92
ceutiareu mitsgaders het regt van bspoting
lallos de) allée naar het huis met inbegrip
der" sloot tusschen die allée en den grond
van de Katersrede de Bossert, te veilen in
massa 1 onder massa eu drie perceelcll,

álles breeder bU gedrukte hitjetten omschre-
"en, welke te bekomen zijn tel! kantore van
Voornoemden Notaris til Zutphen.

Verkoop voor Afbraak.
Do Notaris K·I~EIJN te .Gorsecl, zal

Woensdag j/fl October 1882, voormiddags 11
uur I in de Roskam te Gorsael, voor "'-ibraak

" yerk oopen : .'

Het Zien iu goenen slaat ~evinuennc I1~ER~NHUIS J
geDaa~d . ,

-het Ontijding ,. '.
gelegen nabij het Ene 'Y'olferink ouder
i Gorsee], "
,!A.aowif:dng doet de eigeoa.u H. !fAKKINK

01>1het Erve WolfcrinIc. ; .
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NOURY & VAN DER LANDE

Met toestemming van de Oudheidkundige Kring Voorst en van
schrijver Ad. Leemans uit Wilp-Achterhoek mogen wij een samen-
vatting maken van de in 1998 in de Kroniek verschenen reeks
Maalstromen: de geschiedenis van de firma Noury & van der
Lande (thans Akzo Nobel),
Wij hebben gemeend tot publicatie van deze samenvatting te moe-
ten overgaan, omdat dit bedrijf ook voor Gorssel, en met name
voor Epse, van belang is geweest als werkgever en als huisbaas.

Maalstromen
In september 1838 stond in de Deventer Courant een advertentie
dat Pieter van Delden zijn aan de Koerhuisbeek gelegen Olie- .Pel-
en Cementmolens "De Hoop" en "De Eendragt" heeft verkocht aan
"De heeren Erven AJ. Noury en aan G.J.L. van der Lande". Zij
hebben op 6 februari 1839 formeel de firma Noury & van der
Lande opgericht. De start van een wereldconcern!
De familie Noury ( Lenourij) komt oorspronkelijk uit Frankrijk en
de familie Van der Lande uit Deventer. Beide families hebben
elkaar gevonden en zijn dus in 1838 samen op weg gegaan met het
bedrijf aan de Koerhuisbeek.
Ondanks grote tegenslagen als branden in het bedrijf werken er in
1878 toch al 25 mensen in bedrijf en kantoor. Veel grondstoffen,
graan, worden per schip aangevoerd, hiervoor worden pakhuizen
en overslagplaatsen gebouwd.
In 1879 sterft het geslacht Noury uit en gaat Van der Lande alleen
verder onder de vertrouwde firmanaam Noury & van der Lande.
Ondanks nieuwe branden breidt de firma zich in Nederland uit en
ook in Duitsland (Cleve). Veevoeders, meelproducten en oliepro-
ducten vormen het assortiment.
Het gaat de firma financieel uitstekend, de "zilveren" opbrengsten
worden per kruiwagen naar de bank gebracht!
Het personeel moet hard werken. Pas in 1912 wordt een drie-
daagse vakantie ingevoerd. In 1922 krijgt men een vrije zaterdag-
middag.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog ontstaat een adempauze in de
uitbreiding en beperkt men zich tot verfijning en perfectionering
van het productieproces. Ook wordt een laboratorium gesticht, de
aanzet van wat later één van de grootste researchcentra van Akzo
Nobel zal worden.
Vele wereldontdekkingen worden hier gedaan en vele patenten
worden gedeponeerd. Het gevolg van een en ander is een giganti-
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sche uitbreiding van het bedrijf, zowel van de vestigingen in De-
venter als in Duitsland.
De familie van der Lande is inmiddels zeer gefortuneerd en
behoort tot de notabelen van Deventer, doch zij kent het dialect
nog uitstekend. Op een dag wandelt Van der Lande met vleeswa-
renfabrikant Homburg over de Brink in Deventer. "Het meêhl heb
mien rijk 'emaakt" zegt Van der Lande. En Homburg, denkend
aan wat hij in zijn leverworsten stopt, zegt droogjes: "Mien ook!"
In 1938 bestaat de firma 100 jaar en dat wordt groots gevierd: er
wordt een gedenkboek uitgegeven, er worden Delftsblauwe ge-
denkborden vervaardigd en voor de werknemers wordt een pen-
sioenfonds gesticht. De firma krijgt verder het predikaat "Konink-
lijke".
Dan volgt de Tweede Wereldoorlog en hieruit komt het bedrijf niet
ongeschonden tevoorschijn. De vestigingen in Deventer, Roermond,
Emmerich, Frankrijk en Engeland hebben schade opgelopen. Na
de soms provisorische herstellingen worden de producties hervat.
Er was in Europa aan alles een tekort.
Toch werd in de loop der jaren ook de range van producten gewij-
zigd en aangepast aan de vraag. Het bedrijf krijgt uitbreiding in
de Verenigde Staten en er wordt samengewerkt met bedrijven in
Rusland, India, Mexico, Brazilië, Argentinië en Japan. Een wereld-
onderneming is een feit.
Op 10 mei 1964 wordt plotseling gefuseerd met de Koninklijke
Zwanenberg-Organongroep en vervolgens worden de activiteiten
gescreend. De meelfabriek in Deventer wordt gesloten.
De fusiegolven zijn echter nog niet gestopt: in 1967 met Konink-
lijke Zout Ketjen en daarna met Hoesch Chemie uit Düren en Pure
Chemieals Ltd uit Liverpool.
In augustus 1969 volgt dan het klapstuk: de fusie met AKU. De
firma wordt na vele eerdere wijzigingen veranderd in Akzo.
Opnieuw volgt een heroriëntatie van de activiteiten in Nederland.
De vestiging Deventer wordt langzamerhand ontmanteld totdat in
1978 opnieuw tot uitbreiding en nieuwbouw wordt overgegaan.
Hierdoor wordt het bedrijf weer gerekend tot de grotere werkge-
vers van de stad. De producten zijn hoogwaardig en hiervoor wor-
den research en onderzoekscentrum uitgebreid.
De concentratie van het bedrijf bevindt zich thans aan de Zut-
phenseweg, niet ver verwijderd van de voormalige Koerhuistoren.

Opmerking:
Het artikel van de heer Leemans in de Kroniek is veel uitgebrei-
der en is voor geïnteresseerden bij het secretariaat beschikbaar.
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De heer Leemans kon voor de totstandkoming van dit artikel put-
ten uit zijn eigen boek "Van molen tot Moleculen". Dit boek ver-
scheen in 1988 ( ISBN 90-72568-02-8). Het is niet meer in de han-
del en kan misschien alleen nog antiquarisch aangeschaft worden.

W. van de Kamp

Koerhuistoren
Links de molen "De Hoop" en fabrieksgebouwen met schoorsteen,
vóór 1868.

Aquarel van A.A.C. van 't Zand, getiteld "Het Koerhuis"
Museum de Waag - Deventer

:1
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NAAR INDIË (1)

W. Nijkamp

Toen op 5 mei 1945 de Tweede Wereldoorlog eindigde, waar we
allen verheugd over waren, kwam er voor vele Nederlanders nog
een verlengstuk.
Japan had het nog niet opgegeven, Indië was onder andere ook
nog bezet en daar moest hulp voor komen. Er werden duizenden
oorlogsvrijwilligers naar Engeland en Amerika gezonden om daar
opgeleid te worden voor de strijd tegen Japan. Er werden ook dui-
zenden vrijwilligers naar huis teruggestuurd, daar er onvoldoende
scheepsruimte was om ze te vervoeren. Er was namelijk een
afspraak met de geallieerden, dat zij de Nederlandse scheepsruim-
te konden gebruiken tot een half jaar na het einde van de oorlog.
Ze hadden zelf veel troepen en materieel te vervoeren.
Op 15 augustus 1945 werd de overgave van Japan getekend aan
boord van de "Missouri" onder leiding van generaal MacArthur.
(De Japanse generaal was generaal Umezu).
Op 17 augustus 1945 werd in Indië de Republiek Indonesia uitge-
roepen door Soekarno en Hatta. (Er was op 7 december 1942 door
koningin Wilhelmina gedeeltelijk zelfbestuur toegezegd aan de
Indonesiërs. Nu werd de republiek éénzijdig uitgeroepen en dat
schoot in het verkeerde keelgat.)
De oorlogsvrijwilligers, bijvoorbeeld diegenen die in Amerika opge-
leid werden, moesten na de capitulatie van Japan zo snel mogelijk
uit Amerika vertrekken. Voor de Amerikanen was de oorlog ten
einde en zij hadden er geen behoefte aan verder mee te werken
aan een Nederlandse aangelegenheid in Indonesië. De opleiding
was ook bedoeld om te helpen vechten tegen de Japanners.
Engelse troepen landden op 19 september 1945 op Java en op 10
oktober op Sumatra. Deze Engelse troepen stonden onder leiding
van Mountbatten, opperbevelhebber Azië, een oom van Philip
Mountbatten van Engeland. Er moest weer orde in de chaos
gebracht worden. Alleen al op Java zaten nog 69.000 krijgsgevan-
genen en geïnterneerden. Deze liepen groot gevaar: de bersiappe-
riode was aangebroken en de blanke zat niet veilig temidden van
de Indonesiërs. (De bersiapperiode is een periode van "ontwaking".
Het "geeft acht" is bij de Indonesiërs nog "bersiap".)
Engelse troepen en de 5e Indian-Brigade (Ghurka's) probeerden op
25 oktober 1945 te landen in Soerabaya (havenstad op Oost-
Java). Dat liep bepaald niet op rolletjes. Je had in Soerabaya ook
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veel nationalisten en jongerengroepen, de "Pemuda", die de
Engelse troepen niet aan land wilden hebben. (In een documentai-
re, enkele jaren geleden uitgezonden, vertelt dr. Abdulgani hier-
over. Als hij in die documentaire vertelt over zijn werk van vóór de
bezetting door de Japanners, noemt hij de plaats Modjokerto op
Oost-J ava. Wanneer hem gevraagd wordt hoe groot dat dorp onge-
veer was, zegt hij: "Nou, zoiets als Gorssel, ik ben daar namelijk
onlangs geweest".)
Toen de Engelse troepen, ondanks zware protesten, toch aan land
gingen, werd het vechten. De Indonesiërs dwongen de hulp van
Japanse soldaten af. Er sneuvelden velen aan beide zijden, waar-
onder de Engelse generaal Mallaby. Vervolgens pakten de
Engelsen de zaak forser aan en schakelden de luchtmacht in.
Soerabaya werd gedurende enkele weken gebombardeerd en toen
moest men het verzet opgeven. Bij die bombardementen vielen
16.000 doden en tienduizenden gewonden. Op 10 november houdt
men in Soerabaya nog altijd een gedenkdag.
Dit was een stukje geschiedenis dat voorafging aan de komst van
de Nederlandse troepen in Indië. Er is natuurlijk veel meer
gebeurd, maar Oost-Java, waar ik later zelf terechtkwam, heeft
nogal mijn belangstelling, vandaar.
Begin 1946 kwamen de eerste Nederlandse troepen naar Indië.
Enkele duizenden manschappen moesten echter een paar maan-
den op Malakka verblijven, ze mochten Indië niet in. In de loop
van 1946 gingen er dan uiteindelijk velen naar Indië.
Er werden ook dienstplichtigen opgeroepen, als eersten de
7 december divisie. Dat ging nog niet zo gemakkelijk. Het was
namelijk zo, dat de Nederlandse regering niet gerechtigd was
dienstplichtigen tegen hun wil naar Indië te sturen. Het kabinet
Schermerhorn diende in 1946 een wetswijziging in, die verplichte
uitzending mogelijk moest maken. Het wetsvoorstel werd met gro-
te meerderheid aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Pas
in augustus 1947 werd de wijziging in het Staatsblad afgekondigd.
Intussen waren er al tienduizenden naar Indië verscheept.
Er was nogal wat verzet, onder andere van de professoren Verkuyl
en Wertheim. Het hielp echter niet en de eerste politionele actie
"Product" startte op 20 juli 1947; de grootste militaire operatie
ooit door het Nederlandse leger uitgevoerd. De acties moesten ech-
ter na twee weken worden stopgezet, de Verenigde Naties zaten
Nederland danig op de hielen. Er werd weer verder onderhandeld
met de Indonesische autoriteiten. Het vlotte helemaal niet, er wer-
den nu steeds meer troepen op transport naar het oosten gezet.
Op 10 september 1947 was het ook mijn beurt om te vertrekken.

t
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We werden met 1.500 man ingescheept te Rotterdam. Het m.s.
"Sloterdijk" zou ons naar Indië brengen. We werden per trein tot
dichtbij het schip gebracht. Marechaussees stonden arm in arm
om het publiek tegen te houden. Vriendinnen, vrienden en familie-
leden werden toch soms door de ramen van de trein getrokken
door de jongens. Voor mij viel er niets te trekken, Gorssel lag in
die tijd nog ver van Rotterdam.
Om vijf uur werden de trossen losgegooid en we begonnen door de
Nieuwe Waterweg naar open zee te varen. We werden tot Hoek
van Holland nog door een aantal scheepjes met familie en kennis-
sen gevolgd, met beddelakens als vlag. De tocht van ongeveer der-
tig dagen was begonnen en je moest wel even wennen.
We sliepen vierhoog boven elkaar met tussenruimtes van 60 centi-
meter. Je geweer en helm konden mooi bovenje hoofd bungelen; ze
werden vastgemaakt aan de matras van je bovenbuurman. De
rest, waaronder je winterjas en lange onderbroeken, bleef natuur-
lijk in de plunjezak. Het ging allemaal wel met wat passen en
meten, we waren direct na de oorlog ook niet bepaald verwende
jongens. Het schoonhouden van je kleren was wel een beetje een
probleem. Zoet water was erg schaars, het moest met zeewater
gebeuren. Er was wel zoutwaterzeep; je kunt met gewone zeep niet
wassen in zeewater. Er werden ook wasdagen gehouden aan dek,
maar dat viel niet mee; je deed dat dan wel in ploegen, maar hoe
en waar moest je het allemaal ophangen. Gewoon in je helm een
wasje doen ging nog het best. We hingen de was ook wel eens aan
een touw buitenboord,met alle risico's van dien. Het kon gebeuren
dat er een broekspijp afgescheurd was. Er waren geen afgeschei-
den toiletten; je moest er maar aan wennen, dat je met tien, vijf-
tien man naast elkaar zat zonder tussenschotten. Wel allemaal je
benen optillen, wanneer er een plens water onder je door kwam;
dit kwam door het slingeren van het schip. Maar komaan, een
mens went aan veel dingen.
Na tien dagen varen kwamen we aan in Port-Said, ingang
Suezkanaal. We deden er twee etmalen over om door het kanaal te
varen. Je zag natuurlijk prachtige taferelen van de Arabieren op
en met hun kamelen. Er lagen ook nog duizenden Engelse solda-
ten langs het Suezkanaal. We werden nou niet bepaald vriendelijk
door die Tommies ontvangen. Duimen gingen omlaag, zakken met
jullie, uiteraard wensten wij hetzelfde. Intussen hadden we in
Port-Said de eerste post ontvangen, geweldig natuurlijk; onze post
naar Nederland konden we daar weer achterlaten.
De volgende plaats die we aan zouden doen, zou Sabang zijn, maar
dat duurde nog tot 3 oktober. We gingen nu eerst de Rode Zee in,
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het was er bloedheet. Zomer 1947 was in Nederland warm, maar
dit sloeg alles. Zo heb ik het in mijn verdere leven nooit meer mee-
gemaakt. (Ik zal een sterk voorbeeld geven van de hitte. Je ligt
enorm te zweten op je bed - nou, bed - en je hoort telkens iets
druppelen. Wat denk je, zweetdruppels vallen van het ene bed op
het andere. Airco bestond toen nog niet, wel stonden er ventilato-
ren aan om wat luchtverversing te hebben. Buiten aan dek slapen
kon wel voor enkelen, niet voor allemaal natuurlijk. Maar dan was
het weer oppassen, want om half zes werd het dek met een flinke
straal schoongespoten. En geloof me, er werd echt niet met een
vriendelijk stemmetje gevraagd of je eventjes uit wilde kijken.)
Nu waren we Aden gepasseerd en gingen we de Indische Oceaan
op, richting Noord-Sumatra. Een volgende keer hoop ik verder te
vertellen.

BEKENDE, ONBEKENDE DR. SCHOTMAN

Werkgroep genealogie

In Ons Markenboek, zeventiende jaargang, nummer 1 (januari
1999) schreef M.W. Enserink over het boekje "Arcadië en Asfalt",
geschreven door Johan W. Schotman. Daarmee deed hij een
beroep op de lezers: wie heeft Schotman gekend en wat heeft hij
nog meer geschreven?
Op voormeld verzoek heeft de heer Enserink meerdere brieven,
alsmede telefoontjes ontvangen.
De heer Enserink is ondertussen ziek geworden en moet het wat
rustig aandoen. Daarom heeft hij een beroep op ons gedaan om
een berichtje door te geven aan de redactie met een samenvatting
van de ingekomen brieven en telefoontjes.
De volgende personen hebben van zich laten horen: mevrouw
Oonk, Harfsen; Hendrik Blankenberg, Harfsen; dr. D.J. Smeenk,
Zaltbommel en het Staring Instituut te Doetinchem.
Behalve het boek "Arcadië en Asfalt" zijn de volgende boeken van
dr. Schotman bij ons bekend: "De bijbel der bijen", "Het mysterie
der zwarte pionnen" (bibliotheek Staring Instituut) en het boek
"Naar open water". Vermoedelijk zijn er nog meer boeken van zijn
hand verschenen, waarvan ons de titels niet bekend zijn.
Het boek "Arcadië en Asfalt" speelt zich af in Harfsen, waarin
onder andere voorkomt dat hij de winkel van de smid Nijenhuis
bezoekt. Het verhaal wil dat hij voortdurend in geldnood was, en
dat hij op een dag bij Nijenhuis een hamer wilde kopen. Hij zocht
er een uit, vroeg naar de prijs en zou betalen. Maar hij had geen
cent op zak en liet weten.dat hij alleen maar een briefje van dui-
zend had, waarop Gerritje Nijenhuis, de vrouw van de smid zei dat
dat geen bezwaar was. Hoe Schotman zich eruit redde, is niet
bekend.
Dr. Joh. W. Schotman werd geboren in 1892 te Hoogeveen en over-
leed in 1976 te Zwolle. Hij studeerde voor zenuwarts. Van 1920 tot
1926 was hij in dienst van een maatschappij voor het aanleggen
van spoorwegen in China.
Het gezin, man, vrouwen drie kinderen woonde van 1944 - 1954
in Harfsen op "De Bulten", een landhuisje van dr. Beekhuis uit
Eefde, waarvan bijgaand een foto, met als inzet een portret van de
heer Schotman. De kinderen Schotman hebben hun jeugdjaren in
Harfsen doorgebracht en bezochten daar de lagere school. Ze heb-
ben daaraan fijne herinneringen.

Noot redactie:
Weliswaar bevat bovenstaand artikel geen specifieke onderwerpen
die onze gemeente betreffen, maar het kan als aanvulling worden
beschouwd op de reeds geplaatste artikelenreeks van de heer
M.W. Enserink over "Ons Indië". De auteur W. Nijkamp woonde
destijds in onze gemeente.
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De heer Schotman was een onzakelijke ondernemer, maar wel een
heel fijne man om mee om te gaan. Naast schrijven waren ook
tekenen en schilderen zijn hobbies, terwijl het houden van bijen
zeer hoog bij hem in het vaandel stond.
Van Harfsen is de familie vertrokken naar Zwolle, waar de heer
Schotman directeur van het Stedelijk Museum werd.

SINT NICOLAAS IN HET OORLOGSJAAR 1943

H. Schoenmaker

In de verenigingsbibliotheek bevindt zich een in 1998 door schen-
king verkregen Sint Nicolaasgedicht uit het oorlogsjaar 1943.
Het gedicht is met inkt geschreven op het briefpapier van het
Hotel De Roskam Gorssel Gld telef: 3 Bondshotel en is gedateerd
4 december 1943 ("4Dec. 1943").
De tekst luidt als volgt:

"Zie ginds komt de Burgemeester uit Epse weer aan
Zijn benoeming van vanavond, die neemt hij wel aan
Wees welkom in ons midden, wees welkom alhier
Wij hebben van avond heel heel veel plezier
Burgemeester wij vinden het allen nu fijn
Dat U nu voortaan met ons hier kunt zijn
Wij weten nu allen het komt wel terecht
De club hier heet "Vrijheid en Waarheid en Recht."

Daarna volgen twaalf, met potlood gezette, handtekeningen. Bijna
alle handtekeningen waren voor mij onleesbaar.
De voorzijde van het briefpapier was geheel beschreven, de achter-
kant is blanco gebleven.

Noot redactie
Dat bovenstaand gedicht op papier van Hotel De Roskam is
geschreven is niet zo vreemd, daar de eigenaar van het hotel, de
heer Jan van der Meij, "clublid" was. In een volgend nummer van
Ons Markenboek zal onze voorzitter, ook lid, wat meer meedelen
over deze club.
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J. Harenberg

De situatie vóór 1862.
A = het herenhuis
B = de plaats van het in 1862 afgebrande bijgebouw
C = het huidige stalgebouw met links daarvan de boerderij. Van deze
boerderij is het achterhuis in 1954 afgebroken, aangezien de muren totaal
ontzet waren door V-I inslagen (gestippeld de oorspronkelijke omvang van
het gebouw). Met de afkomende stenen is het voorhuis verbouwd.

Bovenvermelde gegevens zijn gemakkelijk te achterhalen; de be-
treffende krant is onder meer te raadplegen in het Zutphense
gemeente-archief. Aan de andere zijde van de aardbol bleken ech-
ter tal van gegevens van veel meer persoonlijke aard aanwezig te
zijn. Die hadden we kunnen vinden in Berkeley bij San Francisco
(USA). Daar bevond zich tot voor enige jaren een collectie brieven,
waaronder vele, geschreven door Anna Christina Elisabeth Ontijd-
van Geuns, destijds wonende op huize Rhienderstein bij Brum-
men, en gericht aan haar dochter Elisabeth van Geuns-Ontijd.
Drie van die brieven bevatten interessante gegevens met betrek-
king tot 't Joppe en uit die gegevens laat zich het volgende verhaal
destilleren, gelardeerd met citaten uit die brieven. Met opzet zijn
die citaten niet gecorrigeerd, teneinde het tijdsbeeld niet al te zeer
aan te tasten.
Het echtpaar Ontijd-van Geuns was bevriend met het echtpaar
Brants-Jordens van 't Joppe, en - aangezien de heer Ontijd arts
van beroep was - komen we iets meer te weten over de gezond-
heidstoestand van de familie Brants.

Het huis 't Joppe in 1854. Gewassen pentekening door Carolina Sophia
Brants, de oudste dochter van Dr. Antony Brants en Elisabeth Mechteld
Jordens. Links het in 1862 afgebrande bijgebouw.

TUMULT EN DROEFENIS OP 't JOPPE

Het rampj aar 1862
Of: Niet alleen het touw van de brandklok brak

Het was zo'n simpel berichtje in de Zutphensche Courant van
18 oktober 1862. Men las: "Zutphen, 17 October, Heden nacht zijn
de bij den huize Joppe onder Gorssel gelegen neve~gebouwen met
bijna al de daarin aanwezige goederen, een proo~ der vlamI?-en
geworden. De gebouwen bestonden uit. eene tummans'Y0nmg,
koetshuis en daaraan gebouwde kamer, dienende tot bewarmg van
een kostbaar kabinet van zeldzaamheden, grootendeels door den
eigenaar, den heer Brands ze~f verzameld. Alle pogi~gen den
brand in zijne beginselen te stuiten, waren vruchteloos, lil korten
tijd was alles vernield. Een verwer~kne~ht op een der zolders sla-
pende, heeft zich slechts met moeite uit. het brandende gebouw
kunnen redden.".
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De hierboven beschreven brand had al plaatsgevonden, toen
mevrouw Ontijd, teruggekomen van een reisje, op 20 november
1862 aan haar "Lieve beste Kindtje" schreef: "Bij onze te huis
komst vonden wij tot ons grote leedwezen, de tijding van de dood
van Anna Brands (de familie heette Brants, maar de naam werd
meestal Brands geschreven). Zij was nog geen 20 jaar, het is de
laatste tijd ontzaglijk spoedig toe genomen, wij zijn gisteren naar
het Joppe geweest, maar gij kunt u geen denkbeeld maken van die
sombere indruk van dit treurig geheel, in en uitwendig der afge-
branden of uitgebranden gebouwen want de muren staan er nog
als ruïne, en de mensch de bewoner, onze goede Brands ook zoo
geheel als ruïne, vernietigd. hij was vrij kalm, maar diep bedroefd
Mevrouw hartstogtelijk zo als gij begrijpen kunt, de bloedspuwing
heeft zich tot twee maal herhaald, en verder heeft zij niet heel veel
geleden, geen hevige benaauwdheden, maar gedurige koortsachti-
ge onrust, zoo dat zij niet stil kon liggen of slapen zij is nog tot
twee dagen voor haar dood op de andere kamer op de zoo genaam -
de recepten kamer op de canapé gebracht overdag, zij sliep op
Brands zijn kamer. zij moet ontzaglijk kalm en gelaten zijn
geweest, een veertien dagen voor haar dood hadt Doctor Nouris
(Noury?) uit Deventer, die zij gewenscht hadt te spreken aan de
ouders gezegd dat zij hun kind zoude moeten afstaan daar zij den-
kelijk geen maand meer kon leven, dit hadt hij ook aan haar zelf
gezegd. zij sprak dikwijls van haar heen gaan, en ook de wensch
dat zij anders nog wel gaarne zou willen blijven leven".
Maar daar was niet alleen het overlijden van de in 1842 geboren
Anna Maria, ook over haar in 1839 geboren zuster Carolina
Sophia verhaalt mevrouw Ontijd in deze brief.
"Caroline is de laatste dagen ook nog op het Joppe geweest, die is
gelukkig weer hersteld van haar miskraam. Daniel was nog over".
Er was dus ook nog het verdriet over een miskraam. Daniel was
één van de zoons van Brants.
Mevrouw Ontijd vervolgt haar brief: "zij (Anria) was donderdag
gestorven en dus maandag begraven, dus was het nu rustig en stil,
ik geloof dat wij hun nu nog al genoegen met onze toespraak
deden, ik heb toch een vreselijk medelijden met Mevrouw, zij zag
er ijsselijk zwak uit, het goede mensch heeft dan ook wel een
zwaar deel van zorgen en verdriet. Adèle (de dochter Adelaïde) zag
er ook zwak uit, het is voor haar ook een treurig leven, en dan dat
doodsche afgelegene van het Joppe want verbeeld u, de nacht van
de brand, heeft het één uur geduurd eerdat zij enige hulp hadden,
daar ongelukkig het touw van de brand klok brak toen Adèle daar
aan luiden wilde dus is alles ook uitgebrand de twee brandspuiten

die uit Gorsel kwamen hebben alleen het bouwhuis beschermd
daar dit een riete dak is en dus ook zeer gevaarlijk gelukkig was
de wind van het huis af. Brands was heel bedaard, en gaf zijn
orders op het portaal staande in huis. Mev. en Adèle liepen heen
en weer om het over te brengen, maar er is heel weinig gered
alleen de paarden en rijtuigen. Het schijnt door onvoorzichtigheid
van de tuinman aangekomen te zijn. Dokter Gozins van Gorsel
van een van zijn patiente des nachts te huis komende hadt de
vlam gezien en hadt in Gorzei de menschen gewaarschuwd om de
klok te luiden de brandspuit te zenden en was dadelijk te paard
naar het Joppe gegaan en hadt dus veel geholpen".
Zonder de hulp van de Gorsselse geneesheer had de ramp dus nog
een veel grotere omvang kunnen aannemen. Die reddende engel
was J.A. W. Gooszen, genees-, heel- en verloskundige te Gorssel.

Eigenaar van. 't Joppe was op dat moment Dr. Antoni Brants, die
het landgoed lil 1828 had gekocht. In datzelfde jaar trad hij in het
huwelijk met Caroline Sophia Staring, dochter van de bekende
dichter van Den Wildenborch te Vorden. Het huwelijk was echter
van korte duur, reeds het jaar daarop overleed zij, vermoedelijk in
het kraambed, na hem een dochter Louise geschonken te hebben,
die in 1849 op twintigjarige leeftijd zou overlijden. Vervolgens
huwde hij Adelaïde Rudolphina Clignett, bij wie hij een zoon
Antony Rudolph kreeg, geboren in 1834. In datzelfde jaar overleed
zijn echtgenote en naar we mogen aannemen, eveneens in het
kraambed. In 1836 trouwde hij ten derdemale en wel met
Elisabeth Mechteld Jordens.
In het zogenaamde "Blauwe Boekje", het Nederlands Patriciaat,
wordt het gezin zeer fragmentarisch vermeld en vinden we slechts
vijf kinderen genoemd. Dat derde huwelijk was tamelijk kinder-
rijk, want achtereenvolgens werden geboren:
in 1837 Mattheus Pieter (1837 - 1884);
in 1838 Daniel Jacob Rudolph (1838 - 1907);
in 1839 Carolina Sophia (1839 - ?);
in 1840 een levenloze dochter (* t 1840);
in 1842 Anna Maria (1842 - 1862);
in 1843 Adelaïde Rudolphina (1843 - ?);
in 1845 Jan Isaac (1845 - ?);
in 1846 een levenloze dochter (* t 1846);
in 1847 Antony (1847 -?) en tenslotte
in 1852 Lodewijk Rudolph (1852 - ?).
Twaalf kinderen in totaal, waarvan er twee levenloos geboren wer-
den.
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Tien dagen na de eerste brief, op 30 november 1862, ontvangt
mevrouw Van Geuns-Ontijd weer een brief van haar moeder,
waarin deze wederom melding maakt van een droevige gebeurte-
nis op 't Joppe. Zij vertelt dat zij voornemens waren om weer naar
't J oppe te gaan, maar toch weinig animo daartoe hadden omdat
de heer Ontijd zich niet goed voelde en bovendien de wegen glad
waren door sneeuwval. Toen het echter met de heer Ontijd wat
beter ging en de sneeuw bovendien wegdooide, werd besloten toch
maar naar Gorssel te gaan en terecht, want, zoals mevrouw Ontijd
schrijft: "Maar met een regt treurige indruk want verbeeld u even
voor dat wij afreden kreeg Papa een brief van Van Beek
Vollenhoven waar in hij ons de dood van Brands mede deelde,
eigenlijk is het voor de Man zelf een geluk dat zijn lijden een einde
heeft genomen maar toch kunt gij begrijpen dat het ons toch zeer
trof daar wij juist acht dagen van te voren er geweest waren en
hem toen nog al redelijk gevonden hadden. Hij heeft maandag
weder veel opgegeven, het schijnt weder ontlasting van een etter-
zak geweest te zijn, dat heeft hem zeer verzwakt, en langzaam is
hij verminderd zoo dat hij donderdag ochtend tegen 7 uur, is
gestorven, en nu zal Mevrouw eerst regt gevoelen hoe veel steun
zij nog aan hem hadt, wij denken tegen half twaalf er naar toe te
rijden, en dan maar over Gorsel daar het nu zoo moeilijk is om te
stallen op het Joppe en ze maar onder de schuur kunnen rijden, ik
zie er geducht tegen op om Mevrouw te zien daar zij vast, hart-
stogtelijk bedroefd zal zijn er is daar toch wat droefheid, juist veer-
tien dagen sins de dood van Anna nu de Vader, ook weg genomen.
het moet op de kinderen een vreselijke indruk maken.".

voor verder lijden bewaard is, dat wij ook erkennen was het toch
zoo een innig treurig gevoel, zoo kort na elkander, daar weder om
dezelfde reden te konmen, Vader en Dochter zijn juist veertien
dagen na elkander gestorven; hij moet tot het laatste toe geheel
present geweest zijn heeft al zijn kinderen nog aan gesproken en
afscheidt van genomen. Mevrouw was zoo als gij kunt begrijpen
diep bedroefd, maar toch natuurlijk ik heb wel veel medelijden
met haar want nu zal zij eerst dubbeid gevoelen hoe veel of zij nog
aan Brands verliest. zij ontfing anders niemand, Mevrouw Herdt
was er gelogeerd, dus die ontfing de bezoeken, maar ons liet zij
door Daniel verzoeken om bij haar te komen; het weer was nog al
heel goed zoo dat wij de grindweg naar Gorsel terug wandelde dat
Papa ook goed deed. Ik ben regt verlangende ook eens te horen hoe
gij het in Arnhem gehadt hebt. het weer was toen ook nog al heel
goed, ik heb met Papa toen hier op de plaats gewandeld, daar
ZijnEd geen lust hadt om naar Zutphen te gaan, daar Brands dien
dag begraven werd, het zal mij verwonderen hoe het verder met
het Joppe gaan zal. Waarschijnlijk zal het wel verkocht worden,
het zou anders ook vreselijk eenzaam en stil zijn voor Mevrouwen
Adele daar zoo alleen, en dan zal het finantiel ook wel noodzake-
lijk zijn daar om zulk een groot goed aan te houden geen van alle
zou conveniéren.".

Op 3 december 1862 ontving mevrouw Van Geuns-Ontijd de laat-
ste brief van haar moeder met daarin een beschrijving van de toe-
stand op 't J oppe. "Zoo als ik u zaturdag schreef hadden wij plan
om toen om half twaalf naar het Joppe te rijden, Papa was zeer
aangedaan hoe wel het voor de afgestorvene een zegen is dat hij

Uit bovenstaande valt op te maken dat de beide oudste zoons, te
weten de in 1837 geboren Mattheus Pieter en de één jaar jongere
Daniel Jacob Rudolph niet meer inwoonden op 't Joppe. De oudste
dochter was - zoals wij reeds zagen - in hetzelfde jaar 1862
gehuwd. Maar dan was er nog de jongste zoon, Antony, de latere
griffier van de Provinciale Staten van Gelderland. Over hem
zwijgt mevrouw Ontijd in alle talen. Woonde hij nog wel bij zijn
moeder, of was hij op een internaat of iets dergelijks? Dat is niet
bekend.
Wel weten we dat het vermoeden van mevrouw Ontijd inzake de
verkoop van het landgoed bewaarheid is geworden, want al in
1863 volgde publieke verkoop. In het logement "de Roskam" te
Gorssel vond op 22 juli 1863 de inzet plaats van het landgoed, dat
toen ruim 375 hectare groot was. Er toe behoorden de boerderijen
"het Esterholt", "Marsveld", "den Uithoek", "het Gier", "de Haar",
alsmede het buitentje "de Haar" of "Klein Joppe". Bij de toeslag op
5 augustus bleek het belangrijkste deel van het landgoed te zijn
gekocht door de baronnen Otto Alexander J oseph, Clemens
Alexander en Franciscus Ernest Alexander van Hövell tot
Westerflier. Die konden absoluut niet opschieten met hun stiefva-

Dr. A. Brants overleed op 27 november 1862 op 't Joppe, en uit de
gegevens van dokter Ontijd blijkt dat zowel dochter als vader aan
tuberculose zijn overleden.Van de kinderen was de jongste toen
pas tien jaar oud. Eén van de weinige lichtpuntjes in dat jaar 1862
is het huwelijk geweest (hoewel gevolgd door een miskraam) van
de oudste dochter, Carolina Sophia, die op 5 juni van dat jaar in de
echt verbonden was met Jan Godfried van Dijk, eigenaar van het
kasteel 't Velde te Warnsveld. Hij was weduwnaar van Josephina
Levina de Bas.
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der, Jhr. Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen, tweede echtge-
noot van hun moeder Jkvr. Aleida Catharina Maria Ernestine van
der Heyden van Doornenburg en woonachtig op het Huis de Voorst
te Eefde. Bij boedelscheiding van 30 juli 1867 werd 't Joppe toege-
wezen aan Franciscus Ernest Alexander van Hövell, terwijl zijn
oudere broers de overige familielandgoederen ontvingen. Maar dat
is een heel ander verhaal.

DE WITTE WIEVEN (MATRES AUFANIAE) IN AEFDE

H.J. Jansen op de Haar

--r----,---.,---.,...----,...----,...----,...---
~

Disse keer wi'k oele wat vetelln aover de olde begraafplaatsen in
onze gemeente en dat doo ik dan in ons dialect.
Veur ene keer mot dat toch kunn en toen wiele dan bezig waarn
met de olde begraafplaatsen,kon dat mooi in ene soeze met-enommn
woddn.
Iele zölt waetn dat er dree grote begraafplaatsen in gebruuk bunt
in onze gemeente, namelijk in Gorssel, Almen-Harfsen en in
Joppe.
Het karkhofvan Joppe is nog neet zo old en teglieke met de karke
an-eleg. 't Is in 1868 in gebruuk enommn.De beide andere karkho-
ven bunt older en bunt in 1829 in gebruuk ekommn.
Noe is er nog 'n patteklier karkhöfken onder 't Hulze, dat nog
steeds in gebruuk is en deur de heer Ter Muelen van "t Hulze in
1790 is an-elegd.Da's één van de oldste pattekliere karkhöfkes van
ons land.
Vrogger, ik bedoele eigenluk, veur 1829, wed iej begraavn urn de
karke en dat was in Almen zo, maor ok in Gorssel. In Aefde wed
iej begraavn in Wansveld en in Epse in Dèèmter biej de
Bargkarke. De leu uut Dorth en de Schoolt waarn anneweezn
op Battum of Loorne, dat lag er maor an onder welke karkelijke
gemeente iej veel. Dat was net zo as in Aefde en in Epse.
Dat begraavn was dus eigenluk 'n karkelijke angelaegenheid.
In de tied van Napoleon was ter 'n verordening ekommn, dat er
neet meer begraavn moch woddn in de karke en in de stad ok neet
meer urn de karke hèn. Maor dat was in de Franse tied en daar
trok men zich neet zovölle vanan, althans daor was in onze
gemeente helemaole niks op-uut edaon. Maor ja, hoo geet dat dan,
de Fransen haddn de beene enommn in april 1814 en niemand
dach meer an dee verordening van Napoleon. 'n Slimme ambte-
naar haalde dee verordening weer uut de laje van zien buro, stof-
ten hum 'n betjen af en prebeerde er weer niej laevun in te blao-
zen. En zo kreeg hee in 1826 de poppn an 't dansen.
Eers laggn ze in Gorssel en ok in Almen nog wat dwars, maor daor
heelp geen leeve modertjun an, er mos 'n niej karkhof kommn.
Naoderhand za'k oele dat nog 's haorfien uut de dookun doon in
Ons Markenboek. Hoe dan ok, het eeuwenlange begraavn in en
urn de karke was van de bane.
Noe zöj oe afvraogn: hoo was dat noe veur dat er karkn waarn en
zo, toen was er toch ok geen karkhof?

Dr. Antony Brants
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Ook daar weetn wiele wal ietskus venof, maar ok in dee hele olde
tied waarn de mense bezig met de dood en wat daar biej kwam. In
de ganse waeruld köj olde graavn en grafmonumenten teegn
kommnn, soms duuzenden jaorn old. Elk volk of stam had wel zien
eigen ritueel en 't begraavn van de doojun is net zo old as 't ver-
brandn. Noe kump de volgende vraoge vanzelluf: Bunt er ok zukke
olde plekkn van begraavn of verbrandn in onze gemeente? En as
dee er bunt, waar bunt dee dan?
Joh.de Graaf hef in zien book "uut Gorssel Verleden" een paar van
dee plaatsen eneumd:
In Epse biej de Klembargen; in Gorssel biej de Haar,de Kappers-
bulten, en naoderhand nog biej Boschloo an den lesselt; in:Aefde
biej de Witte Wievenbulte naobiej de "Springop";in Almen biej
't Kruuspunt van de Almense weg en de olde Dorpsstraote; in
Dorth en Schoolt biej 't Erve Scholthof en 't erve De Kuper. Dat
lieskun was neet compleet,want op den hook van de Mastlerweg
en Almenseweg lag de Heksenkaetel, met daor umhen 'n stuk of
vier of vieve kleinere heuveltjes. Dee bunt jammergenog af-egraavn
biej de bouw van de kazerne in Aefde.
Daar is toen nog gauw 'n onderzeuk edaon en naor ze zeijun was
de Heksenkaetel uut de lezertied, een paar honderd jaar veur onze
jaartelling. De Romeinen waarn nog net neet in ons land.
As kind mochtn wiele daor geen lawaai schuppen, zeij de olden
Beernd-oom van 't Kalfster. Hee zeij: "As iele hier zo had schreeuwt
en angaot, dan kriej straks gleuiende koppie ne en daar moj 'sna-
chens van dreumn. Dan kump de nachmaere biej oew."
Wiele weddn dus bamnge emaakt veur dee plekke, dee meer dan
twee duzund jaar old was en waar wiele geerne met de fietse aover
hen gingen jaagn. 't Was geen spölplaatse veur de kinder, zo zat
dat olde volksgeleuf er in.
Tegenwoordig ried ze met de fietse helemaole naor Zwiep biej
Lochem um de Witte Wieven te gaan zeen. Bakker Pastel maek
zich door nogal druk met en löt de mensen 's aovunds griezelen in
de bossen van Zwiep. Dee bakker is dan ook neet bange veur dee
Witte Wieven, want dee spölt biej heupe biej hum um 't huus. Moj
mar 's gaon kiekn, hee raakt zien bolussen mooi kwiet en daar
werkt de Witte Wieven an met.
In Aefde hew ok Witte Wieven en daor hef indertied meneer
Brants van huze Joppe aover eschreevn en dat hef Heiko
Schoenmaker allemaole uut-ezoch en op-e-schreevn en zal daor
mettertied wel iets van in Ons Markenbook publiceern.
Dee Brants dus, dee hef samen met Professor dokter Reuvens uut
Leiden 'n onderzeuk in-esteld in dee bult jus in Aefde. Zee hebt
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daor urnen evonden en asresten van liekverbranding. Dee urnen
hebt ze met-enommn naar 't Museum in Leiden en daor bunt ze
noe nog. In December 1834 schrif Brants daar aover en dat is al
weer 'n hele hot eleejun.
Toen Reuvens daor met Brants rondleep waarn er nog Witte
Wieven in Aefde en in de Kersnach dansten dee op dee grafheuvels
biej de Springop. De name Springop zegt 't al en daar mos iej oe
mooi neet met bemeujun, anders kreej 't wel met dee Wieven an de
stok. As ze dan uut-edanst waarn, gingn ze naar de baeke achter
't huus van meneer Montijn en daor gingn ze zich wassen en
dan .....lösten de Wieven zich op in 'n hel lich en ....vot waarn ze.
Um noe in de Kersnach daor te gaan kiekn, nee, dat doj neet
zomar, maor aij 't doot, dan zöj zeen da'k neet heb gelaogn.
Vlak biej de Springop lig de Flierse, da's hemelsbreed daor niet
wied vedan. Biej de Flierse zaggn ze 's aovunds haoste altied
'n dwaallicht jun en dat mot iets te maakn hebben ehad met de
Witte Wieven van de Springop. Dat hef den olden Heyenk mien
nog zelluf veteld en dee laag neet. Dat dwaallicht jun sprong soms
van de ene kante van de baeke naor de andere kante en op lange
laats bleef 't staon in de akkermaolshegge. Men zeij dat daar een
schat la&,~n ?e grond. Aj dan aoverdag ging kiekn in dee hegge,
dan zag iej mks, helernaale niks. Urn daar te gaon graavn was ok
neet makkeluk tussen al dee olde stobbn en stompn.
Noe had de knech van de Flierse, 't nauurluk heel lange eleejn ok
dat dwaallichjun ezeen en hee dach daor lig 'n schat begraavn en
as 't lichte maone is, gao 'k er op uut. 'k Wille er 't miene van
waetn en hee maaktn 'n mooi plan.
Zo gedach, zo gedaon. De knech zeij niks tegen zien boer en ging
s'aovunds gewoon naor bedde. Hee sleep op de daele biej de koe-
jun. Daor was 'n hökskun af-etimmerd en dat was de knechtenka-
mer, maar 't was meer hok dan kamer. In de hilde had al 'ns
'n olde veurlaajer evonn en dee had hee dagens al goed schone
emaakt en met 'n beste dot kruut elaajun en daor 'n flinke lood-
proppe op en zo ginge op stap. Zo'n dwaallichjun kon wel iets te
maakn hebbn met de Witte Wieven en aj 't daor mee an de stok
kreegn, waar iej nog nietjaorug. Vandaor de veurlajer.
Teegn een uur of elluf, toen alles op de boerderieje röstug was en
sleep, ging onze Knelis op stap. Hee trof't neet want d't was nogal
wat mis aover de baeke etrokken en van de maone zag hee neet
völle. Mar hee wis de weg good en hoofde neet zovölle te zeen. Hee
kwam biej de baeke en leep langs de baeke op tot biej de plek waor
'n planke as vonder aover 't water lag, zo daj met dreuge vootn an
de aoverkante kon kommn. En zo kwam hee via kleine buskus op
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de plekke waor 't dwaalichjun wal 'ns ezeen was. Hee ging op de
hurkun zittn wachten op de dingn dee kommn zolln. Maor hee zag
niks.In de verte zat 'n oel te krassen en dichbiej heurdn hee geris-
tel, maor vadder bleef alles stille. Hee heurdn de klokke van Joppe
twaalf uur slaon, maor hee had nog niks ezeen. Hee wed wat stief
in de bene, ging 'ns staon en ging weer zittn,maor 't bleef stille.
Maor hee had noe eenmaol "A" ezeg, hee zol noe ok "B" zeggn. Hoe
lange hee daor ezaetn had wis hee naoderhand ok neet te zeggen,
want hee had wel 'n paar keer de klokke van 't J oppe heurn slaon
en hee was zo kold as 'n bot ewoddn, ma or bleef op zien pos. De
mis was iets op-etrokkn ma or de maone bleef zich schuul holden.
Plotseling zag hee 'n heel klein lichjun ,maor 't was wel wied vot.
Maor pecies zoas de olde leu haddn veteld sprong 't lichjun met
grote sprongen van links naor rechts en 't kwam ook kotter biej.
De kolde rillings kraopn Knelis aover de rugge, maor 't zweit stond
hum veur de kop. 't Lichjun kwam kotter biej en van disse kante
van de baeke naor de aoverkante, tötdat in de akkermaolshegge
't Iichjun stille bleef staon. Dat mos dus de plekke waezn en
Knelis dach, as ik noe scheete, weet 'k margn de plekke weer te
vinn, waor 'k in de grond heb eschaotn .. 't Duzelde hum in de kop
en net toen hee anleij heurde vlakbiej 'n oele krassen ....en alles
wed in ene keer helemaole lich en 't was net of ze hum den veurla-
der wolln afgriepn ....een daverend schot klonk deur de nach,hee
rolde deur de struukn naar de rand van de baeke .....nog efkus
.....en alles was weer stille, moes stille.
's Mans vrog reep de boer van de Flierse zien knech, maor hee
kreeg geen antwoord. 't Bedde van de knech was neet beslaopn.
Ree reep zien vrouwe en zien meid en vrog of ze Knelis ok ezeen
hadden. Nee, niemand had hum eheurd of ezeen.
Noe mos de meid maor met hen melken. Nao 't melken zei de meid
tegen de boer: 'k hebbe ven ach 'n schot eheurd achter de baeke biej
't kreayenbos, zol hee waezn streupen en 'n ongeluk hebbn
ekreegn ? "Ik gaoo drek hen zeukn," zei de boer en ging opstap
richting baekelkraeyenbos. Toen hee 't vonder aover was, leep hee
'n stukskun langs de baeke op enjao, in de veerte zag hee wat lig-
gen an de kante van't water van de baeke.Toen hee kotter biej
kwam zag hee zien knech an de kante van de baeke liggn, half in
't water. Hee laefde wal, maor hee was bewusteloos. Hee leij Krelis
op zien rugge an de kante, haalde gauw wat water uut de baeke en
jao heur, hee kreeg er weer wat beduud in. Zien heuf was helemao-
le dik op-eloopn en zien oge zat helemaole dichte. Jonge,jonge, wat
zag hee er uut. In de baeke lag den olde veurlader, in stukken
gebarsten. De boer begreep metene wat er gebeurd was.

Met hotten en stoten vetelde Knelis wat hum was aoverkommn ...
dat hee 't dwaallichjun had ezeen en toen dat stille ston ....hee had
an-eleg en had willn scheetn toen 'n Wit Wief hum de veurlajer
had willen afgriepun toen hee had willen scheetn op 't dwaallich-
jun.Van de klap van dat Witte Wief was hee beduusd bleevn liggn.
Maar Knelis hoefde zien boer niks wies te maakn, want dee had al
lange ezeen wat 'r was ebeurd: Knelis had te völle kruud in 't olde
geweer estopt, dat 't was ebasten toen 't was afgegaon en de klap
dee dat gaf, kwam van 't geweer en neet van het Witte Wief. Mar
de boer was wiesder en zeij mar niks.
Samen bunt ze naor huus egaon en sinds dee tied had Knelis geen
lus meer 's aovunds nog de bos in te trekken. Ree was veurgoed
geneezn deur het Witte Wief uut de baeke van de Flierse. Vake
hebt de leu uut de buurte 't lichtjun nog ezeen, maor der was er
neet ene dee erop dos te scheetn. Gelukkig maor, want noe bleef er
nog iets aover veur 't naogeslach urn te onderzeukn. Moch 'n enke-
le laezer nog de moed hebbn door 's nachens hen te gaon,iej weet
noe hoe dee knech 't .vergaon is en dat 't dwaalichjun toch iets hef
te maakn met de Witte Wieven ,"de Matres aufaniae" van de olde
Germanen.

Naor woarheid op-eteekend
uut de olde bookn van
dr.A.Brants van 't Joppe (1805-1862)
en van profdr.C.J.C.Reuvens(1793-1835)

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK (5)

H. Schoenmaker

Schenkingen zijn gedaan door familie D. Roltslag van het Hotel
De Hoofdige Boer te Almen, W. van de Kamp te Epse, mevrouw
Peters te Harfsen, mevrouw Wiggers te Gorssel (almanakken), en
familie Epselbuitenland (stand op 9 november 1998). Allen harte-
lijk dank. .
Mijn werkzaamheden voor de bibliotheek zijn in november van het
vorig jaar afgerond.
Het artikel "Aanwinsten bibliotheek (10)"wordt opgenomen in het
volgende nummer.
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Rabobank Berkel-IJssel
Gemeente Gorssel

Almen:
Boeltjes Sig. Mag./Kantoorboekhandel, Dorpsstraat 20
HeR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebdrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24

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

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink, Epserenk 26

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 Henk Slettenhaar, Bremweg 1B
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Lubberding BV Harfsen, fabrikant van Gerjak voortenten, en Tago
vouwwagens, Reeverweg 6A

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 "Berkel-IJssel".
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


