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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Op 1 januari 2005 kregen wij het trieste bericht te horen dat onze
secretaris Wim van de Kamp was overleden. Leest u hierover het
'In Memoriam' in dit nummer.

We maken u nog even attent op de laatste lezing van dit seizoen
op donderdag 14 april 2005 in zaal Buitenlust in Harfsen. De heer
J. Kreunen, eigenaar van het 'Achterhoeks Museum 1940-1945' in
Hengelo Gld., zal ons verhalen uit de Tweede Wereldoorlog vertel-
len. Hij zal dit doen aan de hand van diverse voorwerpen. Zijn
enthousiaste manier van vertellen zal weer borg staan voor een
interessante avond, waarbij hij ook gebeurtenissen uit onze
gemeente zal memoreren.
Op 5 mei 2005 herdenken we dat het zestig jaar geleden is dat er
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, deze dag valt dit
jaar samen met Hemelvaartsdag. De Oranjeverenigingen in de
gemeente Lochem zorgen voor een aantal fietstochten die op
elkaar aansluiten. Het is de bedoeling dat De Elf Marken weer een
aantrekkelijke expositie samen stelt in Almen. U leest hier te zij-
ner tijd over in de plaatselijke bladen. Als u in het bezit bent van
voorwerpen die interessant zijn voor deze expositie en ze wilt uit-
lenen, dan houden we ons aanbevolen.
De Oudheidkundige Kring Voorst heeft ons verzocht u attent te
maken op hun herdenkingsactiviteiten. Op 5, 6, 7, en 8 mei 2005
hebben zij, evenals in 2003, weer een foto-expositie op de Wilpse
Klei. Op borden langs de weg zijn veel nieuwe foto's te zien. Op
6 mei komen de Canadese oud-strijders op bezoek. 'Keep them
Rolling' komt met een aantal voertuigen uit de Tweede Wereld-
oorlog, ook zullen er twee doedelzakbands aanwezig zijn.
In het kader van de fusie met Lochem heeft de Federatie Almens
Belang aan de raadsleden, tijdens de eerste raadsvergadering in
't Hart te Eefde, een speciale uitgave van hun 'Almenak' uitge-
deeld. Hierin hebben onder meer de verenigingen zich voorgesteld.
Ook De Elf Marken heeft zich gepresenteerd en we hebben een
aanmeldingsformulier om lid te worden van onze vereniging bijge-
voegd. Hopelijk levert dit ook weer nieuwe leden op.
U kunt in deze editie van Ons Markenboek een afschrift lezen van
een brief onder de titel 'Samen één in Lochem' , namens de voorzit-
ters van beide oudheidkundige verenigingen. Hierin wordt onder
andere het Staringproject genoemd, waarover eveneens meer in
dit Markenboek.
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Op het moment van dit schrijven zijn we druk doende om ons
bestuur weer op sterkte te krijgen, we hebben nu drie vacatures.
Besprekingen met kandidaten zijn gaande.
In januari is de vitrine in de hal van het gemeentehuis van een
andere expositie voorzien. Door de nieuwe indeling van de hal
moest de kast verplaatst worden naar het gedeelte dat voor
publiek toegankelijk is. Het onderwerp is deze keer: klederdracht
in het bijzonder knipmutsen. '
Zaterdag 21 mei 2005 organiseert de werkgroep genealogie van De
Elf Marken weer haar jaarlijkse genealogische dag in ons
Richtershuis, elders in dit nummer leest u er meer over.
Op 3 februari jongstleden hield de heer J. Berends uit Doetin-
chem een boeiende lezing over 'Wasserburgen im Münsterland'.
Meer dan honderd leden woonden deze lezing bij. Als aanvulling
hierop drukken we een kaartje af, zodat u, wanneer u eens enkele
van die Wasserburgen wilt bezoeken, een globaal idee van de situ-
ering heeft. Verder wijzen wij erop, dat in Het Richtershuis in
Harfsen een kopie van een artikel over dit onderwerp van de hand
van de heer Berends ter inzage ligt.
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Globaal routekaartje van de tocht langs de Wasserburgen.

Genealogische dag op 21 mei 2005
Op 21 mei 2005 organiseert de werkgroep genealogie van De Elf
Marken haar jaarlijkse genealogische dag in Het Richtershuis aan
de Hulstweg 4 te Harfsen. Deze dag is inmiddels een begrip gewor-
den voor de genealogen in het oosten van ons land.
Bij veel standhouders uit alle delen van Neder land is die dag
informatie te krijgen over familienamen. Ze hebben in hun compu-
ters heel veel gegevens verzameld over familienamen uit deze
streek. De gehele dag is het mogelijk om inlichtingen te verkrijgen
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over uw voorouders of over de huizen waar zij vroeger hebben
gewoond. Ook de oudheidkundige verenigingen uit de omgeving en
het Stads- en Streekarchief Zutphen zijn aanwezig met een stand.
De dag biedt een ideale gelegenheid om hier eindelijk de eerste
stap te zetten van het onderzoek naar uw eigen afstamming. Juist
in deze tijd gaan steeds meer mensen op zoek naar hun 'roots'.
Hier kunt u uw speurtocht beginnen of voortzetten. De leden van
de genealogische werkgroep zijn steeds bereid om u te helpen
Naar de familienaam Wesseldijk is het afgelopen jaar door enkele
leden van de werkgroep veel onderzoek gedaan. Het resultaat
hiervan is dat op 21 mei een boekje wordt gepresenteerd over deze
familienaam, die haar oorsprong vindt op de boerderij Wesseldijk
aan de Deventerweg in Laren. Er is zelfs een Wesseldijk familie-
tak die later op deze dag een familiereünie houdt in hotel café res-
taurant Langenbaergh in Laren.
De genealogische dag begint om 10.00 uur. De toegang is gratis,
maar er is een collectebus waarin u een vrijwillige gift kunt doen.
Het wordt ongetwijfeld weer een gezellige dag. Graag tot ziens op
21 mei in Harfsen.

Genealogische publicaties
In de bibliotheek van De Elf Marken zijn allerlei boeken aanwezig
waarin veel informatie op genealogisch gebied beschikbaar is. In
deze boeken zijn vaak volledig uitgewerkte stambomen te vinden .
Er wordt nogal eens geïnformeerd wat voor gegevens voorhanden
zijn. In onderstaande lijst van publicaties is een schat aan infor-
matie te vinden. Ukunt er op de genealogische dag naar informe-
ren. Bovendien is er elke tweede dinsdag van de maand een soort
genealogisch spreekuur. Leden van De Elf Marken zijn dan van
13.30 uur tot 16.30 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden .
Inlichtingen bij Het Richtershuis (tel. 0573-432003) of bij
H.G. Pelgrum (tel. 0575-431781), contactpersoon voor de genealo-
gische werkgroep.

In de bibliotheek van De Elf Marken aanwezige kwartierstaten of
genealogieën:

1 Familieblad 1976 tot 1978 'Het Essenblad' (familieblad
Esveld)

2 Parenteel Hendrik Beltman (J. Beltman, Borculo)
3 Nazaten van Derk Waanders in 't Hof/Jan Belt(d)man (De Elf

Marken)
4 Nazaten Jan Hendrik op de Grote Haer (Hendrik Belt(d)man

(De Elf Marken)
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5 Plattelandsleven der Boerschop, door Tonnie Manszn van
Tjoonk (geslacht Veltkamp)

6 Genealogie familie Boschloo (G.J. Boschloo)
7 Genealogie familie Bruil, Hengelo (Gld) (G. Verstege)
8 Nazaten van Teunis op 't Brummel (Brummelman)

(De Elf Marken)
9 Drie kwartierstaten van een familie Ensink
10 Het geslacht Hoentje (Gerda Stokreef-Braakman)
11 Genealogie Theunis Huernink-Voortman

(J. Voortman, Almere)
12 'Wat veurbie geet' familie Jimmink tot 2002

(Miny Gase-Jimmink)
13 Genealogie familie Kapelle (Dirk Kapelle)
14 De geslachten Koopman uit Holten (Herman Koopman)
15 Familieboek Jan Pasman 1776-1864 (De Elf Marken)
16 Familie Olden van Geesteren en Harfsen 1651 naar 1995

(Jan Bos en Henriëtte en Han Olden)
17 Genealogie familie Stenfert (W.D.P. Stenfert)
18 Genealogie Tolhuijs uit de Marke Epse Gelderland
19 Familiegegevens Johan Tuller 1924-1987 (Johan Tuller)
20 Stamboom familie Ten Velde (AAJ. Elbertse)
21 Genealogie Verstege (G. Verstege)
22 Wassink van Warnsveld naar Almelo (H.D.J. Krikke)
23 Reünie familie Wiehers 1990
24 Familiegegevens Wiltink (G. Verstege)
25 Genealogie familie Wunderink (A Wunderink Ermelo)

Zandscholten
26 Sibbekunde familie Jansen (Zand)scholten 1740-1790

Website De Elf Marken
Onze oudheidkundige vereniging heeft een eigen website! U vindt
hem op het volgende internetadres: www.deelfmarken.nl. Brengt u
snel een bezoek aan deze site, hij bevat fraaie foto's en een aantal
interessante verwijzingen. De website wordt voortdurend geactu-
aliseerd en uitgebreid.

Het Staringproject
Al een paar jaar is een werkgroep bezig met het 'Staringproject'.
Dit project heeft als doel toerisme en recreatie in de Achterhoek te
versterken en speelt in op de toenemende belangstelling voor
kunst, cultuur en cultuurgeschiedenis.
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De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de gemeente
Lochem, Vorden en toen nog gemeente Gorssel, van de VVV's en
oudheidkundige verenigingen uit die drie. gemeenten, d~a~~a~st
nog een dichter/schrijver en een afgevaardigde van Kunstinitiatief
Lochem van Natuurmonumenten en van het Staringinstituut.
Het Sta~ingproject heeft niet alleen de dicht~r als onderweq~, maar
ook diens zoon de geoloog Dr. W.C.H. Staring en J.A Staring, de
eerste secretaris van het Waterschap van de Berkel en daarnaast
zo mogelijk nog een Staring als beeldend kunstenaar.
Er komen onder andere bewegwijzerde fiets- en wandelroutes
langs de verschillende Staringobjecten en gebouw~n, waarvan de
in 2004 gereedgekomen nieuwe Koepel.van Staring ee~ van de
hoogtepunten vormt. In een fraai begeleidend boekwerkje komen
verhalen en gegevens over de familie Staring. Ook zit er een soort
mapje in, waar bij dit langlopend proje~t iedere keer een nieuw
item, bijvoorbeeld een arrangement, mges.token kan worden.
Op 10 juni van dit lustrumjaar 2005 van de dichter wordt het pro-
ject gepresenteerd in de Protest~n~s~ Kerk van. Almen met daar-
aan gekoppeld een Staringexposrtie in de Staringzaal van Hotel
De Hoofdige Boer. . ., .
Nadere bijzonderheden over de officiële pr~?enta~~e, .openmgst~J-
den en duur van de expositie worden te ZIjner tijd m de media
bekendgemaakt.

Kopij voor het volgende nummer dient uit~.rlij~ maandag ~.3mei
2005 bij de redactiecommissie binnen te ZIJn(indien mogelijk met
afbeelding).

http://www.deelfmarken.nl.
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IN MEMORIAM WIM VAN DE KAMP

15 september 1934 - 1januari 2005

Op 1januari 2005, het nieuwe jaar was nog maar enkele uren oud,
overleed onze secretaris Wim van de Kamp op de leeftijd van 70
jaar. Na weken van zorgwekkende berichten kwam begin decem-
ber de onheilstijding dat artsen niets meer voor hem konden doen.
De afgelopen jaren hebben wij met hem wel vaker in spanning
gezeten als zijn gezondheid hem weer in de steek liet, maar steeds
krabbelde hij weer overeind.
Ondanks ziekte en pijn is er in al die jaren geen 'Ons Markenboek'
verschenen zonder een bijdrage van Wim. Zelfs in de paar weken
die hem nog restten, schreef hij een drietal verhalen voor ons
periodiek (die we publiceren in de komende nummers); het gaf
hem afleiding en voldoening.
Met gemengde gevoelens openden wij het januari 2005 nummer
van OMB: 'de mededelingen van het bestuur' heeft Wim nog
geschreven. Wat moet hij gevoeld hebben bij het schrijven van die
eerste zin: "Als het nieuwe boekje van ons verenigingsorgaan uit-
komt dan schrijven we 2005", en verder: "Een nieuw jaar dat al
zeer ingrijpend is begonnen". Verder de gepubliceerde lezingen,
waarvan hij wist dat hij ze niet meer zou meemaken. Dit alles
toont zijn ware karakter: niet zeuren, doen wat je kunt doen!
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Naast zijn vrouw Mia, de kinderen en kleinkinderen, die hem met
liefde en zorg omringden, kregen buren, vrienden en kennissen de
gelegenheid om hem te bezoeken. Je werd niet aan zijn ziekbed
ontvangen, nee in de huiskamer, vol met prachtige bloemen en een
warme kerstsfeer. Er ging een benijdenswaardige rust van hem
uit en zijn belangstelling voor de dingen van alle dag bleef
bestaan. Hij wist zich gedragen door een sterk geloof. Als je hem
had bezocht, was het net of hij het was die jou wilde helpen het
onvermijdelijke onder ogen te zien en niet andersom.
Wat kon je als vriend voor hem doen? Hij, die in 1983 bij de
oprichting van onze vereniging was en die graag het zilveren jubi-
leum had meegemaakt.
Toen Niek van Wijk op 1 januari 1992 het secretariaat neerlegde
was het vanzelfsprekend dat Wim dit overnam. Wat heeft hij zich
uitgesloofd om het archief in het gemeentehuis van Gorssel te hou-
den en hoe goed zag hij in dat er geknabbeld werd aan Gorssels
grondgebied: Epse Noord naar Deventer. En waarom een bedrij-
venterrein in Eefde? Waarom samengaan met Lochem toen
Bathmen naar Deventer moest?
Wim had gevoel voor democratie. Niet voor niets was hij de man
die een boek schreef over de democraat bij uitstek: Johan Derk
Baron van der Capellen tot den Pol. Hij heeft het gereedkomen
van een monument je bij de kerk, ter ere van Johan Derk niet meer
mogen meemaken. Ook een eventuele verhuizing van het Richters-
huis in Harfsen naar het tramhuisje in Gorssel hield hem tot het
laatst toe bezig.
We verliezen in Wim meer dan een goede secretaris. De kerstbrief
van Mia en Wim bevatte een persoonlijke toevoeging, waarin hij
onze vereniging zijn troetelkind noemde. Duidelijker kunnen zijn
gevoelens en betrokkenheid ten aanzien van De Elf Marken niet
worden weergegeven.
Laten we er vooral aan denken dat we als vrienden de plicht heb-
ben om te zorgen dat zijn echtgenote, die hem zoveel tijd heeft
moeten afstaan voor de vereniging, in deze voor haar moeilijke tijd
niet wordt vergeten.
De herinnering aan hem zullen we in hoge ere houden. Dat hij
moge rusten in vrede.

H.J. Jansen op de Haar
W.J. Holtslag-Harkink
H.F. Bruil
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VAN DE VOORZITTERS:
SAMEN ÉÉN IN LOCHEM

Per 1 januari 2005 zijn Lochem en Gorssel samengevoegd tot de
gemeente Lochem.
Vanaf die datum telt de nieuwe gemeente Lochem twee historische
verenigingen binnen haar grenzen: de Oudheidkundige Vereniging
de Elf Marken met als thuisbasis Gorssel/Harfsen en het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem.
Op bestuurlijk niveau bestonden er al jaren goede contacten tus-
sen beide verenigingen. Verwacht mag worden dat die contacten
nu verder geïntensiveerd zullen worden. Samenwerking is het
motto voor de komende jaren.
Schouder aan schouder zullen we moeten waken over het cultureel
historisch erfgoed binnen onze gemeente en positief kritisch zullen
we het gemeentelijk beleid op ons terrein moeten volgen. Dat is
een bestuurlijke opdracht.
Wij hopen dat onze leden ook elkaar zullen gaan en blijven vinden.
Het Staringproject is zo'n voorbeeld van gezamenlijk optrekken.
Dat is echte samenwerking.
De nieuwe gemeente Lochem is een mooie gemeente, een histori-
sche plattelandsgemeente met vele historisch rijke dorpen en
landgoederen daarin gelegen.
Wij hopen dat het nieuwe gemeentebestuur zich bewust zal zijn
van de cultureel-historische waarde van dit prachtige gedeelte van
de Achterhoek. Wij samen hebben met onze 1250 leden dat
bewustzijn zeker en zullen ernaar streven dat historisch gevoel
ook met anderen te delen en zo nodig op anderen over te brengen.
Wij wensen het gemeentebestuur de komende jaren veel wijsheid
toe en hopen dat het op gezette momenten voldoende aandacht
heeft voor wat ons zo bezig houdt:

"De geschiedenis van de voormalige gemeenten Gorssel en Lochem".

W.J. Holtslag-Harkink,
voorzitter oudheidkundige vereniging de Elf Marken
H. Marsman-Slot,
voorzitter Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem
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AFSCHEID VAN DE GEMEENTE GORSSEL (1)

Redactiecommissie

Burgemeester en wethouders van Gorssel namen ter gelegenheid
van de opheffing van de zelfstandige gemeente en de fusie met
Lochem per 1 januari 2005 afscheid van alle dorpskernen afzon-
derlijk. Burgemeester N. Meerburg hield in elk van deze dorpen
een afscheidsrede. Wij willen de door hem uitgesproken afscheids-
woorden de komende tijd alle in Ons Markenboek de revue laten
passeren. . ..
In dit Markenboek nemen wij de tekst op van de toespraak die hl]
op 9 december 2004 in 'De Roskam' tot de inwoners van Gorssel
richtte.

"Dames en heren,
Ten einde raad, wie nu nog niet weet wat dat betekent heeft de
laatste maand onze onovertroffen plaatselijke sufferd niet gelezen.
Elke week opnieuw werd het publiek aangemoedigd, om niet te
spreken van opgehitst om hier vanavond de première te beleven
van een zwanenzang. De zwanenzang van het Gorssels gemeente-
bestuur. Na 191 jaar maakt dat plaats voor een ander bestuur, dat
van het GGL. De Grote Groene Loge. En het dorp Gorssel gaat een
van de elf parels vormen aan de kroon van de nieuwe gemeente.
En Gorssels raad, die is ten einde raad. Na negentig jaar houdt ze
op te vergaderen in het gemeentehuis waarvoor de grond eertijds
werd geschonken door een Van der Meij, een nazaat van de stich-
ter van de Roskam. In die tijd, ik spreek over 1914, waren er nog
zo'n duizend gemeenten in Nederland en we gingen er lopend naar
toe. En daarna dronk je een kop koffie of iets sterkers bij Harry
van der Meij. Nu zijn er minder dan 500 gemeenten.
En Gorssels raad stopt er mee om na de raadsvergaderingen onder
het genot van een drankje nog even in de Roskam bij elkaar te
komen om na te praten over de roemruchte daden van het college,
de vlijmende interpretaties van de raadsleden en de uiterste lank-
moedigheid en grote goedertierenheid van 's raads voorzitter. En
geen van Lochems vroede vaderen kan het nog overkomen dat zijn
das, zoals het vroedschapslid Heuvelink overkwam, door de plaat-
selijke kiezensnijder en kruidenier in verraderlijk samenspel,
wordt afgeknipt. Als genoegdoening hiervoor schenken ze met hun
club morgen een dorpspomp.
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Nog eenmaal komen we hier bijeen in een zaal waarvan de nieu-
wigheid afstraalt. Met tranen in de ogen heb ik toe staan te kij-
ken, want daar heb ik tijd genoeg voor, denk vooral niet dat het
burgemeesterschap je 24 uur in beslag neemt, en als u dat wel
doet dan heb ik u aardig om de tuin weten te leiden, maar zoals
gezegd met tranen in de ogen keek ik hoe brutale bulldozers het
befaamde Gorsselse boerenfeestpaleis met zijn koele gladde tegel-
vloeren met de grond gelijk maakten. En zeker veertig ambtena-
ren die aan de westkant van het gemeentehuis hun kamer hebben,
konden daarna in de baas zijn tijd zien hoe deze sterk naar de
Quote riekende feestzaal verrees. Toen ik dat zag, kreeg ik er vre-
de mee dat het oude solide Gorssel op zou gaan in het mondaine
GGL. Waar een kapvergunning een van de producten wordt die je
in 80% van de gevallen gelijk mee naar huis kunt nemen. Of waar-
voor je helemaal niet meer naar het gemeentehuis moet, want via
de e-mail wordt de zaak afgehandeld. Er komen nog wel mensen
aan te pas, maar je kunt de ambtenaren niet meer diep in hun
onschuldige ogen kijken of bij hun revers over de balie trekken.
Wie draagt er überhaupt nog een colbert op het gemeentehuis?
Misschien komt er wel een uniform.
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En daar bleef het niet bij. Elke keer weer, want daar heb je als
burgemeester genoeg tijd voor, als ik met vakantie ben dan doet
de loco-burgemeester volgens zijn zeggen mijn werk in een kwar-
tiertje per dag en dat vind ik nog lang, want Gerrit Zalm nam
Balkenende waar in een uur per dag, en in Gorssel wonen maar
13.000 mensen en in heel Nederland zestien miljoen, elke keer
weer dames en heren raakte ik meer en meer ten einde raad. En
dat gebeurde vooral als ik dacht aan de alternatieve raadsvergade-
ringen die in die oude zaal werden gehouden. Op de alternatieve
raadsvergadering van de Gorsseinarren. Ik zag de raadsleden op
een tekst van Henk Veenendaal de herindeling bezingen. Ik leed
opnieuw onder het verlies van Bathmen aan Deventer door de
acties van het onbetrouwbare Overijsselse bestuur en hun Haagse
handlangers.
En plotseling moest ik denken aan Johan Derck van der Capellen.
De roemruchte patriot, wiens graf hier ter plekke, door toedoen
van de prinsgezinden werd vernield. Maar ik moest ook denken
aan onze ereburger Wim VerhoIt, voor wie evenals Johan Derck
geldt: denk globaal, handel lokaal.
Aan lokale handelaren, daar hadden we de handen vol aan. Via
een geschrift, zoals Johan Derck deed met zijn brochure 'Aan het
Volk van Nederland', maar nu eigentijds via De Gids richtten de
lokale handelaren zich tot het Volk van Gorssel. Wethouder
Schrijver had zich niet aan z'n woord gehouden. Er deugde niets
van de plannen. Hoe jammerlijk haalden ze bakzeil toen bleek dat
op drie parkeerplaatsen na, alles overeenkomstig de tekeningen,
waarop hun eigen handtekening stond, werd uitgevoerd. Ik was
ten einde raad toen ik ontdekte dat tekening lezen niet de sterkste
kant van de lokale handelaren was. Schoenmaker blijf bij je leestl
Maar ik kreeg moed voor het GGL, toen, ondanks de onbarmharti-
ge nederlaag der liberalen, het lid van de vroedschap Schrijver,
met voorkeurstemmen in de nieuwe raad werd gekozen.
Dames en heren, toen ik op een dag, na een barre tocht door het
zand en het split, toch mijn kamer had weten te bereiken, keek ik
uit mijn raam. Zoals gezegd, een burgemeester heeft daar genoeg
tijd voor. En uit de puinhopen van het asfalt, de kunststof bloem-
bakken en de namaak gaslantarens zag ik het nieuwe Gorssel ver-
rijzen. En ik zag dat het goed was. Ik was niet langer ten einde
raad. Het dorp Gorssel is gereed voor de komende twintig jaar.
Tegen die tijd zal er een nieuwe bestuurlijke eenheid ontstaan. De
Grote Groene Graafschap. Maar tot dat moment moet u als
Gorsselse bevolking uw belangen goed behartigen bij dat nieuwe
gemeentebestuur. De Gorsselse dorpsraad kan u daarbij heel goed



14

helpen. Ze hebben prima werk verricht en ik roep u op ze waar
mogelijk te steunen. Het gaat om uw eigen Groene Gorssel, het
gaat om het dorp waarin u woont, het dorp waarin u gelukkig bent
en soms ook droevig.
Toen ik dat had overdacht was goede raad duur. In mijn gedach-
ten zag ik in het oude vertrouwde deel van de Roskam de stamta-
fel staan. Er zaten een paar vrienden van mij omheen. Maar één
plaats was er nog vrij. Dat is mijn plek dacht ik. Daar wil ik zitten
tussen de GorsseInaren. Ik mocht geen tijd verliezen nu ik al 42
jaar had gewerkt. Ik greep mijn pen en schreef mijn ontslagbrief
aan de Koningin. Niet ten einde raad, maar met voorbedachten
rade, om hier nog heel lang van te kunnen genieten als inwoner
van het GGL. Met als mooiste en stralendste parel aan z'n kroon
ons Gorssel, mijn Gorssel. Dat het dat nieuwe Lochem heel goed
mag gaan!
Ik dank u."
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EXCURSIES 2005

H.F. Bruil

We hopen dat het programma voor dit jaar u weer zal aanspreken.
Door ziekte van Fenny Woertman hebben we het programma voor
de dagexcursie nog niet klaar. We hopen dat ze spoedig hersteld
zal zijn, zodat u in het julinummer van Ons Markenboek een pro-
gramma, opgesteld door ons drieën, kunt lezen. Wel staat de
datum vast, die kunt u alvast noteren: dinsdag 13 september
2005.

Midzomerwandeling
In de vier jaar dat we deze wandeling organiseren, hebben we dat
steeds op de dag van midzomer gedaan: 21 juni. Wegens vak.ant~e
van verschillende bestuursleden is deze datum voor de organisatie
niet de meest gunstige; we willen de midzomer dus iets 'verschui-
ven', namelijk naar 5 juli.
Op dinsdagavond 5 juli 2005 gaan we wandelen naar de in 2004
gerestaureerde Staringkoepel. De koepel is in 1850 gebouwd door
de jongste dochter van de dichter A.C.W. Staring (1767-1840),
maar raakte vooral na de dood van Constantia Ernestine
Theodora Staring in 1893 steeds meer in verval. Vorig jaar is de
koepel, eigendom van Natuurmonumenten, met medewerking v~n
de provincie Gelderland en de gemeente Lochem, gerestaureerd lil
het kader van een leerling-bouwproject.
We hopen op een mooie zomeravond, waarbij we kunnen genieten
van prachtig natuurschoon. Er zal ook iets verteld worden over de
geschiedenis van dit mooie plekje aan de Berkel.
We verzamelen ons om 19.30 uur bij de Boevinkbrug; deze ligt
over de Berkel in de Dochterenseweg (deze weg loopt van de
'Slootsmid' naar De Velhorst). De kosten van de excursie bedragen
€ 1,- p.p.
Opgave voor 1juli bij Fenny Woertman, tel. 0575 492021.

Stadswandeling Deventer
Een aantal jaren geleden is geprobeerd een stadswandeling in
Deventer te organiseren. Om onbegrijpelijke redenen was hiervoor
geen belangstelling, zodat we nu opnieuw een poging willen doen.
Immers, een wandeling door Deventer is net zo interessant als een
wandeling door Zutphen, waarvoor wel veel belangstelling was.
We verzamelen ons op zaterdag 30 juli 2005 om 14.45 uur op het
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Grote Kerkhof te Deventer voor het gemeentehuis en wandelen
dat onder leiding van Henk van Baalen langs de mooiste plekjes
van Deventer. Op de van hem bekende manier zal hij hierover de
nodige anekdotes vertellen en we zullen op plaatsen komen waar-
van we het bestaan nooit vermoed hebben. Na afloop strijken we
neer op een van de vele terrasjes om nog wat na te praten.
Een geschikte (gratis) parkeergelegenheid is er (meestal) aan de
overkant van de IJssel op de Worp, u kunt dan met het pontje
naar de stad. Gaat u met de fiets, dan kunt u deze stallen achter
de Hema in een bewaakte stalling. De kosten van de excursie
bedragen (excl. consumpties) € 3,75 p.p.
Opgave voor 22 juli bij Fenny Woertman, tel. 0575 492021, Henk
Pelgrum, tel. 0575 431781 of Henk Bruil, tel. 0575491822.
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FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2004

Ontvangsten: 2003 2004 Begroting 2004 Bezretina 2005

Contributies € 9.889,44 € 9.951,37 € 10.000,00 € 10.000,00
Entrt:egelden 52,50 55,00 25,00 50,00
Giften 5,00 315,00 50,00 50,00
Sponsorgelden 1.435,70 1.842,63 1.500,00 1.600,00
Rente bankrekening 1,51 0,00 0,00 0,00
Rente spaarrekening 404,07 386,28 400,00 325,00
VerkoopOMB 0,00 100,00 25,00 25,00
Verkoop foto' s/kopiën 48,34 8,00 50,00 25,00
Excursies 1.749,00 2.930,00 0,00 0,00
Werkgroep genealogie 412,32 1.191,51 0,00 0,00
Diversen 0,00 0,00 25,00 25,00

+ + + +
€ 13.997,88 € 16.779,79 € 12.075,00 € 12.100,00

Uitgaven:

KostenOMB € 4.856,90 € 4.929,52 € 5.500,00 € 5.500,00
Ledenvergaderingen 776,82 778,05 900,00 900,00
Drukw./adm.kosten 129,41 112,58 225,00 150,00
Bankkosten 376,45 228,01 250,00 250,00
Abonn.en contributies 136,61 264,71 150,00 300,00
Representatiekosten 476,70 418,40 400,00 500,00
Huur 1.640,88 1640,88 2.200,00 2.200,00
Telefoon 169,73 186,69 180,00 180,00
Belastingen 92,64 109,00 100,00 125,00
Verzekeringen 335,92 295,83 350,00 300,00
Werkgroep Richtershuis 1.353,47 803,14 1.200,00 1.000,00
Werkgroep genealogie 291,60 1.263,97 150,00 150,00
Werkgroep bibliotheek 197,20 14,00 150,00 150,00
Werkgroep archeologie 0,00 0,00 50,00 50,00
Werkgroep excursies 2.003,00 3.368,75 230,00 200,00
Diversen 20,95 l.593,66 25,00 25,00

+ + + +
€ 12.858.28 € 16.007,19 € 12.060,00 € 11.980,00

Saldo € 1.139,60 € 772.60 € 15,00 € 120,00
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Balans per 31 december 2004

ACTIVA
2003 2004

Kas € - € -
Saldo bank 461,18 147,50
Saldo spaarrrekening 8.900,99 9.987,27
Debiteuren 154,40 497,58
Projector 130,00 60,00
Projectortafel 150,00 120,00
ProJ.ectiescherm 680,00 530,00
ComputersIV iewers 1.500,00 1.200,00

Kopieermachine 1.500,00 1.200,00
Brandwerende kasten 1.600,00 1.440,00
Enveloppen 200,00 1.000,00

+ -I-

€ 15.276,57 € 16.182~5

PASSIVA

Vooruit ontvangen contributie € 29,60 € 16,00
Crediteuren 0,00 0,00
Kapitaal 15.246,97 16.166,35

-I- -I-

€ 15.27657 € 16.182 35

De ondergetekenden hebben op 3J januari 2005 ten huize van de penningmeester HF. Bruil te Gorssel
de financiële administratie over het jaar 2004 gecontroleerd en in orde bevonden.
Wij stellen de leden voor de penningmeester decharge te ver/enen.

De kascommissie, Gorssel 3/ januari 2005

wc. Kruiswijk A.JA Ibers-Fransen
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AFSCHEID GORSSEL

w. ter Meulen-Breukink

De gemeenteraad van Gorssel kwam op dinsdag 28 december 2004
voor het laatst bij elkaar. Een historische vergadering omdat de
gemeenteraad, op weg naar de fusie met Lochem, zichzelf ontbond.
Een vergadering die niet zoals gebruikelijk in de raadszaal van
het gemeentehuis werd gehouden, maar voor de gelegenheid in het
Sport- en Cultureel Centrum 't Trefpunt. Een verslag.

'Sikkels klinken, sikkels blinken, ruisend valt het graan. Als je
iemand weg ziet hinken is er toch iets fout gegaan.' Deze uit-
spraak deed wethouder A. Heuvelink in zijn speech tijdens de
laatste raadsvergadering van de gemeente Gorssel. Hiermee doel-
de hij niet op slachtoffers tijdens het proces van gemeentelijke her-
indeling maar op ervaringen tijdens zijn werk als wethouder.
Heuvelink is een van de negen Gorsselse bestuurders die na
1 januari niet terugkeert in de raad van de nieuwe gemeente
Lochem. Vanwege zijn verdiensten als wethouder, raadslid en vele
andere maatschappelijke activiteiten werden hem door burge-
meester N. Meerburg de versierselen opgespeld behorend bij de
benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een
vergadering doorspekt met humor, een tikkeltje weemoed en zelfs
een enkele traan nam de burgemeester afscheid van 'zijn' ploeg-
raadsleden en college. 'Een ploeg waarbij collegialiteit voorop
stond in het algemeen belang van Gorssel.' Als herinnering kregen
de raadsleden een glasplastiek van de Zweedse kunstenaar Bert
Valien aangeboden. In de ogen van de burgervader een glazen huis
symboliserend. 'Een glazen huis waarin raadsleden hun werk moe-
ten doen. Beperkt in hun handelingen en opgesloten in conventies.
De ramen zijn doorzichtig: uw werk werd gecontroleerd.' Woorden
van dank waren er ook voor het oud-raadslid Joop Bleumink
(Gemeentebelangen). Vanwege ziekte moest hij eerder afhaken
maar was bij de vergadering toch present.
A. Zuiderna, nestor van de raad, was die middag verantwoordelijk
voor een heel bijzondere motie. Hij vroeg de raad de burgemeester
de onderscheiding van verdienste van de gemeente Gorssel toe te
kennen. Een motie die met algemene stemmen werd aangenomen.
De onderscheiding bestond uit een wandbord van emaille gemaakt
door de GorsselslAlmense kunstenares Ted Kahmann.
Behalve een aantal raadsleden nam ook de gemeentesecretaris
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A. van Houturn definitief afscheid. Door Zuiderna gekenschetst als
een rots in de branding gedurende zestien jaar in het gemeente-
huis. 'Een spin in het web' noemde hij vervolgens J.P. Stegeman
de griffier van de raad. 'Een man die een belangrijke rol vervulde
bij de invoering van het duale stelsel.' Laatstgenoemde nam welis-
waar afscheid maar zet in de nieuwe gemeente zijn werk voort.
In zijn slotwoord voorspelde burgemeester Meerburg dat binnen
vijftien jaar plannen op tafel zullen liggen voor een grote Graaf-
schapgemeente. Hij betreurde het feit dat bij de herindeling de
twee grote steden in de regio Stedendriehoek een gelijkwaardige
partner wordt onthouden. Met belangstelling maar ook met zorg
vanwege de financiële situatie, ziet hij de ontwikkeling van de
nieuwe gemeente Lochem tegemoet.
De vergadering werd afgesloten met de onthulling van een teke-
ning waarop de scheidende gemeenteraad te zien is, gemaakt door
de Hongaarse kunstenaar Krisztian Horváth uit de partnerge-
meente Busczak.

foto: Wim Wichers
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Nieuwe raad
Net zo historisch als het afscheid van de vorige raad was natuur-
lijk de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Deze vergadering
werd gehouden in de foyer van de Lochemse schouwburg. De nieu-
we raad telt 23 leden. Het college wordt gevormd door de heer
H.J. van der Woude, tijdelijk burgemeester; de wethouders zijn
Alwi Pompe en Marja Eggink-Meuleman (Gemeentebelangen),
Gudrun Kreeft-Winters (PvdA) en Mart Schouten (GroenLinks).
Zowel het Gorsselse als het Lochemse gemeentehuis blijft voorlo-
pig in gebruik. De raadsvergaderingen worden waarschijnlijk op
verschillende locaties in de nieuwe gemeente gehouden.

HISTORISCH GENOOTSCHAP
LOCHEM-LAREN-BARCHEM

Il. Afarsr.nan-Slot

Nu de fusie van de gemeenten Lochem en Gorssel zijn beslag heeft
gekregen, leek het de Oudheidkundige Vereniging de Elf Marken
en het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barehem een goede
gedachte dat beide clubs zich in het blad van de ander nader aan u
zouden voorstellen.

Het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem is opgericht
op 1 januari 2002; het is ontstaan uit een fusie van drie histori-
sche clubs: de historische vereniging Lochem Laren, de stichting
Streekgeschiedenis voor Lochem e.o. en de stichting Streekmu-
seum Lochem. De oudste van deze drie werd opgericht in 1983, het
jaar dat Lochem vierde dat het 750 jaar daarvoor stadsrechten
had gekregen. In die prachtige zomer was de oprichting van een
historische vereniging in het feestende Lochem een logische stap:
het historisch gevoel beleefde hoogtijdagen.
De fusie heeft het Historisch Genootschap goed gedaan. De krach-
ten werden gebundeld. Alle activiteiten van de drie werden voort-
gezet onder één noemer: die van het Historisch Genootschap.
Het genootschap komt samen op twee locaties: de kelders onder de
openbare bibliotheek en de boerderij aan de Nijkampsweg, even
buiten Lochem.
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Naar het zich laat aanzien zal het genootschap - met steun van
diverse sponsoren - over niet al te lange tijd een geheel nieuw
onderkomen betrekken vlakbij de Koedijk in Lochem.
Het genootschap telt een bestuur van zeven leden.

Redactie- en evenementencommissie
Er is een redactiecommissie, die driemaal per jaar het blad 'Het
Land van Lochem' laat verschijnen; de evenementencommissie
staat garant voor het verzorgen van lezingen en excursies. De eve-
nementencommissie neemt ook deel aan het organiseren van de
Open Monumentendag.
Verder is er een aantal werkgroepen actief.

Collectiebeheer
Het Historisch Genootschap heeft meerdere collecties in eigendom,
onder andere de collectie Frijling-Spronk, de collectie van de voor-
malige stichting streekgeschiedenis en de collectie Rensenbrink.
De beheerders van de collectie Frijling-Spronk maken deze collec-
tie nader toegankelijk. De collectie bestaat voornamelijk uit foto's,
glasnegatieven en kaarten.

Audiovisuele werkgroep
De audiovisuele werkgroep houdt zich bezig met het vervaardigen
van foto- en diapresentaties van materiaal uit de diverse eigen col-
lecties van de vereniging. Sinds kort heeft de groep de beschik-
king over een beamer. Strikt genomen is er dus geen sprake meer
van diavoorstellingen, maar van computergestuurde visuele pre-
sentaties.

De vereniging bezit een bibliotheek en documentatiecentrum. Ook
voor het beheer van deze collecties zijn leden actief.

Er is een museale werkgroep, die exposities verzorgt, voornamelijk
tijdens en rond Open Monumentendag.

Beheer cultureel historisch erfgoed
De werkgroep Oude Begraafplaats beheert de oude begraafplaats
aan de Zutphenseweg. De groep heeft de graven geïnventariseerd
en knapt de rustplaats ook daadwerkelijk op.

Een andere groep staat bekend onder de naam 'kruidentuin De
Bleike': de groep beheert de directe omgeving van de Bleekhuisje
aan de gracht.
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In het Bleekhuisje zelf worden in de zomer regelmatig kleine expo-
sities georganiseerd; het genootschap heeft het huisje van de
gemeente in beheer gekregen.

Overig
In de wintermaanden is een paleografische leeskring actief, een
groep, die oud-Nederlandse teksten leest, transcribeert en inter-
preteert. De nadruk ligt op het lezen van oude teksten uit de
Graafschap en de Liemers.

Tenslotte
Het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem is een actie-
ve vereniging, die opkomt voor het behoud van het cultureel erf-
goed in het gebied van de oude gemeente Lochem.
De Elf Marken doet dit ook, maar dan binnen de grenzen van het
oude Gorsselse gebied. Verdergaande samenwerking met onze
zustervereniging de Elf Marken juichen we van harte toe. Het is
goed dat er binnen de gemeentegrenzen van de nieuwe gemeente
Lochem twee bruisende historische clubs zijn, die elkaar kunnen
aanvullen en versterken.
Samen op naar de toekomst!
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SABOTAGE AAN DE SLUIS VAN HET TWENTEKANAAL
TE EEFDE

w. van de Kamp t

In september 1944 kreeg de sabotageploeg van HoltenlMarkelo
vanuit Londen de opdracht om de sluis van het Twentekanaal
onbruikbaar te maken, althans om de scheepvaart stil te leggen.
Deze opdracht roept verschillende vragen op.
De leiders van deze ploeg waren Gait van PIetje en ene Kees.
Allereerst de vraag: wie was Gait en wie was Kees? Waarom was
het kanaal of de sluis doelwit? Waren die dan zo belangrijk? Wat
speelde er zo rondom deze zaak?
Verder het verhaal van Gait. Op welke wijze hij het karwei klaar-
de en tenslotte iets over de afloop.

Gait en Kees
Gait van PIetje en Kees waren natuurlijk schuilnamen en hebben
met name in Gorssel in de verhalen over de oorlog weinig bekend-
heid gekregen. Wat waren hun echte namen? De reden voor het
aannemen van een schuilnaam was in die bange oorlogstijd wel te
raden.
Zo bij eerste navraag kon ik geen afdoend antwoord op deze vraag
vinden, maar na een waardevolle tip ben ik gaan speuren in het
boek 'Holten in oorlogstijd', uitgegeven in 1984 en geschreven door
M.J.G. Hols en H.J. Steunenberg.
Hier vond ik wat ik zocht, de ware identiteit van Gait van PIetje
en die van Kees. Gait was de schuilnaam van de oud-militair (ser-
geant bij de Huzaren) G.H. Hoetink uit Eefde, die was ondergedo-
ken in de Beuseberg te Holten bij de familie G.J. Nijkamp (PIetje)
en Kees heette gewoonArend Schipper, eigenaar van een schilders-
bedrijf in Holten. Hij was onderduiker bij de familie A.J. Schreurs
op het Diek-Jan en later in de boerderij van J. Kolkman (De
Buisweerd), beide gelegen in het Markelosebroek.
Tijdens de overval op De Buisweerd (verraad van Alie van
Eerten?) in de vroege ochtend van 2 november 1944 ontsnapte hij
via een door hem gemaakt gat in het rieten dak van de boerderij.
Hij verdween naar Daarlerveen en kwam daar al snel terecht in
de groep van kapitein A.F. Lancker. Begin 1945 keerde hij echter
terug naar het Larensebroek en vond daar een nieuw onderduik-
adres. Hij verkreeg eerder een vals persoonsbewijs op naam van
Kees Wevers. In de wandeling werd hij vervolgens alleen met de
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voornaam Kees geduid, overigens met een paar varianten: Ome
Kees of Grote Kees.
Gait en Kees waren zeer betrokken bij het ondergrondse werk in
en rondom Holten. Er werden bonkaarten versierd en verspreid
onder hen die deze nodig hadden, bijvoorbeeld andere onderdui-
kers. Holten werkte veel samen met mensen uit Deventer en had
wat dit betreft een actieve groep verzetsmensen aan het werk. Ab
de Neeling, student uit Eefde, was eveneens in het Larense onder-
gedoken en bewoog zich ook in deze groep.
Gait en Kees hadden in het regionale verzet vele contacten en
waren betrokken bij distributiekraken, hulp aan piloten, sabotage-
daden en hulp bij wapendroppings. Ook de bevolkingsregisters
hadden hun aandacht. De contacten lagen niet alleen in Holten en
Deventer, maar ook in Twente, waar Johannes ter Horst een hoofd-
rol speelde, en in Gelders Laren (Koeslag). Kees verzorgde als
onderdeel van de Twentse ontsnappingslijn van de heer Haeck te
Hengelo veel transporten van vliegers. Voorts had men contacten
met 'onze' Gerrit Slagman in Harfsen, die behulpzaam was bij het
verbergen van onderduikers en piloten. Ook verzorgde Slagman
voor deze groep wapentransporten met paard en wagen. Deze man
was voor niemand bang en pakte alles aan. Ook Ynze Dikkerboom
was hen niet onbekend. In Twente werd huize Liduina te Zenderen
zo'n beetje het hoofdkwartier van de regionale KP.
Gait en Kees kwamen steeds dieper in het verzet en kwamen ver-
volgens terecht in de Holtense afdeling van de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten. Als zodanig werden zij in september
1944 beëdigd.
Hiervoor noemde ik de naam van Alie van Eerten, de mogelijke
verraadster in de overval op de Buisweerd. Zij was een paar maan-
den eerder plotseling opgedoken bij de groep als koerierster. Zij
moet een niet sluitend verhaal hebben gehad, want al direct na
haar komst ontstond onenigheid over haar betrouwbaarheid.
Bovendien bleek, dat zij de (ex?)vriendin was van de Ortskomman-
dant van Zutphen. Met en door haar charme wist zij zich echter te
handhaven. In september 1944 probeerde zij om een zogenaamde
gedeserteerde SS'er, Kühlemaijer, bij de groep Koeslag in Laren te
introduceren. Deze werd echter kort daarna ontmaskerd als verra-
der en werd geëxecuteerd. Na deze vreemde zaken besloten de
leden van de groep om haar eens nader uit te horen over haar
dubieuze rol. Na veel moeite lukte het om met haar een afspraak
te maken in Eefde bij café De Laatste Stuiver op 21 november
1944. Deze ontmoeting liep uit op een drama: Alie had in haar
kielzog mensen van de SD meegenomen en deze arresteerden
direct of iets later B. ter Wal, Ep Enserink en Gerhard Oortgiesen.
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De volgende dag werd ook nog Wim de Boone gearresteerd.
Na de oorlog is zij vermoedelijk door haar charmes de dans van
gerechtigheid ontsprongen. Haar dossier was plotseling verdwe-
nent

Twentekanaal en sluis
Waarom werd de sluis in het Twentekanaal bij Eefde doel van
sabotage? Dit had zeker te maken met de aanvoer van personeel,
licht en zwaar materieel, munitie en benzine ten behoeve van het
bezettingsleger in Nederland. En vanaf midden 1944 met de aan-
voer van onderdelen voor het nieuwe Vergeltungswaffe 1 , beter
bekend in de afkorting V1, de trots van Hermann Göring. Dit
wapen, een klein onbemand vliegtuig (in de vorm van een sigaar)
werd vanaf de zomer 1944 gericht op Londen en werd afgevuurd
vanaf de kust van Frankrijk, België en Nederland. De lading van
980 kg springstof, voortgestuwd met een snelheid van ongeveer
600 km/uur, heeft heel wat ellende en schade veroorzaakt in
Londen eh het is duidelijk, dat Engeland hiervan graag zo snel
mogelijk verlost wilde worden.
De oprukkende legers der geallieerden naderden begin september
1944, vanaf de invasiekusten in Normandië, de vaste opstellingen
van de V1's aan de kust van Noord-Frankrijk en schakelden die
wapens vervolgens uit of verjoegen ze. De geallieerde legers trok-
ken verder noordwaarts en bereikten Antwerpen, een voor hen
vitale havenplaats voor de aanvoer van allerlei oorlogsmateriaal
ten behoeve van de oprukkende legers.
Natuurlijk beseften ook de Duitsers dit en om deze reden werden
de V1's naar het noorden/oosten verplaatst en gericht op
Antwerpen. Londen was vanuit het oosten van Nederland onbe-
reikbaar, maar Antwerpen kon wel gemakkelijk bereikt worden en
werd dus een volgend doelwit. Begin oktober was het zover en
zaaiden de eerste V1's in deze havenplaats dood en verderf.
De zaak werd voor de geallieerden nog erger doordat de Duitsers
inmiddels een nieuw wapen in gebruik namen, de V2, dus even-
eens een Vergeltungswaffe, ressorterend onder een Senderkom-
mando van de SS. Deze wapens zijn, afgezien van het feit dat bei-
de door de lucht vliegen, onvergelijkbaar. De V2 was een raket die,
afgeschoten met een enorme snelheid, 5800 km/uur, naar zijn doel
werd gedirigeerd. Het wapen was hierdoor vrijwel onkwetsbaar tij-
dens de vlucht. Hoewel het bereik groter was en vanuit Oost-
Nederland ook Londen kon bereiken, werd dit wapen ook inge-
schakeld voor de beschieting van Antwerpen. Een ware plaag voor
deze havenstad, dus voor de aanvoer ten behoeve van de legers
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van generaal Eisenhower. Later werd ook de stad Luik doelwit.
De V1 werd vanaf vijftien plaatsen in Oost-Nederland gelanceerd,
ook vanuit de gemeente Gorssel. Nog steeds zijn de rudimenten
van deze lanceerinrichtingen gemerkt en terug te vinden in het
landschap. Er is al eens eerder over geschreven in Ons Marken-
boek.
De V2 is niet vanaf de gemeente Gorssel de lucht in gegaan, maar
wel, vanuit andere plaatsen in Salland en Twente. Lanceerplaat-
sen waren onder andere nabij Hellendoorn, Dalfsen en Wierden,
terwijl er ook nog diverse zogenaamde uitwijkplaatsen werden
aangelegd.
De materialen en projectielen moesten vanuit Duitsland, de Harz,
worden aangevoerd en men deed dit in alle geheimzinnigheid per
trein en met speciale vrachtwagens. Transport vond alleen 's nachts
plaats. Met de trein en na de spoorwegstaking in september 1944
werden de materialen alleen nog per Duitse militaire trein tot aan
Ommen en Oldenzaal of Hengelo gebracht. Verder ging het ver-
voer per speciale zware transportwagens. De geallieerden wisten
echter niet precies op welke wijze die transporten plaatsvonden.
Zowel de transporten als de lanceerplaatsen werden dermate kun-
dig gecamoufleerd, dat ontdekking vanuit de lucht vrijwel onmoge-
lijk was. Dus waren zij gevrijwaard van aanvallen van de steeds
machtiger vloot van Engelse en Amerikaanse vliegtuigen. Boven-
dien werd door de Duitsers enige keren van lanceerplaats gewis-
seld, men nam het zekere voor het onzekere.
De landing van de geallieerden bij Arnhem, de oprukkende legers
vanaf Zuid-Europa maakten de Duitsers nerveus, maar er werd
verbeten verzet geboden. De geheime wapens van Hitler werden
ingezet.
Zelfs werd op 16 december 1944 een grote en indrukwekkende
tegenaanval, het Ardennenoffensief, ontketend. Tot eind maart
1945 hielden de Duitsers het vol met de bestoking van de havens
van Antwerpen en de stad Luik. Op het laatst werden zelfs
V-wapens afgeschoten naar eigen grondgebied, toen de geallieerde
legers de brug bij Remagen hadden genomen en Duitsland verder
'open' lag.
Uit alle macht probeerden de legers van generaal Eisenhower die
macht van de V-wapens te breken, er werd een speciale eenheid
opgericht om die wapens onschadelijk te maken. Vliegtuigen moes-
ten potentiële aanvoerwegen (en welke dat in werkelijkheid waren
wist men niet) met mitrailleurvuur, raketten en bommen besto-
ken. Hiermee zijn de vele aanvallen op spoorbanen en treinen ver-
klaard en men verdacht dus ook de waterwegen die van oost naar
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west liepen. De schepen waren doelwit van vele aanvallen en dat
hebben de schippers op het Twentekanaal dan ook gemerkt.
Trouwens, ook de bewoners langs deze lijnen en wegen.

Sabotage
Het verzet in Nederland werd ingeschakeld om inlichtingen te ver-
zamelen, spionage te bedrijven naar verdachte objecten en tenslot-
te om bepaalde doelen zelf aan te pakken. En zo kregen Gait en
Kees van hun 'bazen' opdracht om het Twentekanaal aan te pak-
ken en de mogelijke aanvoerroute van Duits oorlogsmaterieel te
hinderen.
Aanvankelijk aarzelden zij om deze opdracht te accepteren en uit
te voeren. De represailles op burgers lagen immers nog vers in het
geheugen, de moorden aan de Joppelaan te Gorssel waren nog
maar net achter de rug. Er kwam echter bericht, dat de opdracht
zeker moest worden uitgevoerd. Er werd bij verteld, dat voor de
bevrijding van Nederland veel soldaten uit de geallieerde legers
hun leven in de waagschaal stelden en ook velen het leven verlo-
ren. Dus moest de zaak doorgaan.
Wat was echter de beste en gemakkelijkste manier om het scheep-
vaartverkeer te hinderen en zelfs stil te leggen? Als de deuren van
de sluis in Eefde zouden worden opgeblazen zou het kanaalleeglo-
pen. Mogelijk dat dit gepaard zou gaan met het verlies van veel
mensenlevens en veel materiële schade, dus wat te doen? Wat zou
de beste manier zijn? Bovendien leek het erop, dat de oorlog al
snel zou zijn afgelopen! Dus ook weer niet al te veel schade aan-
richten.
Er lagen nog veel schepen in het kanaal, veel goederen gingen per
schip van en naar Duitsland. Zo lag er bijvoorbeeld ook een schip
vol met (gevorderde) radiotoestellen, maar ook met een lading
zout.
Gait van PIetje ging met Kees en acht makkers uit Holten en
Markelo naar de sluis en men vond onderdak in een vlakbij gele-
gen bevriende boerderij.
Hoetink, al enige tijd leider van de sabotageploeg, kende het
gebied als zijn broekzak en zo kwam men in contact met de
betrouwbare sluiswachter B. Kroese. Deze adviseerde om niet de
sluisdeur zelf aan te pakken, maar de elektrische installatie, die
de deuren op en neer bewoog. Het effect zou hetzelfde zijn, de deu-
ren zouden worden geblokkeerd en de doorgang van schepen zou
onmogelijk worden. Er zou niet meer geschut kunnen worden. De
sluis van Eefde had geen gewone sluisdeuren, die open en dicht
konden, maar sluisdeuren die omhoog en omlaag gedraaid moes-
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ten worden. Ook de sluiswachters Sluimer en Smit werden in het
complot betrokken en verleenden hun medewerking.
En aldus werd besloten, de elektrische installatie werd doelwit.
Men deed veldonderzoek en men kwam tot de verrassende ontdek-
king dat de sluis door de Duitsers niet permanent werd bewaakt.
Vier man verdwenen daarom van het toneel en van de andere vier
zou Gait alleen de springstof aanbrengen, hij was de deskundige
op dit gebied. De anderen werden opgesteld in de buurt om dek-
king te geven. Bij het 'elektriciteitshuisje' sloeg hij vervolgens een
ruit in, precies op het moment dat een Duitse legerauto voorbij
reed. Door het geraas van de vrachtwagen hoorde niemand iets
van de inbraak. Het aanbrengen van de springstof was daarna een
koud kunstje, de ontsteking werd geplaatst en later met een luide
knal tot ontploffing gebracht. De installatie werd hierdoor derma-
te vernield dat ze onbruikbaar was voor de verdere bediening van
de sluisdeuren. Tot zover was de sabotagedaad geslaagd, het doel
leek bereikt.
Helaas had men er niet op gerekend, dat de sluisdeuren ook door
middel van handkracht konden worden bediend. Hiervoor waren
weliswaar vele handen nodig, maar de Duitsers gebruikten hier-
voor vele burgers. Ook schippers die geschut wilden worden wer-
den aan het werk gezet. De hoge delen op het schip moesten wor-
den verwijderd en op die manier konden de schepen onder de half
opengedraaide sluisdeur door varen. Het zou ongeveer twee uur
duren voordat de sluisdeur met handkracht omhoog of omlaag was
gedraaid en daardoor werd de scheepvaart toch ernstig belem-
merd.
Na de eerste deur moest overigens ook de tweede sluisdeur worden
opengedraaid.
Het uiteindelijke succes was dus niet optimaal, maar men haalde
toch opgelucht adem. Per etmaal konden op die manier slechts een
paar schepen geschut worden. Na enige weken hadden de Duitsers
een noodmotor geplaatst en konden de deuren weer sneller worden
bediend. Men had de vijand schade toegebracht en een mogelijke
aanvoerroute van Duits oorlogsmaterieel vertraagd.
De daders zijn bij deze actie niet gepakt.
De geallieerden waren dus in eerste instantie zeer tevreden, maar
toen men merkte dat de scheepvaart werd hervat, kregen de vlieg-
tuigen opdracht om extra aandacht aan het kanaal en de sluis te
schenken. En dat gebeurde ook, en dat hebben de mensen langs
het kanaal en in Eefde geweten. Meer dan veertien keer werden
het kanaal, de scheepvaart, de sluis en dus ook Eefde zelf vanaf
oktober 1944, getroffen. Een van de zwaarste aanvallen, op
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10 december 1944, is door H.J. Jansen op de Haar in ons boek De
Voet Dwars uitvoerig beschreven.
Natuurlijk hebben de aanvallen op deze objecten bijgedragen tot
bemoeilijking van de bevoorrading van de Duitse troepen. Echter,
de aanvoer van V-materieel ging gewoon door, via de trein en via
de weg, zoals eerder vermeld. De Duitse troepen vochten verbeten
door, steeds jongere soldaten werden vanuit de Heimat aange-
voerd. Gelukkig overwon tenslotte het goede het kwaad.
Op 30 maart 1945 ging de laatste V1 de lucht in en werd de
installatie door het oprukkende Canadese leger in bezit genomen
en vernietigd.

Ons Markenboek
De Voet Dwars
Holten in oorlogstijd, ISBN 90 9000 657
Woeste Hoeve 8 maart 1945, ISBN 902971241

Na de oorlog
Hoe is het na de oorlog met Gait en Kees vergaan?
Kees ofwel Arend Schipper werd vanwege de Binnenlandse Strijd-
krachten benoemd tot de eerste naoorlogse burgemeester van
Holten. Hiervoor was hij echter niet geschikt. Op 1 juli 1945 werd
hij vervangen door mr. W.H. Enklaar, aangesteld door het regu-
liere burgergezag. Arend keerde terug naar zijn oude beroep van
huisschilder. Lang is hij echter niet meer in Nederland gebleven,
enigszins teleurgesteld is hij met zijn gezin in 1951 geëmigreerd
naar Canada.
Gait van PIetje, ofwel G.H. Hoetink, is na de oorlog weer in mili-
taire dienst gegaan, werd nog bevorderd tot sergeant-majoor,
maar kreeg de laatste jaren van zijn leven veel te kampen met
ziekte. Op 38-jarige leeftijd is hij in 1956 in Eefde overleden. Na
de oorlog was hij gehuwd en hij liet na zijn overlijden vier kinde-
ren en een postuum kind na. De oorlog en de spannende en drama-
tische gebeurtenissen hadden vermoedelijk hun tol geëist.
Het kanaal zelf werd na de oorlog weer opgeknapt. Rijkswater-
staat bedacht een effectieve manier van aanpak: men liet het
kanaal leeglopen! Dit had veel voordelen, de in het kanaal liggen-
de schepen konden op de bodem van het kanaal worden gerepa-
reerd, de kanaalbodem kon worden geïnspecteerd en schoonge-
maakt en de sluis bij Eefde kon eveneens schoongemaakt worden
en ontdaan van door de vechtende legers in het water gegooide
bommen en explosieven. Toen het karwei geklaard was kostte het
nog een week om weer voldoende water in het kanaal te pompen.
De scheepvaart herstelde zich en het kanaal ging een nieuwe
periode van bloei tegemoet.

Oostzijde van de sluis na reperatie. De torens waren zwart geverfd zodat ze
vanuit de lucht minder goed zichtbaar waren.

Bronnen:
Jaarboek Overijssel 1951 De sluisdeur aan de westzijde met de noodbrug (Baileybrug) in de Kapperallee.
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WIE, WAT, WAAR? GEVELSTENEN I C;

Enige tijd geleden ontvingen we bijgaande foto, met de mededeling
dat hier de Rustoordlaan in Eefde in vroeger tijden is afgebeeld.
We weten zeker dat dit niet zo is, maar waar is deze foto dan wèl
gemaakt.
Als u hierover iets kunt vertellen, stuur uw reactie dan naar de
redactiecommissie. We zijn benieuwd!,

~ ....

Werkgroep genealogie

In dit artikel worden enkele stenen behandeld die in Huize Den
Dam in Eefde aanwezig zijn. Dit landhuis is gelegen ten zuiden
van het Twentekanaal dichtbij de oostelijke gemeentegrens van
Zutphen.

Hoe oud is Den Dam?
Hoewel Den Dam vermoedelijk ouder is wordt het huis voor het
eerst in 1399 vermeld. Op die datum draagt Gijsbert van Nettel-
horst 'Den Hof en goide ten Dammen', dat tevoren behoord had
aan Evert van den Damme, op aan Johan van der Capellen, die op
dezelfde dag ermee werd beleend door Willem van Gulick 'by der
gnaiden Gaids hertoge van Gelre ende van Gulick ende greve van
Zutphen'. In gewoon Nederlands vertaald staat er dat Johan van
der Capellen leenman van Den Dam wordt. Zijn leenheer is de
hertog van Gelre, die ook Graaf van Gulick en Zutphen is. Als van-
ouds behoort er ook een molenrecht bij Den Dam. Waarschijnlijk is
de naam Den Dam te verklaren uit een dam die hier in de beek
heeft gelegen om het water te stuwen voor de watermolen.
Vermoedelijk bestond deze molen in de vijftiende eeuw al niet
meer. De beek liep vanaf Het Hulze via De Boedelhof en Den Dam
waarschijnlijk in de richting van de rivier de Berkel of naar de
Polbeek. Sinds de aanleg van de spoorlijn naar Winterswijk en
later het Twentekanaal is het moeilijk om ons voor te stellen dat
hier ooit een beek liep waarin een watermolen draaide.

Opperkerkmeester in de kerk te Warnsveld
In de akte uit 1399 werd ook nog vermeld dat Den Dam recht had
op de opbrengst van het Sint Catharina altaar in de Warnsveldse
Sint Martinuskerk. Nog in 1571 werd iedere week op woensdag en
vrijdag door de bedienaar bij dit altaar 'de onbloedige offerande'
opgedragen.
Bovendien was de eigenaar van Den Dam opperkerkmeester van
deze kerk, evenals de eigenaar van De Voorst en de markenrich-
ters van de acht in het kerspel Warnsveld gelegen marken, waar-
van Eefde, Angeren en Rijsselt (de marke Wolfeler wordt soms
niet genoemd) in de latere gemeente Gorsselliggen.
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Familie Van der Capellen van 1399-1847 bewoner van Den
Dam
Met Johan van der Capellen, die landrentmeester van het
Graafschap Zutphen was, kwam Den Dam in het bezit van een
familie, waaruit verschillende leden in de volgende eeuwen voor-
aanstaande posities in land en streek hebben ingenomen. Op De
Boedelhof en Het Rijsselt in Eefde en op De Marsch in Zutphen en
vele andere landhuizen in deze omgeving woonden eeuwenlang
eveneens telgen van deze familie.

Erfmarkenrichter van de Wolfeler marke
Aan Den Dam was ook het erfmarkenrichterschap verbonden van
de Wolfeler Mark, die al voor 1800 is opgeheven. Dit was de mar-
ke, die in het zuidwesten van de gemeente Gorssel gelegen was.
Na de Tweede Wereldoorlog is door een gemeentelijke grenscorrec-
tie een gedeelte hiervan door Zutphen geannexeerd.
In de Tachtigjarige Oorlog tekende Gerrit van der Capellen de
afzwering van Philips de Tweede. Het lijkt er op dat Den Dam,
evenals De Boedelhof, in die tijd werd verwoest door de Span-
jaarden.
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Den Dam dank zij hun familie op De Boedelhof weer in ver-
trouwde handen
F.R.E. van der Capellen. Heer van De Boedelhof, overleed in 1755
aan de kinderpokken. Zijn oudste zoon Alexander Hendrik, die
was getrouwd met Reinira Adolphine Charlotte van Nagell erfde
onder andere Den Dam. Hij liet in 1765 een ingrijpende verbou-
wing uitvoeren. De aannemer kreeg de opdracht om de vier spit-
sen van de gevels te verwijderen. Hierdoor werd het huis van zijn
laat zestiende-eeuwse karakter beroofd en kreeg het ongeveer de
tegenwoordige vorm. De witte bepleistering van de gevels stamt
waarschijnlijk ook uit deze tijd.

De omgeving van Den Dam in de achttiende en negentiende
eeuw
In de gedetailleerde Hottingeratlas die de situatie rond 1770 weer-
geeft zien we Den Dam liggen. De verbindingsweg van Zutphen
naar Laren loopt dan via de huidige Weg naar Laren (nog lang
Pofferdijk genoemd), via de Oostveensebrug over de Polbeek, via
het Oostveensepad en de huidige Damlaan naar de boerderij
Slagboom (tegenover De Uitrusting) in de richting van Almen en
Laren.

Steen met familiewapens
Zijn zoon Gerlach van der Capellen, die was getrouwd met Judith
Ripperda, bouwde het huis weer op. Dit huis is bekend door een
tekening van Jan de Beyer uit 1743. In het tegenwoordige huis
zijn nog drie stenen met de familiewapens van het echtpaar Van
der Capellen-Ripperda, alsmede het jaartal 1599 ingemetseld.
Het familiewapen van Van der Capellen bestond uit een anker-
kruis met in het linker bovengedeelte een kapel.
Ook in het nog overgebleven koetshuis van De Boedelhof vinden
we bij het raam ditzelfde familiewapen terug.

Het Klaphek
In het begin van de zeventiende eeuw kocht genoemde Gerlach het
aangrenzende goed Klaphecke, dat vroeger ook wel Wolfferinck of
Wolffeler werd genoemd. Het Klaphek is dan nog een boerderij. De
naam Klaphek zou volgens Jan Harenberg kunnen duiden op een
landweer, die wellicht ooit in deze omgeving heeft bestaan. In de
nabije omgeving staat aan de Kapperallee de boerderij Slagboom
(huisnummer 179) en stond tot in de zestiger jaren aan de
Voorsterallee de boerderij Kijkover (laatste bewoner Addink). Dit
zijn beide ook echte landweernamen.

Den Dam bij De Voorst van 1701-1745
In 1701 werd Den Dam verkocht aan Arnold Joost van Keppel,
graaf van Albemarle. Hij was eigenaar en bewoner van het aan-
grenzende Huis De Voorst. Het over de Berkel gelegen kasteel Het
Velde behoorde toen ook al bij De Voorst. Als goede vriend en gun-
steling van stadhouder-koning Willem de Derde vertoefde Arnold
J oost veel in Engeland.
In 1745 verkocht de zoon van Van Keppel huize Den Dam weer
aan een lid van de familie Van der Capellen, namelijk aan
Frederik Robert Evert, Heer van De Boedelhof. Zo bracht hij het
oude stamhuis weer terug in zijn geslacht.
Het Klaphek werd niet verkocht en bleef tot 1843 tot de bezittin-
gen van De Voorst behoren. In dat jaar werd de boerderij, waarvan
toen de laatste bewoner Nicolaas Rood naar de boerderij Molenblik
(iets ten zuiden van Den Dam) verhuisde, gekocht door de
Zutphense bankier Huibert Evekink. Deze liet de tegenwoordige
villa Klaphek bouwen, waarbij hij gebruik maakte van een groot
deel van het muurwerk van de boerderij. Sinds 1945 woont hier
Dr. J.C. Verhage, vroeger chirurg te Zutphen.
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Den Dam na 1847
Na 1847 werd het landgoed verhuurd aan verschillende families.
Enkele namen van huurders zijn achtereenvolgens: W.H. Suringar,
G. Hesselink, E.J. van Lidth de Jeude, J.J. Colenbrander,
Mr. A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde en tenslotte
mevrouw C.R.S. baronnesse van der Duyn, douairière van
Jhr. P.J.R. Martini.
De derde generatie Golstein verkocht Den Dam in 1895 aan rit-
meester C.B.H. de Bruyn, die in 1886 was getrouwd met Jkvr.
C.S.S. Martini, een dochter van de laatste huurster.

Kleine Dam
Nadat haar man in 1923 was overleden kreeg mevrouw De Bruyn-
Martini het vruchtgebruik van een gedeelte van het landgoed.
Hierop liet zij een huis bouwen, dat zij 'Kleine Dam' noemde. Na
haar dood in 1942 bleef het huis nog tot 1953 in de familie en werd
verhuurd aan de heer Arriëns. In dat jaar werd de Kleine Dam
gekocht door Hendrikus Vos, chirurg te Zutphen. Het huis wordt
nu bewoond door zijn dochter Ike en haar man Aad Gerts.
Komt er een crematorium in deze omgeving?
Den Dam werd in 1923 na de dood van De Bruyn door zijn vijf erf-
genamen geveild. G.H. de Marez Oyens werd de nieuwe eigenaar
en ging er wonen. Hij liet het huis in 1924 verbouwen, waarbij de
balustrade op de kroonlijst verdween en een serre werd aange-
bouwd. Naderhand liet hij het koetshuis vergroten en tevens werd
een tuinmanswoning gebouwd. Hieraan herinnert in de gevel een
steen met het volgende opschrift: 'De eerste steen gelegd door
Daisy de Marez Oyens, 8 april 1926'. Na ongeveer tien jaar boden
ze het huis weer te koop aan.
In die tijd bestonden er in Zutphen plannen om een crematorium
te stichten. Mr. J.L. Sölner, advocaat en procureur te Zutphen,
maakte zich grote zorgen over de ,toekomst van het landgoed. Bij
de verkoop op 31 juli 1934 mijnde hij Den Dam af. De financiering
was een probleem. Er werd een N.V. opgericht tot behoud van de
havezate Den Dam te Eefde. Via een advertentie in de Zutphense
Courant van 26 oktober 1934 werd iedereen aangemoedigd in te
schrijven op een obligatielening om Den Dam in stand te houden.
Als het plan niet zou lukken zou de koper tot zijn leedwezen
genoodzaakt zijn om het geheel te verkavelen en in percelen te
verkopen. Het plan mislukte. Sölner kocht het landgoed en vond
snel een huurder. Nog hetzelfde jaar betrok Jhr. Dr. Ir. Edzard
Jacob Bosch ridder van Rosenthal samen met zijn vrouw Gertrude
van Hasselt huize Den Dam. In 1937 kocht broer Jhr. Mr. J.J.B.
Bosch ridder van Rosenthal het landgoed. Zijn broer bleef er
gehuurd wonen.

De weg liep dus veel dichter langs Den Dam dan de huidige weg
via de Voorsterallee (de oprijlaan van kasteel De Voorst). Ook het
Kerkpad van Warnsveld naar Eefde via het vonder over de Berkel
en daarna langs het Klaphek wordt aangegeven.
Op een plattegrond uit 1810 is de zichtlaan van Den Dam in de
richting van de Voorsterallee te zien. In de loop der tijd is deze
laan verdwenen en veranderd in een weiland. Enkele jaren gele-
den zijn op een klein gedeelte van het weiland voor Den Dam weer
eikenbomen aangeplant, waardoor iets van deze vroegere zicht-
laan weer terugkomt.
Hierna erfde de oudste dochter, die getrouwd was met E.J.B. van
Golstein, Den Dam. Zij gingen er niet wonen. Haar ongetrouwde
zuster Jkvr. H.C.W. van der Capellen woonde er tot haar dood in
1847.

Bij een taxatie uit 1817 waren de belangrijkste percelen:
1 Herenhuis, Bouwhuis en Tuinmanswoning en onder meer een
kamp land 'den Sterrebosch'

2 Het erve en goed 'Broersplaats', bestaande uit boerenhuis, zaad-
berg, hof, bouw- en weiland

3 Het erve en goed 'Boschman', bestaande uit bouwmanswoning,
zaadbergen, bouw- en weilanden

4 Een allee met eikenbomen 'in den Pofferdijk tegen 't land den
Driehoek' (bij de Voorsterallee)

5 Het erve 'den Dammerbouwhof, bestaande uit een huis met
twee woningen, hof en bouwland en een weide (dit huis lag op de
plaats, waar nu de sluizen van het Twentekanaalliggen)

6 Een weide voor en tegen 'Dammerbouwhof en de Meulendijk
gelegen en gracht bij dennebosch.

Edzard Jacob Bosch ridder Bosch van Rosenthal
Edzard Jacob was sinds 1921 watergraaf van het Waterschap van
de Berkel te Lochem. Onder zijn leiding kwamen tussen Rekken
en Zutphen acht stuwen in de Berkel. Als eerste werden in 1926
de stuw bij de Kapperbrug in Eefde en de stuw onder het
Besselinkvonder in Almen geplaatst. Onder zijn leiding kwam in
de jaren dertig de zogenaamde tweede Berkelverbetering tot
stand.
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Nationaal Steunfonds en spoorwegstaking
Tijdens de oorlog raakte Edzard Jacob betrokken bij het verzet.
Hij werd onder andere betrokken bij de uitwerking van het
Nationaal Steunfonds. Dit fonds behartigde later ook de belangen
van de eerder opgerichte Zeemanspot, die bedoeld was voor koop-
vaardijmensen. In januari 1944 kreeg dit fonds zelfs officiële rege-
ringsgarantie vanuit Londen. Verschillende bankiers en bedrijven
ondersteunden hem financieel. Nederland was verdeeld in 23 dis-
tricten. Bosch van Rosenthal werd districtshoofd Achterhoek, één
van de 23 districten. Uit dit fonds kon hij na de spoorwegstaking
op 17 september 1944 ook de salarissen van het stakende spoor-
wegpersoneel in onze streek financieren.
Op huize Den Dam kwamen vele draden van het verzet samen.
Door zijn bescheiden en vakkundig optreden wist hij veel krachten
te bundelen. Hierdoor verkreeg hij hulp van zowel de industrie als
de overheid en de ambtenaren. Zijn schuilnaam was Van Dam.
In december 1944 werd hij door verraad gearresteerd en net voor
de Kerst overgebracht naar De Kruisberg bij Doetinchem. Hier
waren veel verzetsmensen opgesloten. Begin februari werd Bosch
van Rosenthal met veel andere gevangenen op transport gesteld
naar Duitsland. Hij wist met een aantal anderen bij Zieuwent uit
de trein te springen. Hierna zat hij met enkele anderen in een hol
onder de grond ondergedoken in de buurtschap Linde bij Vorden.
Van hieruit werden de verzetsactiviteiten weer opgepakt. Bij de
bevrijding van Almen op Paasmaandag 2 april is hij bij boerderij
het Spitholt omgekomen.
Zijn verzetsdaden werden in 1952 gewaardeerd door de postume
toekenning van het Verzetskruis 1940-1945.

Gedenksteen
In de gevel van Huize Den Dam is een herinneringssteen gemetseld.
In het vroegere waterschapsgebouw, Huize Welna, te Lochem her-
innerde een glas-in-loodraam met zijn familiewapen aan de water-
graaf Jhr. Bosch ridder van Rosenthal. Na de reorganisatie van de
waterschappen ligt dit raam in de archiefbewaarplaats van het
waterschap Rijn en IJssel te Terborg te wachten op een nadere
bestemming.
In de Detmerskazerne in Eefde is begin 1992 een kantine naar
hem genoemd.
In 1951 kocht zijn weduwe mevrouw G. Bosch ridder van
Rosenthal-van Hasselt Den Dam.
De huidige bewoner van Den Dam is haar zoon J.B.F. Bosch ridder
van Rosenthal.

Bronnen
J. Harenberg. De havezathe Den Dam (Archief Oudheidkundige
Vereniging De Graafschap 1972)
W. van de Kamp: Bosch ridder van Rosenthal (De Voet Dwars,
1995)
J. de Graaf: De kerk te Warnsveld (Jaarboek Gelre 1930 en 1946)



42 43

OPROEP VOOR INFORMATIE
INZAKE EEN TREINBESCHIETING IN 1944

Het betrof een reizigerstrein uit de gewone dienstregeling, rijdend
tussen Deventer en Zutphen.
Nabij station Gorssel, aan de Joppelaan, zagen machinist Leen Post
en hij, Olden, mensen bij de spoorbaan wegduiken en even later
beseften zij, dat er een beschieting plaatsvond vanuit de lucht. De
locomotief werd meerdere keren door kogels getroffen, de machinist
nam de voorgeschreven noodmaatregelen en zette de remmen aan.
Toen de trein nog niet stilstond zijn Post en Olden, elk vanaf hun
kant, van de loc gesprongen en in de naast de spoorbaan gelegen
greppel beland. De locomotief kwam een eind verder al blazend tot
stilstand. Dit moet ongeveer gebeurd zijn een paar kilometer voorbij
station Gorssel, in zuidelijke richting.
Plotseling hoorden zij iemand in het Duits om hulp roepen en zij
zagen door de stoomwolk een man aankomen met de jas voor zijn
gezicht getrokken. Dit was mogelijk een Duits officier, hij had een
zwart uniform aan. Toen de vliegtuigen waren verdwenen zijn de
drie mannen de trein ingegaan: zij constateerden vele (21?) doden.
Ook dwaalden veel reizigers buiten de trein in het bos rondom. Er
kwam hulp van vele kanten, het duurde echter erg lang voordat er
uit Zutphen een reservelocomotief arriveerde om het treinstel naar
Zutphen te slepen.
Meer informatie kon de heer Olden helaas niet verstrekken.
Vervolgens heb ik contact opgenomen met de archiefdienst van de
Nederlandse Spoorwegen te Utrecht. Na lange tijd kreeg ik vandaar
te horen, dat er niets inzake een beschieting in augustus of begin
september 1944 op dat baanvak bekend was. Mijn spoor liep dus
dood.
Vervolgens heb ik enige deskundigen op oorlogsgebied benaderd,
maar niemand was in staat tot het geven van nadere informatie. En
dat is toch vreemd, want de heer Olden blijft bij zijn verhaal en
kwam er enige jaren later, oktober 2004, weer op terug.
Hij vertelde mij toen, dat er over deze kwestie ook is geschreven in
een boek van Paul Henken: 'Stoomlocomotieven serie SS 685 - 799
nrs. 3700'. uitgave 1999. Contact met de heer Henken leverde nau-
welijks nieuwe informatie op, alleen dat hij spreekt over een zoge-
naamde 'roggebroodtrein'. Wat hiermee precies wordt bedoeld is mij
niet duidelijk geworden.
Verder verwijst Henken naar een ander boek: 'Het spoorwegbedrijf
in oorlogstijd, 1939-1945', geschreven door C. Huurman en versche-
nen in 2001. Dit boek heb ik nog niet te pakken kunnen krijgen.
Niettemin lijkt het mij thans zinvol om de gegevens die wij inmid-
dels hebben verzameld in Ons Markenboek te vermelden, met de
oproep om hulp van onze lezers.

W. van de Kamp t

In 1994 organiseerde de spoorweginteressegroep Het Gols-station
te Winterswijk een tentoonstelling over de spoorwegen rondom
Winterswijk gedurende de periode 1940-1945.
Op deze tentoonstelling zag ik een foto hangen van een door kogels
beschadigde stoomlocomotief met als onderschrift: "Dit is loc 3764
loc van een reizigerstrein, beschoten door geallieerden ter hoogte
v~mGorssel in augustus 1944. In de trein, die ook getroffen werd,
vielen 21 doden(!). Machinist was L. Post, leerling-machinist was
A. Olden. Zij overleefden de beschieting."
Natuurlijk. intrigeerden deze foto en de gebeurtenis mij, en ik
kreeg nadien ~ontact met de toenmalige leerling-machinist, de
heer A. Olden lil Terborg. Ik kreeg de foto en ook het incomplete
v.~rhaal van de heer Olden. Na zoveel jaar was hij, mogelijk des-
tijds te zeer geschokt door deze gebeurtenis, niet meer bij machte
om mij de details van die beschieting te geven. Zelfs kon hij niet
meer vertellen in welke maand de beschieting plaatsvond. Al redu-
cerend kwamen wij echter tot de mening, dat het mogelijk in
augustus 1944 was geweest, tegen de avond, maar nog bij dag-
licht.
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Terzijde vermeld ik nog, dat een verklaring voor het feit dat ner-
gens iets te vinden is over die 21 doden, noch in de archieven van
Gorssel, noch in die van Zutphen, noch in die van Utrecht kan zijn
gelegen, dat de doden in de trein Duitse soldaten waren. De Duitse
officier in zwart gekleed (SS'er of van een Pantsergruppe) zou in
die richting kunnen wijzen. De Duitsers deden altijd zeer geheim-
zinnig over hun gesneuvelden en ruimden in stilte en eigen beheer
de slachtoffers op.
Kunt u ons nader informeren, welk detail ook, dan gelieve u ons
medebestuurslid de heer H. Pelgrum te Almen te benaderen.
Ik hoop dat voor de heer Olden, die thans in Zutphen woont, en
voor onze vereniging dan toch nog meer duidelijkheid in dit drama
komt.

elkaar vastgebonden. Na de executie werden de touwen losgesne-
den, hun laatste bezittingen geroofd en bij Van Benthem werden
zijn laarzen uitgetrokken. Daarna werden ze in de IJssel gewor-
pen.
Wouter van Benthem raakte slechts licht gewond doordat de kogel
op een knoop was afgeketst. Hij hield zich dood. Nadat de Duitsers
weg waren gegaan wist hij zich in veiligheid te stellen bij kennis-
sen van de familie Heijenk in Zutphen, waar hij in het geheim
door een huisarts werd behandeld.
Enkele dagen na de bevrijding was hij, met de kogel in een luci-
fersdoosje, weer bij de familie Heijenk in Eefde op bezoek.
In 1952 is Wouter van Benthem naar Engeland verhuisd.

De kogel ketste

De IJssel stroomde rustig verder
bij alle stormen van de tijd.
Het was of hij de burgers voorhield
houdt moedig vol en weest bereid.
Er zou, nog voor de dag der vrijheid
voor onze stad gekomen was,
Iets zeldzaam tragisch gaan gebeuren
daar bij die brede waterplas.

DE KOGEL KETSTE

H.a. Pelgrum

Het hierna volgende gedicht is in 1945 geschreven door mevrouw
W.H. Heijenk-Klein Hulze, die woonde aan de Flierderweg in
Eefde.
Op de boerderij De Nieuwe Flierse, waar ze met haar man en kin-
deren woonde, was vanaf 1943 Wouter van Benthem ondergedo-
ken. De Hagenaar Van Benthem had als wachtmeester bij de
marechaussee de bezetters tegengewerkt, waar hij maar kon. Zijn
positie als politieman werd al gauw onmogelijk. Hij moest daarom
onderduiken. Toen omstreeks 1 maart 1945 in de buurt van de
Flierderweg een V1 neerstortte, ging hij samen met de toen der-
tienjarige Jan Heijenk naar de neergekomen vliegende bom om
benzine afte tappen. Hij werd daarbij betrapt door een paar land-
wachters, die hem meenamen naar de politiecel in het gemeente-
huis in Gorssel. Toen ze ontdekten dat hij twee persoonsbewijzen
op zak had, had de landwacht spoedig door dat ze met een verzets-
man te doen hadden. Al gauw kwam hij in het Huis van Bewaring
te Zutphen terecht.
Vlak voor de bevrijding, op 31 maart 1945, werd Wouter van
Benthem met negen andere verzetslieden, op bevel van de Duitser
Heineman, in de buurt van de Marspoortstraat bij de IJssel in
Zutphen, gefusilleerd. De slachtoffers waren twee aan twee aan

Een tiental illegale werkers,
werd naar de IJsselkade heengeleid.
En staande langs de IJssel klonk het
"houdt moedig vol en weest bereid."
De stem kwam uit het eigen harte,
zij werd niet in het minst gestoord
door de commando's van hun beulen,
noch door het knellend dikke koord
waarmee ze werden vastgebonden.
Getweeën ... "moedig, weest bereid"
Zij waren het, toen ze daar stonden
geroepen tot de eeuwigheid.

Een schot ... en spoedig was hun lijden
op aarde nu voorgoed voorbij.
Wat met hun lichaam mocht geschieden
er was geen pijn, de ziel was vrij.
De IJssel die de helden opving
werd tijdelijk hun massagraf.
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Eén hunner ontliep wonderbaarlijk
de onmeededogenloze straf.
De kogel die voor hem bedoeld was
hij ketste op een stalen knoop,
wel zeeg de jongeman ter aarde
maar licht gewond, opnieuw vol hoop.
Hij hield zich dood voor de sadisten,
die sneden nog de koorden stuk
en stalen hem zijn hoge laarzen
maar dat werd juist zijn groot geluk.

LOCO-BURGEMEESTER IN OORLOGSTIJD

H.J. Jansen op de Haar

Toen hij in de rivier terecht kwam
klemde hij zich aan een kade paal,
en wachtte tot de wrede beulen
vertrokken waren, allemaal.
Toen liet hij zich stroomafwaarts drijven,
hij vond een plekje aan de wal
een plek, die hij zijn hele leven,
wel nimmermeer vergeten zal.
Daar hees hij zich, druipnat van 't water
naar boven ... alles was in rust,
hij sloop de straten van de stad door
zich van 't gevaar nog goed bewust.

Dr. Jan van de Hoeven
op zijn 70ste verjaardag
getekend door Jo Spier,
tekenaar te Zutphen.

Toen hij zich onderdak verschafte
daar, waar geen Duitser hem meer zocht,
werd het den jongen kerel duidelijk
hoe hij zijn knopen danken mocht.
De IJssel stroomde rustig verder,
't geheim der vlucht was veilig daar.
Doch, nu we vrij weer kunnen spreken
maakt men het gaarne openbaar.

(April 1945)

In het aprilnummer van Ons Markenboek is het een traditie
geworden iets te vermelden over de Tweede Wereldoorlog, maar
dan speciaal gericht op onze gemeente Gorssel. Nu valt het dit
jaar samen met het feit dat we per 1 januari jl. ingelijfd zijn bij de
gemeente Lochem.
Op de 31ste december 2004 was het de tiende burgemeester van
Gorssel, die zijn ambtsketen naar het museum kon brengen, want
de gemeente Gorssel had geen opvolger meer. In werkelijkheid
klopt het dat de heer Meerburg de laatste burgemeester was. Toch
wordt hiermee een periode vergeten, waarin een loco-burgemees-
ter een burgemeester vertegenwoordigde die nog niet was
benoemd. Dat overkwam de wethouder Dr. J. van de Hoeven uit
Eefde, toen hij in februari 1940 de ambtsketen ontving uit handen
van de toen aftredende burgemeester L.R. Wentholt. Hij kon niet
vermoeden welke zware taak hem te wachten stond. Het was wel
een spannende tijd, het leger was gemobiliseerd en er werd druk
gewerkt aan verdedigingswerken, maar verder ging alles zijn
gang.
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Aan een oorlog werd niet gedacht, alleen werd er veel over gespro-
ken, want Nederland zou wel weer neutraal blijven zoals in de
Eerste Wereldoorlog. Men sprak wel over een nieuwe burgemees-
ter, maar de benoeming liet op zich wachten.
Nu was de heer Van de Hoeven niet onbekend met de gemeentepo-
litiek, want hij was lid van de raad sedert 1913 en was, als libe-
raal, lid van de Vrijheidsbond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in
1915, werd hij wethouder, en in 1919 werd hij lid van Provinciale
Staten. Verder was hij voorzitter van het provinciale Groene Kruis
en lid van de Geldersche Commissie voor de hygiëne van moeder
en kind. Hij was tevens jaren commissaris van zijn lijfblad de
Nieuwe Rotterdamse Courant. In Eefde was hij jarenlang voorzit-
ter van de Oranjevereniging.
Alvorens de periode te beschrijven van zijn burgemeesterschap,
willen we zijn komst naar Eefde nader toelichten. Hij werd in
Rotterdam geboren op 21 mei 1863. Na het gymnasium ging hij in
Leiden geneeskunde studeren en rondde op 24 februari 1888 zijn
opleiding tot arts af. Na zijn artsexamen werd hij assistent in de
chirurgie aan het ziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam. Op
20 december 1889 volgde zijn promotie op het proefschrift 'over de
zoogenaamde epispadie bij de vrouw'. Hij begon zijn loopbaan als
gewoon arts in 1890 in Rotterdam en was tevens chirurg aan het
Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. In 1904 liet hij zijn artsen-
praktijk varen en beoefende uitsluitend de chirurgie. In 1906 werd
hij directeur van het Sophia kinderziekenhuis. Daarna volgde in
september 1906 zijn benoeming tot eerste specialist in het nieuwe
ziekenhuis aan de Coehoornsingel te Zutphen. Eveneens in 1906
kreeg hij van de provisoren te Zutphen toestemming tot plaatsing
van een door hem aan te schaffen röntgenapparaat. In 1910 kreeg
hij als specialist gezelschap van de KNO-arts dr. E.C. van Lennep
en in 1912 van dr. H.K. Hattink als oogarts.
De specialisten wilden echter het ziekenhuis een centrumfunctie
geven voor de hele omgeving. De provisoren vonden echter dat het
ziekenhuis bestemd was voor Zutphense patiënten en niet voor de
patiënten uit de omgeving en zeker niet wanneer de betaling van
de verpleeggelden problemen zou kunnen geven. Provisoren lieten
dit duidelijk blijken, toen zij op vragen van omliggende gemeenten
antwoordden, dat in geval van besmettelijke ziekten de daarvoor
bestemde barak moest blijven voor eigen burgers. In 1913 werd
voorgesteld de verpleeggelden van niet-ingezetenen van Zutphen
te verhogen, maar dit werd drie weken later weer ingetrokken.
Gelukkig behoren deze praktijken tot het verre verleden.

Wel was het een vraag wat Van de Hoeven had bewogen zijn car-
rière in Rotterdam te ruilen voor die in Zutphen. Juist zijn grote
zorg was de gezondheid van vrouwen kinderen en daar twee van
zijn kinderen waren gestorven aan tuberculose, wilde hij gaan
wonen op 'de zandgronden en bossen', zoals hij dat noemde, om
een goede basis te geven aan de gezondheid van zijn gezin.
Zo zocht hij na zijn benoeming in Zutphen de droge Gelderse gron-
den op en kocht in Eefde het in 1889 gebouwde hotel Rustoord. Hij
nam daar in september 1906 zijn intrek met zijn echtgenote,
mevrouw Johanna M.C. Mees en de beide dochters Anna J. en
Emilie H., respectievelijk dertien en vijf jaar oud. De familie Mees,
de familie van de kant van zijn echtgenote, was reeds met Eefde
bekend en logeerde vaak op Veelzicht. In diezelfde tijd bouwden
zijn zwager en schoonzuster de villa Het Barge in Eefde. Veel van
onze lezers zullen deze familie nog hebben gekend. Het huis Barge
is door vererving nog steeds in de familie gebleven.
De familie Van de Hoeven had veel sociale en culturele contacten
met de bevolking van Eefde. Van de Hoeven werd niet voor niets
raadslid (1913). In 1915 werd hij benoemd tot wethouder van de
gemeente Gorssel, en hij bleef dit tot zijn overlijden in 1941.
Hoewel het Hotel Rustoord pas in 1889 was gebouwd was het
waarschijnlijk niet in trek, want we konden in deze korte tijd van
zestien jaren zeven verschillende eigenaren waarnemen. Het hotel
heeft waarschijnlijk de concurrentie van het oude bekende hotel
De Laatste Stuiver niet aangekund. Bij het huis hoorde nog een
koetshuis, want 'dokter Jan' had een koetsier, tevens tuinman, die
op dit koetshuis woonde. Bij het huis hoorde ook een tennisbaan.
Smeuïg kon 'dr. Jan' vertellen van een boer uit Harfsen, die op een
goed moment bij hem in de serre stapte met de bedoeling daar
even een borreltje te drinken. De dokter zat rustig zijn krantje te
lezen en keek eens naar zijn onverwachte bezoeker toen deze te
kennen gaf wel een oude klare te willen nuttigen. De dokter had
schik in het geval, haalde een flink groot glas en vulde dit met
oude klare en zette dit voor de bezoeker neer, die inmiddels maar
was gaan zitten en zei: "Nu moet je eens goed luisteren beste
vriend, dit huis is geen hotel of café meer, dus je bent eigenlijk aan
het verkeerde adres." "Ie bunt dus geen kastelein?" vroeg de bezoe-
ker, "as 'k vraogen mag, wat do iej dan veur de kos? Vrolijk zei 'dr.
Jan'; "ik bun dokter an 't zekenhuus in Zutphen." "Wat jammer,"
zei de bezoeker, "want an oe is 'n goeie kastelein verloren egaon."
Dit voorval tekent de hele persoon van 'dr. Jan'. De gemoedelijk-
heid waarmee de kwestie werd opgelost kenden we terug in zijn
optreden als loco-burgemeester. De ambtenaren van het gemeente-
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huis waren blij als 'dr. Jan' burgemeester Wentholt kwam vervan-
gen, want er heerste nogal een strenge discipline. Op de secretarie
mocht niet worden gerookt, maar het eerste wat door de loco werd
aangeboden was een sigaar, niet uit de gemeentedoos, maar uit
eigen leren portefeuille. Dit laatste tot verdriet van onze oude
gemeentesecretaris De Graaf, die het rookverbod had ingesteld.
Alleen op de kamer van de chefveldwachter Bos en de sociale
dienst mocht worden gerookt, want dat viel buiten de secretarie.
Toen in februari 1940 dr. J. van de Hoeven de ambtsketen aan-
vaardde, was hij al geen chirurg meer van het Zutphense zieken-
huis, hij was al in 1924 met pensioen gegaan. Hij had dus de
beschikking over vrije tijd, maar hij werd door menige commissie
of vereniging benaderd voor een taak als bestuurslid.
Zo kon het gebeuren dat bij de Raad van State in Den Haag twee
wethouders van Gorssel aanwezig waren, waarvan de eerste, de
heer C. Roeterdink, optrad namens de gemeente en de Gelderse
Maatschappij van Landbouw en de tweede wethouder, dr. J. van
de Hoeven de belangen behartigde van de heer B. Bruil, die zijn
licentie van de busdienst 'Zego' moest verdedigen voor de lijn
Gorssel-Deventer, in verband met de nieuw aangelegde trambaan
van Zutphen naar Deventer door de Tramweg Maatschappij
Zutphen-Emmerik te Zutphen. De beslissing viel voor de heer
Bruil gunstig uit en hij mocht van zijn 'Zego' de licentie Gorssel-
Deventer vice versa behouden voor personenvervoer.

Zo kwam de tiende mei 1940 voor iedereen als 'een donderslag bij
heldere(?) hemel'. Althans niemand had verwacht dat hij wakker
zou worden door de vliegtuigen van de vijand.
Voor iedere burgemeester werd het een zware dag, maar voor onze
'dr. Jan' werd het wel dubbel zwaar, want de oude gemeentesecre-
taris was niet opgewassen tegen de bezettende macht en hij had
aan hem niet veel steun. De burgemeester was tijdig op het
gemeentehuis en vroeg onmiddellijk of alle orders uit het Geheime
Dossier waren uitgevoerd. De meeste verantwoordelijke ambtena-
ren waren op die morgen om zes uur al ten gemeentehuize. De
staat van oorlog moest worden 'aangeplakt', maar toen twee amb-
tenaren in Almen kwamen was daar de eerste Duitser reeds gesig-
naleerd. De evacuatie moest plaatsvinden van de inwoners die in
de gevarenzone woonden nabij de IJssel en de IJssellinie. 'Dr. Jan'
liet onmiddellijk een radio aanschaffen, zodat we alle berichten
konden bijhouden. Hij ging na of de evacuatiecommissarissen hulp
nodig hadden, maar gelukkig liep dit volgens de gemaakte afspra-
ken. De burgers werden ook wakker en zo zagen we plotseling dat
de Hoofdstraat van Gorssel in rep en roer was en men op eigen
houtje gingen evacueren, richting J oppe en de Zessprong. In de
namiddag werd het ongewoon rustig op het gemeentehuis en
besloten we naar huis te gaan. Het was ongeveer tussen halfvijf en
vijf uur, we stonden op de stoep van het gemeentehuis even na te
praten (ondergetekende en conciërge Heyenk), toen een legerkorps
kwam aanrijden vanuit de Joppelaan en stopte voor de Hoofd-
straat. Een motorrijder was in Duits uniform, maar de persoon
achterop had een Nederlands uniform met een oranje band om de
arm. Ze wilden de weg weten en riepen ons aan. We bleven staan
waar we stonden en er kwam een burger die vertelde dat daar de
weg was naar Deventer en daar naar Zutphen en dat gebouw was
het gemeentehuis. We werden door de militairen onder schot geno-
men en gehouden en moesten het gemeentehuis in. De telefoon
kreeg bewaking en we moesten in de hal gaan zitten. Binnen de
kortste keren was het vol met 'SS-ers Adolf Hitler' in de hal. Alles
werd uitgekamd. De vrouw van de conciërge en de twee kinderen
moesten ook bij ons gaan zitten en we moesten blijven tot het
gehele legerkorps was doorgetrokken, gelukkig richting Deventer.
Een uur later konden we toch naar huis, maar ook de Zutphense-
weg was vol met militairen. Zo verliep de eerste oorlogsdag en
onze 'dr. Jan' had zich kranig gedragen, bijgestaan door zijn amb-
tenaren en veldwachters. Die eerste dagen verliepen nog het beste,
iedereen had zijn eigen zaken en liet de gemeente met rust. Vooral
toen na de Pinksteren de ongelijke strijd moest worden beëindigd,
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brak de chaos los, want iedereen wilde weten hoe het was verlopen
met hun man, vaders en zonen die 'ergens' in het land waren.
Verbindingen waren er praktisch niet meer en als er een verbin-
ding was wist men niet of de berichten betrouwbaar waren.
Gelukkig stonden verschillende commissieleden van de raad ons
bij en zo werd er geroeid met de riemen die we hadden.
Achteraf bleek het verlies in Gorssel niet groot te zijn en behalve
de gewonden was er één dode te betreuren: namelijk Gustav Adolf
Rappard, die op 12 mei 1940 in de Peel-Raamstelling was gesneu-
veld en in Wintelré op het kerkhof aldaar, was begraven. Verder
werd de 65-jarige J. Wijnbergen in Epse in een weiland door een
beschieting gedood.
Hoewel in 1938 de uitvoering van de Distributiewet was opgedra-
gen aan onze Sociale Dienst (twee personen) werden in 1939 de
eerste noodkaarten uitgereikt. Met medewerking van vele vrijwil-
ligers werden de distributiestamkaarten geschreven en uitgereikt.
Bij wijze van proef was er eenmaal een kilo suiker via de nood-
kaart verstrekt, maar meer was er niet aan voorbereid. Begin juni
kwamen er al diverse distributievoorschriften en het duurde niet
lang of alle consumptieartikelen waren alleen via de distributie
verkrijgbaar. Met een groot aantal vrijwilligers werd deze klus
geklaard, maar er was ook geen hoekje meer in het gemeentehuis
of het werd in beslag genomen door het vrijwilligersapparaat. De
vrijwilligers bestonden meestal uit oud-militairen, die geen baan
hadden. Hoewel 'dr. Jan' niet zelf hieraan kon meewerken, was
toch de zorg dat een en ander in goede banen werd geleid een deel
van zijn dagtaak.
Vanaf de meidagen werden langzaam maar zeker de duimschroe-
ven wat aangedraaid; het begon met ingang van 1 juni met de
algehele distributie, op 2 juli vertrokken generaal Winkelman en
zijn staf in krijgsgevangenschap. Ruim twee weken later werden
432 Nederlanders in Duitsland geïnterneerd in verband met de
behandeling van de Duitsers in Nederlands Indië. In oktober kre-
gen we de 'ariërverklaring' en op 6 oktober mochten er geen Joden
worden aangenomen in publiekrechtelijke dienst. Per 31 oktober
kwam er een 'spertijd' van 24 tot 04 uur en op 29 oktober werden
alle Joden met een openbaar ambt ontslagen. En zo ging het maar
door. We zochten in de notulen van de raad van Gorssel naar meer
informatie, maar vonden alleen een verslag van de openbare
raadsvergadering op maandag 10 juni 1940. De voorzitter opende
de vergadering met een verklaring.
'Hij zegt, terwijl alle aanwezigen van hun zetels opstaan, "dat
sedert de vorige bijeenkomst de toen reeds zorgelijke toestand zo

gewijzigd is, dat helaas ook ons land in de oorlog is betrokken
geworden. Met moed hebben de onzen gestreden, zoals trouwens
verwacht werd. Verschillenden van hen zijn gevallen, die als goede
vaderlanders het grootst denkbare offer, namelijk hun leven, heb-
ben gebracht. Tot hen en hunne nagelaten betrekkingen gaan ons
aller gedachten uit en gaarne brengen wij hun dank voor hetgeen
zij deden in het belang voor het Vaderland. Gelukkig is in Gorssel
de materiële schade gering in vergelijking met vele andere plaat-
sen en gezegd mag worden, dat te dien opzichte deze gemeente
bevoorrecht is geweest. Voor zover thans bekend is er slechts één
gesneuveld en één gewond, cijfers die tot dankbaarheid stemmen."
Spreker uit den wens eh dat het vaderland voor verder oorlogsleed
behoed mag blijven en dat de almachtige God genadig en weldoend
op ons volk zal neerzien.
De heer Wiemerink, zich aansluitend bij deze woorden, spreekt zij-
ne waardering uit over het uitstekend beleid van den voorzitter,
waarmede deze als loco-burgemeester, ondanks diens hoogen leef-
tijd en deze zoo moeilijke tijdsomstandigheden de gemeente weet
te besturen. Spreker brengt tevens hulde aan het college van
Burgemeester en wethouders en het geheele gemeentepersoneel.
De Voorzitter betuigt zijne erkentelijkheid voor deze waardering.'
Het moet voor de voorzitter van de raad, dr. Jan van de Hoeven,
een blijde tijding zijn geweest toen de benoeming van mr. J.O. Thate
uit Epse per 1 december 1940 bekend werd en hij, na de installa-
tie, de ambtsketen aan hem kon overdragen.
Het tijdvak van februari tot en met november 1940 heeft van onze
loco-burgemeester, dr. Jan van de Hoeven, veel van zijn krachten
gevraagd, daar moet onze gemeenschap hem dankbaar voor zijn.
Op 10 mei 1941 is hij op huize Rustoord te Eefde overleden. Zijn
huis werd in 1942 door de bezettende macht gevorderd en voor
allerlei doeleinden gebruikt. Het huis werd in 1952 afgebroken
wegens onbewoonbaarheid. Hiermee kwam een roemloos einde
aan het huis, dat vanaf 1945 had gediend voor de huisvesting van
vele gezinnen die wegens woningnood dakloos waren. De naam
Rustoord leeft nog voort in de Rustoordlaan.
Het enige dat overbleef is dus de 'dr. J. van de Hoevenlaan', waar-
mede de gemeente Gorssel heeft gemeend deze naam aan de ver-
getelheid te ontrukken: een naam, die niet mag ontbreken in de rij
van burgemeesters van Gorssel.

Bronnen:
Archief gemeente Gorssel
De Voet Dwars
Eigen archief
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P. Staal

bezat: de heer Tragter. "'k Wil dat ding wel ruilen voor een gewone
wekker", sprak hij. En zo is het gekomen: de dam- en schaakver-
eniging had een klok. ..
In 1950/51 dringen de Nederlandse en de Gelderse Dambond ~r bIJ
de verenigingen op aan alle competitiewedstrijden vanaf seizoen
'511'52 met een klok te spelen. Om het geld voor tien klokken (ca. f.
500,-) bij elkaar te krijgen wordt er besloten een fancy-fair te orga-
niseren. In de bazaarcommissie nemen zitting: B.J. Schoneveld,
E. Stegeman, Chr. Broer, A. Berkenbosch en C. Vahrmeier.
1951/52: op 24 en 25 augustus wordt de fancy-fair gehouden en de
netto-opbrengst bedraagt f. 513,05. Tien klokken worden aange-
schaft, plus enkele borden en tien stel schijven. De klokke~ b~ach-
ten echter niet direct geluk. Door het spelen van een beslissings-
wedstrijd ontsnapte het eerste tiental aan degradatie.
Uit een interview met een dammersvrouw: "Hoe vindt u het dat
uw man elke week alleen uit gaat om te dammen?" "Och", zei ze:
"Loat urn moar schoeven". "Joa", vervolgde ze, "en hee dut dat al
joaren ... elke wekke." "Oh", zei ik. "Elke wekke ...", klonk het weer,
"trekt'e op, het dambord tegemoet. Vremd gaan ~ut'e n~et. Hee
speelt met de witten en met de zwarten, moar ...~oOlt tegelieke, En
as ie dan zeet hoe hee dat dut, nou .... dan word ie doar welles efk-
es stille van: hoe teer, hoe umzichtig, hoe strelend hee met de
schieven ummegeet ... Nou dan kan ik soms jaloers worden.'k
Wolle dat'e mien ok nog 'ns een keer zo... " Toen zweeg ze plotse-
ling secondenlang en beëindigde het interview met: "Loat urn
moar schoeven!"
Inmiddels had de vereniging de eerste tien jaren van haar bestaan
overleefd. Tien jaren van strijd op de honderd velden; van vreugde
over een onverwachte overwinning of van verdriet om een gemaak-
te blunder. Evenzovele malen had men de tegenstander een 'pret-
tige wedstrijd' toegewenst.
Het enthousiasme van de leden van 'Ons Genoegen' was groter
dan ooit. Aan het eind van het eerste decennium waren er 29 beoe-
fenaars van de damsport in Almen actief.

'ONS GENOEGEN' (2)

In het vorige Markenboek (januari 2005) namen we kennis v~n.de
oprichting, op 22 december 1941, van Dam- en Schaakveremgmg
'Ons Genoegen' te Almen.
We zullen nu zien nu hoe de Almense vereniging zich verder ont-
wikkelde.
Het eerste jaar na de oprichting werden er vier oefenwedstrijden
gespeeld: twee tegen Zutphen en twee tegen Laren. Slechts tw~e
punten gingen ten koste van Laren mee naar Alme~. 1?esecretaris
schrijft in zijn jaar overzicht dan ook: "Het spelpeil IS verbeterd,
doch er wordt nog veel te gehaast gespeeld".

In 1945 werd voor het eerst deel genomen aan de competitie van
de Gelderse Dambond. De eerste wedstrijd na de bevrijding werd
gespeeld tegen Laren in Hotel Ovink ('Ons Huis' was toen nog niet
beschikbaar). Uitslag: 19-7 in het voordeel van Laren.
In het jaarverslag 1946/1947 schreef de secretaris onder meer: "Er
is nu ook een jeugdafdeling, soms wel veertien man. Deze jongeren
van nu zullen de kampioenen van morgen zijn".
In 1947/48 werd de contributie verhoogd tot 25 cent per week per
lid! Damlid Hoetink kwam met de vraag: "Is het niet wenselijk dat
de dam- en schaakvereniging 'Ons Genoegen' het predikaat
'Christelijk' krijgt?" Maar wat is nu eigenlijk christelijk dammen
en schaken? Secretaris Loman verwoordde de memng van de
meerderheid op een wel heel bijzondere wijze: "Christelijk dam-
men zie ik niet zo zitten, wel kun je op een onchristelijke manier
van het bord worden geveegd". Daarop werd de discussie beëin-
digd. . .
In 1948/49 speelde Almen met twee tientallen mee ~n~e cornpeti-
tie van de Gelderse Dambond. Het eerste team eindigde op de
tweede plaats. Het tweede tiental wist geen enkele overwinning .te
behalen en werd laatste. In zijn jaarverslag schreef de secretaris:
"Al is dan ons tweede tiental op de onderste plaats geëindigd, het
heeft prachtige wedstrijden achter de rug. Reden om dit tiental
hulde te brengen voor deze resultaten" (tweemaal verloren van
Laren met 12-8 en tweemaal van Vorden met 11-9).
In 1949/50 begon het zo langzamerhand tijd te worden voor 'de
klok'. Er waren echter onvoldoende middelen om zo'n dure klok
aan te schaffen. Maar ... er was iemand in Almen die een klok
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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
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 15
Kamphuis b.v., Kokstraat 37
Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Lenselink b.v., Schoolstraat 11
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regio Bank Gorssel Eefde, Kokstraat 37

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10

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:
AannemersbedrijfHaarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Gerjak B.V., Holtmark 2

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bouwbedrijf Enderink, Lochemseweg 64
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en GrondverzetbedrijfVrielink, Joppelaan 81

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 bibliotheeken 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.
Inhet Richtershuis beschikken wijover kopieën op microfichevan het
bevolkingsregister.

Kaartjevan de vroegere marken in de gemeente Gorssel


