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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Door de zware storm met weeralarm is op 18 januari 2007 de
lezing van mevrouw Tineke van Buren in het kerkje van Epse niet
doorgegaan. Deze lezing zal nu in het komende seizoen gehouden
worden. De lezingen in maart in Harfsen en in Gorssel, gehouden
door respectievelijk de heren Heideman en Nijs, waren zeer de
moeite waard, op beide avonden konden we circa tachtig belangstellenden verwelkomen. De avond in Gorssel werd voorafgegaan
door een korte ledenvergadering, waarbij de voorzitter met dankbaarheid de inzet memoreerde van mevrouw Van de Kamp en
Henk Bruil tijdens het vacant zijn van het secretariaat. Een volledig verslag van de ledenvergadering zal in het volgende nummer
van Ons Markenboek gepubliceerd worden.Verder willen we u herinneren aan de jaarlijkse genealogische dag op zaterdag 12 mei
aanstaande in Het Richtershuis aan de Hulstweg in Harfsen. De
werkgroepleden hebben dit jaar de stamboom van de familie
Dijkerman onder de loep genomen. Dit evenement begint om 10.00
uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.
Zaterdag 8 september is het weer Open Monumentendag, met dit
jaar als thema ‘Monumenten van de 20e eeuw’. Een kleine commissie uit onze vereniging bereidt een wandeling voor langs een
aantal monumentale panden in Gorssel. Zodra de nadere bijzonderheden bekend zijn zullen deze in de plaatselijke pers gepubliceerd worden.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat vanuit onze vereniging
een stuurgroep gevormd is, die voorbereidingen treft voor het
samenstellen van een boek over Eefde. Het boekwerk krijgt een
vergelijkbare opzet als het boek ‘Almen ten voeten uit’. De stuurgroep bestaat uit Betty Dijkerman, Rudy Beernink, Piet Staal en
Johan te Linde. Wie een bijdrage kan leveren aan het maken van
het boek, kan contact opnemen met een van de stuurgroepleden
(telefoonnummer 0575 51 73 69).

Nieuwe studiezaal Stads- en Streekarchief Zutphen
Het Stads- en Streekarchief in Zutphen krijgt een nieuwe studiezaal. De ruimte wordt anders ingedeeld en er komen meer computerfaciliteiten. Om dit te realiseren wordt de gehele benedenverdieping verbouwd. De werkzaamheden zijn begonnen op 30 maart
jongstleden en nemen minstens twee maanden in beslag. De mogelijkheden om boeken en documentatie in te zien zijn beperkt, alle
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genealogische bronnen blijven echter beschikbaar. De tijdelijke
studiezaal op de eerste verdieping is alleen per trap bereikbaar.
Voor actuele informatie: www.streekarchiefzutphen.nl of tel. 0575
512157.

Nazaat van Frederik Hendrik (1584-1647,
zoon van Willem van Oranje) woont in Harfsen
Dankzij de lezing van Godfried Nijs, na onze jaarlijkse ledenvergadering, hebben we wat meer zicht gekregen op wie Frederik
Hendrik was.
Ook dient vermeld te worden dat er nog steeds een nazaat van
Frederik Hendrik in Harfsen woont. Dit zal bekend gemaakt worden in juni, dan verzorgt Teleac NOT een verhaal over nakomelingen van Frederik Hendrik. Er zijn inmiddels filmopnames
gemaakt. Ook Willy Heitling maakt hier in zijn boek De
Achterhoek melding van.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 30 juni
2007 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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EXCURSIES 2007
H.F. Bruil
Aan het einde van deze bijzondere ‘winter’ presenteert de excursiecommissie u het programma voor het komende seizoen. We hebben
er met ons drieën tijdens de planning weer veel plezier aan beleefd
en we denken dat u een aantrekkelijk programma wordt geboden.

Midzomerwandeling
Op de avond van dinsdag 10 juli 2007 maken we een wandeling in
de omgeving van de Kletterstraat in Epse, het gebied waar vroeger
de oude postweg van Deventer naar Zutphen liep. Onder leiding
van de heren Brinkman en Hietbrink zullen we ontdekken dat
over de historie en de flora en fauna van dit stukje Epse interessante verhalen te vertellen zijn; zeker is dat veel deelnemers na
afloop zullen zeggen: “dat heb ik niet geweten, sterker, ik ben hier
nog nooit geweest”!
In 1998 hebben Henk Jansen op de Haar en Gerrit Verstege in
Epse een lezing gehouden over dit gebied. U kunt het verhaal nog
eens nalezen in Ons Markenboek van oktober 1998. Terecht kreeg
dit artikel de naam ‘Een vergeten stukje Epse’.
We verzamelen ons om 19.30 uur op de parkeerplaats bij café De
Smid en vertrekken vandaar voor een wandeling van ongeveer
twee kilometer en we eindigen ook weer bij De Smid. Na afloop
kunnen we dan, onder het genot van een drankje, nog even napraten.
Opgave vóór 1 juli bij Fenny Woertman, tel. 0575 492021. Aan
deze wandeling zijn geen kosten verbonden.

Middagexcursie
Op zaterdag 4 augustus 2007 gaan we een historische wandeling
maken in Zutphen onder leiding van een gids. Het is al weer zo’n
tien jaren geleden dat we in dit verband deze stad hebben bekeken
en na de succesvolle wandeling in Deventer in 2005 was ons duidelijk dat we ook Zutphen weer een keer in het programma moesten
opnemen.
We verzamelen ons om 14.00 uur bij de St. Walburgiskerk op het
‘s Gravenhof.
In verband met de bespreking van het benodigde aantal gidsen is
het noodzakelijk dat u vóór 1 juli opgeeft of u meegaat bij Fenny
Woertman, tel. 0575 492021, Henk Pelgrum, tel. 0575 431781 of
Henk Bruil, tel. 0575 491822.
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De kosten zijn € 4,- per persoon, gaarne ter plekke aan mij te voldoen.

Dagexcursie
Op dinsdag 11 september 2007 houden we onze jaarlijkse dagexcursie. Deze keer hebben we gekozen voor Drenthe, waar we het
Gevangenismuseum in Veenhuizen gaan bekijken. In dit voormalig dwang- en werkgesticht krijgen we een rondleiding en bezoeken we het museum om ons te laten informeren hoe hier tussen
1823 en 1980 geleefd en gewerkt werd, in een dorp waar niemand
zonder toestemming in of uit mocht. Het tweede onderdeel van
deze dag betreft het mooie dorp Dwingeloo, waar we een rondleiding met uitleg krijgen in de kerk en waar leden van de
Oudheidkamer Dwingeloo ons iets zullen vertellen over de karakteristieke Brink.
Het programma is als volgt:
08.30 uur: Vertrek uit Gorssel bij het gemeentehuis
09.15 uur: Aankomst bij restaurant Lindenberg bij Ommen waar u
kunt genieten van koffie met gebak
10.00 uur: Vertrek
11.00 uur: Aankomst in Veenhuizen, rondleiding en film in het
museum
12.30 uur: Lunch in het museum
14.45 uur: Na een rit door het mooie Drentse landschap aankomst
in Dwingeloo. Tijdens het verblijf hier is er gelegenheid een consumptie te gebruiken (voor eigen rekening) in een restaurant aan
de Brink
16.45 uur: Vertrek naar Gorssel, waar we om ongeveer 18.15 uur
denken aan te komen
De kosten bedragen € 38,- per persoon en voor niet-leden is de
prijs € 43,-.
U mag zich natuurlijk nu al opgeven, maar in het augustusnummer zullen we u aan deze reis herinneren. Het maximum aantal
deelnemers is 65.
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OPENBAAR VERVOER IN VROEGER TIJDEN (2)
H.F. Bruil
Het artikel ‘Openbaar vervoer in vroeger tijden’ in Ons
Markenboek van november 2006 leverde een aantal informatieve
en leuke reacties op.
Zo reageerden diverse leden op de gevraagde aanvulling van de
namen van de personen op de foto’s op pagina 17: achter de heer
en mevrouw Bruil staan v.l.n.r. Jan ten Have, Herman Timmer,
Gert Engbers, onbekend - mogelijk de boekhouder -, Ap Hekkelman,
Jan Kuit en Gerrit ten Have. Bij de bus op de onderste foto staat
Jan ten Have.
Voorts werd ik erop geattendeerd dat er ook nog een busdienst van
de Z.E.G.O. heeft bestaan van Gorssel naar Bathmen. In het boek
‘Geschiedenis van een Gelders Streekvervoersbedrijf’, uitgegeven
ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de G.T.M. op
27 juni 1951, lezen we dat deze lijn is geopend op 7 juli 1938 en
niet meer werd hervat na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940.
We ontvingen een aantal 8 mm films, afkomstig van Bruil, die
mogelijk nog waardevolle beelden zullen weergeven; projectieapparatuur hebben we inmiddels, dus wie weet wat nader onderzoek
nog oplevert.
Ons lid H. Lammers schonk onze vereniging een interessante verzameling foto’s, dienstroosters, rijbewijzen en een krantenartikel,
afkomstig van zijn oom, chauffeur Gerrit ten Have, destijds
wonend op de Rozenhof, Zutphenseweg 38.
Als we een dienstrooster bekijken dan zien we dat een zesdaagse (!)
werkweek van drie-en-vijftig uur niet ongewoon was, met daarbij
een dag van 09.00-16.12 uur en van 18.10-22.25 uur. De intensiteit
van het verkeer van toen was natuurlijk niet te vergelijken met de
huidige en agressie van verkeersdeelnemers en passagiers zal niet
aan de orde geweest zijn, maar de fysieke inspanning die voor het
besturen van dergelijke bussen geleverd moest worden was ook
niet te vergelijken met die van nu: stuurbekrachtiging, rembekrachtiging en automatische versnellingsbakken waren nog onbekende technieken.
Uit de collectie ziet u vervolgens enige afbeeldingen, bij een expositie van onze vereniging in de toekomst zullen we van het verkregen materiaal zeker een interessante vitrine kunnen inrichten.
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Een Proces-verbaal. De buschauffeur was ook belast met het postvervoer van PTT
en daarvoor moest een eed van geheimhouding worden afgelegd. De directeur van
het postkantoor nam die eed af, waarbij een Proces-verbaal werd opgemaakt dat
door beiden werd ondertekend

Uit de dienstregeling van mei 1933 blijkt dat het met de reistijd nog wel meeviel: in twee-en-twintig minuten
van Zutphen station naar de Roskam in Gorssel, vandaag de dag zal het niet veel sneller gaan
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De foto van Bruil met zijn chauffeurs en conductrices moet gemaakt zijn na 15
oktober 1941, de dag waarop de Z.E.G.O. door de Geldersche Tramweg
Maatschappij werd overgenomen, want een deel van het woord ‘Tramwegen’ is op
de remise aan de Zutphenseweg te zien

Van de in het novembernummer genoemde AMOVAM-bussen drukken we hierbij
een foto af met daarop afgebeeld twee dubbeldeks bussen, afkomstig uit Londen.
Met enige moeite is op de borden te lezen: Gorssel Eefde Zutphen Warnsveld; de
namen van de personen zijn helaas niet bekend
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AARDAPPELMEELFABRIEK IN EEFDE,
EEN REACTIE (1)
J. Mennink
Naar aanleiding van het artikel over de aardappelmeelfabriek in
Eefde op bladzijde 28 van Ons Markenboek van februari 2007,
lezen wij in het boek ‘Kerkgeschiedenis van Loenen (Vel.) en
Silven’ door ds. G.J. van den Burgt op bladzijde 107 het volgende.
‘Ds. Everwijn uit Elspeet afkomstig, verbleef vier jaren in Loenen
en werd op 18 november 1818 losgemaakt van Loenen, wegens
vertrek naar Beets. De koning, die collator was, wees als zijn
opvolger aan: de proponent Aalbert Scholten, geboren te Loenen
27 maart 1796, zoon van Willem Scholten en Berentjen Gerrits,
lidmaat geworden alhier op 28 mei 1813, student te Groningen,
6 october 1813; beroepen door de kerkeraad: 24 november 1818,
kerkelijk getrouwd op 17 december 1818 met Jantje Evers, geboren te Otterlo, wonende te Loenen.
Toen hij zich op de dorpsschool onderscheidde, heeft ds. A. Harmsen
hem opgeleid voor toelating op de Latijnse school te Zutphen. Zo
werd de weg tot het predikantenambt voor hem gebaand. Hij werd
alhier bevestigd op 17 januari 1819. Twee jaar later stierf hij
reeds.
In de notulen van 28 november 1820 lezen wij, dat de predikant zo
ziek was, dat hij de kerkeraad zelfs niet bij hem aan huis kon ontvangen. Op 28 januari 1821 overleed hij te Zutphen aan longtering. In de kerk alhier vermeldt een gedenksteen zijn naam.
De weduwe bleef achter met de kleine Willem Albert (geboren
6 october 1819, gedoopt op 26 maart 1820). Haar weduwepensioen
bedroeg f. 100,- per jaar. Voor het kleine weesje was een grote toekomst weggelegd. Hij werd een groot industrieel, grondvester van
tal van fabrieken en kwam tot zeer grote welstand. Zo worden de
verwachtingen der mensen beschaamd.’
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AARDAPPELMEELFABRIEK IN EEFDE,
EEN REACTIE (2)
G. Verstege

De Piepenbelt
Naar aanleiding van het artikel over de aardappelmeelfabriek in
Eefde op bladzijde 28 van Ons Markenboek van februari 2007,
hebben wij, Gerrit Verstege en Arjan Meijerink, op donderdagmiddag 22 februari 2007 een bezoek gebracht aan de familie Jansen
(bedrijf in graszoden) aan het Kerkpad 51, 53 in Zutphen. Deze
heer Jansen zou ons het een en ander kunnen vertellen over de
aardappelmeelfabriek in Eefde, zoals beschreven in Ons Markenboek.
Bij aankomst viel ons de verbouwde boerderij op. Deze boerderij is
in z’n geheel verbouwd tot een dubbel woonhuis. In de voorgevel
pronkt de naam Piepenbelt en in de achtergevel het jaartal 1913
(daar komen we verder in dit verhaal nog op terug).

Voorgevel van de boerderij de Piepenbelt (foto: G. Verstege)
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Onder het genot van een kopje thee overstelpte Jan Jansen ons
met vele verhalen van vroeger en de oorlogsjaren. Toen wij vroegen: “Wil je ons de plek aanwijzen waar ooit de aardappelfabriek
heeft gestaan”, werd hij stil, die vraag overviel hem. Hij antwoordde: “Dichtbij de Berkel. Vroeger was dat gebied weiland, maar nu
ondervind ik tijdens het ploegen van het bouwland steeds last van
het puin dat daar in de grond zit. Dit puin is vermoedelijk van de
vroegere gebouwen van de fabriek. Ik moet telkens de ploeg bijstellen om niet steeds op de harde ondergrond te komen.”
Door de jaren heen heeft de Berkel regelmatig verbeteringen
ondergaan. Tijdens de verbetering in 1895-1899 zijn, ten oosten
van het Berkelvondertje, de afgesneden Berkelarmen gedicht.
Toch treffen we nog steeds verzakkingen in het land aan. Ook vallen de hoogteverschillen in het landschap op. (De verbeteringen
van de Berkel zijn opgeschreven in: ‘Uit Berkelbronnen, over
varen, leven en werken op en langs de Berkel’.)
Vervolgens zijn we samen naar de oever van de Berkel gegaan om
enkele foto’s te maken op de plaats waar vermoedelijk de fabriek
heeft gestaan. Waarschijnlijk in een vroegere scherpe bocht.

Achtergevel van erve de Piepenbelt met het jaartal 1913
(foto: G. Verstege)
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Ons onderzoek heeft niet geleid tot een gefundeerde verklaring
voor de verandering van de huisnaam Molenbelt naar Piepenbelt.
De naam Piepenbelt kan te maken hebben met onderstaand verhaal.
Volgens overlevering is vroeger veel stadsafval uit Zutphen
gebruikt als bemesting van het land in de naaste omgeving van de
stad. Dat is ook het geval geweest bij erve Molenbelt. In dat afval
bevonden zich vaak oude Goudse pijpenkoppen. Deze zijn van
steen en wit van kleur. Tijdens het bewerken van het land kwamen regelmatig pijpenkoppen naar boven. Het kan een reden zijn
voor de naam Piepenbelt.
Er zijn enkele vaste gegevens. Van 1815-1830 woonde de familie
Willem Harmsen op erve Molenbelt. Ook is bekend dat Willem
Harmsen op 10 augustus 1815 op erve Molenbelt is overleden.
Verder wordt de weduwe Harmsen als hoofdbewoonster genoemd.
Zij overleed op 29 januari 1839 onder de naam Berendina
Bannink, weduwe van Willem Harmsen, zijnde geboren in Ruurlo
en laatst wonend op erve Piepenbelt.
Mogelijk hebben de katersteden Molenbelt en Piepenbelt vlak
naast elkaar gestaan en is daarna Molenbelt afgebroken. Ook kan
het zijn dat de Molenbelt een nodige verbouwing moest ondergaan
en dat daardoor ook een naamsverandering heeft plaatsgevonden.
Wij weten het niet zeker. Wel is zeker dat de gevelsteen die nu in
de voorgevel van de Piepenbelt zit, de steen is die uit de oude, op
1 april 1913 door blikseminslag afgebrande boerderij komt die
ongeveer honderd meter oostelijk heeft gestaan. Deze Piepenbelt
werd al genoemd in 1839.
In 1950 is dit gedeelte van Eefde bij Zutphen gevoegd.
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J. Jansen bij de Berkel (foto: G. Verstege)

Steen in de voorgevel van de boerderij
In een van de steunen
van de schouw troffen
we een prachtig stukje
houtsnijwerk aan,
herinnerend aan de
Goudse pijpenkoppen
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REACTIE OP DE ZONNEFONTEIN IN HARFSEN
G. Verstege
In het vorige nummer van Ons Markenboek (februari 2007) stelden we de vraag: weet iemand waar de zonnefontein is gebleven?
Daar is een reactie op gekomen.
Oud-bestuurslid van de Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth,
J. ten Have, Installatiebureau te Harfsen, wist het volgende te
vertellen.
De schaal van de fontein is omgebouwd tot gasbrander om een vredesvlam te laten branden. Deze is voor het eerst gebruikt op 5 mei
1995, toen we voor de vijftigste keer het bevrijdingsfeest vierden
in Harfsen. Dit gebeurde op het ‘Pastoriepleintje’.
Samen met Arjan Meijerink ben ik op bezoek geweest bij G. Kolkman
aan de Koelerweg. Hij heeft daar in een schuur opslagruimte
beschikbaar gesteld aan de Oranjevereniging. Het bestuur van de
Oranjevereniging heeft de moeite genomen de fonteinschaal
tevoorschijn te halen. Hier bleek dat de voet van de fonteinschaal
ook enigszins is veranderd.
Wij waren het er al spoedig over eens dat het niet zinvol is om de
schaal weer in oude staat te brengen. Het lijkt ons het beste dat de
schaal zo nu en dan gebruikt zal worden waartoe hij nu veranderd
is. De laatste keer dat de schaal als vredesvlam heeft gebrand was
in Almen tijdens de viering van het zestigjarig bevrijdingsfeest op
5 mei 2005.
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GORSSEL EN DE LANDELIJKE POLITIEK
IN DE JAREN 1845-1851
P.G. van Manen

De jaren veertig van de negentiende eeuw tot de grondwetswijziging van 1848
1848 wordt wel het ‘wonderjaar’ in onze geschiedenis genoemd
vanwege de ingrijpende grondwetswijziging die er in dat jaar
plaatsvond en de grote gevolgen daarvan voor het politieke leven
op alle niveaus.
Eerst zullen we in het kort nagaan hoe het tot deze radicale grondwetswijziging kwam. De jaren veertig van de negentiende eeuw
waren weinig florissant. Er was sprake van een stagnerende economische ontwikkeling met als gevolg gebrek aan werkgelegenheid en als gevolg daarvan pauperisme dat juist in genoemde jaren
veertig een hoogtepunt beleefde. Op het gebied van de parlementaire ontwikkeling en op dat van de constitutie (grondwet) was er
sprake van stilstand. De na de Franse tijd geldende grondwet van
1814 was nog onverminderd van kracht, ondanks toenemende
geluiden om tot aanpassing en modernisering daarvan over te
gaan. In 1839 was eindelijk het eindverdrag met België tot stand
gekomen. Koning Willem I had negen jaar lang geweigerd zich
neer te leggen bij het verlies van België en deze politiek had tot
een financiële noodsituatie van ons land geleid vanwege de hoge
kosten op militair gebied. In die jaren had bovendien Pruisen op
economisch gebied een concentratie van krachten tot stand
gebracht, wat voor Nederland nadelig uitpakte. Al deze factoren
samen, te weten pauperisme, stagnerende politieke ontwikkeling,
financiële noodsituatie, verlies van België en een verzwakking van
onze positie ten opzichte van Duitsland, zorgden voor een katerstemming.
In dit licht moet het optreden gezien worden van de liberale voorman Thorbecke, die in 1844 in het parlement een ingrijpend voorstel deed dat onder andere inhield het toentertijd geldende indirecte kiesrecht te vervangen door direct kiesrecht. Thorbecke had
met het ‘negenmannenvoorstel’ - naast Thorbecke zelf werd het
ondersteund door Luzac, de graaf van Rechteren, Van Dam, Van
Isselt, De Kempenaer, Van Heemstra, Wiechers en Storm - tot
doel het politieke bestel te moderniseren en er zo voor te zorgen
dat er nieuw elan zou ontstaan en dat daardoor de sfeer van pessimisme doorbroken kon worden. Het voorstel bracht politieke
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bewustwording op gang en een petitiebeweging ter ondersteuning
van bovengenoemd voorstel was het gevolg.
We zijn nu in ons verhaal beland bij de geschiedenis van Gorssel.
Het blijkt namelijk dat ook in onze voormalige gemeente sprake is
geweest van een petitie ter ondersteuning van het voorstel van
Thorbecke en de zijnen. De petitie is gedateerd 27 maart 1845 en
ondertekend door de volgende personen: A. Kornegoor, T. Loman,
G.J. Oudenampsen, H. Ruiterkamp JWzn., A. Willems, A.J. Markvoort,
T. Brummelman, H.J. Wijers, H.J. Wiltink. A. Roeterdink Tzn. en
K. Wiltink Azn.
Enige van deze ondertekenaars zullen we in het vervolg van ons
verhaal opnieuw tegenkomen vanwege hun rol in de Gorsselse
gemeentepolitiek. De verhoudingen in de Tweede Kamer waren in
deze periode echter zodanig dat het voorstel van Thorbecke c.s.
geen schijn van kans maakte. Naast een kleine groep van liberalen
treffen we er verder nog een talrijke groep van zogenaamde conservatief-liberalen en van conservatieven aan. De conservatiefliberalen wilden ook wel een zekere aanpassing van de grondwet,
ze wilden echter minder ver gaan dan de liberalen en waren in elk
geval sterk gekant tegen het directe kiesrecht.

De grondwetswijziging van 1848 en de landelijke verkiezingen
in datzelfde jaar
Enkele jaren later, in 1848, ontstond er een ingrijpende wijziging
in de politieke situatie zoals reeds in het begin vermeld is. Dit had
ten dele te maken met ontwikkelingen in het buitenland. Het revolutiespook waarde door Europa, vooral in Parijs en andere
Europese hoofdsteden heerste grote onrust. Dit gevoegd bij een
toenemende kritische opinie in eigen land, maakte de toenmalige
machthebbers dermate nerveus dat radicale veranderingen nu
mogelijk werden met de grondwet van 1848 als resultaat.
Wat hield die grondwetswijziging nu in? Om te beginnen werd er
een einde gemaakt aan de persoonlijke macht van de koning, de
ministers waren niet langer aan hem maar aan de Tweede Kamer
verantwoording schuldig, hetgeen de positie van de Tweede Kamer
natuurlijk zeer versterkte. Bovendien werd deze invloed nog vergroot door jaarlijkse begrotingen, meer invloed op het koloniale
beleid, het recht van enquête en amendement en als allerbelangrijkste directe verkiezingen door censuskiezers (kiezers die ten
minste een bepaalde som in de belastingen betaalden) van de
Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden.
Verder was vrijheid van vereniging en vergadering van groot
belang. Als gevolg van deze politieke ontwikkelingen kwamen er
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in 1848 verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het land was daartoe verdeeld in districten en elk district stuurde, afhankelijk van
het aantal inwoners, een of meer afgevaardigden naar de Tweede
Kamer. De gemeente Gorssel hoorde bij het district Zutphen, dat
één man (vrouwen hadden nog geen kiesrecht) naar de Tweede
Kamer mocht sturen. Behalve Zutphen zelf en de gemeente
Gorssel omvatte het district Zutphen nog de volgende gemeenten:
Epe, Voorst, Brummen, Steenderen, Hengelo, Vorden en Warnsveld.
Thorbecke had zich gekandideerd voor het district Zutphen. Deze
directe verkiezingen voor de Tweede Kamer dreigden de macht
van een kleine aristocratische bovenlaag, die met name op lokaal
niveau grote invloed uitoefende, aan te tasten. Deze had samen
met de koning voor 1848 de dienst in dit land uitgemaakt.
Hoe ging het er nu aan toe in het district Zutphen bij deze eerste
directe verkiezingen voor de Tweede Kamer? In een brief van
3 december 1848 van de liberale kiesvereniging Redding door
Bezuiniging in Zutphen aan Thorbecke wordt gesproken over de
geduchte aristocratie in deze streken, hetgeen illustreert hoe groot
de liberalen hun invloed inschatten. Tevens wordt vermeld dat de
naam Thorbecke ervoor zorgde dat de schrik er bij de aristocratie
al meteen goed in zat. Volgens diezelfde brief kreeg Thorbecke bij
de eerste stemming 342 stemmen, zijn naaste concurrent, de
Zutphense kantonrechter Tadema 246 stemmen. Hij werd door de
liberalen aangeduid als ‘nulliteit des behouds’. Er werden 705 geldige stemmen uitgebracht; voor een volstrekte meerderheid waren
dus 353 stemmen voldoende geweest, herstemming tussen
Thorbecke en Tadema was daarom nodig. Als treffend staaltje van
tegenwerking vermeldt de brief het feit dat grijsaards die hun
stem op Thorbecke wilden uitbrengen, soms op een stoel naar
boven gedragen moesten worden omdat een burgemeester weigerde de stembus gelijkvloers te plaatsen hoewel dat zeer goed mogelijk was geweest. Burgemeesters en andere overheidsdienaren,
allen aangesteld onder het oude bestel en daar om die reden sterk
mee verbonden, hadden wel vaker hun invloed aangewend om de
aanhangers van Thorbecke te dwarsbomen. De noodzakelijk
geworden herstemming op 14 december 1848 leverde een duidelijke zege voor Thorbecke op. Hij kreeg 450 stemmen tegen Tadema
247. In Zutphen kreeg Thorbecke 181 stemmen tegen Tadema 115
en in de reeds genoemde plattelandsgemeenten behorende tot het
district Zutphen was de uitslag als volgt: in Brummen 35 tegen 27
in het voordeel van Thorbecke. In Gorssel 47 tegen 9, Hengelo 9
tegen 5, Steenderen 35 tegen 4, Voorst 67 tegen 23, Vorden 19
tegen 10 en Warnsveld 25 tegen 6. Alleen in Epe had Tadema een
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meerderheid van 48 tegen 32 voor Thorbecke. Gorssel kende dus
een verhoudingsgewijs groot aantal Thorbeckestemmers, daarbij
alleen nog overtroffen door Steenderen.

Het eerste kabinet Thorbecke, de gemeentewet van 1851 en
de eerste echte verkiezingen in de gemeente Gorssel
Na de gehouden verkiezingen voor de Tweede Kamer was er sprake van veel politiek geharrewar, wat uiteindelijk resulteerde in
het eerste kabinet Thorbecke van 1849-1853. Dit kabinet kwam in
1851 met een gemeentewet waarin het bestuur op geheel nieuwe
wijze werd geregeld. Voor die tijd was het bestuur van een plattelandsgemeente opgedragen aan een raad die zeven tot negen leden
telde, aan het hoofd van een gemeentebestuur stond een burgemeester die zonder voordracht door de koning benoemd werd voor
een termijn van zes jaar. In alle gemeenten werden door de gouverneur van de provincie ook weer zonder voordracht twee assessoren benoemd uit de leden van de raad. Deze assessoren zijn te
vergelijken met de latere wethouders. De raadsleden op hun beurt
werden door Gedeputeerde Staten benoemd. Om lid van de raad te
kunnen zijn, moest men minstens 23 jaar oud, van het mannelijk
geslacht en ingezetene van de gemeente zijn, en daarbij moest
men meer dan een jaar in de desbetreffende provincie gewoond
hebben. Bovendien moest men voldoen aan de census voor het
stemrecht in een plattelandsgemeente voor de verkiezingen van
Provinciale Staten.
Uit het bovenstaande wordt wel heel erg duidelijk dat de inwoners
van een plattelandsgemeente geen enkele invloed hadden op de
samenstelling van hun gemeentebestuur. Dit nu veranderde grondig bij de reeds genoemde nieuwe gemeentewet van 1851. Een deel
van de inwoners werd stemgerechtigd voor de gemeenteraad en
wel de mannelijke inwoners van 23 jaar en ouder die in de directe
belastingen de helft van de som betaalden vereist voor het kiezen
van leden van de Tweede Kamer. Het kwam in de praktijk neer op
18,8 % van de mannelijke bevolking van 23 jaar en ouder. De burgemeester kon met goedkeuring van de minister van Binnenlandse
zaken ook benoemd worden tot secretaris. Hij werd voor een periode van zes jaar benoemd, was voorzitter van de raad en had daarin, indien hij geen raadslid was, een raadgevende stem. De leden
van de raad hadden zitting gedurende zes jaar. Eenderde trad om
de twee jaar volgens een daarvoor gemaakt rooster af, ze waren
dadelijk weer verkiesbaar en het lot bepaalde het tijdstip waarop
elk lid van de raad volgens het rooster aftrad.
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Na dit alles wordt het hoog tijd de blik te richten op de verkiezingen voor de gemeenteraad van Gorssel volgens de nieuwe gemeentewet. De nieuwgekozen raad kwam op 15 oktober 1851 voor het
eerst bijeen na de raadsverkiezingen van september 1851 en
bestond toen uit de volgende leden: 1. Johan Anthon de Vuller,
2. Johan Lubbert Umbgrove, 3. Albert Roeterdink Tzn.,
4. Lambert Eggink, 5. Arend Kornegoor, 6. Laurens Kleijn,
7. Gerrit Jan Oudenampsen, 8. Gerrit van Hummel, 9. Lammert
Tuitert, 10. Gerrit Jan Wunderink en 11. Hendrik Dommerholt. In
dezelfde vergadering werd overgegaan tot de benoeming van twee
wethouders, bij de eerste stemming werden op A. Roeterdink Tzn.
acht stemmen uitgebracht, op G.J. Oudenampsen, J.L. Umbgrove
en A. Kornegoor ieder een stem, bij de tweede stemming verkreeg
A. Kornegoor zes stemmen , G.J. Oudenampsen vier en L.J. Umbgrove
wederom een stem. Kornegoor en Roeterdink hadden een meerderheid van de raad achter zich gekregen en werden derhalve tot wethouder benoemd.
De laatste raadsvergadering voor die van 15 oktober 1851 was op
27 augustus en volgens de notulen bestond de raad toen uit J.A. de
Vuller, A. Roeterdink Tzn., T. Scholthof, L. Kleijn, L. Eggink,
H. Klein Nulend en J. Wunderink. Hieruit blijkt dat vier van de
zeven raadsleden opnieuw gekozen werden. Er was dus sprake
van enige continuïteit. De verkiezing van Roeterdink en Kornegoor
duidt op belangrijke liberale invloed in de raad, zij immers tekenden de petitie van 27 maart 1845 ten behoeve van Thorbecke en de
zijnen voor ingrijpende grondwetswijzigingen. De verkiezingen
voor de Tweede Kamer van eind 1848 in het district Zutphen hadden ook al te zien gegeven dat in Gorssel sprake was van grote
liberale aanhang en dit tezamen wettigt de conclusie van sterk
liberale sympathieën in de perioden 1845-1851.
Een staat van de leden van de gemeenteraad van 29 oktober 1851
verschaft nadere informatie over de net gekozen raadsleden. Uit
deze staat blijkt dat burgemeester De Vuller ook de functie van
gemeentesecretaris had. Wat de beroepen van de verschillende
raadsleden aangaat wordt bij Roeterdink, Eggink, Van Hummel,
Tuitert, Wunderink en Dommerholt dat van landbouwer vermeld;
Umbgrove en Kleijn zijn grondeigenaren, Kornegoor is leerlooier
en schoenmaker, terwijl Oudenampsen te boek staat als rentmeester. Wat de woonplaats van de raadsleden betreft, is er sprake van
duidelijke spreiding. De Vuller, Eggink en Oudenampsen wonen in
Eefde, Umbgrove en Kornegoor in Almen, Roeterdink, Van
Hummel en Tuitert in Gorssel, Kleijn is woonachtig in Kring van
Dorth en Dommerholt in Epse.
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Verder wordt nog opgemerkt dat de volgorde van de raadsleden op
de staat van 29 oktober 1851 bepaald werd door het aantal stemmen waarmee ieder lid is gekozen. De Vuller en Umbgrove hadden
dus de meeste stemmen gekregen en Wunderink en Dommerholt
de minste. Landbouwers vormden een meerderheid in de raad en
dat is gezien het overwegend agrarisch karakter van de gemeente
niet opzienbarend.
De kohieren van hoofdelijke omslag (gemeentelijke belasting)
geven een interessante kijk op de economische positie van de gekozen raadsleden. Aangegeven wordt in welke klasse de raadsleden
zijn ingedeeld en welk bedrag zij moeten betalen. In het kohier
van 1851 wordt vermeld dat J.A. de Vuller is ingedeeld in klasse
16, te betalen f 18,-, L. Eggink in klasse 12, aangeslagen voor
f 8,40, verder G.J. Oudenampsen in klasse 8 voor f 3,60,
G.J. Wunderink in klasse 4 voor f 1,20, H. Dommerholt in klasse
11 voor f 7,20, A. Roeterdink Tzn. in klasse 11 voor f 7,20, G. van
Hummel in klasse 9 voor f 4,20, L. Tuitert in klasse 11 voor f 7,20,
J.L. Umbgrove in klasse 19 voor f 36,- en A. Kornegoor in klasse 9
voor f 4,20; L. Kleijn komt voor in het kohier van 1850 en wel in
klasse 18 en te betalen f 30,-.
De overgrote meerderheid van de in de belastingkohieren genoemden, behoorden bij de klassen 1 t/m 5, van de raadsleden behoorde
alleen G.J. Wunderink tot die categorie. Slechts drie raadsleden
behoorden tot de allerhoogste belastingcategorie en zeven tot de
middencategorie, waaronder de wethouders Roeterdink en
Kornegoor, beiden zoals we zagen, Thorbeckesymphatisanten. Dit
alles bevestigt de stelling dat Thorbecke zijn aanhang over het
algemeen vooral had onder de redelijk gegoede middenklasse en
niet onder de zeer kleine rijke bovenlaag.
Tot slot. Het spreekt vanzelf dat het geschetste beeld van de politieke verhoudingen in Gorssel onvolledig is; gezien de beperkt aanwezige bronnen, zal dat altijd wel het geval blijven.
Literatuur:
Lodewijk Blok, ‘Stemmen en kiezen’
J.C. Boogman, ‘Rondom 1848’
J. de Graaf, ‘Uit Gorssel’s verleden’
P.G. van Manen, ‘Zutphen 1848-1861, op weg naar liberale dominantie’
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TOUWSLAGERIJ STEENBERGEN
W. ter Meulen-Breukink
Touwslagerij Steenbergen is gevestigd aan de Veldhofstraat 10a in
Gorssel. Had vroeger elke scheepswerf zijn eigen touwslagerij en
waren er duizenden bedrijfjes in ons land, nu zijn er nog maar
twee ambachtelijke bedrijven. Een in Elburg en dit bedrijf van
vader Gerrit en zoon Albert Steenbergen. Hun bedrijf is al een
eeuw lang overgegaan van vader op zoon.

Voormalige plek Touwslagerij Hoek Veldhofstraat - Lijnbaan

Geschiedenis
In 1900 is overgrootvader Gerrit knecht bij een touwslager in
Genemuiden. Hij neemt dit bedrijf over en vestigt zich in Eefde, op
de plek waar later het Twentekanaal wordt gegraven en de spoorbrug gebouwd wordt. Wanneer deze werkzaamheden in 1932
beginnen, wijkt zijn zoon Albert, die inmiddels het bedrijf heeft
overgenomen, uit naar Gorssel. Hier vestigt hij zich op de plek
waar nu de kruising is van Hoofdstraat, Veldhofstraat en
Lijnbaan. De Lijnbaan is dan ook vernoemd naar deze werkplaats.
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Wanneer hier een wijk wordt aangelegd, in 1960, moet het bedrijf
andermaal verhuizen. Nu schuift het slechts een paar honderd
meter op en vestigt zich op de huidige plek aan de Veldhofstraat.
Inmiddels verlaat Gerrit, de zoon van Albert, de militaire dienst
en komt bij zijn vader in de zaak. De werkplaats van destijds is nu
uitgebreid met een museumgedeelte.

Museum
“Een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Gerrit. “Het gebeurde
dikwijls dat we zoveel belangstellenden hadden dat we aan werken niet meer toe kwamen. Belangstelling vinden we fijn maar we
moeten het hebben van ons bedrijf. We moeten dus door kunnen
werken. Zo is het idee van dit museum ontstaan.” In het museum
wordt op aanschouwelijke wijze het proces van het verwerken van
vlas tot touw uit de doeken gedaan. Vlas wordt na de oogst gerepeld: de bolletjes met daarin het lijnzaad worden verwijderd.
Hierna worden de stengels gekneusd tot vezels. Vervolgens wordt
de bast eruit gehekeld, gekamd als het ware, waarna het net als
wol wordt gesponnen tot garen. Dit proces wordt overigens niet
meer toegepast, de garens worden kant en klaar gekocht. Uit het
buitenland komen deze garens die machinaal in verschillende diktes zijn gesponnen. Nu kan het touwslaan beginnen.

Grondstoffen
Worden in de touwfabrieken naast natuurlijke materialen wel
zestig verschillende kunstvezels gebruikt voor het vervaardigen
van touw, Steenbergen gebruikt doorgaans zes natuurlijke vezels.
Hierbij onderscheidt hij drie zachte vezels: het genoemde vlas,
hennep en jute. Daarnaast zijn er drie harde vezels: manilla (van
de bananenboom), sisal (van de agave) en kokos. Op bestelling
wordt van deze grondstoffen touw gemaakt. Iedere doelgroep kent
zijn eigen recept.

Touwslaan
Deze middag wordt op de 180 meter lange lijnbaan achter de
werkplaats touw gedraaid dat moet dienen als klimtouw in sportzalen. Deze taak is al jaren geleden overgenomen door de zoon van
Gerrit: Albert junior. Junior is vader van twee dochters waarmee
een einde komt aan de traditie van vernoemen en mogelijk ook een
einde aan dit bedrijf. Vader Gerrit, die nu 69 jaar is, werkt nog
iedere dag mee in de zaak, het ambacht touwslaan heeft hij echter
overgedragen. Toen Gerrit 45 jaar geleden bij zijn vader in de zaak
kwam, werden de meeste machines nog met de hand gedraaid.
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Sommige van deze apparaten worden nog steeds gebruikt. Er zijn
er bij die nog uit 1920 dateren. Gerrit had grote belangstelling
voor techniek, uit auto-onderdelen fabriceerde hij zijn eerste elektrisch aangedreven machine. De machine die deze middag draait,
is al 25 jaar in bedrijf. Op een rail staat deze aan het eind van de
lijnbaan. “In grote lijn komt het touwslaan op het volgende neer”,
vertelt Albert. “De twijnmachine heeft een aantal haken waaraan
de garens worden bevestigd. Voordat het garen tot touw wordt
geslagen, wordt het eerst getwijnd tot draden. Wordt het touw van
drie draden geslagen dan hoeft er geen kern in het touw, zijn het
er vier of zes dan moet er wel een kern in het touw anders kan dit
geplet worden.” Zodra het draaien begint loopt Albert met een ‘tol’,
een tolvormig houten gereedschap waarop de banen voor de garens
en de kern zijn uitgespaard, van draaipunt naar de wagen waar de
garens worden uitgehaald, de uithaalwagen. En dit kunstje is het
ambacht, want loopt hij te snel dan wordt het touw te slap en loopt
hij te langzaam dan wordt het touw te stijf of te hard gedraaid. En
ook daar zal de afnemer niet blij mee zijn. Even later doet Albert
dit kunstje nog een keertje voor, nu in het museum. Het resultaat:
een springtouw, in het midden verzwaard zodat je er lekker mee
kunt springen. Fabrieksmatig gemaakt touw wordt hier ‘dood’
touw genoemd. Het touw heeft de hand van de meester gemist en
is daardoor heel gelijkmatig, maar ‘dood’.
Het touw kan nog verschillende vervolgbehandelingen ondergaan.
Het kan worden gepolijst met pap. Touw dat nog op oude schepen
wordt gebruikt, wordt getaand. Hars van een tropische boom
wordt gesmolten in een kookpot waarin het touw wordt gedoopt.
Ook werd vroeger veel touw dat op schepen werd gebruikt in de
teer gedoopt. Een model van een koloniaal zeilschip laat zien dat
er heel veel touw nodig was om de wind in de zeilen te krijgen. En
na een lange vaart moest dit weer worden vervangen. Vandaar dat
er veel touwslagerijen bij de werven waren.
Veel van de producten die Steenbergen nu maakt gaan naar sportzalen. Hij schat dat tachtig procent van het touw in de
Nederlandse sporthallen in zijn bedrijf wordt vervaardigd. Vorig
jaar bijvoorbeeld maakten zij onder meer 285 touwladders. Zo’n
ladder maken kost een dag werk. Vroeger had het bedrijf venters
in dienst: met de bakfiets trokken zij langs boerderijen om de koetouwen aan de man te brengen. Toen de open loopstallen in zwang
kwamen, jaren zestig, schakelde het bedrijf over op de huidige tak
sport.

Albert Sr. met zoon Gerrit
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OORLOGSHERINNERINGEN (1)
J. Pasman

Mei 1940: en wat er aan voorafging
Mijn eerste herinneringen zijn dat mijn vader ging ijshakken in de
winter van 1939-1940 op het Twentekanaal te Almen. Ik zie hem
zich nog klaarmaken voor dit werk. Bij een bezoek van burgemeester Wentholt zei deze: “Doorwerken mannen.” Men meende dat bij
een eventuele Duitse aanval dit vertragend zou werken. Vanuit
Duitsland kreeg men enige malen in het geheim een waarschuwend bericht van een militaire aanval die dan weer niet doorging.
Toen deze niet plaatsvond ging men er geen geloof meer aan hechten. Ook nog niet direct na de bezetting van Noorwegen en
Denemarken. Immers in 1914 bleef Nederland ook neutraal. Hoop
die de grond in werd geboord toen op de negende mei een ernstig
bericht vanuit Berlijn kwam: morgenochtend dan gaat het gebeuren! Ook toen nog vertwijfeling en hoop.
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor de ontketening van
de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn bekend en hoeven geen verdere
uitleg. Toen kwam de tiende mei. De Duitse inval in Nederland,
België en Frankrijk.
Ik was pas zes jaar geworden. Het was nog in die tijd dat men vóór
april zes jaar moest zijn om in mei naar school te kunnen gaan.
Vanaf de tiende mei zijn we een week thuis gebleven vanwege de
oorlog. Mijn eerste herinneringen waren dat met enorme dreunen
de bruggen bij Deventer en Zutphen de lucht in gingen. Dit kreeg
ik te horen van moeder die bij mij zat. Diezelfde morgen kwam
vaders neef, evenals zijn buurman - beiden treinmachinist - met
hun gezinnen, en twee spoormannen uit de Hoven bij ons. Ze bleven tot alles weer rustig was. Een zoon van deze mannen is anderhalf jaar lang onderduiker bij ons geweest. Dit was in de beginjaren van de oorlog. Tweemaal in de week ging hij naar zijn meisje.
Ik mocht niet weten waar hij naar toe ging. Men maakte mij wijs
dat hij naar Haarlem ging in plaats van naar Zutphen. ‘s Nachts
kwam hij weer terug uit ‘Haarlem’.
In de zomer van 1940 vielen er bommen op de meelfabrieken van
Noury en van der Lande te Deventer. Oom Willem Pelgrum, die op
het land was en de bombardementen in Rotterdam had meegemaakt, liep snel van het land naar huis. Hij kon het niet aanhoren.
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Midden juni 1940 bracht vader eieren naar Schoolderman in het
dorp Harfsen, naar een verzamelplaats in verenigingsverband.
Toen iemand bij het passeren van bezettingstroepen hem toeriep:
“Wat een natie, wat een natie”, gaf vader hem ten antwoord: “kun
je niet zien dat deze legervoertuigen Poolse wagens zijn?
Na juli moest de varkens- en kippenstapel ingekrompen worden,
omdat er geen invoer van graan meer was. Bij het meerdere jaren
aanhouden van kippen werden deze geringd aan de poten. Ieder
jaar had zijn eigen kleur. Men kon dan zien hoe oud deze dieren
waren. Na aflevering hield men deze ringen over. Schoolmeisjes
maakten van deze hoornen ringen ceintuurs die ze droegen.
Overigens bleef het nog vrij rustig. Wel kwamen steeds meer producten op de bon, evenals toewijzingen.

Onderduiken
In juli 1941 vielen er bommen in het bos van mevrouw Tieman. Zij
woonde toen aan de Reeverweg 23.
Mijn grootvader schreeuwde het uit: “Uut bedde want het grote
offensief begint.” Wat wist men van oorlog. Toen wij ‘s morgens
naar school gingen lagen bij Nijenhuis de winkelruiten er uit.
Teunis Bouwmeester, die bij Spies inwoonde, aan het begin van de
Heideweg en die ziekelijk was, kreeg verpleging van de dochter
van veekoopman Philips die met Goldwerth was getrouwd. Het
gezin Philips met dochter, schoonzoon en kleindochter bestond uit
vijf personen. Deze jonge vrouw kwam in verpleegstersuniform
samen met haar dochtertje, bij ons langs fietsen. Ze woonden op
het Baltink in Harfsen na gevlucht te zijn uit Duitsland.
Ze zijn in oktober 1942 weggevoerd naar Westerbork en al heel
gauw naar een vernietigingskamp in Polen. De ondergrondse heeft
nog getracht deze mensen te redden, maar ze waren overtuigd
door de Joodse Raad dat ze naar werkkampen gingen en dat ze te
zijner tijd terugkwamen. De familie Pasman op Groot Ilsink heeft
het van afstand gezien dat ze werden opgehaald.
Omdat Rotterdam in het begin van de oorlog veel geleden heeft,
kwam in de zomer van 1940 een aantal kinderen uit Rotterdam
hier naar toe om een beetje bij te komen. Het waren Gerrit en
Annie van Pelt, Jan en Cor Koelewijn en Sjaan Kloot. Gerrit van
Pelt kon niet wennen bij ons. Het was zo eng op de boerderij. In
1941 is hij bij Voortman, de Larxenpas, geweest. Er is nog steeds
contact met hen. Zus Annie had geschreven dat Gerrit in het stro
moest slapen. De loco-burgemeester kwam de situatie bekijken en
kon de ouders geruststellen.
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Wachtlopen
Ook werd door de Sicherheitsdienst te Arnhem opgeroepen om
wacht te lopen ter bewaking van gedorst en ongedorst graan. Men
deed dat met twee mannen in twee groepen, één in de voornacht
en één in de nanacht. Men moest wel aftekenen. Ook de coöperatie
werd bewaakt. Uit verveling ging men deuren bekladden met porno. Eens, tijdens dat wachtlopen, gingen Jan Bernard
Bouwmeester en Ab Muil op stap en zagen licht branden bij Eb
Weustman, hij had vergeten te verduisteren, want hij was
opnieuw vader geworden.
Omdat ons paard ziek was en behandeld moest worden, kwam dierenarts Hesselink met de vraag: “Moet deze ook naar de keuring?”
Na behandeling lag ons paard ‘s morgens dood in de stal. Toeval?
Voor vergunning voor een ander paard moest men naar Arnhem.
Toen vader bij het bureau van afgifte kwam en aanbelde, kreeg hij
te horen dat de heren die er over gingen niet aanwezig waren.
Vader die voor eventuele bijzondere gebeurtenissen sigaretten bij
zich had, stak een sigaret op en presenteerde ook deze man een
sigaret. De man verbaasde zich met de woorden: “Wat bent u
vriendelijk, ik moet zeggen de heren zijn er wel, maar ik mag u
niet toelaten. Als u boven komt neem dan sigaretten voor de heren
mee.” Door dit gebaar kwam er op kantoor een soepele stemming
en de vergunning werd uitgeschreven. Een volgende bezoeker in
leren jas kon onverrichter zake teruggaan.
In de omgeving van het Kattendorp in de bossen, is tijdens een
luchtgevecht een Duitse piloot neergekomen. Zijn jachtvliegtuig
was in brand geschoten. Tijdens zijn sprong is de parachute niet
opengegaan. Hij heeft het niet overleefd.
Ook werden veel pamfletten uit de vliegtuigen gegooid om het
moreel op te vijzelen.
Voor kerstviering van de zondagschool, bij de familie Schoneveld
aan de Koelerweg, kwam de leiding bijeen om de bestelling in orde
te maken voor leesboeken. Ieder kind kreeg met deze viering een
boek. Deze boeken werden betrokken van de uitgeverijen van
Meinema Delft en Callenbach Nijkerk. Schoneveld, die veel mensen voorthielp, kwam met de vraag om een jongeman te laten
onderduiken. “Of heb ie nog plaatse”, zei hij tegen mijn vader.
“Dat mök eers aoverlegn in huus.” Dat ging helaas door. Mijn
vader wist niet dat deze jongeman werd gezocht door de politie.
Hij kwam brutaal over, alhoewel deze jongeman ook over goede
kwaliteiten beschikte. Desondanks was hij op een morgen verdwe-
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nen met medeneming van een aantal paren schoenen. Enige tijd
later bezorgde de post een gedichtenbundel over de Eerste
Wereldoorlog. Op de binnenkant van de omslag had hij de woorden
geschreven “Dit boek wordt u ter herinnering aangeboden door
N.M. Heb onze dank van onze medewerker Jhr. van de Goes van
Naters die thans veilig in Engeland is aangekomen.”
Deze 28-jarige jongeman was bij ons bekend als Willem Jansen,
zijn eigenlijke naam was Willem Keuter. Hij was een zoon van een
kleermaker uit Zwolle. Toen hij na zijn verdwijning in Epse aan de
bushalte stond, wilde hij na het tonen van een ring aan een bekende, doen voorkomen dat hij in alle stilte getrouwd was. Deze man
ging direct naar de politie, waarna Willem Keuter werd ingerekend. Direct na de bevrijding werd hij gezocht wegens uitbreking
uit de gevangenis.
Ook hebben wij twee families in de oorlog te logeren gehad.
Allereerst de familie P. Briaire uit Amsterdam met schoonmoeder
opoe Zijderveld. Zij had jaren geleden bij ons in de buurt gewoond.
Geregeld stuurde oom Piet ansichtkaarten van Amsterdam met
een postzegel waar een den opstond. De familie De Kruif uit
Bilthoven heeft ook een aantal keren haar vakantie bij ons doorgebracht. Kerstmis 1943 waren zij ook bij ons. Ze hadden een fles
wijn meegebracht. Daar was in die tijd moeilijk aan te komen.
Behalve vliegtuigen ’s nachts, naast bonnen en de vele vergunningen was het op het platteland nog wel uit te houden. Goederen als
kleding en schoenen en niet te vergeten fietsbanden - die later
werden vervangen door surrogaatbanden - waren moeilijk te verkrijgen, en dan waren ze nog vaak van slechte kwaliteit.
In 1943 kon men nog met behulp van subsidie groenvoedersilo’s
laten bouwen mits men nog bouwmaterialen kon krijgen. Dat lukte. We hadden het geluk dat we via een zwager van vaders kant,
die procuratiehouder was bij Muidermans tabaksfabriek in de
Laarstraat te Zutphen, aan cement konden komen. Zij waren bezig
met een verbouwing. Er werd een afspraak gemaakt om aardappels te ruilen voor cement. Vader moest op een bepaald tijdstip
aanwezig zijn. De deuren gingen open en enkele mannen droegen
zakken cement naar buiten op de wagen en namen meteen de zakken aardappelen weer mee naar binnen. Er werd geen woord
gesproken en de deuren gingen weer dicht.
Zo kwamen wij ook aan kolen. Het kwam ons ter ore dat een schip
gemeerd lag bij de Sluis te Eefde waar mogelijk kolen waren te
verkrijgen. Op een avond in het donker, ging mijn vader eropaf.
Langzaam lopend, aftastend, zonder iets of iemand bij zich.
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Opeens ging er een deur open van een schip, een vrouw kwam
naar buiten en vroeg: “zoekt u iets of iemand?” Na een voorzichtig
informeren naar de reden van zijn komst, ging hij met haar naar
binnen. Het was al heel gauw: “Wat wil je drinken, er is drank in
huis.” Wat de overeenkomst was weet ik niet meer, maar we konden kolen halen. Mijn grootvader groef een flinke kuil thuis die hij
de Jan Nassaumijn noemde.
Aan het begin van de oorlog werd een dennenbos gerooid waar
Johannes de Weerd uit Deventer stobben ging rooien voor brandstof. Op zaterdagmiddag nam hij melk mee naar huis. Via hem liet
vader een fiets bij rijwielhandel Weenink opknappen en moffelen.
Men mocht als boer ongeveer twaalf kippen houden. Toen controleurs bij ons waren om het veeboekje te controleren, in verband
met het aanwezige vee, moesten ze ook de kippen tellen. Het aantal van zeventien moest teruggebracht worden. We konden een
natelling verwachten binnen drie weken. Vanaf dat moment hebben we enkele kippen apart gezet.
Eens zagen we een motor aankomen vanaf de Lochemseweg, grootvader en moeder gingen direct naar het kippenhok om weer enkele
kippen te verstoppen, omdat er controle verwacht werd. Het bleek
juist te zijn en de heer Loobeek kwam controleren. Hij werd door
mijn vader opgehouden over een verhandeling van een drooggelegenheid van maïskolven. Na telling zei de man: “Ie zölt der wel
soep van emaakt hebben.” Antwoord: “Wat zöj anders?”
De boeren waren verplicht een veeboekje bij te houden.
Controleurs kwamen van tijd tot tijd controleren. De meesten
deden wel eens een oogje dicht. Alhoewel men moest ook een enkele keer licht ingrijpen, anders deden ze hun werk niet goed.
Voor verplichte graanlevering moesten zij ook bij het dorsen aanwezig zijn. Bij koud weer ging men vaak graag naar binnen, dan
kreeg de boer gelegenheid om wat ‘terug te zetten.’
Dankzij bonnen was men in staat goederen te bemachtigen. Men
mocht snoepbonnen ruilen voor tabaksbonnen. Zo werden de
snoepbonnen van de dames heel vaak verruild voor tabaksbonnen
voor de heren. De tabak was van slechte kwaliteit. Ook de eenheidssigaret van het merk Consi, was geen succes.
Vaak werd er tabak verbouwd om als rook- en pruimtabak te dienen. Na rijping werden de bladeren aan draden of touw geregen
om te drogen, om daarna gesneden te worden. Pruimtabak moest
eerst broeien, daarna snijden en fermenteren. Broeien in paardenmest.
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Men moest overal vergunning voor hebben. Zo ook om te slachten.
Tinus Enserink, die zitting had bij het P.B.H.-kantoor, probeerde
zoveel mogelijk de boeren te helpen. “En Pasman waor kan ik oe
met helpen”, zei hij tegen mijn grootvader. “Tinus ik wol een varken slachten”. “Hoe zwaor hej um?” “Zo völle? Nee dat geet nit,
maor weet ie wat ut is, ie gaot ter maor effen gezellig bie zit’n, ie
hoeft toch nit hen heuien.” Toen iedereen weg was vroog Tinus: “ie
hebt ter nog wel wat lichter, dan doo’i dat toch.”
Brummelman van de Mölle moest geslachte varkens wegen. Jan
Willem zei niks. Als een varken te zwaar was (meestal) kneep hij
een oogje dicht en ging er een stuk in z’n fietstas. Jan Willem was
een man van weinig woorden en kon zwijgen.
Ook de Winterhulp had zijn intrede gedaan. Een collecte op Duitse
leest geschoeid voor behoeftige mensen. Eens moest vader ook collecteren. Hij kon dat gauw vanwege geringe belangstelling. Bij
Strooink, het was die morgen nog half donker, tekende vrouw
Strooink vijftig gulden in, hetwelk een vergissing was. Na excuus,
zij had vijftig cent bedoeld, werd dit even veranderd.
In de oorlog kreeg men van Duitse zijde het landbouwblad de
Landstand toegestuurd. Dit begon mijn grootvader te vervelen. Hij
zei tegen Brinkman de postbode: “ik wil van die krante af.” Geen
bezwaar. Brinkman haalde zijn zakboekje tevoorschijn en schreef
een briefje met de woorden: wegens papierschaarste wensen wij
deze krant niet meer te ontvangen. Ook weer opgelost.
Een N.S.B.-gezin aan de Lochemseweg had één zoon. Hij moest
voor de goede zaak naar Rusland, helaas is hij gesneuveld. Zij was
van Duitse komaf.
Het was medio 1943 toen de radio’s ingeleverd moesten worden.
We hadden in 1941 een nieuwe radio gekocht zodat de oude weggebracht kon worden naar het gemeentehuis te Gorssel.
Eens was oom Toon Pasman de Engelse zender aan het beluisteren toen hij wat aan de deur hoorde. Het was Strooink. “Ja
Pasman ie waarn de Engelse zender an’t beluustern maor hej nog
een stuk vleis veur mie!”
De ondergrondse heeft, wanneer zij een radio nodig had, dikwijls
gebruikt gemaakt van een radio uit het gemeentehuis. Na de oorlog kon men de radio’s die nog aanwezig waren weer ophalen.
Na de landing van de Geallieerden op 6 juni 1944 in Normandië
werd de oorlog grimmiger. Het aantal jongemannen dat ging
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onderduiken om niet in Duitsland tewerkgesteld te worden nam
sterk toe. Veel van deze jongens kwamen bij boeren terecht. Ook
was reeds eerder de zogenaamde Landwacht - voortkomend uit de
N.S.B. ingesteld. Voor deze lieden moest men waakzaam zijn. Voor
het verraden van en jacht op de nog aanwezige joden werd geld
betaald.
Het gebeurde dat een Landwachter bij ons kwam met een jongeman om een fiets. Op de vraag wat dit had te beduiden was het
antwoord: “Mijn zoon strijdt in Rusland en deze wil het er van
afbrengen. Wij zullen hem leren.”
Omdat een ruim deel van de gemeente Gorssel nog niet op het
lichtnet was aangesloten, kregen wij in 1942 butagasverlichting in
de woonkamer. In de herfst van 1944 kwam er geen aanvoer meer
uit Voorthuizen. Men moest zich behelpen met kaarsen, carbidverlichting of een drijvertje op een blikje afgewerkte olie. Of er voor
stalverlichting nog petroleum beschikbaar was weet ik niet meer.
De N.S.K.K. (korps vrijwillige vrachtwagenchauffeurs voor het uitvoeren van transporten ten behoeve van de Wehrmacht), heeft
enkele weken in onze school vertoefd. Dit was in het najaar van
1944. Vader die ook kosterswerk in het verenigingsgebouw verrichtte, waar ook regelmatig kerkdiensten werden gehouden - na
arrestatie van ds. Pasma - elke week, trok voor de voorbereiding
de deur open en zag tot zijn ontsteltenis dat een aantal Duitsers
hier de nacht hadden doorgebracht. Ze hoonden over ‘Kirche
machen’. Eens gebeurde het dat een persoon in Duits uniform die
langs het Jongelingsgebouw fietste, tegen vader riep: “Hallo Gat
Jan.”
Om nog even terug te komen op de O.T. (organisatie Todt): Op die
dag dat er zich weer mannen moesten melden, kwam Gerrit
Goldstein de mensen oproepen, anders zou meester Koerselman
worden doodgeschoten. Mijn vader stond in twijfel om te gaan.
Moeder en grootmoeder jammerden: “ A’j nit gaot dan is ut oe
schuld dat meester Koerselman wodt dood e’schotn.” Mijn grootvader steunde hem. Mijn vader antwoordde: “ ik doo’t nit. A’k gao
weet ze mien name. Zee könt bastn.”
Door ziekte thuis kwam mijn vader voor een ‘Ausweis’ in aanmerking. Ook door een attest van de huisarts. Voor de aanvraag van
een Ausweis moest hij naar het gebouw waar een Duitser en meester Voorhorst zitting hielden. Toen hij hier kwam stond het gangetje vol met mannen, zelfs tot buiten toe. “Kom gauw is kiekn, wat
een vleegtuge”, zei hij. Toen iedereen naar buiten ging, ging hij
naar binnen. Hij zag de bui al hangen. Na de zoveelste zou het
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kunnen gebeuren dat die kerel gek zou worden. Immers hij moest
zorgen voor zoveel mogelijk deelname. Hij kreeg z’n Ausweis. Het
was de tiende oktober. Hij was vrijgesteld van graven. Als invaller
heeft hij drie dagen gewerkt. Bij een tankgracht heeft hij een hele
dag gewerkt aan een trapje van zoden. ’s Avonds, na inspectie,
bleek dat het trapje op een verkeerde plaats was aangebracht. Na
vijf minuten lag het op de goede plek. Ook moest hij een keer met
paard en wagen bij het gemeentehuis komen. Hij kon direct terugkeren want er was geen werk.

Vader vroeg aan Gerrit Slagman die op het gemeentehuis aanwezig was: “Get, wat mekeert oe an oe hand?” “Dat vervleukte ding
ging te gauw af”, zei hij. Dit in verband met het opblazen van
spoorrails.
Om terug te komen op de graafwerkzaamheden in de gemeente
Gorssel, deze stonden onder andere onder leiding van Teeler en
Gans. Zij reden in een geel uniform rond op een motor, de zogenaamde goudvinken. Buurman Kloppers kwam altijd te laat
omdat hij zogenaamd geen fiets meer had. Hij ging wel fietsend
van huis maar hij verstopte deze een eind voor het werk. Ook
moesten deze mannen eenmansgaten graven. Bij luchtgevechten
of beschietingen kon men daarin schuilen.
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Op een dag ging men fietsen vorderen. Men waarschuwde elkaar.
Vader kon nog net op tijd onze fietsen verbergen. Twee oude
damesfietsen bleven staan in het fietsenhok dat direct op slot ging.
Toen de heren kwamen werd eerst plechtig het hok opengemaakt.
Bij de eerste aanblik keek men teleurgesteld. Toen vader zei dat
wij niet zonder fietsen konden, keek men bedenkelijk. Een van de
heren riep: “Krieg ist Krieg”, en één fiets werd meegenomen.
Het gebeurde eens dat timmerman De Niet met zijn fiets het bos
in vluchtte, toen hij werd beschoten. Wij stonden te kijken uit het
bovenraam aan de wegkant.
Toen een munitietrein in Zutphen werd beschoten en ontplofte
kwamen ook in Harfsen stukken neer. Zo ook op het met riet
bedekte brandspuithuisje aan het eind van de Harfsense Enk.
Deze vloog hierdoor in brand. De spuit werd gered door de familie
Pasman op Groot Ilsink. De spuit is gespaard gebleven tijdens de
bevrijding.
Twee joodse families Krukziener uit Zutphen hebben de oorlog
overleefd. Eén familie was bij buurman Voskamp, eerst in huis en
daarna in een hol tussen Voskamp en onze boerderij. Later zijn ze
naar Kabbes (Dorshorst) vertrokken. De andere familie werd bij
toeval ontdekt door jagende Duitsers in de omgeving van het huidige Kattendorp (moeders geboortehuis). Oom Willem Pelgrum die
met moeders zuster was getrouwd, droeg de zorg over deze mensen. Verder dan Westerbork zijn deze mensen niet afgevoerd. Het
was medio herfst 1944 en vanaf die tijd werden ze niet doorgestuurd naar de vernietigingskampen. Als dank voor hun overleving kreeg oom Willem bij zijn verjaardag elk jaar een nieuwe pet.
Krukziener was pettenfabrikant.
De bombardementsvluchten werden steeds intensiever. Men vloog
in formatie, begeleid door jagers. Luchtgevechten met Duitse
jachtvliegtuigen kwamen geregeld voor. Vooral ‘s nachts was dit
zeer angstig. Ze probeerden Engelse vliegtuigen naar beneden te
halen, wat ook gebeurde, onder andere aan de Oude Larenseweg
bij familie Makkink. Dat kan ik me nog herinneren. De jachtvlieger die dit vliegtuig naar beneden haalde, kwam ook een kijkje
nemen. Eens was er zo’n luchtgevecht, overdag aan de Heideweg.
Nadien een aantal jaren later, kwamen tijdens werkzaamheden,
steeds weer mitrailleurhulzen uit de grond.
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Het aantal onderduikers nam gestadig toe. Voor deze mensen
moesten bonkaarten worden verkregen. Op ondergrondse wijze
werd dit geklaard. Ook werden distributiekantoren door zogenaamde knokploegen overvallen. Vele arrestaties werden verricht
met als gevolg gevangenschap, afvoeren naar een concentratiekamp of executie.
In de herfst van 1944 kwam iemand met paard en carpion (een
geveerd, smal boerenwagentje met kleine wielen en achterklep) bij
ons langs rijden. Hij hield stil en zei tegen vader: “Zo straks komme ik weer langs, zörg daj een zak jappel hieran de weg zet, maor
kom effen hier.” Hij liet de achterklep zakken en vader keek naar
twee voeten, “Den mok nog effen op plaatse breng’n.” Hij heeft zich
niet bekendgemaakt. (Dit was vermoedelijk een onderduiker.)
Eens kwam de eigenaar van de Luchte uit Lochem, met een
N.S.B.-kameraad, om eieren vragen. “Wie gebroekt geen gewald.”
Antwoord: “Dat verwacht wiele ook nit.”
Toen de oorlog bij Arnhem stagneerde begon men hier ook de oorlog aan den lijve te ondervinden. De bombardementsvluchten werden steeds intensiever. Maar ook de afsluiting van elektriciteit, en
andere activiteiten zoals onderduiken en graafwerkzaamheden
voor de O.T.
Medio september begonnen hier de graafwerkzaamheden voor verdedigingswerken die door de O.T. werden georganiseerd. Mannen
vanaf de leeftijd van 16 tot en met 60 jaar moesten hier aan meewerken. Geneeskundigen en degenen die voor de voedselvoorziening moesten zorgen waren hiervan vrijgesteld. Om deze mensen
te krijgen, moesten er in de gemeente Gorssel voldoende mannen
bij het gemeentehuis aanwezig zijn, anders werden er gijzelaars
doodgeschoten. Men zat met het euvel dat de bevolkingsregister
door de ondergrondse was weggehaald. Door meerdere sabotages
in onze gemeente kwam dit alles bij de Duitsers in kwaad daglicht
te staan. Er moest wat gebeuren. Voor iedere sabotagedaad zou
één inwoner omgebracht worden. Het verdere gebeuren is ons
bekend.
(wordt vervolgd)
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