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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Aan het eind van ons seizoen melden wij u de laatste lezing/dia-
avond en wel op 22 april 2004 in Almen. Aanvang 20.00 uur; loca-
tie Ons Huis.
Wij kunnen die avond luisteren naar het relaas van mevrouw
Aafke Brunt- Bolusset van het Huisarchief van kasteel Twickel te
Delden over een reis die hofdame Marie Cornélie van Wassenaar
Obdam naar het hof van Sint Petersburg heeft gemaakt in 1824/25.
In de hoofdkoets was gezeten kroonprins Willem 11en zijn Russi-
sche gemalin Anna Pavlovna (Paulowna). Een prachtige tocht
dwars door Europa met moeilijke en vrolijke momenten.
Marie Cornélie houdt een dagboek bij en schetst onderweg herber-
gen met wandluizen, wolven die de paarden bedreigen, maar ook
een hartelijk en rijk welkom in Sint Petersburg. Hier blijven zij
tien maanden en geeft Marie Cornélie een levendige beschrijving
van ontmoetingen met de tsaar en hoge Russische adel, haar
bezoeken aan allerlei bezienswaardigheden, het lot van de lijfeige-
nen en het lege bestaan van de hofdames.
De reisboeken worden bewaard in het archief van kasteel Twickel.
De eigenaar, Alfred Graaf zu 801ms Sonnenwalde, gaf toestem-
ming aan Aafke Brunt om die reisboeken te bewerken en te verta-
len vanuit het Frans in onze Nederlandse taal. Thera Coppens
schreef ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan van de stad Sint
Petersburg in 2003 een boek: "Marie Cornélie. Dagboek van haar
reis naar het hof van Sint Petersburg " (uitgeverij Meulenhoff te
Amsterdam).
Dit wordt een prachtige avond, uw bezoek meer dan waard.
In het kader van de herindeling van onze gemeente heeft het
bestuur op 16 maart 2004 een bijeenkomst gehad met het bestuur
van het Historisch Genootschap te Lochem. Een eerste kennisma-
king die wellicht uitmondt in verdere contacten en gezamenlijke
activiteiten.
In Almen is een actieve groep mensen druk bezig met de laatste
loodjes inzake het boek Almen ten voeten uit. Op 21 mei 2004
wordt het boek ten doop gehouden in een feestelijke bijeenkomst
in de kerk te Almen. Meer hierover leest u in een artikel elders in
dit Markenboek.
Van 19 juni tlm 19 september 2004 in Museum Henriëtte Polak te
Zutphen en van 6 juli tlm 14 juli 2004 in de Staringzaal van de
Hoofdige Boer te Almen wordt een zogenaamde dubbeltentoonstel-
ling gehouden van schilderijen, tekeningen en prenten van Jeanne
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Bieruma Oosting die gedurende veertig jaar in Almen heeft
~ewoond en gewerkt. In Zutphen vindt de grote expositie plaats en
lil Almen schenkt men aandacht aan haar leven en werk in deze
plaats. Deze tentoonstellingen sluiten derhalve op elkaar aan en
wij bevelen uw bezoek aan deze plaatsen van harte aan.

Genealogische dag

Op zaterdag 8 mei 2004 organiseert de werkgroep genealogie van
De Elf Marken weer haar jaarlijkse genealogische dag in het
Richtershuis aan de Hulstweg 4 te Harfsen. Door veel standhou-
ders uit alle delen van Nederland zal daar informatie worden
g~geven over,familienamen. Ook de oudheidkundige verenigingen
uit de omgevmg en het Stads- en Streekarchief Zutphen zijn aan-
wezig met een stand. Er is de hele dag gelegenheid om inlichtin-
gen te krijgen over uw voorouders en de huizen waar ze hebben
gewoond. In de computer van een aantal standhouders zijn meer
?an 10.000 namen uit Gelderland en Overijssel opgeslagen. Elk
Jaar komen weer enkele mensen met enige schroom naar binnen
met vragen over hun familie. Als ze eenmaal geholpen zijn, ont-
dekken ze dat er heel veel informatie aanwezig is. De leden van de
werkgroep zijn de hele dag bereid om u te helpen.
De famili~ Beltman zal deze dag het centrale thema zijn.
Afgelopen Jaar heeft een aantal leden van de werkgroep zich ver-
diept in de genealogie van Beltman. Zij zullen het resultaat op
deze dag presenteren.
De toegang is gratis, de dag begint om 10.00 uur. Het belooft weer
een gezellige dag te worden. Graag tot ziens op 8 mei in Harfsen.

Het boek "Almen ten voeten uit"

Positief denken is een goede eigenschap, maar als dit aanleiding
geeft tot het publiceren van een optimistische verwachting
betreffende het tijdstip van verschijnen van een boek, kan men het
beter bij denken laten!
Op 15 januari 2004 zijn alle teksten ingeleverd. Daarna zijn we
wekenlang bezig geweest met het sorteren van de vele foto's illu-
strati~s, oude aktes en krantenknipsels. Er zijn in de afgelopen
twee Jaar meer dan 880 foto's gescand. Natuurlijk niet met de
gedachte dat die allemaal geplaatst zouden worden.
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Toen Wim van Keulen, de man die ons boek drukklaar maakt, ech-
ter meedeelde dat de hoeveelheid tekst groter was dan verwacht
en er zo praktisch geen ruimte voor foto's over zou blijven, werd na
spoedoverleg besloten het boek uit te breiden tot 400 pagina's.
Daarna werd onder leiding van Joost Dijksman en Wilrike ter
Meulen een heel streng beleid gevoerd ten aanzien van de verde-
ling van de foto's per hoofdstuk. Het kostte uren tijd, maar wat
was het daarnaast een plezierige en boeiende bezigheid! Goed om
te weten dat alle foto's digitaal bewaard blijven en we die te zijner
tijd. misschien nog eens te zien krijgen. Net als sommige verhalen
die niet geplaatst konden worden, misschien nog eens in Ons
Markenboek gepubliceerd worden.

Ook nu hebben wij ervaren hoe belangrijk het is om namen bij
foto's te noteren, hoe oude krantenknipsels, oude aktes en notulen
bij kunnen dragen tot een goede weergave van de juiste geschiede-
nIS.
Het is goed om nog eens met nadruk te vermelden dat dit boek
alleen tot stand kon komen dank zij de inzet van veel vrijwilligers
en dank zij een groot aantal sponsors.
En met enige aarzeling delen wij u mee dat het boek "Almen ten
voeten uit" op vrijdagavond 21 mei 2004 in de kerk te Almen
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gepresenteerd zal worden. Veel leden hebben het boek besteld en
kunnen het op die avond tegen contante betaling van € 27,50
afhalen. Niet gereserveerde exemplaren kosten € 30,00. In de
laatste week van mei verzenden wij de boeken die per post bezorgd
moeten worden.

Waarden en normen in Gorssel

In het kerstnummer van Elseviers Weekblad van 2 december
2003 schrijft de journaliste Liesbeth Wytzes twee pagina's vol over
het onderwerp "Hoe hoort het niet". Dit is dan vooral bedoeld voor
diegenen die plotseling erg rijk zijn geworden. Maar er staan ook
adviezen in, die voor ons allemaal gelden en bovendien geeft zij in
haar artikel een ongekende suggestie, die wij u niet onthouden
willen.
Zij schrijft namelijk, dat er in ons land slechts een paar gebieden
zijn waar nette mensen wonen en dat zijn niet de bekende rijke-
luisplaatsen als Het Gooi en De Ronde Venen (Vinkeveen). Neen,
zij noemt "Er zijn nog wat rustige enclaves op het platteland:
Gorssel, Lochem."
En als je daar dan een huis koopt en gaat wonen, wat moet je dan
verder doen? "Meldt u aan als lid van de plaatselijke vereniging
van heemkunde, voor de lokale folklore en genealogie. Schrijf zelf
een boekje over de geschiedenis van uw oude, met behoud van
authentieke details gerestaureerde huis, geef dat in eigen beheer
uit. Zorg ervoor dat u in het bestuur komt van het dichtstbijzijnde
museum. Het is onopvallend, nederig maar dankbaar werk, waar
u de beste mensen tegenkomt."
Dat klinkt prachtig en als muziek in onze oren. Wij, onze vereni-
ging, krijgen zomaar een bijzondere pluim. En dan te weten dat
wij in ons bestuur nog een vacature hebben (Harfsen). Het dage-
lijks bestuur dacht "er op uit te trekken", doch nu kunnen wij
beter even afwachten.
Wat leuk, dat onze gemeente Gorssel weer de aandacht krijgt in
de landelijke pers. Zo zie je maar dat het wat oplevert als je vrien-
delijk tegen elkaar doet en de (oude) normen en waarden bewaart
en toepast.
Moge onze vereniging hierbij "wel" varen!

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk maandag 24 mei
2004 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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IN MEMORIAM NICOLAAS VAN WIJK
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
10 maart 1912 - 23 december 2003

w. van de Kamp

Vlak voor de kerstdagen van 2003 is in Deventer overleden de heer
N. van Wijk uit Epse.
Afkomstig uit de Betuwe kwam hij al voor de oorlog als jong
onderwijzer naar de De Vullerschool in Gorssel. Hij ging in
Gorssel in pension tot aan zijn huwelijk in 1943. Hij kreeg toen
een huis in Eefde.
Hij was een begenadigd onderwijsman met veel liefde voor de aan
hem toevertrouwde kinderen. Niet alleen de gewone lessen, doch
hij leerde hen ook levenslessen. Hij gaf godsdienstonderwijs aan
de openbare school, dat vond hij belangrijk om de kinderen mee te
geven. De geschiedenis van land en streek boeide hem en hierover
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heeft hij menig spannend verhaal verteld. Hij ging met de jongens
voetballen en zette daarvoor zelfs een soort competitie op. Ook
ging hij met de hogere klassen zwemmen in de IJssel en later in
Epse in het bad in de Schipbeek. Hij was altijd bezig met zijn kin-
deren. Niets was hem teveel, een sportieve man.
Op 18 maart 1946 werd hij benoemd als hoofd aan de school te
Epse. Hier is hij gebleven tot aan zijn pensionering in 1977. Hij
liet een huis bouwen naast de school.
Meester Van Wijk was een begrip in de wijde omgeving van Epse.
Maar niet alleen de school had zijn aandacht, hij was ook maat-
schappelijk zeer betrokken. Zomaar een bloemlezing uit de vele
functies die hij heeft bekleed: voorzitter van de Oranjevereniging
Epse, bestuurslid van het Groene Kruis, bestuurslid van het Over-
legorgaan Bejaardenwerk, bestuurslid van de De Beijerstichting
en last but not least medeoprichter en bestuurslid van de oudheid-
kundige vereniging De Elf Marken. Spitten in oude archieven op
het gemeentehuis, elke maandagmiddag was hij daar te vinden.
Altijd bereid en klaar voor een praatje en een advies. Tot 1995
bleef hij bestuurslid.
In de oorlog kreeg hij te maken met veel tegenslag, hij werd door
de Duitsers gedwongen zijn huis in Eefde te verlaten en kwam
toen tijdelijk in de Oranjelaan in Eefde te wonen. Maar niet alleen
privé werd hij beschadigd, ook zijn school werd bij een bombarde-
ment flink beschadigd, evenals trouwens de school in Epse. Maar
meester Van Wijk redde zich. De school werd hersteld en het
onderwijs ging door. Het zal duidelijk zijn, dat meester Van Wijk
geen aanhanger was van het nationaal socialisme, hij verfoeide dit
systeem en deed waar hij kon afbreuk hieraan. Tijdens deze perio-
de was hij ook nog lid van de Luchtbescherming van Eefde noord.
De oorlog zat hem heel hoog, in Ons Markenboek en De Voet
Dwars heeft hij menig artikel over deze benarde tijden geschreven.
De laatste jaren trok hij zich door ziekte en leeftijd wat terug uit
het dagelijkse leven, doch in de privé gesprekken bleef hij tot het
einde toe betrokken bij onze vereniging en bij de Achterhoek.
Bij zijn afscheid in 1995 werd hij benoemd tot erelid van onze ver-
eniging. "Ach, dat was niet nodig geweest", maar achteraf was hij
toch trots op deze titel.
Onze vereniging is hem veel dank verschuldigd en wij her- en
gedenken hem met veel respect. Ons Markenboek zal zijn verhalen
en belevenissen missen.
Wij wensen mevrouw Van Wijk en de familie veel sterkte en steun
toe om dit grote verlies te verwerken.
Wat blijft zijn de herinneringen aan deze bijzondere man.
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EXCURSIES 2004

H.F. Bruil

De excursiecommissie is er ook dit jaar weer in geslaagd een, naar
ons idee, aantrekkelijk programma samen te stellen. Tijdens de
bespreking bleek dat we nog vol ideeën zitten, dus we kunnen nog
even vooruit.

Midzomerwandeling
Op maandag 21 juni 2004 maken we, inmiddels voor de vierde
keer, een midzomerwandeling. We hebben nu gekozen voor een
landgoedwandeling in de omgeving van de boerderij Klein Hulze
aan de Wagenvoortsdijk. We zullen zien en horen wat in deze
buurt bijzonder was en wat er nu nog is. Betsie Dolman en .Henk
Pelgrum kunnen ons er veel over vertellen. Wat is er nog over van
Het Hulze, waar stond Het Elze, we zullen het ervaren. Via de
Huizerdijk en het oude begraafplaatsje van Het Hulze lopen we
terug naar ons vertrekpunt. We zijn dan toe aan een kopje koffie
met een Almense bolus en hebben de gelegenheid het zeer bijzon-
dere museum van de familie Dolman te bekijken.
De wandeling zal een kleine twee uur duren en de afstand is onge-
veer twee kilometer. Het vertrek is om 19.00 uur bij boerderij
Klein Hulze, Wagenvoortsdijk 7, tel. 0575 431522. De prijs IS

€ 2,50 alles inbegrepen.
Opgave voor 16 juni bij Fenny Woertman, tel. 0575492021.

Stadsrondleiding in Lochem
Actueel is op dit moment de fusie tussen Lochem en onze gemeen-
te en om de kennis van de fusiepartner wat breder te maken, wil-
len we op zaterdag 10 juli 2004 onder leiding van een gids een his-
torische wandeling maken door Lochem met inbegrip van een
bezoek aan de kerk. Inclusief het kerkbezoek zal de wandeling
ongeveer twee uur duren, de te lopen afstand bedraagt ongeveer
twee km. Hierna praten we nog even na onder het genot van een
consumptie bij café-restaurant Scholten naast de kerk. De kosten
van de wandeling bedragen € 2,00 p.p..
Vertrek bij het gemeentehuis in Gorssel om 13.30 uur, zodat we
om 14.00 uur bij het V.V.V.- kantoor in Lochem zijn; daar is vol-
doende parkeerruimte in de directe omgeving.
Opgave voor 3 juli bij Fenny Woertman, tel. 0575 492021, Herik
Pelgrum tel. 0575 431781 ofHenk Bruil tel. 0575491822.
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Dagexcursie
Zoals gebruikelijk op de tweede dinsdag in september gaan we een
dagexcursie maken met een bus.
Op het programma staat een bezoek aan Friesland, met onder
meer een rondrit door Gaasterland. Uitgebreide informatie hier-
over zult u in het julinummer van Ons Markenboek aantreffen,
maar de datum kunt alvast in uw agenda noteren: dinsdag 14 sep-
tember 2004.

DE SLAG OM DE SPITHOLTERBRUG
Een reactie

H. Schoenmaker

In Ons Markenboek, 21 jaargang nr. 3 (juli 2003) is een uitvoerig
artikel opgenomen ter gelegenheid van de herdenking drie eeuwen
geleden van de slag om de Spitholterbrug in Almen.
De schrijfster W. ter Meulen doet in het artikel verslag van de op
vrijdag 25 april 2003 nagespeelde slag om de Spitholterbrug "bij
het ophaalbruggetje bij de Kloekhorsterstuw of Velhorsterstuw."
Deze locatie werd gekozen vanwege de verkeersveiligheid en het
decor van een oude brug, aldus de schrijfster.
De vraag is of de keuze voor deze locatie de juiste is geweest.
De verkeersveiligheid behoort vanzelfsprekend hoge prioriteit te
hebben. Dit geldt te meer omdat bij het naspelen van de slag bijna
alle spelers leerlingen waren van de Almense basisschool.
Later zullen de leerlingen van de Almense school zich een spel
herinneren op een brug over de rivier de Berkel bij het landgoed
Velhorst en deze Velhorsterbrug aanzien voor de brug uit Starings
gedicht: "Elk weet ...".
Het is nog niet zo lang geleden dat de Spitholterbrug ten onrechte
werd aangezien voor de Staringsbrug.
Het initiatief voor het naspelen van een historische gebeurtenis
verdient alle lof. Voorkomen dient te worden dat van de histori-
sche plek wordt afgeweken en derhalve zoals in het geval van de
Spitholterbrug verwarring ontstaat en een niet juiste uitleg
opnieuw de kop opsteekt.
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MONUMENT BIJ DE "SCHIETEBULT"

H.F. Bruil

Op 24 september 2004 is het zestig jaar geleden dat aan de
Joppelaan bij de "schietebult" zes inwoners van Gorssel zijn omge-
bracht. In "De Voet Dwars", helaas uitverkocht, en in Ons Mar-
kenboek van april 2001 (1ge jaargang, nr. 2) is dit misdrijf uitge-
breid beschreven. De namen van de slachtoffers zijn:
Fr. Bennekers, A.G. Brinkman, G.W.H.J. Loman, L.H.J.J. Mazel,
A. Polak en L.W.F. van Velden. Hieraan moeten we de naam van
opperwachtmeester J. Meijer toevoegen, omdat hij als eerste van
deze groep gearresteerd is en diezelfde dag in Vorden is doodge-
schoten.
Van diverse kanten kregen we de laatste tijd reacties met betrek-
king tot deze trieste gebeurtenis, van bewoners en oud-bewoners
rond deze plek aan de Joppelaan; zelfs iemand uit Alphen in
Noord-Brabant belde me onlangs om informatie hierover. De kin-
deren uit de oorlogsperiode van ons dorp zijn nu 70-ers geworden,
maar dit oorlogsmisdrijf staat nog steeds in hun geheugen gegrift.
Ook hun kinderen en aanverwanten weten heel goed wat er op de
voormalige schietbaan is gebeurd. Je komt dan tot de conclusie dat
het niet goed is dat op een plek in het bos waar zich zo'n drama
heeft afgespeeld, er geen teken van herinnering te vinden is. De
slachtoffers worden wel met een monument op hun graf geëerd op
de begraafplaats in Gorssel, maar toch, we missen een markering
op de plaats waar het gebeurd is.
Moet je dan na zestig jaar nog iets doen? Ja, en daarin nemen we
in Gorssel geen uitzonderingspositie in. Nog regelmatig kan men
in de pers lezen over de onthulling van een monument ter gedach-
tenis aan een ramp die lang geleden is gebeurd. Het is heel
belangrijk dat we deze gebeurtenis in oorlogstijd in Gorssel voor
de toekomst vastleggen!
In ons bestuur werd besloten om stappen te ondernemen en te
bezien of de realisatie van een eenvoudig gedenkteken, in de vorm
van een veldkei, haalbaar zou zijn. Vervolgens zijn we gaan praten
met de diverse mensen die je hiervoor nodig hebt. De medewer-
king is hartverwarmend, iedereen vindt het zó belangrijk, dat
allen zonder berekening van kosten meedoen! De steen is geschon-
ken door de familie D. ten Have en is inmiddels door
Fa. H. Boschloo & Zn uit Gorssel naar Hesselink BV Grafmonu-
menten Marinus J. in Zutphen gebracht.

11

Aannemersbedrijf H. Hietbrink uit Epse zorgt voor een fundering,
om te voorkomen dat de steen in de bosgrond wegzakt. De gemeen-
te is gevraagd een verwijsbordje naar het monument te plaatsen
aan de J oppelaan.
We willen op vrijdag 24 september van dit jaar het monument tij-
dens een sobere plechtigheid onthullen.
In het julinummer van Ons Markenboek zult u nadere informatie
aantreffen over de onthulling. Iedereen is hierbij uiteraard van
harte welkom en we zullen zeker de nabestaanden van deze zeven
mensen een uitnodiging sturen.
Door verschillende leden is gevraagd of een financiële steun wel-
kom is, men wil graag iets bijdragen. Nu het zo is dat we geen
onkosten zullen hebben voor de aanschaf en het plaatsen van de
steen zou het antwoord dus "nee" zijn. Echter, we kennen wel een
zogenaamd "bloemenfonds", waaruit we de kranslegging betalen
die we jaarlijks op 4 mei al een aantal jaren doen bij de steen van
William Hurrell aan de Lindeboomweg, waar we tevens bloemen
leggen op zijn sterfdag 26 september; hier komt nu dus jaarlijks op
4 mei een kranslegging aan de J oppelaan bij.
Mocht u hiervoor een bijdrage willen doen, dan is deze uiteraard
welkom op bankrekening 3014.05.611 o.v.v. "bloemenfonds". Bij
voorbaat onze dank daarvoor.
Op dit moment beschikken we (nog) niet over gegevens van nabe-
staanden van de heer Bennekers. Iemand is voor ons bezig met
navraag en we hebben een verzoek gedaan aan de Stichting 1940-
1945.
Wie kan informatie verstrekken? Van de overigen beschikken we
over adressen van familie.

WILLIAM R.S. HURRELL (vervolg)

H.F. Bruil

In Ons Markenboek van april 1995 (13e jaargang, nr. 2) werd door
H.J. Jansen op Haar voor de eerste keer geschreven over William
Hurrell in zijn artikel "Het vergeten graf'. Daarna zijn er nog drie
publicaties over hem geweest in onze verenigingsbladen van april
1999 (17e jaargang, nr. 2), oktober 1999 (17e jaargang, nr. 4) en
januari 2000 (18e jaargang, nr. 1). In het laatste artikel beschreef
W. van de Kamp de onthullingplechtigheid van de gedenksteen
aan de Lindeboomweg.
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Vorig jaar werd ik benaderd door een enthousiaste Frans Ammer-
laan, die samen met Andries Hoekstra de website Market Garden
heeft opgezet, die door hen wordt onderhouden en aangevuld met,
nog steeds, nieuwe gegevens. Bij toeval hoorde hij (hij werkt bij
het kadaster in Arnhem) van een collega dat aan de Lindeboom-
weg in Eefde een gedenkteken was onthuld en hij vroeg of wij nog
aanvullende informatie over Hurrell hadden. Voorts vertelde hij
dat ze bezig waren met het maken van foto's van de graven van
iedere gesneuvelde tijdens de Slag om Arnhem, met de bedoeling
deze foto's in de website onder te brengen. Ze proberen van alle
gesneuvelden zo veel mogelijk gegevens eh liefst ook een (pas)foto
van de persoon als informatie toe te voegen. Ik heb hem een en
ander verteld en de artikelen uit Ons Markenboek gestuurd, waar-
op hij ons een bladzijde uit de Roll of Honour stuurde, waarin
William Hurrell vermeld staat. Wat "onze" William betreft, is het
fijn te horen dat Jan Hey, samensteller van de Roll of Honour en
autoriteit op het gebied van oorlogsgraven, probeert om, via ande-
re kanalen dan in het verleden zijn onderzocht, nadere informatie
over Hurrell te verkrijgen. Wie weet, misschien krijgt deze
geschiedenis nog een verder vervolg.
Enkele weken geleden presenteerde het programma Netwerk op
Nederland 1 hierover een reportage en sinds 22 februari 2004 is de
gedenksteen van William Hurrell te zien als u gaat naar
www.marketgarden.com en klikt naar de Roll ofHonour.

RAF 175 Sqn. Typhoon MN-852, base Eindhoven. Shot down by
German Fighters at 1410 h near Eefde. The pilot's body could not
be recovered:

"Hurrell, William RS.; F/Sgt; RAF 1386347; age 21. No known
grave"

No known grave is een term die door de Oorlogsgraven stichting
gebruikt wordt als het lichaam niet geborgen is.
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HERINNERINGEN AAN DE BEVRIJDING IN 1945

H.J. Jansen op de Haar

Langzamerhand is het een gewoonte geworden dat in het april-
nummer van Ons Markenboek iets wordt geschreven over de oor-
logstijd 1940-1945 of over de bevrijding in 1945.
Velen hebben hun licht laten schijnen of hun visie gegeven over
die tijd en men vraagt zich af, of er nog iets nieuws valt te vertel-
len. Toch blijkt steeds weer opnieuw dat er nog belevenissen wor-
den opgediept, die anders in de vergetelheid zouden zijn geraakt,
wat jammer zou zijn voor diegenen, die een studie maken of willen
maken over genoemd tijdvak. Onze geschiedenis kan nooit volledig
genoeg zijn.
Heel vaak blijkt dat we meer dan vijftig jaar na de bevrijding pas
beseffen, welke chaos er ontstond toen de oorlog door onze
gemeente trok in die eerste week van april 1945. De grote aanval
op het westen van ons land was in beweging gekomen, maar niet
vanuit het westen, maar vanuit het zuidoosten. Zelfs voor de
Duitsers werd dit een verrassing, want het gehele najaar 1944 en
voorjaar 1945 was de Organisation Todt bezig geweest verdedi-
gingswerken aan te leggen aan de oostkant van de IJssel. Toen de
grote aanval begon, was dit alles niet alleen voor niets geweest,
maar het werkte ten dele ten gunste van het geallieerde leger.
Men had op 1 april 1945 de Canadezen niet voor de Berkel ver-
wacht, maar zij stonden er plotseling wel! De Duitsers hadden niet
de tijd gehad de Spitholterbrug in de lucht te laten vliegen. Vanaf
dat moment lag de frontlinie in de gemeente Gorssel en dat bleef
zo tot aan de dag dat de grote aanval over de IJssel begon op
11 april 1945.
Aan de verbrande boerderijen en huizen kon men van dag tot dag
de frontlijn zien verschuiven, totdat op 7 april Epse en Dorth
waren bereikt. Menigeen heeft in die tijd de nacht op de frontlijn
doorgebracht. Deze lijn was precies te volgen, want enorme schijn-
werpers wierpen hun licht ver vooruit. Voor het front uit lag men
onder granaatvuur van beide partijen en achter het front was het
een gaan en komen van nieuwe troepen en steeds zwaarder mate-
rieel.
Op 7 april was het Gorsselse gedeelte van de IJssel bevrijd, doch
het granaatvuur van de Duitsers vanaf de Veluwe ging door tot na
11 april. Men was dus, ondanks de komst van de Canadezen, niet
vrij van granaatvuur en dit bleef slachtoffers vragen van het geal-
lieerde leger en van de burgers.

http://www.marketgarden.com
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De oudere bewoners van de Hoofdstraat in Gorssel waren gevlucht
en ondergebracht in goede kelders. Zo lag de kelder van het
gemeentehuis vol met bedden en zelfs de politiecellen waren tot de
laatste plaats bezet. Ook na de bevrijding en tijdens de werkzaam-
heden in het gemeentehuis bleven de kelders bewoond. Gelukkig
lag het bureau voor sociale zaken met drie ruimten boven deze cel-
len.
In oorlogstijd waren deze ruimten in hoofdzaak gebruikt voor bur-
gers, die op een of andere wijze de wetten der voedselvoorziening
hadden overtreden. Er waren gevangenen, die wekenlang voor
ondervraging werden vastgehouden. Zo zaten er op een goed
moment een palingboer uit Huizen en een broer van Tom Erich,
een bekende pianist van de radio, uit Amsterdam, die beiden frau-
duleus zouden hebben gehandeld in paling. Als de kust vrij was,
werden ze "gelucht". De palingboer wilde graag iets te doen heb-
ben en ging met opperwachtmeester Meyer mee naar zijn huis om
de tuin om te spitten. Erich mocht naar de radio luisteren van con-
ciërge Heyenk, als zijn broer speelde voor de radio. De gevangenen
genoten een zekere vrijheid en kwamen altijd netjes op tijd terug
en sloten zich zelf op. Omdat er een verbinding was met een bui-
tendeur, die toegang verschafte tot een binnenplaatsje, dat op zijn
beurt was afgesloten met een hek, lag de weg naar de vrijheid ver-
leidelijk dichtbij. Onbetrouwbare gevangenen werden gelucht op
dit binnenplaatsje en dan was het hek op slot en de politie hield
toezicht.
Op een avond wilde Tinus Heyenk, de conciërge, het hek gaan
sluiten en de buitendeur op slot doen. Bij de cel van Erich geko-
men, trof hij deze leeg aan. Overal gekeken, maar nergens was
Erich te vinden. Ook de palingboer wist niet waar hij was.
Opperwachtmeester Meyer gebeld en gezegd dat de gevangene
niet was te vinden. Deze kwam direct en had spijt dat hij zoveel
vrijheid had verleend. Nu was Erich een bekend zanger en hij kon
uren zingen in zijn cel. Dat gaf de conciërge stof tot nadenken,
want de "zang" had oefenavond in Concordia. Inderdaad was onze
gevangene druk aan het zingen met de koorleden en had helemaal
zijn tijd vergeten. Even later zat hij weer netjes opgesloten in zijn
cel, maar toch werd er in het vervolg wat meer opgelet waar de
gevangenen aan het "luchten" waren.
Als op het kantoor van Sociale Zaken de ramen open stonden, kon
men op een goed moment een hand naar binnen zien komen met
het verzoek deze te willen vullen met een sigaretje. Vaak zat er
een boerenzoon, die verdacht werd van clandestien slachten. Som-
migen waren zó weer vrij, maar er zaten gladde jongens die niet
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wilden bekennen en dan werd zo'n gevangenschap een kwestie van
weken. Toch wist de politie wel wat zij deed, want ook onder het
politiecorps kwamen gedetacheerde collega's voor waarvan men
niet precies wist of zij betrouwbaar waren of niet. Meestal duurde
zo'n detachering maar kort, maar men bleef wel op zijn hoede.
Voor zover bekend is er nooit iets fout gegaan, ondanks het soepele
bewind.
Bij de bevrijding was het een nadeel dat geen gevangenen konden
worden opgesloten omdat de cellen waren bezet door de oudere
buurtbewoners, die in verband met het granaatvuur daar hun
schuilplaats hadden gevonden. In het gemeentehuis zelf tochtte
het verschrikkelijk, omdat de meeste ramen kapot waren door
bombardementen en beschietingen. Op 6 april konden de eerste
tanks voor het gemeentehuis worden begroet en kwamen de amb-
tenaren druppelsgewijs weer terug van hun onderduikadres.
Op 19 september 1944 waren de volgende personen ondergedoken:
burgemeester Thate, secretaris Molenaar, politiegezagsdrager
Mekers, hoofd sociale dienst Jansen, 1e ambtenaar ter secretarie
Veldkamp, hoofd militaire zaken Tinholt.
In overleg bleven de andere posten bezet: de dames De Boer en
Hoevers voor Burgerlijke Stand en Bevolking, bode Hietkamp,
Kattendijke en Storm de Grave voor huisvesting en evacuatie,
Heyenk voor sociale dienst en zijn echtgenote als conciërge. De
bezetting van het gemeentehuis was dus gehalveerd en werd aan-
gevuld door de bezetter met tijdelijk burgemeester Wolzak en
secretaris Van Bavel. De secretarie werd aangevuld met "vriend-
jes" van de NSB en aanverwante lieden. Zo was de stand van
zaken eind maart 1945.
De bevrijding was daar, maar de chaos ook. De NSB-burgemeester
en zijn handlangers lieten zich niet meer zien of werden gearres-
teerd. De leiding bij de Binnenlandse Strijdkrachten was niet goed
geregeld en streed om de militaire macht, zodat iedereen zijn
eigen gang ging. Vanaf dat moment verdween onze oranje arm-
band van de BS in de bureaula en hij is er niet meer uitgekomen.
Deze banden waren in juli 1944 uitgereikt.
Er moest een Rode Kruispost worden gevestigd, de Binnenlandse
Strijdkrachten zochten een plek voor hun Commandant, onderdui-
kers konden zich melden ten gemeentehuize, de afdeling
Bevolking moest proberen vermiste personen op te sporen, tele-
foonlijnen moesten worden hersteld. Onderwijl ging de beschieting
vanuit het westen door. De eerste BS-ers kwamen met gevangen
genomen NSB-ers binnen en maakten van de fietsenkelder een
gevangenis. De Politieke Opsporingsdienst (PO.) vestigde zich in
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Den Oldenhof. De noodpost van het Rode Kruis kwam in de
Haytinkhof. De BS maakten van Veldzicht een soort concentratie-
kamp voor vrouwen. Onderwijl maakte het Canadese leger zich
gereed voor de aanval op de westkant van de IJssel en vestigde
een noodhospitaal in Den Oldenhof.
Alle wegen van Gorssel naar Harfsen, van Epse naar Dorth en van
Eefde naar Almen waren bezet door de geallieerde troepen: de
lichte artillerie in Gorssel en Eefde en zo landinwaarts zwaardere
kanonnen in Joppe en Harfsen; het zwaarste geschut stond in
Harfsen aan de Bielderweg, de Reeverweg etcetera. Alle legeron-
derdelen hadden hun eigen verbindingstroepen en haspels vol tele-
foondraden werden gebruikt om alle verbindingen tot stand te
brengen. Alle wegen, ook de zandwegen moesten gezuiverd worden
van landmijnen. Ondanks deze zuivering werden twee experts van
de BS,Winterink en Ten Wolde, bij het demonteren van een tank-
mijn bij de brug over de Schipbeek nabij de Wippert gedood.
Ten noorden van het Twentekanaal was alles gericht op de IJssel
en ten zuiden trok men vanaf 5 april richting Zutphen,waarna
onder hevige gevechten het Deventerwegkwartier tot aan de
Canadezenburg werd bevrijd. Alle bruggen over het Twentekanaal
waren vernield. In Almen werd tussen de Ehzerbrug en
Almensebrug door de genie een brug gelegd voor de oversteek van
het leger en zo nu en dan voor burgers. De brug over de sluis werd
versterkt met een Baileybrug en werd gesloten voor burgerver-
keer. Alleen met een pas kon men hiervan gebruik maken.
Beste lezer(es): ziet u, na dit gelezen te hebben, door de bomen het
bos nog?
En toch moest het gemeentebestuur trachten leiding te geven aan
het normale maatschappelijk verkeer, de wederopbouw, herstel
van wegen, herstel van huizen en gebouwen. Het Canadese leger
verdeelde onze gemeente in twee delen, namelijk het noorden van
het Twentekanaal en het zuiden. Het kanaal werd bij wijze van
spreken gebruikt als een zeef: men mocht alleen met een pasje de
sluis en de brug te Almen passeren. Alleen als vaststond dat men
politiek betrouwbaar was, mocht men passeren. In de kazerne
werden deze pasjes verstrekt en dat gaf veel oponthoud. Dit opont-
houd zorgde voor een grote groep mensen die van noord naar zuid
wilden gaan. Zo kon het gebeuren dat er 's avonds meer dan dui-
zend personen gestrand waren voor het kanaal en van onderdak
en eten moesten worden voorzien. Gelukkig was het eten niet zo'n
groot probleem, omdat de kazerne voldoende eten kon verschaffen.
Het onderdak verstrekken was zeer moeilijk en daarbij werden de
scholen en enkele grote huizen ingeschakeld. Vooral de eerste
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weken gaf dit een dagelijks terugkerend probleem. De controle op
de pasjes werd uitgeoefend door de Canadese en Engelse militaire
politie, bijgestaan door de leden van de Binnenlandse Strijdkrach-
ten.
Alle hulpdiensten moesten echter ook loon ontvangen voor de ver-
leende diensten en zo werd de gemeentelijke sociale dienst van
Gorssel belast met deze administratie. In de kazerne werkten
gevangenen, waaronder Polen, Russen, Armeniërs, Hongaren
enzovoort. Deze waren als Duitse gevangenen overgelopen naar de
geallieerden en werden voor allerlei klusjes ingezet.
Als men werkte kreeg men loon en op de loonlijsten konden niet
altijd op de juiste manier de namen geschreven worden, zodat er
meestal een aanduiding bij werd gezet, zoals "die met dat ene oog"
of"de grote snor"en andere kwalen die erg opvielen. Jammer is dat
deze loonlijsten op de duur niet zijn opgenomen in het archief. En
niet te vergeten is het feit dat de normale distributie van voedsel,
kleding en schoeisel ook moest doorgaan. We werden wel bevrijd,
maar voordat alles weer in normale banen liep, waren we jaren
verder.
Het heeft heel lang geduurd voordat de distributie kon worden
opgeheven. Een gemeentebestuur was er niet en er werd een voor-
lopige raad benoemd uit burgers waarvan men de zekerheid had
dat zij zich in de oorlogstijd niet hadden misdragen. Men wilde
niet terugvallen op de oude politieke partijen van voor de oorlog,
maar men was ook niet ver genoeg om met andere en betere oplos-
singen te komen. Sommigen wilden de oude partijen nieuw leven
inblazen. Grote groepen inwoners wilden echter niets meer van
doen hebben met de oude politieke partijen. Zonder deze oude poli-
tieke partijen was men in de oorlogstijd namelijk tot samenwer-
king gekomen. In het verzet was die samenwerking ook broodno-
dig geweest om op te kunnen trekken tegen één gezamenlijke
vijand en dat kon, zo dacht men, ook na de bevrijding doorgaan.
Verzet dus tegen de "zuilen" die zich weer aandienden, maar het
bleek dat de tijd op dat tijdstip niet rijp was voor rigoureuze ver-
anderingen.
In het kader van dit artikel hadden we het verhaal willen publice-
ren over de door de burgemeester Thate op 6 april 1945 van wet-
houder Koning uit Almen geleende fiets. Toen we dit verhaal ech-
ter persklaar hadden, bleek ons, dat dit verhaal uit deze chaoti-
sche tijd reeds in Ons Markenboek, 16de jaargang, nr. 2 (bladzijde
10-11) was gepubliceerd; daar verwijzen wij nu maar naar. Wel
deed dit fietsverhaal ons denken aan de grote schaarste aan fiets-
banden.
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Het laatste oorlogsjaar '44-'45 was er bijna geen fiets meer die
goed berijdbaar was. Alles wat goed berijdbaar was, werd wel in
beslag genomen door de bezetter. Men fietste wel, maar men
moest zich afvragen, hoe? Er waren mensen bij luchtbescherming
en brandweer die een pasje hadden en dat was nog niet altijd vei-
lig. Dus reed men op allerlei vehikels die de naam fiets eigenlijk
niet meer mochten dragen; zo zag men fietsen met één klein wiel-
tje vóór en een groot wiel achter. Soms ging men per kinderstep.
Verder waren er tuinslangen als banden of men had er houten
banden op gelegd. Uiteraard was die fietsenmisère direct na de
bevrijding niet opgelost. Andere urgenties vroegen de aandacht.
En zo geschiedde het dat kort na de bevrijding burgmeester Thate
uit den Haag terugkwam met het bericht dat hij 500 fietsbanden
had losgepeuterd en hij gaf ons opdracht deze "eerlijk" te verdelen
onder de bevolking. Wat doe je met 500 banden als je er wel 1500
nodig had? De rijwielhandel inschakelen was niet mogelijk, want
dan kwamen de moeilijkheden te liggen bij de handelaar. In het
distributiekantoor lagen honderden aanvragen voor een fietsband.
Goede raad was duur. We hadden wel een idee, maar dat leek
meer op een paardenmiddel dan een juiste verdeling. Het idee
werd in kleine kring besproken met burgemeester en de adjudant
van politie. Ons voorstel luidde: we verdelen de gemeente in wij-
ken. In iedere wijk gaan een politieman en een burger op stap met
de aanvraagformulieren van het distributiekantoor. Deze moeten
ter plaatse controleren of de aanvrager het formulier juist heeft
ingevuld en of hij of zij een band nodig heeft. Ieder dorp verdeel-
den we in vijf à zes wijken, zodat we op een afgesproken dag om
acht uur op pad zouden gaan met ongeveer dertig groepen van
twee personen. Alles moest plaatsvinden onder de strengste
geheimhouding. De burgemeester ging akkoord en de adjudant
had het politiecorps juist uitgebreid met hulp agenten van politie,
die uit de BS waren toegevoegd. De distributieformulieren werden
per wijk verdeeld en zo gingen op een dag de genoemde zestig man
de straat op ter controle van de formulieren. Wat er op die dag aan
commentaar is losgebarsten werd niet voor mogelijk gehouden,
maar we hadden aan het einde van die dag het gevoel dat de 500
banden "tamelijk eerlijk" waren verdeeld. De banden waren
terecht gekomen bij diegenen die het meest verlegen zaten om een
band. Had men bij het huisbezoek commentaar, dan werd het for-
mulier getoond waarop de aanvrager had opgegeven dat hij naar
waarheid de aanvraag had gedaan en aldus het formulier had
ondertekend. Het aantreffen van fietsen met goede banden was
voldoende aanleiding om het verzoek afte wijzen. Natuurlijk is er
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ook wel wat misgegaan, maar vaak stonden de nieuwe fietsen
onder een laken in de opkamer, wat zelfs van buitenaf nog zicht-
baar was. De meest gehoorde klacht: "wiele bunt altied zunig
'ewes op onze fietsen en de leu dee alles mar verrabbezakt hebt,
krieg'n noe de banden. Wiele könt toch neet gaon melk'n met 'n
nieje fietse, daor gaon wiele allene zundags mee uut".
Toch hebben we dit altijd gezien als een "paardenmiddel", maar
wel een middel dat goed heeft gewerkt. Ook dit is gebeurd in de
chaos van de bevrijding.
In de namiddag van 11 april barstte het geweld los. Toevallig fiet-
sten we van Eefde naar het gemeentehuis ,toen we bij het kerkhof
in een dichte mist terecht kwamen. De amfibietanks (Buffalo's)
kwamen uit de Kamperweg en reden de Gorsselse Enkweg in. De
grote aanval op het westen was begonnen en het granaatvuur
werd steeds heviger. De Buffalo's die uit de Kamperweg kwamen,
waren amfibische rupsvoertuigen die troepen vervoerden (per
Buffalo 24 infanteristen en licht geschut 17- of 25 ponder, of een
kleine infanteriecarrier).
Uiteindelijk kwamen we wel in het gemeentehuis terecht, maar
vanwege het lawaai kon er niet worden gewerkt en konden we toe-
zien hoe het geallieerde leger optrok naar de IJssel.
Ook vanuit de Elfuurs- en Veerweg vertrokken Buffalo's met
infanteristen naar de IJssel en zo werden de bruggenhoofden
gelegd aan de westkant van de IJssel van Nijenbeek tot Epse.
Al gauw kwamen de eerste gewonden binnen en het bleek wel dat
men op hevig verzet stuitte van Duitse zijde. De boerderijen aan
de overkant werden in brand geschoten en de eerste voorposten
zochten dekking in de weilanden tussen Nijenbeek en de Houtwal.
De genie begon met de voorbereidselen van een brug nabij de
Houtwal, terwijl er veerschepen lagen die het zwaarste materiaal
moesten overzetten. De avond viel, maar de gevechten bleven
doorgaan en in de nacht werd de brug over de IJssel gelegd. De
boerderij Dommerholt aan de Houtwal was inmiddels een smeu-
lende puinhoop. De andere morgen kwamen de eerste Duitse
krijgsgevangenen, die langs de IJssel met de opruiming van mij-
nen werden belast. Het bruggenhoofd was wel gevestigd, maar nu
moesten troepen en materieel naar de overkant worden gebracht.
Voor het volledige verhaal verwijzen we naar het boek "De Voet
Dwars", bladzijde 238, hoofdstuk "Dat waren de Canadezen".
Met ons verhaal hebben we nog eens willen benadrukken dat de
bevrijding niet voor iedereen "een blijde inkomste" was en dat we
onze vrijheid te danken hebben aan degenen die zich in die tijd
hebben opgeofferd, vaak met inzet van hun jonge leven.
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WELKOM

F. Gies

Er werd gebeld
Een mens stond voor de deur
Als mens bent u welkom, zei mijn moeder

Er werd gebeld
Er stonden drie met een gele ster
Welkom, zei mijn moeder en er volgden meer

Er werd gebeld
Een Duitse soldaat in feldgrau stond voor de deur
Als mens bent u welkom, zei mijn moeder
En zij waren mens

Er werd gebeld
SA stond voor de deur
Raus!
En wij waren niet meer welkom

Er werd gebeld
Zes miljoen stonden voor de deur
Welkom en wij sloten hen voor eeuwig in ons hart
Met de vele, vele andere miljoenen die door de waanzin
gestorven zijn
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BIJZONDERE INWONERS VAN DE GEMEENTE GORSSEL:
G.A.DEJONG

W. van de Kamp

In Eefde woont de heer G.A. de Jong, een man met een bijzondere
levensloop.
Dit geldt zeker ook voor zijn inmiddels overleden echtgenote,
mevrouw Lydia van den Broek.
Beiden zijn in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog over
land naar Engeland uitgeweken en hebben daar de strijd tegen de
Duitsers krachtig aangepakt. Dit ging echter niet zonder slag of
stoot, zij hebben hiervoor een hoge prijs moeten betalen, doch de
reis is gelukt en zij zijn officieel door Koningin Wilhelmina tot
Engelandvaarders benoemd.
Een plaatsing in onze rubriek "Bijzondere inwoners van de
gemeente Gorssel" is zeker op zijn plaats.

Gijsbert Albert de Jong werd in 1916 te Magelang op Java gebo-
ren, verhuisde al vóór de oorlog naar Nederland en volgde hier
onderwijs. Hij "deed" het Amsterdams Lyceum en startte vervol-
gens zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Militaire Acade-
mie (KMA) in Breda. Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog was hij net benoemd tot cadet-vaandrig, het was de bedoe-
ling dat hij na zijn afstuderen weer naar Nederlands Indië zou
teruggaan. Hiervan kwam, zoals blijkt, niets terecht. Op 10 mei
1940 gaf de gouverneur van de KMA hem opdracht om met een
aantal leerlingen naar een kazerne in Haarlem te gaan om zich
gereed te houden voor gevechtshandelingen. Het was te laat,
Nederland werd tot overgave gedwongen. Uiteraard kwam er toen
een voorlopig einde aan zijn militaire carrière. Op 15 juli 1940
kreeg hij eervol ontslag. Vervolgens ging hij studeren aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. Hier vond
hij een schuilplaats voor zijn toen gestarte loopbaan in het verzet
tegen de Duitsers invallers.
Hij bemoeide zich met spionage en onderhield verbindingen met
Londen. Hier ontstond contact met zijn vroegere KMA-leraar dr.
J.M. Somer, die als kapitein werkte bij de Generale Staf in Den
Haag, afdeling Bureau Buitenlandse Inlichtingendienst. Dit werk
zette hij na de capitulatie voort. Ook dr. Somer had een Indische
achtergrond en was officier bij het KNIL.
In deze periode kwam Gijs in contact met ene Janssen en dat
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bleek fout te zijn. Deze was namelijk een spion en handlanger van
de beruchte SD (werkelijke naam was Schönbrunn, een
Rijksduitser), die samenwerkte met een andere verrader, George
Ridderhof, een Nederlandse V-man die later ook een zeer kwalijke
rol heeft gespeeld in het Englandspiel. Gijs en zijn KMA-vriend
Loet Kist besloten om de gevaarlijke mannen te liquideren en
daarvoor "versierden" zij Duitse uniformen en gingen zo vermomd
op weg naar een pension in Amsterdam, waar Schönbrunn zou
verblijven. Gelijktijdig werd er ook een overval op een verdacht
adres in Haarlem gepleegd. Schönbrunn rook op het laatste
moment onraad en ontving de mannen met zijn pistool. Na een
kort maar hevig vuurgevecht kozen Gijs en Loet het hazenpad, in
de veronderstelling dat Schönbrunn en Ridderhof dodelijk getrof-
fen waren. Dit bleek achteraf helaas niet zo te zijn, de mannen
herstelden van hun verwondingen. Wat heel vervelend was, was
het feit dat zij Gijs en Loet hadden herkend. Niet veel later kwam
er een opsporingsbevel en werden Gijs en Loet bij verstek veroor-
deeld tot de doodstraf.
De SD nam verder als represaille 80 gijzelaars gevangen, die
gelukkig later weer werden vrijgelaten. Ridderhof heeft zijn straf
voor zijn verradersrol niet kunnen ontlopen, hij werd na de oorlog
gepakt, ter dood veroordeeld en op 1 maart 1947 terechtgesteld.
Voor Gijs en Loet was het verblijf in Nederland dus wel zeer riskant
geworden en beiden besloten om uit te wijken naar Engeland. In de
winter van 1940/41 gingen zij op pad (samen met nog twee ande-
ren, Hans Knoop en Iep van Olmen). Zij besloten om de vluchtrou-
te over land te benutten, in de wandeling genaamd de "Van
Niftriklijn". In Putte (België) woonde de Nederlandse reserve offi-
cier J.G. van Niftrik en zijn echtgenote KM.A. van Niftrik-Gevers,
oom Job en tante Betty. Van Niftrik was daar voor de oorlog neer-
gestreken als fabrikant en kende België op zijn duimpje. Zijn
vrouw was Belgische van geboorte, sprak vloeiend Frans en zij
hadden veel vrienden en relaties in Frankrijk. De vier mannen
reisden via België naar het noorden van Frankrijk (bezet gebied)
en gingen daar de grens over naar het vrije gedeelte van dat land,
dat onder de regering van Pétain stond. Nabij de demarcatielijn
echter ging het mis en Iep van Olmen werd gepakt. Ook Gijs en
Loet werden later gearresteerd en alle drie werden zij opgesloten
en verhoord in de gevangenis van Arbois. Aanvankelijk wilden de
Duitsers hen doodschieten, doch uiteindelijk gelukte het de drie
om een warrig misleidend verhaal acceptabel te maken: zij gaven
aan op weg te zijn van Indië naar Nederland. De Duitse ondervra-
gers, nog niet op de hoogte van de doodvonnissen in Nederland,
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gingen door de knieën en zetten hen vervolgens over de grens met
het vrije Frankrijk, alwaar zij werden opgevangen door Franse
gendarmerie. Zij kregen hun spullen netjes terug, behalve een
mooie foto van de verloofde van Gijs, mejuffrouw Lydia van den
Broek uit Nijmegen. Die bleef achter in het dossier van de
Duitsers en dat bleek later van enorm belang. Zij kwamen in
Frankrijk overigens opnieuw in de cel. Tijdens de verhoren daar
zag Gijs een schets liggen van een munitiehuisje bij Delft en dat
bleek hun redding. Gijs herkende dit huisje en gaf commentaar.
De ondervrager geloofde daarna hun verhalen en liet hen vervol-
gens vrij.
Zij kwamen toen in contact met de heer De Schrevel (schuilnaam
De Saule of "Oncle Roger", werkzaam voor de Afdeling Luchtvaart
van de Inlichtingendienst van de Franse Marine), een bekende
van dr. Somer. Inmiddels was bericht uit Nederland gekomen dat
Gijs en Loet gezocht werden in verband met een doodvonnis. Oncle
Roger hoorde hiervan en zorgde voor onderduikadressen en de
mannen verdwenen van het toneel.
Loet Kist werd als koerier teruggestuurd naar Nederland, Iep van
Olmen zou naar Londen doorgaan en Gijs de Jong zou voorlopig in
Perpignan blijven voor de illegale hulpverlening ter plaatse aan
Engelandvaarders. Hij verkende daar en zette een vluchtlijn op
naar Spanje. Voorts werkte hij voor de Franse inlichtingendienst.
Hans Knoop ontsnapte bij de grens en zette de reis naar Engeland
voort.
In Amsterdam kreeg Loet schokkend nieuws te horen over diepe
infiltraties van de SD en daarom werd snel besloten om veilig-
heidsmaatregelen te nemen: de koeriers Lydia van den Broek en
Nina Baumgarten moesten verdwijnen (zij waren te riskant als
verloofdes van twee ter dood veroordeelden) en er werd besloten
dat ook zij zouden uitwijken naar Engeland. Loet begeleidde de
meisjes tot in België en keerde vervolgens terug. Helaas werd hij
onderweg in Brussel gepakt en later in Utrecht terechtgesteld.
Oncle Roger verzocht vervolgens Gijs om op zijn beurt naar
Nederland terug te gaan om te waarschuwen dat de vluchtroute
waarschijnlijk lek was en te gevaarlijk om verder te gebruiken. Op
een ongelooflijke wijze is Gijs de grens gepasseerd, hangend in een
met bloed doordrenkte witte jas tussen geslachte koeien in een
vleesauto. In Amsterdam bracht hij zijn boodschap over en hoorde
vervolgens zelf het slechte nieuws van de arrestatie van Loet. De
beide meisjes waren doorgereisd en op weg naar Oncle Roger in
Poligny. Kort daarna kwam nog droeviger nieuws: beide meisjes
waren onderweg gepakt in Döle. En hier was de Grüne Polizei nog
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steeds in het bezit van een foto van Lydia als de verloofde van
Gijs. Zij vreesden terecht nieuwe complicaties en die kwamen dan
ook.
Intussen was Gijs op weg naar Frankrijk, de reis verliep voorspoe-
dig totdat in Metz de eerste moeilijkheden zich voordeden bij het
ontlopen van een Duitse patrouille. Met hulp van een toevallig
passerend Frans meisje lukte dit en Gijs reisde verder totdat hij in
Besançon toch werd opgepakt. De Duitsers zochten een lange kerel
met een lichte regenjas en Gijs voldeed aan dat signalement.
Op het bureau werd hij verhoord, doch op dat moment werd een
nog langere man in een lichte regenjas binnen gebracht en de
Duitsers meenden zich dus vergist te hebben. Zij hielden de ande-
re man vast en lieten Gijs weer gaan. Via Oncle Roger kreeg hij
een fiets en hij ging de volgende dag op pad via Döle (waar de
meisjes gevangen zaten) naar de demarcatielijn. Via een contact in
een plaatselijk café kwam hij de grens over, waar OncIe Roger
hem in zijn auto naar Poligny reed. Onderweg vertelde hij, dat de
Grüne Polizei in Döle inmiddels via de eerder vermelde foto Lydia
hadden herkend als de verloofde van Gijs. Gijs zon op plannen om
de meisjes te bevrijden, doch OncIe Roger hield hem hiervan af en
wilde dit op zijn manier doen. Gijs hield zich daar bezig met de
hulpverlening aan andere Engelandvaarders en beleefde daarbij
menig hachelijk avontuur.
Inmiddels was uit Nederland bericht gekomen, dat de situatie
daar onhoudbaar was geworden en dat dr. Somer ook zou uitwij-
ken. Via Zwitserland bereikte hij na enige tijd ook Frankrijk.
Oncle Roger kwam intussen met het afschuwelijke bericht, dat
Lydia na zware verhoren, waarin zij niets verteld had, ter dood
was veroordeeld. Op hun weg naar vrij Frankrijk waren de meisjes
nabij de grens gepakt en naar de gevangenis in Arbois gebracht
waar zij zwaar mishandeld werden en tenslotte half bewusteloos
werden overgebracht naar de gevangenis in Döle. Hier kwamen zij
weer samen in een cel. Lydia was er door alle verhoren, mishande-
lingen en eenzame opsluitingen fysiek slecht aan toe, ze kreeg
bovendien schurft. Overigens bleven zij bij hun verklaring, dat zij
niets met verzet te maken hadden en dat zij als twee gezonde
meisjes op weg waren naar Zwitserland om daar te trouwen. De
Poli zei geloofde er allemaal niets van en bracht de meisjes over
naar de citadel van Besançon, een hel voor de daar opgesloten
gevangenen. Tijdens hun verblijf gedurende bijna zes maanden
werden daar nog zestien Nederlanders gefusilleerd. Het zingen
van het Wilhelmus was hun laatste daad voor de dood geweest.
Beide meisjes werd aangezegd, dat zij ter dood veroordeeld zouden
worden.
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Omdat Lydia niet "doorsloeg" probeerden de Duitsers een andere
tactiek: zij veroordeelden de meisjes tot nog drie weken cel en lie-
ten hen vervolgens los onder de voorwaarde dat ze direct naar
Nederland moesten vertrekken. Natuurlijk moesten zij dienen als
lokaas voor Gijs, hij was een belangrijke prooi voor de Duitsers.
Maar de meisjes waren te ziek en hulpeloos om in die toestand op
weg te gaan en bleven daarom in Besançon bij vrienden om weer
op krachten te komen en medische verzorging te verkrijgen. De
Duitsers roken onraad en wilden weer actie ondernemen, doch
Oncle Roger was hun vóór en ontvoerde op miraculeuze wijze de
meisjes. Per trein en met een plotselinge overstap in een andere
trein ontliepen zij hun Gestapo-schaduw, stapten vervolgens in de
vleeswagen waarin eerder ook Gijs was ontsnapt, wisselden onder-
weg opnieuw van auto en kwamen zo over de grens met vrij
Frankrijk. En toen verder op weg naar Perpignan, waar Gijs de
meisjes zou opwachten. Nina Baumgarten kreeg te horen, dat
haar geliefde Loet Kist in Utrecht was vermoord. Zij besloot deson-
danks of juist daarom haar tocht naar Engeland door te zetten en
via Barcelona en Madrid bereikten zij Lissabon. Tenslotte kwa-
men zij samen in Londen aan. Aldaar konden zij verder revalide-
ren en na flinke medische ingrepen werden zij weer op de been
geholpen.

Herenigd in Perpignan 1942

'.
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Londen
Pas getrouwd

Lydia en Gijs trouwden op 13 februari 1943 in Londen. Lydia
werd vervolgens in 1943 benoemd tot secretaresse van dr. Somer,
die via prins Bernhard vanuit West-Indië in Londen was gekomen
en daar op aandringen van minister-president Gerbrandy was
benoemd tot hoofd van het nieuw opgerichte (november 1942)
Bureau Inlichtingen der Nederlandse Regering. Luitenant Gijs de
Jong werd diens naaste medewerker en stond dus met dr. Somer
aan de basis van deze inlichtingendienst.
In Londen heerste grote verwarring over de verschillende inlich-
tingendiensten, die in het radioverkeer met de gedropte agenten
niet conform de securityregels werkten. Mede hierdoor en de doel-
treffende infiltraties van de Duitsers in Nederland (Van der Waals)
kon het beruchte "Englandspiel" ontstaan. SS Hauptsturmführer
J. Schreieder (Kriminalrat van de SD) en Oberstleutnant H.J. Giskes
waren hier hun tegenspelers. Gijs en dr. Somer hadden de infiltra-
ties onderkend en meermalen hiervoor gewaarschuwd, doch het
Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer (MVT)onder leiding van
kolonel De Bruyne reageerde niet adequaat. Dit bureau werkte
samen met de Engelse inlichtingendienst SOE (Special Operations
Executive, Dutch Section). De alarmbellen van gepakte agenten,
die in Nederland gedropt waren, rinkelden niet op dat bureau.
Historicus Jo Wolters is in 2003 te Amsterdam gepromoveerd op
dit onderwerp en gaf zijn dissertatie de titel "Dossier Nordpol". Hij
kwam toen tot de verrassende stelling, dat het Engelse SOE het
Spiel bewust heeft gespeeld om de Duitsers militair en strategisch
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te misleiden. Eigenlijk zou in zijn opvatting niet meer gesproken
moeten worden van Englandspiel, doch meer van Deceptive Game
Jerry of zoiets, misleiding van de Duitsers dus. Er zijn overigens
voor- en tegenstanders van deze opvatting.
Helaas zijn 54 agenten die door het bureau MVT (en later Bureau
Bijzondere Opdrachten-BBO) zijn uitgezonden door de Duitsers
om het leven gebracht, doodgeschoten of doodgemarteld in een
concentratiekamp of aldaar door ziekte gestorven. Ook de prijs
van vliegers en verzetsmensen in Nederland was hoog, velen vie-
len door dit Spiel in handen van de Duitsers.
Door Bureau Inlichtingen zijn later nog eens 43 agenten in
Nederland gedropt en van hen is geen enkele na dropping gepakt.
Hun security deugde dus. Helaas zijn later door radiopeilingen
toch nog dertien agenten gearresteerd, van wie er negen zijn
omgekomen.
Bureau Inlichtingen werkte samen met en kreeg veel informatie
uit Nederland van onder andere de aldaar opererende Nederland-
se Ordedienst, een organisatie van ex-beroeps- en reserve-officie-
ren, een organisatie die toch wel enige rechts-orangistische ideeën
had en ná de oorlog ervoor wilde zorgen, dat er in ieder geval rust
en orde gehandhaafd zou blijven en er zeker geen "linkse" coup
zou plaatsvinden.
Gijs de Jong werd in juni 1944 als kapitein gevraagd om toe te tre-
den tot de staf van prins Bernhard, waarin ook Lydia een plaatsje
had gevonden. Met de prins zette hij op 5 september 1944 op een
vliegveld nabij Caen weer voet op vaste wal en trok later zegevie-
rend door het bevrijde Nederland. Op 17 april 1945 betrok de staf
van de prins het vertrouwde paleis Het Loo, dat overigens in een
desolate toestand door de Duitsers was achtergelaten.
Gijs werd voor zijn moed en dapperheid in oorlogstijd meermalen
onderscheiden:
1945: Member ofthe Most Excellent Order ofthe British Empire.
1948: Officier van het Légion d'Honneur avec Palme, Frankrijk.
1949: De Bronzen Leeuw, na de Militaire Willems Orde de hoogste
militaire onderscheiding voor dapperheid.
Voorts werden hem verleend het Kruis van Verdienste, het Ere-
teken Orde en Vrede en het Oorlogsherinneringskruis.
Voor zijn periode in Nederlands Indië kreeg hij de gangbare herin-
neringsonderscheidingen.
Lydia ontving als beloning voor uitstekende daden in verband met
vijandelijke actie het Kruis van Verdienste. Hun overleden vriend
Loet Kist kreeg postuum de Bronzen Leeuw.

Dr. J.M. Somer overleed in 1979 op de leeftijd van 80 jaar, na een
indrukwekkende staat van dienst voor Nederland.
Na de oorlog werd Gijs de Jong, in oktober 1945, naar Nederlands
Indië gestuurd, hij kreeg daar een troepenfunctie als compagnies-
commandant in het zogenaamde "Andjung Nica" bataljon van het
KNIL. In 1946 volgde Lydia haar man naar Indië. Pas in 1950
keerden zij per Willem Ruys naar Nederland terug en kreeg Gijs
als beloning voor vijf jaren tropeninzet drie weken verlof voor
familiebezoek en om "bij te komen".
In 1950 werd hij compagniescommandant in de Detmerskazerne te
Eefde, weer later werd hij inlichtingenofficier (G 2) bij het Eerste
Legerkorps te Apeldoorn. De laatste jaren was hij docent op de
Militaire School te 's Graveland.
Uiteindelijk werd hij op 55 jarige leeftijd gepensioneerd als luite-
nant-kolonel.
Sinds 1951 woont hij in Eefde, eerst in een huis bij de kazerne en
later heeft hij op de Egginkskamp een huis laten bouwen, aange-
past aan de rolstoel waarin Lydia inmiddels was terechtgekomen.
Zij is in het jaar 2000 overleden.
Hun Duitse tegenspelers tijdens de oorlog, Giskes en Schreieder,
kwamen er na de oorlog genadig van af; Giskes overleed in 1979
op de leeftijd van 81 jaar en Schreieder werd na de oorlog in
Beieren benoemd tot Oberregierungsrat.
De heer De Jong is begin 2003 voor de televisie in een programma
over prins Bernhard uitgebreid aan het woord geweest. Hij heeft
toen van de prins een reëel beeld geschetst, ook hij was een mens
van vlees en bloed met zijn eigenaardigheden, zwakheden en ver-
keerde inschattingen. Doch bovenal bleef staan de volledige inzet
voor de Engelandvaarders, voor de mensen van het verzet en voor
de Nederlandse zaak. Hij was "hun prins".
Over de in februari 2004 verschenen Open Brief van prins
Bernhard is Gijs de Jong zeer positief. De prins slaat hier volgens
hem de spijker op zijn kop en geeft eindelijk weerwoord aan valse
aantijgingen. De verhalen en geruchten over twee zonen, de zoge-
naamde stadhoudersbrief en het verraad van Arnhem worden
weersproken en volgens Gijs de Jong terecht. Hij is blij met deze
reactie en heeft de prins later dan ook telefonisch gelukgewenst
met deze manoeuvre.
De heer De Jong geniet thans van zijn oude dag, onderhoudt nog
vele contacten met personen uit zijn actieve periode en wisselt
regelmatig oorlogsinformatie uit met zijn buurman, onze erevoor-
zitter Henk Jansen op de Haar. Zo spreken Engelandvaarder en
verzetsman nog steeds over dat spannende deel van hun leven.
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WIE IS WIE EN WAAR?

In Ons Markenboek van januari 2004 (22e jaargang, nr. 1, bladzij-
de 7) legden wij u een foto voor. Wij vroegen ons af wie er op deze
schoolfoto staan en wanneer hij gemaakt zou kunnen zijn. De
redactiecommissie ontving een reactie van de familie Wassink aan
de Dortherweg en van W.H. Makkink sr. aan de Ravensweerds-
weg. De heer Makkink wist alle personen, op vier na, op naam te
brengen. De foto dateert uit circa 1926. Hier volgen de namen. Wie
kent de ontbrekende vier?

2002

1. D.W. Scholte, onderwijzer
2. Herman Menkveld ('t Ilbrink)
3. Herman Nieuwenhuis (Klaphekke)
4. Hendrik Makkink CtWolferink)
5. Hendrik Makkink CtWalle)
6. Mientje Braakhekke (Lindeboomweg)
7. Willemien Bosehloo Ct Boschloo)
8. Dina Sneep
9. Ina Vlemingh Ct Joppe)
10. ? Vlemingh Ct Joppe)
11. ??
12. Herman Makkink (Eschede)
13. J.J. van Velden, hoofd der school
14. Bertus Makkink (Dijkerhof)
15. Jan Ilbrink (Hekkert)
16. Albert Boschloo (Dijker)
17. J anna Haytink
18. Carolina Makkink (Eschede)
19. Annie Makkink CtWalle)
20. Riek Makkink (Esehede)
21. J ohanna Braakhekke
22. Hentje Braakhekke
23. Jopie Jansen (Spoorpad)
24. Gerrit Jansen
25. Wim Makkink CtWalle)
26. Hendrik Draayer
27. ??
28. Albert Makkink (Dijkerhof)
29. Albert Boschloo Ct Boschloo)
30. Marten Tuitert (La Rooy)
31. Riekske Makkink CtWalle)
32. Hendrik Menkveld Ct Ilbrink)

Bronnen:
"De Bezetter Bespied", door Frank Visser. (ISBN 90.03.97965.0)
"De Schakel (De geschiedenis van de Engelandvaarders)", door
Frank Visser. (ISBN 90.235/8094 X)
"Englandspiel", door Jelte Rep. (ISBN 90.269 4561 2)
"In het belang van het Nederlandse Volk. ..", door dr. Hilbrink.
(ISBN 90.12.08168.8)
"De affaire Sanders (Spionage en intriges in herrijzend
Nederland)", door dr. Gerard Aalders en dr. Coen Hilbrink.
(ISBN 90.12.08252.8)
"Dossier Nordpol", door Jo Wolters. (ISBN 90.5352.882.2)
Interviews met de heer G. de Jong te Eefde
Eigen archief
Foto's beschikbaar gesteld door G. de Jong
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33. ??
34. Jan Lenselink CMolenweg
35. Jan Makkink Ct Wolferink)
36. Nico Paschier? (Dorth?)
37. ??

HERDENKING WATERSNOODRAMP 1953
IN BRUINISSE (2)

H.W. Woertman

In ons artikel over de herdenking van de watersnoodramp 1953 in
Ons Markenboek van juli 2003 (21e jaargang, nr. 3, bladzijde 8)
vroegen wij ons af, welke inwoners van de gemeente Gorssel nog
namen kenden van evacués uit Bruinisse die in onze dorpen zijn
ondergebracht. Bovendien vroegen wij ons af of er nog foto's waren
uit die periode.
Velen wisten zich nog namen te herinneren en hebben die aan ons
doorgegeven. Deze mensen zijn bezocht: zij hadden nog goede her-
inneringen aan die tijd. Veel foto's, oude brieven en krantenknip-
sels kwamen op tafel. De foto's en krantenknipsels zijn gekopieerd
(veel bezitters hechtten waarde aan het behouden van het origi-
neel). Van de afgebeelde personen konden nog tamelijk veel
namen achterhaald worden. Bij de familie Boschloo ('t Dijker)
bleek nog een herinneringstegel aanwezig te zijn met de tekst
"Dankbaar voor uw hulp".
Bij enkele gastgezinnen zijn tot op heden nog goede contacten
overgebleven.
Alle interviews en materiaal zijn ter hand gesteld van het bestuur
van de Stichting Musea Bruinisse, dat hiervoor zeer erkentelijk
was.
Graag wil ik, mede namens burgemeester N. Meerburg, deze dank
hierbij overbrengen aan alle mensen die ons hebben geholpen.
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GEVELSTENEN (13)

Werkgroep genealogie

Deze keer gaan we naar de buurtschap Eesterbrink, waar we aan
de Kloosterweg 2 een oud boerderijtje aantreffen, met de naam
"De Nieuwe Kap", dat inmiddels is verbouwd tot woonboerderij. In
de achtergevel zit een gevelsteen met de initialen: HM. HM. HS.
1871; in de voorgevel zit een gevelsteen met de letters HM. HM.
HS. HIHM. 1871.
Deze initialen hebben betrekking op de eerste bewoners van dit
boerderijtje, namelijk Harmanus Hekkelman, geboren op
4 november 1836 te Gorssel op "'t Zandscholten" en overleden op
27 januari 1901, zoon van Manus Hekkelman en Elisabeth
Scholten (Zandscholten, dochter van Harmen Scholten en Maria
Ilberink) en gehuwd op 7 mei 1863 te Gorssel met Hendrika
Struik, geboren op 11 september 1833 te Laren en overleden op 6
september 1910, dochter van Hendrik Jan Struik en Jenneken
Hietland.
Volgens de Kadastrale Atlas van 1832 was "'t Zandscholten" eigen-
dom van Harmen Scholten en Maria Ilberink en bestond het uit
meerdere percelen, groot 2.86.30 ha, waaronder een perceel bouw-
land gelegen ten westen van de katerstede "De Kap". Daar is in
1871 een boerderijtje gebouwd, dat de naam "De Nieuwe Kap"
kreeg. In deze periode bestond een groot gedeelte van de
Eesterbrink nog uit heidevelden, die in de loop van de jaren in cul-
tuur werden gebracht.
Bovengenoemde Harmanus Hekkelman was van beroep akkerbou-
wer op dit plaatsje, met een omvang van 1.70 ha, met daarnaast
mogelijk nog wat gepachte grond. Uit zijn huwelijk met Hendrika
Struik werden vier kinderen geboren:
Manus, geboren op 9 mei 1866, Hendrik Jan, geboren op
6 november 1868 en overleden op 24 september 1941, Mina, gebo-
ren op 25 oktober 1871 en Bertus, geboren op 22 mei 1874.
De gevelsteen in de voorgevel, zoals hierboven vermeld, is om-
streeks 1925 aangebracht, toen er een vergroting van het woonge-
deelte plaatsvond. Hierin komen ook de initialen voor van de twee-
de zoon Hendrik Jan Hekkelman (de J werd destijds als I geschre-
ven), die gehuwd was met Frederika Johanna Brinkman, geboren
op 7 juni 1866 te Brummen en overleden op 20 mei 1938.
Hendrik Jan Hekkelman was landbouwer van beroep.
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Uit zijn huwelijk met Frederika Johanna Brinkman werden vier
kinderen geboren:
Harmina Hendrika, geboren op 27 april 1896, Jan, geboren op
27 februari 1898, Hendrika, geboren op 6 januari 1900 en Johan
geboren op 26 januari 1901. '
Oudste zoon Jan Hekkelman, gehuwd met Jantje Klaassen. gebo-
r~? op 13. septe~ber. 1896 te Warnsveld en van beroep chauffeur
bIJ de Zuivelfabriek m Eefde, zette het bedrijf voort. Naast zijn
werk als chauffeur had Jan thuis met zijn koeien, varkens en kip-
pen een aardige bijverdienste. Uit dit huwelijk werden geen kinde-
ren geboren.
De jongste. zoon vc:nHendrik Jan Hekkelman, Johan, was gehuwd
met Harmma Muil, geboren op 22 oktober 1899. Hij werd boer op
"De Prins" aan de Flierderweg en was daarnaast ook nog veehan-
delaar. Zijn zoon Gerrit zette dit bedrijf voort en was naast boer
ook veehandelaar, net als zijn vader.
Als laatste van de familie Hekkelman heeft Harmina Hekkelman
dochter van Harmina Hendrika Hekkelman en geboren op 3 mei
1915, op "De Nieuwe Kap" gewoond. Zij heeft het boerderijtje in
1996 met ongeveer een hectare grond verkocht aan de familie
H.W. Woertman, slager aan de Hoofdstraat in Gorssel. Mevrouw
Hekkelman woont thans op verzorgingstehuis "De Borkel" in
Gorssel.
Albert Hekkelman, een oudere broer van eerste bewoner
Harm~nus Hekkelman, geboren op 15 november 1834 en op
18 ap::111863 gehuwd met Gerdina Brilman, geboren op 11 maart
1839 m T.~rwold~, is op het boerderijtje '''t Zandscholten" blijven
wonen. HIJ was timmerman van beroep. Verscheidene nakomelin-
gen van deze tak waren later in Gorssel timmerman/aannemer
kruidenier, kleermaker, bakker of schilder, en ook modelruis
Hekkelman behoorde aan deze familie.
De familie Woertman heeft het boerderijtje aan de Kloosterweg 2
yerbouwd tot een prachtige woonboerderij en het zoveel mogelijk
m de oorspronkelijke stijl gelaten. Zij wonen er sinds 1999. In
2003 hebben zij hun slagerij aan de Hoofdstraat verkocht aan de
famili~ J. Rodenburg; nu kunnen zij in deze landelijke omgeving
volledig tot rust komen na hun arbeidzaam leven in Gorssel.

MENSEN EN LAND TE EPSE
IN DE VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW (2)

De familie van Dommeren en het Hassink

N. Kuik en A.M. Geerlink-uan der Gang

In de eerste aflevering in deze serie (Ons Markenboek, 22e jaar-
gang, nr. 1, bladzijde 16 e.v.) schreven wij al iets over Henriek
Boeynck en zijn kinderen, die in 1480 pachters waren van een
gedeelte van het erf Hassinck. We gaan daar hier mee verder.
Henriek Boeynck pachtte in die tijd, behalve het Hassinck, ook nog
het erf Franckinck, eveneens gelegen in Dommeren. Dat deed hij
samen met Bernt Pessinck en die samenwerking heeft vanaf 1484
aanleiding gegeven tot jarenlange onenigheid tussen beide man-
nen. De pacht was aangegaan voor een termijn van twaalf jaar en
er was overeengekomen dat Bernt een arbeider zou betalen en riet
voor het dak zou leveren, terwijl Henriek verder de hele periode
het huis en de Hogenlande (bouwland) zou gebruiken en voor het
onderhoud zou zorgen. Later ontstond daar echter verschil van
mening over, wat tot gevolg had dat enkele dorpsgenoten, te weten
Warner Franken, Haske van Dommeren en Johan Hissinck, heb-
ben geprobeerd beide partijen weer tot elkaar te brengen. Er werd
vastgelegd hoe de werkzaamheden en kosten voor dakdekken, tim-
meren en omheinen verdeeld moesten worden. Dat heeft blijkbaar
resultaat gehad. We horen er verder niets meer over.
Henriek Boeynck had overigens als pachter met veel tegenslag te
kampen. Ook op het Hassinck had hij problemen. Onze oudste
gegevens daarover dateren uit 1487, toen Henriek op een dag
slaande ruzie kreeg met de buren. Zijn knecht, Wynolt Henrieks
van de Berge, kwam hem te hulp, maar raakte daarbij zwaarge-
wond. Henriek echter, verklaarde voor het gerecht van de schout
in Zutphen, dat zijn knecht (die hij inmiddels had ontslagen) hem
had geslagen, waardoor Wynolt tot het betalen van een boete werd
veroordeeld. Die ging in beroep, ontkende de aanklacht en eiste
van zijn gewezen baas de boete terug. Bovendien eiste hij achter-
stallig loon op. Hoe dat afliep is niet bekend.
Ongeveer een jaar later kreeg Henriek Boeynck het aan de stok
met zijn pachtheer Johan Hissinck. Die werd er door Henriek van
beschuldigd dat hij zijn belofte om het huis op het Hassinck wand-
en dakdicht te leveren en schapen te kopen, niet was nagekomen.
Henriek had zelf de rietdekker (Johan Smyedinck) en het timmer-
werk aan deuren en vensters moeten betalen. Om twijgen te kun-
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nen maaien had Hissinck een paar zeisen van hem geleend, maar
die had hij nooit teruggegeven. (Bij de marke behoorde een eiland-
je in de IJssel, genaamd de Dommer Rijsweerd). Hissinck was hem
ook nog geld schuldig van een zeug met biggen.
Johan Hissinck zei daarop dat hij juist wel aan zijn verplichtingen
had voldaan en dat Henriek in het begin tevreden was geweest. De
zeisen had hij teruggegeven, maar het varken was verrekend met
een schuld die Henriek bij hem had. Johan verklaarde verder dat
hij Henriek de volgende zaken had gegeven of geleend: twee
"placksichte" (gereedschap om plaggen mee te steken), een greep,
een schaap scheer en een deur en een venster uit zijn eigen huis (ze
woonden naast elkaar). Henriek was hem geld schuldig voor
schaapweiden, een ton en acht flessen bier, verteringen en zomer-
rogge.
Blijkbaar was de verhouding door deze problemen zodanig ver-
stoord geraakt, dat Henriek daar beter weg kon gaan. Hij woonde
in 1489 al op het erf Blauwenoord te Weteringen. En zelfs daar
werd hij nog door zijn kwelgeesten uit Epse achtervolgd. Johan
Hissinck, als een stadhouder (plaatsvervanger) vanwege Haske
van Dommeren, buurrichter te Epse, diende een aanklacht in
omdat Henriek turf had gegraven in het Epserveen zonder toe-
stemming van de buurrichter en de andere erfgenamen (gerechtig-
den in de marke). Hij had 25 voer turf uit het land van Gelre
gehaald en naar zijn huis in het Sticht gebracht. Ook de kwestie
over het huis op het Hassinck was nog niet opgelost. Haske van
Dommeren vroeg aan twee inwoners van Epse om te willen getui-
gen dat het huis, toen Henriek Boeynck daar in 1480 introk, wand-
en dakdicht was. Zij verklaarden dat dat inderdaad zowas. Verder
vroeg Haske aan twee andere getuigen om te zeggen hoe het huis
erbij lag nadat Henriek Boeynck het had verlaten. Beide mannen
verklaarden in het huis te zijn geweest en zij hadden gezien dat
het niet meer wand- en dakdicht was "soe dat dar eyn bouman
droege ind temelieken in to wonen tempt ind met synen biesten
ind koern droege in blyven kan" (zodat een boer er fatsoenlijk in
kon wonen en er met zijn beesten en graan droog in kon blijven).
Henriek Boeynck antwoordde dat hij een dienstman van de heer
van Gelre was en niets te maken had met praatjes van horige lui-
den en ook al waren zij niet horig, dan nog. En hij kwam met een
brief uit 1488 (van zondag voor Pinksteren) op de proppen. Toen
was hij met anderen in het Schepenhuis te Zutphen geweest.
Aanwezig waren de schout en Haske van Dommeren aan de ene
kant en Jan op den Torne (Koerhuis), Harmen Domsdarp en
Henriek ten Varne aan de andere kant. Die waren er als getuigen

Een acte waarin de bewoners van het Hassinck ontslagen worden van de
verplichting tot het houden van een paard voor de hertog van Gelre (1509)
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voor Henriek Boeynck. De schout had hem gevraagd of hij wilde
instemmen met een voorstel van Haske van Dommeren om nog
een jaar langer op het Hassinck te blijven zitten. Henriek had
geze.gd:"jae dat beste lant wer dar off (aan anderen) verpacht, son-
derlmge dat nye lant dat die blome van den erffe is". Daarop zei
Haske dat hij alles zou doen om dat land in Henricks bebouwing te
krijgen. Deze overeenkomst werd in de genoemde brief vastgelegd
en zo waren zij uit elkaar gegaan. Henriek wilde ermee aantonen
dat hij dan blijkbaar toch niet zo'n slechte pachter of meier was
geweest. Haske van zijn kant voerde aan dat de brief door Henriek
Boeynck zelf was gemaakt en daarom van geen belang en waarde.
Tot zover de onaangename betrekkingen tussen een landheer en
zijn huurder.
Ook met Hissincks pachter Henriek Mensinck te Harfsen was er
wel eens wat. Deze man had in het Epserveen twee dagwerk turf
voor Jan Hissinck gegraven. Toen de turf droog was, ging hij naar
hem toe en zei: "Jan, holt die II dachwarck torffs, die synt droege,
die ik u gegrafen hebbe". Maar toen Johan de turf wilde ophalen,
bleek die te zijn verdwenen. Henriek verklaarde niet te weten wie
dat had gedaan.
Intussen was Haske van Dommeren omstreeks 1481 getrouwd met
Wyze (WysselWitze) Smedinck, een dochter van Bartold (de bas-
taard) en zijn vrouw Fenne, een welgestelde familie te Zutphen in
de Spronckstraat bij de Laarpoort, met het achterhuis aan de
Oude Want. Zij hadden bezittingen in de stad en op het platteland
en de familie onderhield handelsbetrekkingen met Riga in
Letland. Bartold was gildemeester van het St. Anthonisgilde of
Anthony Groote Broederschap in de Grote kerk (Walburg) te
Zutphen en kerkmeester van de kerk in Warnsveld. Hij had goede-
ren in dit kerspel, onder andere het erf Smedinck te Leesten.
Evert Smedinck, een broer van Wyze, woonde in een klooster in
Oost-Friesland.
Van haar ouders kreeg Wyze het erf Mackink te Vierakker als
huwelijksgeschenk mee. Het echtpaar ging wonen in een huis aan
de Oude of Grote Want, een deftige straat in Zutphen. Later zou-
den zij verhuizen naar de Boecker (Beuker)straat.
Haske van Dommeren vervulde met regelmaat een belangrijke
taak als gerichtsman bij de rechtbank van de schout van Zutphen.
Het was in die tijd de gewoonte dat de schout bij de uitoefening
van de rechtspraak alleen als voorzitter fungeerde en dat een
zogenaamde gerichtsman de vonnissen of oordelen velde. En zo
heeft Haske heel wat oordelen uitgesproken in allerlei zaken.
Meestal vergde de afhandeling van een proces meer tijd dan de

duur van een zitting, doordat de gedaagde zijn verweer tot drie-
maal toe kon uitstellen (het zogenaamde "versten"), terwijl ook de
gerichtsman zijn oordeel of vonnis tot driemaal toe kon uitstellen.
Daarna mocht hij het niet langer onder zich houden ("den oerdel
hie onder heft") en moest hij het vonnis uitspreken. In 1518 bij-
voorbeeld had ook Haske een zaak in behandeling waarvan hij het
vonnis driemaal uitstelde. Hij moet daarvoor toch een vrij aan-
zienlijke kennis van het recht gehad hebben.
Wij verplaatsen ons weer naar Epse, waar Johan Hissinck zijn
bedrijf uitoefende. In 1494 werd in het register van de schout
opgetekend dat hij en de zoon van zijn vrouw "twie verscheiden
personen bynt ind ytlick syn sonderlinge guet hefft". Blijkbaar was
daar verwarring over ontstaan. Al in 1473 hadden zij samen een
maat land verpacht, genaamd Hassing Bredinger, behorende in
het erf Hassinck en gelegen in de buurtschap Dommeren, naast
Beunks land. Johan en Haske hadden de akte daarvan beiden
gezegeld.
Omstreeks 1510 overleed Kerstken Mensinck, de vrouw van Johan
Hissinck en de moeder van Haske van Dommeren. Enkele jaren
later hertrouwde Johan met een zekere Henrica, van wie wij ver-
der weinig weten. Wel is bekend dat zij een zuster was van heer
Peter Wessel Schelenborch, pastoor van de Predikheren in hun
klooster te Zutphen en vicaris van enkele altaren in de Grote Kerk
aldaar. Na dit huwelijk was Johan uit Epse weggegaan en inge-
trokken bij zijn neef Henriek Hissinck te Deventer; waarschijnlijk
omdat Johan de laatste jaren van zijn leven aan dementie leed, of,
zoals men dat toen noemde "het soere verduft" had. Niet duidelijk
is of zijn vrouw Henrica met hem meeging naar Deventer of dat zij
in hun huis te Zutphen ging wonen. Johan overleed in 1516 of iets
later.
Vlak voor zijn dood had hij zijn erf Odekonck of Oickinck te Epse
(en nog andere goederen die eigenlijk van zijn stiefzoon waren)
aan zijn neef geschonken of verkocht. Die had misbruik van de
situatie gemaakt, maar dat werd later weer rechtgezet. Het erf
Oickinck had Johan toch niet weg mogen doen, omdat het eigenlijk
een leengoed van een Duits klooster was. Het ging overigens de
laatste twee j aar van zijn leven al steeds slechter met hem. Olde
Johan Hissinck, zoals hij toen werd genoemd, had ook al tweemaal
dezelfde rogge verkocht "staende op een stucke landes noch was-
sende to Epse" en daarvoor beide kopers een voorschot laten beta-
len. Gelukkig wilde één van hen wel van de koop afzien. Toen
Johan op zijn ziekbed lag, vroeg hij enkele oude vrienden uit Epse
bij hem in Deventer te komen om verschillende zaken af te hande-
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len. Bij die ge~egenheid kwam ook ter sprake, dat Johan, toen hij
nog ~oerde mEpse, een stuk land, geheten "Schuermans
Breermck" (of Bregener) in gebruik had gehad om er voor de
g~meeJ?:schap een hengst,. een stier en een beer op te houden.
Eigenlijk was dat land altijd gemeenschappelijk bezit geweest en
hij wilde dat het weer markegrond zou worden. Een van de aanwe-
zigen zei dat Haske van Dommeren voor hetzelfde doel een ander
stuk land gebruikte, namelijk de Hackemaethe aan de
Hunnepersteeg, en dat was ook markegrond. In verband met oor-
lo.gshandelingen (B<?ur~ondische invallen) had Haske een tijdlang
met aan deze verplichting kunnen voldoen, waarvoor hij hen ter
c?mpen.~atie een ton bier had gegeven. Haske had ook gezegd dat
ZIJna. zJ)n dood met he~ land konden doen wat zij wilden. (Tot op
de huidige dag wordt dit stukje land nog de Achterste Hakkemaot
genoemd.)
Op zijn sterfbed "in synen hilligen ampte liggende" had Johan
Hissinck ook zijn vrouw Henrica wat van zijn goederen geschon-
k~n, maar hij zag k~ns dat later nog weer te herroepen. Wel mocht
ZIJhaar leven lang m hun huis te Zutphen blijven wonen. Maar na
haar dood moest het door de erfgenamen worden geschonken aan
de W.alburgkerk. Zijn stiefzoon Haske van Dommeren kreeg een
stukje land .~eEpse, genaamd Meyerinck Butencempken, en ver-
der erfde hl] de goederen Vrylinck en Meyerinck (het Hassinck
,,:~s altijd al ::an Haske geweest). In 1519 is er ook nog sprake van
ZIJnhofstede ther Maethe" met "Wendelen maithken", het laatste
gelegen achteraan de "Maeterhoff'. Het geheel was "eyn vrij edel
eygen", gelegen aan de Dommerbrink. Al in 1409 wordt het erf ter
Maet aldaar vermeld. We hebben niet kunnen achterhalen om
welke hofstede het hier ging. Misschien hoorde het erf bij het
Hassinck.
Vanuit Zutphen beheerde Haske van Dommeren nu voortaan zelf
zijn bezittingen te Epse en elders. Het Hassinck bleef steeds aan
anderen verpacht. Zo komen we in 1515 Geert Hassinck tegen. In
dat jaar verk~aarden Warner die bouwman op Warnssinck,
Warner Boldermek en Harmen Vrylinck te Epse dat Henriek ter
Beke die jonge (van Holten) omtrent "Santgangen" (10 oktober)
van het vorige jaar bij "slaependertyt" bij Geert Hassinck en zijn
vader, hun nabers, een paard had gestolen. Het ging om een "rode
kolde ruene met eenen langen starte". Lubbert Bavendarph,
Willem opten Hoogen E;ngh, Wynolt Weygers, Geert ten Nyen-
h';1es, Peter Buenck, Wll~em op Sonderkamph en Ailbert ten
Kippe legden een soortgelijke verklaring af, waar nog aan toege-
voegd werd dat Geert en zijn vader het paard "van eenen ffullen

van synen perden opgefuedet hebben ende plecht altyt manck (tus-
sen) hoeren perden to gaen".
Na het overlijden van Haske van Dommerens vrouw Wyze kreeg
haar broer in zijn klooster bij Emden een deel van haar bezittin-
gen. Eerder hadden Haske en Wyze al het erf Smedinck in Leesten
geschonken aan het klooster. Hun huwelijk was kinderloos geble-
ven.
Haske hertrouwde in 1523 met de veel jongere Bernarda of
Berntken Oldenhues uit Borculo. Op 25 september van dat jaar
werden de huwelijksvoorwaarden opgesteld. Haske zou Berntken
nemen "tot eynen echten gerechten witlicken wyve ende beddege-
note". Berntken zou erfgename blijven van het goed Oldenhues in
de Heerschap (Heerlijkheid) Borculo (kerspel Neede) en zij kreeg
van haar man de in die tijd gebruikelijke morgengave op de och-
tend na de eerste huwelijksnacht "...gaff synen echten wyve des
iersten morgens doe he van oer (haar) opstont ut den bruetbedde
ende se beslaepen hadde" .
Dit tweede huwelijk heeft niet zo lang meer mogen duren. Haske
van Dommeren overleed in 1528. Op 26 maart van dat jaar liet hij
een testament opmaken voor twee schepenen van Zutphen. Haske
was nog goed bij zijn verstand en "viff sinne" , maar lichamelijk
zeer zwak. Hij vermaakte al zijn leen- en eigen goederen te Epse
en Dommeren aan zijn vrouw, uitgezonderd een stukje land dat
voor de armen in het Oude Gasthuis te Zutphen bestemd was.
Verder kreeg zij al zijn andere goederen binnen en buiten de stad.
De schepenen namen dat aan voorzover het rechtmatig was en
baten zou, omdat Haske tijdens het opmaken van het testament
tot tweemaal toe, onder de handen van de schepenen, buiten ken-
nis raakte, zodat zij meenden dat hij stervende was. Hij kwam
weer bij, maar strompelde van de ene naar de andere wand van de
kamer en in de consternatie was iedereen vergeten om de fami-
liepapieren, zoals het huwelijkscontract en dergelijke, te raadple-
gen. Naderhand had men alles nog ingezien en goed geregeld.
Een paar maanden later stierf Haske van Dommeren. Na zijn
dood kocht Berntken hun woonhuis in de Beukerstraat te
Zutphen. Van joffer Henrica van Aesswin, weduwe van Dorth,
mocht Berntken het vruchtgebruik houden van alle goederen die
Haske van Henrica's overleden man in leen had gehad.
Joffer Henrica van Aesswin of Aeswijn was de weduwe van Seyne
van Dorth, die in 1501 was beleend met het huis Dorth "opten
palen tusschen den lande van Zutphen ind (en) den gesticht van
Utrecht gelegen" (deels in Gelderland en deels in Overijssel). Zij
was vrouwe van de heerlijkheid ''Varik'' en hertrouwde met Joost
van Gemen, genaamd Praestinck.
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Uit stukken in het familie archief van de Deventer familie Houck is
ons gebleken dat bovengenoemde leengoederen betrekking hadden
op de reeds eerder vermelde erven Meyerinck en Vrylinck. Er was
in Epse een erf Groot Meyerinck, dat door de heer van Dorth eerst
aan Johan Hissinck en daarna aan Haske van Dommeren in leen
is gegeven. In een extract uit het leenboek van Dorth staat te
lezen dat Haske het in 1522 in leen kreeg. Voorzover wij kunnen
nagaan hoorden er de volgende landerijen bij: Meyerinck greitac-
ker, Beidel of Beitel, Lankacker, zaadland achter de Groene Dijk,
Binnenkampje en ander zaailand in de Hoge Enk en het Buiten-
kampje. Verder een vol waardeel in de marke en koeweiden op de
Epserweerd. Ook het erfVrylinck schijnt een onderdeel van Groot
Meyerinck te zijn geweest, al wordt het in de leenakte niet ver-
meld. Het is namelijk zo, dat het bovengenoemde Buitenkampje
later een zelfstandig erf is geworden en daarna vaak werd
omschreven als "Vrylinck of Buitenkamp", maar ook als "Buiten-
kamp ofMeyerinck".
De erfenis van de familie Van Dommeren, inclusief de leengoede-
ren van Dorth, is rond 1545 in bezit gekomen van de Deventer
familie Martens (waarover meer in de volgende aflevering in deze
reeks). Een later lid en erfgenaam van deze familie, Henderick
Martens genaamd, liet in de zomer van 1563 een van zijn katerste-
den in Epse (hij bezat daar en in de omgeving vele goederen)
afbreken en op een stuk grond dat bij zijn erf Meyerinck hoorde,
weer opbouwen.
In feite betrof het hier de stichting van het later zo genoemde
Bolmansgoed (Bolman) of Lutteke Meyerinck. Voor het afbreken
en weer opbouwen had Henderick drie timmerlieden uit Deventer
ingehuurd; het waren timmerman Gerrith, Berndt van Ees en
Henderick Hambergens. Vóór met de bouw zou worden begonnen
had Henderick eerst overlegd met buurman Sarris ter Varre of
Vaarne (meier van het klooster te Diepenveen), waar het huis wat
hem betrof het best kon worden neergezet. Sarris had een plek bij
de dijk aangewezen, die hem voor zichzelf zo weinig mogelijk hin-
der zou opleveren. Ook verder was Sarris op alle mogelijke manie-
ren behulpzaam. De bouwvakkers mochten zijn kar gebruiken en
hij wees de plek aan waar ze met de minste schade de benodigde
aarde konden weghalen om de bouwplaats op te hogen. Zolang de
werkzaamheden duurden had Sarris voor de timmerlieden in zijn
huis de tafel gedekt en's nachts konden zij hun gereedschap bij
hem laten liggen.
Toch kregen Sarris en Henderick later onenigheid over het nieuwe
huis. Sarris en zijn knecht Reijndt Lubberts beweerden dat Sarris

de plek voor het nieuwe huis (met de schuur) helemaal niet had
aangewezen. Zij waren zelfs niet thuis toen de werkzaamheden
begonnen, maar in Diepenveen om dienstwerk te doen voor het
klooster aldaar. Henderick Martens had zijn afgebroken huis op
wagens naar een door hemzelf gekozen nieuwe plek laten brengen
en het daar weer laten opbouwen. En daar had Sarris nu last van.
Hij kon bij hoog water bijna niet bij zijn schaapskooi komen.
Vermoedelijk zijn beide mannen tot overeenstemming gekomen,
want we horen er verder niets meer over.
Tot zover de ontstaansgeschiedenis van de Bolman, dat als afsplit-
sing van het Meyerinck, evenals de Buitenkamp, leenroerig was
aan het huis Dorth. In 1606 werd Gerhard Martens met
Bolmansgoed beleend, in 1641 was dat Johan van Echten tot den
Relaer, getrouwd met Judith Martens, en zo verder tot Arnold
Henrik van Markel Bouwer in 1782. Daarna werd het leenstelsel
opgeheven. Johan van Echten tot den Relaer was ook leenman van
de Buitenkamp.
In een volgende aflevering willen wij ook iets schrijven over ande-
re erven en inwoners van Epse.

De Bolman te Epse
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AANTEKENINGEN OVER ALMEN EN HARFSEN
IN DE 16e EEUW (5)

Prof. Dr. H. Wagenvoort

ceerurs verslagen werden kan men lezen biJ J. S, van Veen, ,,!Je Hoeren-
opstand in 1580" I), aan wiens verhaal ik weinig zou kunnen toevoegen.

Wanneer historisch is, wat meester Heuvel=) vertelt, dat bij het graven
van "stikkengaten" voor nieuwe eikenstekken op holle plaatsen in de
akkerheg van het goed Elsvoord bij Laren, niet ver van Harfsen, een aarden
pot met gouden en zilveren munten uit de Spaanse tijd met de koppen van
Karel v en Philips II gevonden werd, staat dit geval niet alleen en vormt
een stil getuigenis voor de angst, die alom de bevolking bezielde.

Van geheel andere aard, en slechts zijdelings op Harfsen en omstreken
betrekking hebbend, is een gegeven, dat mij toch de vermelding waard
lijkt. In mijn bezit is een acte op perkament, die een schuldbekentenis,
groot 2500 goudguldens, bevat, afgegeven door Cornelis Iseren, schepen
van Zutphen, aan zijn neef Willem Middeldorp, burgemeester van die
stad, en gedateerd 3 octr, I578. Als onderpand voor die schuld stelt hij de
Elderinckmate in Eefde en de goederen Wagenvoorde en Closkamp in
Harfsen, Zeer opvallend is, dat onderaan rechts, in heel klein schrift van
andere hand en ten dele bedekt door het perkamentstrookje, waaraan
Iserens zegel in groene was hangt i], de woorden staan: "Sueekt opt
huusken". De enige verklaring schijnt - ook naar het oordeel van meer
deskundigen - dat Middeldorp dit schreef. Op de genoemde datum werd
Deventer, nog in Spaanse handen, door de Staatse troepen onder Rennen-
berg belegerd en een maand later ingenomen. De vrees was gegrond, dat
dit lot ook Zutphen wachtte, wat dan ook het volgend jaar gebeurde.
Middeldorp, evenals heren trouw Rooms-Katholiek en Spaansgezind.
heeft zijn goud en kostbaarheden "opt huusken" verstopt, en, voor het
geval dat hemzelf iets overkomen mocht, zijn erfgenamen een aanwijzing
willen geven.

Lang heeft het geduurd, eer de Graafschap enigszins tot rust kwam. Het
verraad van Stanley, die in I587 Devènter in handen speelde van de Span-
jaarden, en de belegering en inname van Deventer en Zutphen in 1591
door prins Maurits hebben ongetwijfeld geheel deze streek voortdurend
van krijgsrumoer vervuld. De betrekkelijke rust, die daarop volgde, heeft
niet eens lang geduurd 4), maar wij wilden ons nu beperken tot de 16e
eeuw, een tijd van voortdurende spanningen op politiek, militair en reli-
gieus gebied.

hij ook het huis Dorth verlaten. Later vraagt hij (fol. 102 v.) aan een ge-
tuige, of er nog-van de omwonenden in leven zijn) "off nyet alle die olde
naberen doer deses kriiges hongers und kommers noott eensdeels ver-
sterven, eensdeels ombgebracht und eensdeels van groten elendigen und
onlydlicken kommer doot versmacht zijn?" De getuigen verklaren (f, 105r)
;iweynich luyden die doemaels des oorts woonden alnu in leven te zijn"').
Voor de boeren maakte vriend of vijand weinig verschil: beider krijgs-

benden, die niet of te laat hun soldij plachten te ontvangen, stelden zich
schadeloos door het platteland af te stropen. Want voor de Geuzen was
men even benauwd als voor de Spanjaarden. Dumbar-) citeert uit een oude
ligger van het Heiligen Geestes Gasthuis te Deventer het volgende: "In
het jaer 1572 is in desen hoeck landes opgestaen een groet rumoer van
krich en orlich, daer in de Goesen tegens Co. Ma. steden en landen hebben
groete moetwillicheit en rebellieheit tot verderffenisse des selven landes
angerecht: daer durch dan sich de duyre tijt van solt, molt, rogge, botter
en alle provandie seer vermeert ende sich geextendeert heft.. . Want als
voer yrsten die stadt van Zutphen en onlangs daer na de omliggende steden
Doesborch, Doetinchem, en voert daer na Campen. Zwolle, Hattem,
Harderwyck, Hasselt, Elborch, Oldenzeel, Lochem van Co. Ma. offge-
weken weren, en de Gosen de poerte geapent hadden en groete practiken
gebruyckten omme deser stadt oeck tot sich thebben, de se al rede solem-
nier myt trompetten opgeeyschet hadden, ende alle onse meyeren und
pachteren rondomme her jammerlick verdorven ende van alle oer berevet
worden, ende geene macht en hadden om pacht te betaelen" (heeft men
de armen slecht kunnen steunen), "want dese stadt in der tijt zeer beanx-
tet was, de Iyden most dat de Gosen alle dage insonderheit wt Zutphen
en Lochem by nacht en by daege quemen te voete en te peerde omme dese
stadt ende ommeliggende dorpen mytt bleken en barnen, myt roeven en
stelen, myt vangen en spannen, to vexieren en tbeschadighen en gensche-
lick te verderven." Overigens wordt ook in dit verslag, te uitvoerig om
het geheel over te nemen, niet verzwegen, dat "niet allene de Gosen, mer
ook de Spansche soldaten" erbarmelijk hebben huisgehouden.

Geen wonder, dat het in I580 tot een wanhopige opstand van de boeren
tegen de Staatse troepen onder de graaf van Hohenlohe kwam; hoe zij

,) Voor de hopeloze toestand van de Graafschap in 1580-1600 zie verder J. S. van
Veen, Gelre 28 (1925),85 v.v., en De Graaf, Gorssel, 188 v;s , Overigens is de aangehaalde
getuigenverklaring waarschijnlijk iets te pessimistisch. Verschillende gegevens wijzen er
op, dat een aantal boeren alleen gevlucht waren en later op hun - deerlijk gehavende -
hoeven terugkeerden. Zo b.v. Roeloff ten Hulse, van het goed de Hulse in Harfsen, die
volgens Signaal 26 act. 1604 verklaarde, c. 60 jaar oud te ûjn en altijd op dat goed
gewoond te hebben, "wttgesundertt in den quaden tijtt van kriich", nl. "die tiitt als Ducq
de Alba Zutphen eroeverde", (Vgl. p. 205 n. 2).

') A.w.p. 477 v.v.

Utrecht, October 1963
,) Gelre dl. 5 en I2; vg1. De Graaf, Gorssel, p. 188 v,
%) Oud-Achterhoeksch Boerenleven {I927), 135.
3) Cornelis Iseren zegelt met het St. Andries-kruis.
4) Zie o.a. De Graaf, Gelre 42 (1939), I73 v», Zijn gegevens zijn fragmentarisch; 2:0

trok in 1622 Mansvelt door de Graafschap naar Embderland, en week het volgend jaar
hertog Christiaan van Brunswijk-WolfenbUttel, na door Tilly verslagen te zijn, naar de
Graafschap uit.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14

Eefde:
De Blaakhof, De Blaak 15
BouwbedrijfNijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 15
Fixet Klusmarkt Eefde, Rustoordlaan 6
Kamphuis b.v., Kokstraat 37
Klein Dennenboseh, Jodendijk 25
Lenselink b.v., Schoolstraat 11
Muyen, Zutphenseweg 88
OnstenkFietsen, Zutphenseweg 126
Regio Bank Gorssel Eefde, Kokstraat 37

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26

Gorssel:
Gemeente Gorssel
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel-IJssel
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis &Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32

Harfsen:
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161c
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Lubberding BV Harfsen, fabrikant van Gerjak voortenten
en Tago vouwwagens, Reeverweg 6a

Joppe:
Hertenfarm "De Langekamp" Joppelaan 116

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 € 13,60 per jaar per gezin. Hiervoorheeft 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€ 2,40 extra als bijdrage in de portokosten.
Betalingvan contributie, bijdragen of giften kan geschieden op de rekening
van de verenigingnr. 3014.05.611 bijde Rabobank "Berkel-IJssel".
Voorcontributiebetalingwordt voorkeur gegeven aan een machtiging of een
acceptgirokaart.

Publicatieof overname van artikelen uitOns Markenboek is alleen toegestaan
met toestemming van de voorzittervan de redactiecommissie.
Kopijte zenden aan één van de leden der redactiecommissie, indienmogelijk
op diskette met drie uitgewerkte teksten.

Het verenigingsgebouw Het Richtershuis, Hulstweg 4 te Harfsen, is op
dinsdagmiddag geopend van twee tot vier uur. De tweede dinsdag van de
maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie.
Het gemeentearchief is ondergebracht bijhet Stads- en Streekarchief te
Zutphen, tel. 0575-512157. U kunt hier terecht dinsdag van 9.00-21.00 uur
en woensdag tot en met vrijdagvan 9.00 - 17.00 uur.
Inde maanden juni,julien augustus vervalt de avondopenstelling.
In het Richtershuis beschikken wijover kopieën op microfichevan het
bevolkingsregister.
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Kaartjevan de vroegere marken inde gemeente Gorssel


