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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
In ons meinummer heeft u het excursieprogramma voor dit jaar
kunnen lezen. De eerste twee excursies hebben inmiddels plaatsgevonden.
Voor de dagexcursie naar Veenhuizen en Dwingelo met de bus op
dinsdag 11 september 2007 kunt u zich nog opgeven. Vertrek om
08.30 uur bij het gemeentehuis in Gorssel; terug om circa 18.15
uur. Aanmelding vóór vrijdag 17 augustus bij Fenny Woertman,
tel. 0575 492021, Henk Pelgrum, tel. 0575 431781 of Henk Bruil,
tel. 0575 491822. Kosten € 38,- p.p. voor leden, voor niet-leden is
de prijs € 43,-. Gaarne dit bedrag overmaken op Rabobankrekening 3014.05.611 ten name van oudheidkundige vereniging
De Elf Marken te Gorssel, onder vermelding van ‘excursie’. Gaarne
opgeven voor u geld overmaakt! Bij annulering is teruggave van
uw betaling niet mogelijk, wel kan in uw plaats iemand anders
mee. Bij onvoldoende deelname gaat de reis niet door.
Op zaterdag 12 mei 2007 werd, weer met groot succes, onze jaarlijkse genealogische dag gehouden. Zie voor een verslag van deze
dag elders in dit Markenboek. Eveneens in dit Markenboek zult u
een verslag van de in maart gehouden ledenvergadering aantreffen. Inmiddels zijn voor het komende winterseizoen de lezingen en
dia-avonden vastgesteld.

Lezingen en dia-avonden
Epse: kerkje protestantse gemeente, donderdag 18 oktober 2007
Tineke van Buren uit Hellendoorn, in het dagelijks leven lerares,
zal een lezing met dia’s verzorgen over het leven van de Twentse
dichteres Johanna van Buren (1881-1962). Deze lezing stond dit
jaar voor 18 januari op het programma, maar is toen door de zware storm met weeralarm niet doorgegaan. Mevrouw Van Buren
draagt voor uit het werk van Johanna en verder vertelt ze over de
ontwikkeling en waarde van de streektaal. Johanna van Buren
schreef gedichten in de streektaal. Door de publicatie ervan in de
krant kreeg ze in de vorige eeuw grote bekendheid in het oosten
van het land. Voor de ouderen een feest van herkenning en voor de
jongeren wellicht een ontdekking. Een avond die we zeer bij u aanbevelen. Aanvang: 20.00 uur.

Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 15 november 2007
Het onderwerp voor die avond is Herman van Velzen. Onder dit
synoniem publiceerde Frans Roes tal van boeken. Zijn zoon, Theo
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Roes, zal voor onze vereniging een lezing verzorgen over het leven
van zijn vader. Frans Roes had een beeldende verteltrant en onder
zijn schrijversnaam ‘Herman van Velzen’ zijn heel veel verhalenbundels verschenen waarin verschillende typetjes worden neergezet. Wie kent niet de belevenissen van Aornt Peppelenkamp.
Doorspekt met vele anekdotes zal Theo uit de boeken van zijn
vader voorlezen en dan zal blijken dat ook, of liever juist, in de
Achterhoek de appel niet ver van de boom valt. Ook deze avond
mag u niet missen.
Aanvang: 20.00 uur.
De volgende lezingen zijn op donderdag 24 januari 2008 in Almen,
donderdag 21 februari 2008 in Eefde, donderdag 6 maart weer in
Almen en de laatste lezing van het volgende seizoen zal begin april
in Gorssel plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal de jaarvergadering
daaraan voorafgaan. De maartlezing in Almen betreft een gezamenlijke activiteit met onze Lochemse zustervereniging. Meer
hierover en over de andere lezingen in het voorjaar 2008 leest u in
het novembernummer.

Monumentendag op 8 september 2007
Het thema van de jaarlijkse monumentendag is dit jaar ‘Bouwstijlen en architectuurstromingen in de eerste helft van de twintigste
eeuw’.
Enkele leden van De Elf Marken en van het Historisch Genootschap te Lochem hebben samen dit thema uitgewerkt. In het dorp
Gorssel is een wandelroute samengesteld langs allerlei panden die
in deze periode zijn gebouwd. Verschillende architecten, zoals
Jansen, Postel en Van Rijn hebben in deze periode huizen en
gebouwen ontworpen. In de stad Lochem is een wandeling uitgezet
langs huizen die zijn ontworpen door onder meer Postel en Berlage.
Ter gelegenheid van Monumentendag wordt een boekje, geïllustreerd met foto’s, uitgegeven waarin de beide wandelingen staan
vermeld. Bovendien is in deze uitgave een deskundig commentaar
te lezen waarin de verschillende architectuurstromingen uit deze
periode worden behandeld. De wandelingen worden verbonden
door een autoroute vanuit Lochem, via het dorpsplein van Almen,
naar Gorssel. Het boekje is vanaf begin september verkrijgbaar bij
de VVV’s in Lochem en Gorssel.
In Gorssel kan op Monumentendag 8 september onder leiding van
enkele leden van De Elf Marken een wandeling langs de verschillende panden worden gemaakt. De wandeling start om 14.00 uur
bij het gemeentehuis en duurt ruim twee uur.
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Verkoop dialectboeken
Onze vereniging heeft op 2 juni meegewerkt aan de Kruiwagenactie in Harfsen in het kader van de ‘Weake van het Achterhookse
en Liemerse book’. Een aantal leden met vrijwilligers van de
Vrienden van de Streektaal aangevuld met een aantal Harfsenaren verkochten huis aan huis streekboeken. Vanwege de weersverwachting ging men niet met kruiwagens, maar werden de boeken
vanuit kofferbakken verkocht. Ook in Het Richtershuis kon men
boeken kopen. Hier zaten Minie Bosman als bestuurslid van het
Verbond van Nedersaksische Dialectkringen en Lex Schaars van
het Staringinstituut bij een welgevulde boekentafel.
Al met al een geslaagde actie die met koffie en broodjes in het
Richtershuis gezellig werd afgesloten. Ook hierbij werd weer ervaren hoe belangrijk enthousiaste vrijwilligers zijn!
Ten slotte willen wij uw aandacht vragen voor de Oostgelderse
Contactdag 2007 voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis. Deze contactdag wordt op zaterdag 15 september van 10.00 tot
16.00 uur gehouden in het Cultureel Centrum ‘De Bron’ in
Groenlo, de voormalige kerk op de hoek Buitenschans-Ruurloseweg. De toegang is gratis. Op deze Contactdag kunnen mensen die
zich bezighouden met genealogie, boerderij- en streekgeschiedenis
in Oost-Gelderland zien wat voor informatie op dit gebied allemaal
beschikbaar is. Als standhouders, waarvan ook een aantal uit het
Duitse grensgebied, zijn aanwezig genealogische, oudheidkundige
en cultuurhistorische verenigingen, musea die zich bezighouden
met boerderijgeschiedenis, uitgevers van (streek)geschiedenis,
archieven, bibliotheken, aanbieders van genealogische computerprogramma’s, antiquariaten enz. Deze contactdag wordt nu voor
de vijfde keer gehouden. Gezien onze eerdere ervaringen met dit
evenement zijn we van mening dat een bezoek hieraan voor onze
leden zeer aan te bevelen is.

‘De IJssel als strijdtoneel’
Inmiddels is het boek: ‘De IJssel als strijdtoneel’ verschenen, met
teksten van W. Dwarshuis, inwoner van Gorssel. Het boek is een
uitgave van uitgeverij en ontwerpbureau Diepenmaat in samenwerking met het GOBT (het Gelders/Overijssels Bureau voor Toerisme).
Het beschrijft alle strijdgewoel in het IJsselgebied in de periode
vanaf de negende eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog en
besteedt ook aandacht aan de Koude Oorlog en de toekomst van
het IJsselgebied. Het bevat tevens korte fragmenten van luisterverhalen van de hand van een jeugdboekenschrijfster. Het boek is
te koop bij alle boekhandels in de regio en dus ook bij Bechtle.
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NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING OP
27 MAART 2007 IN DE ROSKAM TE GORSSEL
De voorzitter, mevrouw W.J. Holtslag-Harkink kon om 19.30 uur
bij de opening van de vergadering ruim zestig leden in de Roskam
verwelkomen. Zij begon deze bijeenkomst met het bedanken van
Mia van de Kamp en Henk Bruil voor de waarneming van het
secretariaat gedurende de afgelopen twee jaren. Onder applaus
werden Mia en Henk in de bloemetjes gezet. Daarna memoreerde
onze voorzitter dat de wens van Henk Jansen op de Haar om een
boek over Eefde uit te geven realiteit gaat worden. Dit jaar is vanuit onze vereniging een stuurgroep gevormd die dit project gaat
trekken. Vervolgens maakte onze voorzitter melding van de
betrokkenheid van onze vereniging bij Open Monumentendag op
zaterdag 8 september. Dit jaar is het thema ‘Monumenten uit de
eerste helft van de twintigste eeuw’. Een kleine commissie, waarin
wij samenwerken met onze Lochemse zustervereniging en met de
gemeente Lochem, bereidt een gecombineerde auto- en wandeltocht voor langs een aantal markante gebouwen uit die periode in
onze gemeente. Eind augustus worden nadere bijzonderheden
gepubliceerd in de plaatselijke pers.
Na de mededeling dat we nu 706 leden en 31 sponsors hebben
werd de agenda van de vergadering verder afgewerkt.
De notulen van de ledenvergadering op 21 maart 2006, zie OMB,
24e jaargang nummer 2, mei 2006 werden zonder op- en aanmerkingen onder dankzegging van de samensteller ongewijzigd vastgesteld. Dit gold ook voor het jaarverslag over 2006 van de secretaris.
Vervolgens werd het jaarverslag van de penningmeester aan de
orde gesteld. De penningmeester gaf een korte toelichting op de
uitgereikte financiële stukken. Vorig jaar is de contributie verhoogd naar € 16,- voor leden die binnen de voormalige gemeente
Gorssel wonen (dit dankzij de bezorging door leden van onze vereniging) en € 19,- voor de leden die daarbuiten wonen. Mede als
gevolg daarvan sluit de begroting voor 2007 nu met een positief
saldo van € 1.640,-. Indien de mogelijke aanschaf van een beamer
in de begroting opgenomen zou zijn geweest, zou er nauwelijks van
een positief saldo sprake zijn geweest. Gezien de onzekerheden
rond deze aanschaf is deze post buiten de begroting gelaten.
Namens de kascommissie voerde de heer H.A. Meijerink het
woord. Hij had met de heer H. Bruins de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden en vroeg de vergadering de penning-
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meester te dechargeren. De voorzitter bedankte de kascommissie;
de heer Bruins was aftredend en in zijn plaats werd met algemene
instemming de heer W. Baas benoemd.
Voor de bestuursverkiezing waren geen tegenkandidaten gemeld
en mevrouw W.J. Holtslag-Harkink en de heren P. Staal en
W.J. Besselink werden onder applaus met algemene stemmen herkozen.
Tijdens de rondvraag vroeg mevrouw Poelert om bij eventuele
afgelasting van een lezing een eenduidige procedure te hanteren.
Afgesproken werd dat bij uitgifte door het KNMI van een weeralarm de bestuursleden telefonisch benaderd kunnen worden. Zij
zullen zo spoedig mogelijk na de uitgifte van het weeralarm gezamenlijk een besluit nemen over het al dan niet doorgaan van een
bijeenkomst. Verder werden er geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, zodat de voorzitter op tijd de vergadering kon sluiten.
Om 20.00 uur was dit eerste gedeelte afgelopen en kwamen er nog
een aantal leden binnen, waarna de heer Nijs voor ongeveer tachtig toehoorders aan zijn diapresentatie kon beginnen, met als
onderwerp ‘De linies rond Groenlo tijdens de Tachtigjarige Oorlog’.
Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter, namens een
dankbaar publiek, de spreker voor deze leerzame avond en wenste
allen wel thuis.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 29
september 2007 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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VERSLAG GENEALOGISCHE DAG OP 12 MEI 2007
A. Nijenhuis-Wiltink
Het was de dertiende keer dat een genealogische dag door de Elf
Marken werd georganiseerd. Dit jaar weer een groter aantal
bezoekers, bijna 300 bezoekers bezochten het Richtershuis aan de
Hulstweg in Harfsen. Veel mensen zijn toch erg benieuwd naar
hun voorouders, is dit toch familie van ons?
Vele standhouders waren weer aanwezig met hun computerbestanden, boerderijonderzoeken en historische kaarten met huis- en
veldnamen.
Doop-, trouw-, en overlijdensboeken uit Gelderland waren aanwezig. Ook een inzage in de graven in Gorssel en Almen. Men kan
zien hoe groot een graf is en welke familieleden erin begraven werden.
Elk jaar wordt er een familie centraal gesteld, helemaal uitgewerkt in verschillende takken. Voor de genealogische groep een
hobby om zo ver mogelijk terug te gaan, maar soms heel moeilijk
om nog wat te vinden.

Ab ten Have neemt het eerste exemplaar in ontvangst
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De namen van Pasman, Brummelman, Beltman en Wesseldijk zijn
al uitgewerkt, vorig jaar is de familie Tuitert uitgezocht, een grote
familie. Dit jaar zeiden we: “We nemen nu een kleinere familie,
volgend jaar misschien wel weer een grotere.” Er werd besloten om
de familie Dijkerman centraal te stellen. Deze familie heeft nog
veel meer nazaten dan de familie Tuitert, dus dit hebben we geweten!
Van oorsprong kwam Harmen Plaggert uit Bathmen en trouwde
in 1723 in Gorssel met Hermken Gerrits Diekerman, die woonde
op het Dycke, nu Eefdese Enkweg, waar nu de familie Johan
Boschloo woont. Door zijn huwelijk kwam Harmen Plaggert op het
Dycke te wonen, de man op het Dycke, zo is de naam Diekerman
ontstaan, later werd het Dijkerman. De naam Plaggert was uitgewist, zo ging dat vroeger, de ene broer heette Plaggert, de andere
Diekerman. Dit echtpaar had tien kinderen, dus al een goed begin.
Ab ten Have had een goed begin gemaakt. Hij had een tak
Dijkerman al helemaal uitgewerkt. De Dijkermans zijn ver weg
getrokken, overal hebben ze gewoond, in het toenmalige Indië,
Afrika, Korea, Canada, Amerika, Noorwegen, Luxemburg. Ook is
een hele tak in Laren blijven wonen, verspreid over Harfsen,
Gorssel, Eefde en Epse.

Bij de boekenstand werd naarstig gezocht naar dat ene bijzondere
exemplaar
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Gerrie Dijkerman heeft ons geholpen. Ze is getrouwd met Albert
Dijkerman en woont in Deventer. Ze heeft heel veel werk verzet.
Annie Albers, de grote spil, Anny Nijenhuis en Gerrit Verstege, die
weer het familieschema heeft getekend en ingekleurd, hebben veel
samengewerkt. De foto’s boven de schema’s, gaven de mensen veel
duidelijkheid over hun familie en tot welke tak zij behoorden. Elke
tak heeft een andere kleur.
Dit jaar was er iets nieuws, er werden foto’s van huizen, boerderijen en families getoond door middel van een pc-scherm. Hier was
veel belangstelling voor.
We hadden dit jaar voor het eerst een andere locatie, namelijk een
zaal in de Sporthal, achter het Richtershuis. We verwachtten veel
mensen uit de grote familie Dijkerman, dan is de ruimte in het
Richtershuis te klein.
Er zijn boeken gemaakt, die grif werden verkocht. Alle gegevens
zijn hier per tak uitgewerkt, met foto’s, onder andere van hun huizen, boerderijen, mooie foto van opa, oma en opoe, heel mooi deze
oude foto’s. Ab ten Have mocht het eerste exemplaar van het boek
in ontvangst nemen. Verder bestaat de mogelijkheid om op de
tweede dinsdag van de maand boeken te kopen in Ons
Richtershuis aan de Hulstweg in Harfsen.
Door de opsplitsing in twee locaties was er wat minder belangstelling in het Richtershuis bij de standhouders van de zusterverenigingen. Ook zij beschikken over veel familie- en boerderijgegevens.
Moesten we in andere jaren, vanwege de drukte, nog wel eens
sommige bezoekers vragen om op een dinsdagmiddag terug te
komen, nu was er meer tijd voor hen.
Zo rondkijkend was het op beide locaties een gezellige bedrijvigheid. Ook viel het op dat er steeds meer met laptops wordt
gewerkt. Het ontbreken van een internetaansluiting in Het
Richtershuis werd als een gemis ervaren.
Al met al een zeer geslaagde dag, ook voor de niet-Dijkermans. Zij
konden gegevens verzamelen over hun eigen familie bij diverse
standhouders, met veel succes.
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OORLOGSHERINNERINGEN (2)
J. Pasman
In de herfst van 1944 kwamen bij ons de volgende onderduikers:
Theo Godron uit Apeldoorn, student aan de Tropische Landbouwschool in Deventer. Voorts, na de spoorstaking, vaders neef met
zijn zoon (familie Mulder) uit Zutphen en deserteur Lubbe
Boonstra uit Friesland. Straks meer hierover. Na een tijdje kreeg
Theo van de zusjes Stalman uit Apeldoorn bezoek. Het oudste
meisje meende een scharreltje te hebben met Theo. Zij noemde
hem hobby. Ze kwamen geregeld bij ons. Wanneer zij naar huis
gingen kregen zij eten mee. Bij een van die gelegenheden vroegen
ze naar een adresje waar ze nog wat konden krijgen.
Vader verwees hen naar een boerderij met drie vrijgezellen. Ze
moesten die jongste van dat stel maar eens lief aan kijken. Het
resultaat was er naar: volgepakte fietstassen. Ook vader Stalman
kwam een keer lopend uit Apeldoorn met een ouderwetse groentekar, met houten wielen en hoepels. Na geslapen te hebben, bracht
vader hem naar de harde weg, beladen met een paar zakken aardappels. Bij het afscheid huilde hij. Ik was er bij.
Ook gebeurde het dat de Landwacht bij de brug te Deventer
lachend het eten afnam. Onnoemelijk veel leed. In de zomer van
1945 kregen wij als dank, van hen bruikbaar puntdraad, een
smidsbankschroef en een aantal bussen smeervet.
Omdat wij veel gedaan hadden voor de familie Stalman uit
Apeldoorn, vroegen de meisjes: “Wat kunnen wij voor jullie doen?”
We wisten dat er geen aanvoer was van gasflessen uit Voorthuizen. Vader bedacht toen een mogelijkheid. Hij sprak hierover
met Brekveld, de depothouder. Ook hij kreeg hiervoor een idee,
maar dan wel met boter en spek. De meisjes kregen het voor
elkaar met elk een sleetje achter aan de fiets voor gasflessen te
zorgen. Eén voor Brekveld en één voor ons. Wat waren we gelukkig. Het was januari 1945 en volop winter.
Bij het opsporen van onderduikers is onze naam gevallen, maar
door toedoen van verzetslieden is er huiszoeking geweest bij
Pasman Klein Reeve. De volgende dag kwam agent Sonke ons dit
geval vertellen met het advies de onderduikers te laten verkassen.
Behalve onderduiker Boonstra, die moest blijven. Zo gebeurde het.
De onderduikers uit Zutphen gingen naar zwager en oom met een
fiets met aangebonden schop. Theo werd door de meisjes opge-
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haald. Voor Boonstra werd een hol gecreëerd. Hier heeft hij enkele
maanden in gebivakkeerd. ‘s Nachts ging hij knollen plukken of
bieten rooien. Een van onze buren had eens iets gezien op het land
en vroeg wat dat eigenlijk te betekenen had. Vader legde het uit.
Antwoord: “Dan weet ik genog.” Dergelijke mensen zijn niet de
slechtste.
Medio februari kon hij het niet langer in het hol uithouden en wilde naar huis, naar zijn vrouw. Het was zondag en hij ging lopend,
op klompen, naar Friesland. Onderweg kocht hij op twee plaatsen
een ansichtkaart met als aanduiding 12-2 oftewel de letters L-B
van het alfabet. Hij is na enkele dagen met bloed in de klompen
thuisgekomen.
Wie was Lubbe Boonstra? Een avontuurlijke vent. Duitsers of hun
handlangers probeerden hem op te pakken. Om daar van af te
komen heeft hij zich opgegeven bij de N.S.K.K het Duitse militaire
vervoerwezen. Hij was Fahrlehrer in Berlijn en daarna buschauffeur in Dortmund. Vervolgens werd hij overgeplaatst naar
Holland te Eefde in de Detmerskazerne. Hij moest koeriersdiensten verrichten naar Deventer. Na zelfoverleg ging hij er op een
nacht vandoor en kwam in Harfsen terecht, bij de familie De Niet.
‘s Morgens bracht zoon De Niet hem bij ons. Vader had direct in de
gaten dat deze man geen Duitser was, maar iemand met een Fries
accent. Het eerste wat er ging gebeuren was dat het soldatenpak
uitging en werd begraven. Hij kreeg een overall aan en ging direct
aan het aardappelen rooien zoals ze dat in Friesland gewend
waren. Ynze Dikkerboom heeft hem ondervraagd en we konden
hem gerust nemen als onderduiker. Het beroerde voor hem was
dat ze hem na de bevrijding ook zagen als handlanger. Hij heeft
om die reden een paar jaar in een N.S.B.-kamp doorgebracht. Hij
heeft daar veel misstanden meegemaakt. Wij hebben geprobeerd
om hem vrij te krijgen door middel van brieven.
Toen hij weer op vrije voeten was, kwam hij direct bij ons. Ze
waren hem helemaal vergeten. Tot zijn dood hebben wij kennis
aan hem gehad, als vriend die eigenlijk een onbezonnen, domme
streek had uitgehaald. Van harte een goed Hollander.
Het was in oktober 1944 dat wij direct na het brood eten tegen
melktijd, bezoek kregen van drie S.S. mannen voor inkwartiering.
Mijn grootmoeder stond hen te woord. “Meekomen”, zei ze. Door
het slaapkamerraam zagen ze mijn grootvader in bed liggen. Hij
had enkele dagen geleden een klein ongeval gehad. Op advies van
vader stonden op het nachtkastje een paar medicijnflesjes in geval
van ‘je weet maar nooit’. Mijn grootmoeder maakte deze kerels
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wijs dat grootvader leed aan een besmettelijke keelziekte. Weg
waren ze. Een eind verder gingen ze met hun Duitse jeep
(Kübelwagen), dwars over de kamp, naar de familie Verstege waar
juist een aantal kinderen (eigen en buurkinderen), aan het spelen
was. Vader Verstege gaf hun te kennen: “Dat bint allemaole mien
kinder,” dus geen plaats voor hen. Ze kwamen terecht bij buurman
Bouwmeester. Hier was een Duitse radiopost geplaatst, daar zijn
ze een aantal dagen gebleven. Het vervelende was dat ze dagelijks
bij ons langs kwamen. Oppassen dus met de onderduikers.

Nu over de V-wapens
Van Duitse zijde begon men te praten over geheime wapens. Deze
waren al in de zomer van 1944 ingezet in Frankrijk om Londen te
bestoken. Maar allengs moest men deze lanceerbanen die hiervoor
opgesteld waren, ontmantelen in verband met het oprukken van
de geallieerden. Toen de oorlog stagneerde bij Arnhem en er plannen waren voor een Ardennenoffensief (16 december), werden deze
lanceerbanen hier in de omgeving, maar ook in Twente gerealiseerd. De bedoeling was om het havengebied van Antwerpen te
bestoken met deze vliegende raketten. Dit om aanvoer van militaire goederen te belemmeren. Arbeiders die het loswerk van schepen
verrichtten kregen zogenaamd bibbergeld. Behalve V-l raketten,
het waren kleine vliegtuigjes met explosieve lading, had men ook
V-2 raketten. Deze waren beter en gingen rechtstandig de lucht in.
Deze werden in Twente, maar ook in de omgeving van Den Haag
gelanceerd. Met een vaart van ongeveer 5500 kilometer per uur
gingen ze op hun doel af. Deze waren niet te onderscheppen.
V-l lanceerbanen in deze omgeving vielen onder de commandopost
Oolde. Men heeft deze gebruikt tot midden februari omdat het
Ardennenoffensief was mislukt. De banen in Twente werden tot
eind maart gebruikt.
Hoe was de situatie? Voor de realisering van deze banen moesten
heel wat gezinnen hun huizen uit. Men kreeg heel weinig tijd om
zijn huizen te verlaten. Iedereen hielp elkaar. Het was een hele
opgave om met vee en verdere bezittingen weg te komen. Tijdens
deze verhuizingen was vader bij De Groot aan de Braakhekkeweg.
Een van de aanwezige Duitsers, een jonge knaap, bracht de
Hitlergroet. Vader zei: “Das kann Ich nicht machen.” Hij antwoordde: “Das sollst Du wohl lernen.” Men verwachtte heel wat
van dat moordwapen. Was dit wapen niet volmaakt, of was het
sabotage dat er zoveel mislukkingen waren? Velen kwamen vroegtijdig neer, met de nodige ellende voor de bevolking. Een van de
banen, bij de Dortherdijk, is een poos buiten werking geweest in
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verband met een ontploffing op de baan zelf, hierbij vonden enige
manschappen de dood. Eén geplande baan is nooit klaargekomen.
De benodigde betonbanen liggen er nog steeds: in de hoek Reeverweg/Braakhekkeweg. Vier andere lanceerinrichtingen stonden in
Oolde bij het kasteel, in Harfsen aan de Braakhekkeweg en verder
aan de Dortherdijk even na de Zessprong en aan de Schapendijk
later Dortherdijk/hoek Joppelaan.
Nu nog enige details.
De eerste kennismaking was dat er te middernacht zo’n projectiel
in de vorm van een klein vliegtuigje, met donderend geraas en met
vlammende uitlaatpijp bij ons langs raasde. Deze kwam uit Oolde.
Mijn vader schreeuwde, door het geluid wakker geschrokken: “Een
overvalwagen.” Dit in verband met de nog aanwezige Lubbe
Boonstra. Maar vanuit het slaapkamerraam, bij het zien van dit
gebeuren dacht hij meteen aan het voorspelde geheime wapen.
Bij de lanceerinstallaties voor de montage, had men van materiaal
uit boerderijen werkruimten gemaakt. Voor de montage van de V-l
aan de Braakhekkeweg gebruikte men de deel van de boerderij
Braakhekke van de familie Blankenberg. Voor de verplaatsing had
men een deel van de Braakhekkeweg, van Blankenberg tot de
basis, verhoogd. Het ouderhuis van mijn moeder, nu Kattendorp,
kwam niet voor evacuatie in aanmerking, maar omdat de route
vlak achter hun huis was, is onze familie vrijwillig vertrokken
naar het ouderhuis van oom Willem. Mijn grootmoeder, die daar
ook woonde, is twee maanden bij ons geweest. Na half februari
werden er geen lanceringen meer verricht. Bij het verlaten van de
lanceerplaatsen hebben de Duitsers de installatie onbruikbaar
gemaakt. In verband met brandstofgebrek hebben wij in die omgeving vaak brandhout gehaald, want door neerstortende V-1’s vonden ook in de bossen veel vernielingen plaats. Dit brandhout halen
moest gebeuren in de tijd dat er geen projectielen werden weggeschoten. Maar het gebeurde toch dat buiten de ‘normale’ tijden ook
wel eens een lancering plaatsvond.
Toen mijn vader en Boonstra ergens mee bezig waren, werd een
projectiel afgeschoten. Deze haperde en stortte in de nabijheid van
de mannen neer. Vader liet zich vallen en Lubbe schreeuwde:
“Gert Jan, ik kan mien hand’n warm’n an de knalpiepe.” Meteen
was er een hevige explosie, de stukken vlogen door de toppen van
de dennen. Gelukkig betrof het de brandstoftank.
Door levering van spek en vleeswaren waren de gespecialiseerde
manschappen bereid om een projectiel onschadelijk te maken wanneer deze dichtbij een huis neerkwam. Het gebeurde ook eens dat
een V-l uit de koers raakte. Hij begon rondjes te draaien. Deze is
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uiteindelijk neergestort bij familie Koerselman, nabij het Esveld.
Wichers op het Harfsense Broek had naast zijn boerderij ook een
timmerbedrijf. Een V-l vernielde hun woning, zodat het timmergereedschap overal op het Broek neerkwam.
Bij Enserink vernielde een V-l een schuur en ontstond er een enorme krater. Vader ging een kijkje nemen. Ook waren er
Landwachters aanwezig, die zeiden: “Deze is in de volle lengte ontploft”.
Na stopzetting van de lanceringen ging vader Groot Koerkamp uit
Gorssel, die de boerderij Het Velde, aan de Velderweg in eigendom
had, alle verongelukte V-1’s die op zijn bouwland neergekomen
waren begraven. Hij sleepte ze met paarden in de gaten die deze
projectielen zelf veroorzaakt hadden. Later zijn deze geruimd.
Vader vroeg aan een van de bedieningsmanschappen hoe lang de
oorlog nog kon duren. Antwoord: “Mai und Juni.” De Russen aan
de ene kant en de geallieerden aan de andere kant: “Und Ich nach
Hause, nach Beieren.” Hij was ‘Bauer’. Eind maart kwam de
bevrijding naderbij. Even daarvoor vielen er bommen aan de
Lochemseweg, achter Loman, nu Schepers en Klein Teeselink nu
Kamperman. Gevolg: behoorlijke dakpannenschade. Door de luchtdruk sprongen bij ons de ruiten.
In diezelfde tijd moest een Duitse legerwagen het ontgelden, deze
werd beschoten door Engelse vliegtuigen. De legerwagen zocht
beschutting bij boerderij Oltvoort van de familie De Groot aan de
Lochemseweg. Na de beschieting was de legerwagen verdwenen,
maar de boerderij van de familie De Groot brandde af. Bij de familie Besselink die aan de andere kant van de Lochemseweg woont,
werd een paard door een kogel uit het Engels vliegtuig zodanig
gewond dat het afgemaakt moest worden.

En nu de bevrijding
Grootvader die de zondag voor de bevrijding na de kerkdienst uit
Almen kwam, vertelde dat Duitse kanonnen opgesteld stonden in
het Dortherbos. De bevrijding was aanstaande. We maakten ons
op om naar de schuilkelder te gaan, deze was gerealiseerd in een
gemetselde silo voor gestoomde aardappelen. Dit was al gedaan in
1944 voor eventuele luchtgevechten. Ook oom Toon met z’n gezin,
evenals zijn buurman Eggink met vrouw en kind, zijn in deze
moeilijke week bij ons geweest, evenals de familie IJzerman, een
kleermaker uit Eefde, die tijdelijk in het huis woonde van Bertus
Wichers. Tijdens deze dagen kwam het gezin Markvoort lopend bij
ons langs. Dit gezin woonde op Baltink en vluchtte naar het ouderhuis van Markvoort aan de Dortherweg in Epse.
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Schilder Wesseldijk kwam bij ons om te vragen of vader zijn oom
naar het ziekenhuis zou willen brengen die levensgevaarlijk
gewond was door een granaatscherf. Dit zou dan moeten gebeuren
met paard en camion. Hij begreep dat dit onmogelijk was in deze
omstandigheden. Zijn oom is naderhand doodgebloed.
Dezer dagen gebeurde het dat in de omgeving van het oude
Harfsen, de familie De Groot zijn schuilgelegenheid moest verlaten omdat de munitieopslag in hun schuur tot ontploffing gebracht
zou worden. Deze mensen vluchtten toen naar een leegstaande
boerderij waar tijdens hun aanwezigheid huis en schuur de lucht
in vloog. Moeder De Groot kreeg daar toen een hartstilstand. Mijn
vader zag een enorme rookkolom boven de bossen uitkomen waar
hij onmiddellijk de conclusie uit trok: daar gaat een boerderij de
lucht in. Ook kwamen er drie jongemannen bij ons langs die vertelden dat zij de bevrijders tegemoet wilden gaan. Na ernstige
waarschuwingen zetten ze toch door, met als gevolg dat twee jongens door granaatscherven dodelijk werden getroffen. Dit gebeurde tussen Woertman en Hoetink bij Almen. Mijn vader, die na de
gevechtshandelingen een kijkje ging nemen in die omgeving, zag
Johan Beusekamp, een van de knapen, staan op een legervoertuig.
Op de vraag waar de anderen zijn, kreeg hij te horen dat zij
gesneuveld waren. Het betrof Gerrit Beusekamp en Ab Lamberts.
Mijn vader, die benieuwd was hoe het met onze familie was vergaan, kwam allereerst bij moeders ouderhuis. Hij trof het huis
totaal verlaten aan. Gesneden bieten lagen op tafel, weckflessen
waren opengetrokken en de grote keuken als wc gebruikt. Bij
Plekkenpol in de Harfsense Enk, mijn vaders neef, was alles in
puin. In de zomer van 1942 was er een nieuw voorhuis gebouwd.
Oom Hendrik Pasman stond te huilen bij zijn afgebrande boerderij. Voor hij een nieuw voorhuis had laten bouwen was hij in 1937
naar een fotograaf in Zutphen gegaan om foto’s te laten maken
van zijn oude boerderij in het oude Harfsen. Ook treurde hij over
de verloren gegane oude akten en papieren waar hij zo aan
gehecht was. Toen ging vader naar Pasman op boerderij Groot
Norde, waar op de dag van de bevrijding de geallieerden na ontdekking van enkele Duitsers, de vlammenwerpers gebruikt hadden. Oom Albert riep bij het zien van vader: “Dit kump wel weer,
maar wie bunt bevrijd.” Ook maakte hij op die middag mee dat
iemand bij een dood varken stond. Het dier was waarschijnlijk van
iemand uit de buurt. Het varken was mogelijk geraakt of gestorven door stress. Het dier was nog warm. Advies: probeer ut te
slacht’n.
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Vader ging terug naar huis. Daar was ongerustheid over zijn uitblijven. In de namiddag kwam er een legervoertuig op rupswielen.
Diezelfde dag was er een ‘huis na huis zuivering’ van eventuele vijanden. Na het vallen van bommen aan de Lochemseweg, waarbij
ruiten gesneuveld waren, waren de vensters gesloten. Een soldaat
die zijn geduld niet kon opbrengen schoot door een der vensters en
door de kamerzolder.
De komende dagen kregen wij inkwartiering van Canadezen in
huis, terwijl Engelse soldaten zich huisvestten in de varkensschuur. Overal werden kanonnen opgesteld. Zo ook een op tien
meter afstand van de varkensschuur, maar ook in de nabijheid
van een kippenhok. Bij de eerste beschietingen sloegen de klinken
van de buitendeuren van de varkenshokken krom, zodat de nog
aanwezige varkens naar buiten konden. Een jonge beer ging op de
loop, deze hebben we met grote moeite weer naar huis gehaald met
behulp van buren. Gelukkig bleef het aantal beschietingen
beperkt, anders was er door de luchtdruk veel vernield. Mijn vader
wilde het afschieten eens van dichtbij meemaken. Hij was er niet
op bedacht en kreeg een enorme druk op de borst te verwerken. De
luchtdruk gaf een enorm gehuil en lawaai. Wat de Canadezen
betreft hadden wij officieren in huis. Een van de mannen was jarig
en kreeg van familie kaarten toegestuurd, die kaarten heb ik
bewaard. Ook werd er bij ons op de deel een filmvoorstelling gegeven. De deel was vol met Canadezen uit de buurt. Na hun vertrek
ontdekten wij een ‘vierel’ van een koe, deze hadden zij achtergelaten. Oom Toon heeft dit ‘vierel’ verwerkt. Daarna opruiming van
munitiekisten, telefoondraden en een enorm aantal bierflessen.
In de loop van het jaar is oom Hendrik Pasman naar de fotograaf
in Zutphen geweest voor negatieven van de foto’s die deze in 1937
had gemaakt. Hij had geluk. Zodoende heeft hij de foto’s die toen
gemaakt werden, weer in zijn bezit gekregen. In de zomer van
1945 ging men elkaar helpen met ‘stroschudden’ voor dakbedekking, voornamelijk voor noodstallen bij verbrande boerderijen en
eventuele behuizingen. Ook voor benodigd huisraad ging men rond
met paard en wagen om mensen voort te helpen. N.S.B.-mannen
werden ingeschakeld voor stenen bikken.
Voor de bevrijding van Oud Harfsen verwijs ik naar het boekje dat
Johanna Winkeldermaat-Tiessink hierover heeft geschreven.
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JAN HARENBERG,
ZESTIG JAAR BEZIG MET ZIJN LIEFHEBBERIJ
W. ter Meulen-Breukink
“Amateur-historicus”, zo kwalificeert hij zichzelf. Al heeft hij dan
geen academische studie gedaan en heeft hij geen titel voor zijn
naam, Jan Harenberg heeft zijn sporen in de geschiedschrijving
meer dan verdiend. Meer dan dertig titels van boeken, meest over
Gelderse kastelen, heeft hij intussen op zijn naam. Onlangs verscheen zijn 31e boek: ‘Havezaten en adellijke huizen in de
Liemers’. Vanwaar deze liefhebberij?
Jan Harenberg wordt geboren op 18 september 1932. “Zutphenees
ben ik.” Hij stamt uit een zakenfamilie. De fascinatie voor zijn
latere hobby krijgt hij bepaald niet met de paplepel ingegoten. “Je
moest nuttig zijn; presteren.” Een zware druk die hem op de
schouders wordt gelegd en later zijn tol zal eisen.
Harenberg bezoekt de MULO. Op zijn veertiende maakt hij met
zijn schoolklas een excursie naar het Stedelijk Archief. Hier is het
aan Walter Zondervan, destijds als stagiair werkzaam, te danken
dat hij de liefde voor historie ontwikkelt. “Ik was in die tijd een
heel verlegen joch, Zondervan zette me op het goede spoor. Ik volgde onder meer cursussen oud schrift en archiefonderzoek.”
Na zijn schooltijd gaat hij ruim een jaar bij de Gazelle aan het
werk. Dan roept majesteit hem op om zijn dienstplicht te vervullen. Tot 1960 werkt hij in de verpakkingsindustrie om vervolgens
over te stappen naar het verzekeringswezen. In 1980 is hij volkomen opgebrand en wordt hij vervolgens getroffen door een zware
depressie. Tot zijn grote verdriet moet hij een punt zetten achter
zijn werkzame leven. “Ik kreeg van huis uit mee dat je moest werken voor je geld. Ik wilde me toch bewijzen en laten zien dat ik
wat kon.” Dat hij over talent beschikt heeft hij in de loop der jaren
getoond. Als een terriër bijt hij zich vast in zijn onderwerp. Zelf
zegt hij: “Ik ben een pietlut, ik ben bang om me te vergissen.” Hij
reist stad en land af voor zijn onderzoek. In alle archieven is hij
een grote bekende. Omdat zijn onderwerpen kastelen en havezaten zijn, voert hij veel gesprekken met mensen van adellijke
afkomst. Een klein wereldje waar ook de nodige smeuïge verhalen
de ronde doen. “Een baron had de bijnaam ‘Vieze Piet’. Wanneer
hij thuis niet aan zijn trekken kwam en toch wat afleiding nodig
had dan ging hij de boer op. Op een tijdstip dat de boer naar het
land was en de vrouw het huis alleen had. ‘Goeiemorgen vrouw F’,
zei hij dan. ‘Ik kom de pacht innen.’ De boerin geschrokken: ‘Moar
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zovölle hebbe wie niet in huus!’ Geen probleem, vond de baron, die
pacht kon ook wel op een andere manier worden voldaan. Hoe de
boerin later aan haar man heeft uitgelegd dat er geen pacht hoefde
te worden betaald, vertelt het verhaal niet.” Harenberg zou er een
boek over kunnen schrijven maar doet dit niet: “Ik zou mijn entree
bij de adel verspelen.”
Met zijn kennis is Harenberg een vraagbaak voor tal van anderen.
Zijn boeken worden als naslagwerk gebruikt. Verder heeft hij een
grote collectie ansichtkaarten van Nederland maar vooral van de
provincie Gelderland, en veel oude prenten. “Omdat ik niet
getrouwd ben kon ik veel geld uitgeven aan mijn hobby.” En dat
doet hij want hij laat veel tekeningen van landhuizen maken om
zijn boeken te verfraaien. Van zijn eerste weekloontje destijds bij de
Gazelle in 1951 koopt hij een fotoboxje. Dankzij dat toestelletje en
later nieuwere exemplaren maakt hij veel foto’s en dia’s die hem
van pas komen bij zijn talrijke lezingen.
Behalve schrijven van boeken publiceert hij talloze artikelen in
(soms wetenschappelijke) bladen. Ook publiceert hij onder pseudoniem. Zijn eigen naam siert alleen de artikelen en boeken die gaan
over kastelen en de stad Zutphen. De naam Just Berrengha
gebruikt hij in het blad ‘Erfgoed’ bedoeld voor kunsthistorici. “Een
amateur-historicus wordt in deze kringen niet gewaardeerd, vandaar mijn pseudoniem.” De naam Odi Profanum (Ik haat het gewone) gebruikt hij in de Bornkrant voor ouderenwerk. “Mijn naam wil
ik, met alle respect, niet aan dat krantje verbinden.” En tot slot is
Wolter van de Laak in andere artikelen niemand anders dan Jan
Harenberg.
De liefde voor de geschiedenis vergezelt hem ook tijdens zijn vakantiereizen. De hele wereld heeft hij overgezworven met een voorkeur
voor de kruistochten en kruisvaarderburchten.
Ondanks al zijn werkzaamheden vindt/vond hij ook nog tijd voor tal
van bestuursfuncties: Historische Vereniging Zutphen, Warnsfonds
en Warnsmuseum (inmiddels verleden tijd), H.J. Steenbergenstichting, Nederlandse Buitenplaatsen en Historische
Landschappen, Stichting Behoud Stadsschoon Zutphen en de
Stichting tot Behoud van Oude Stations. Daarnaast was hij redacteur van het orgaan van de Historische Vereniging Zutphen, de
Monografieën over Nederlandse Kastelen en is hij nog steeds redacteur van het Jaarboek Achterhoek en Liemers. Bovendien was hij
gedurende twintig jaar excursieleider van de Historische Vereniging
De Graafschap. Tot slot is hij vrijwilliger bij het Gelders Erfgoed.
Harenberg is nu 74 jaar. “Een opvolger heb ik niet. Jongeren
hebben er geen zin in.” Zijn uitgebreide collectie is voor de toekomst
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veilig gesteld: “Die gaat naar de Stichting Gelders Landschap,
Gelderse Kastelen.”
Boekenlijst:
1. Het Huis Ehze bij Almen (1958)
2. Speurtochten door Oud-Zutphen (1959)
3. Spijkers zoeken (samen met A.I.J.M. Schellart) (1964)
4. Harnas en Hoepelrok aan de Oude IJssel (1966)
5. De kastelen van Graafschap en Liemers (1969)
6. Zutphen in oude ansichten, deel 1 (1973)
7. Zutphen in oude ansichten, deel 2 (1977)
8. Nederlandse kastelen in oude ansichten, deel 2 (1978)
9. Gelderse kastelen in oude ansichten, deel 2 (1978)
10. De entourage van het Nederlandse kasteel in oude ansichten
(1979)
11. De Voorst (1981)
12. Middeleeuwse kastelen van Gelderland
(samen met F.M. Eliëns) (1984)
13. Kastelen rond Zutphen, deel 1 (1987)
14. Warnsveld (samen met J.W. van Petersen) (1987)
15. Kastelen rond Zutphen, deel 2 (1988)
16. Kastelen in oude ansichten (1988)
17. Kastelen en Landhuizen rond Lochem (1989)
18. Adellijke huizen in het Richterambt Doesburg (1990)
19. Zutphen toen en nu (1991)
20. Kastelen in Oost-Gelderland (1993)
21. Zutphen in oude ansichten, deel 3 (1994)
22. Ach lieve tijd (In 1000 jaar Achterhoek. Over Achterhoekse
adel) (1997)
23. Kasteel Keppel (1997)
24. Kastelen, zo waren ze (oude ansichten), deel 1 (1997)
25. Eens een Bolwerk van de Adel (1999)
26 Kastelen, zo waren ze Deel 2 (1999)
27. Zutphen, zo was het (oude ansichten) (2000)
28. De havezathe ‘t Velde bij Warnsveld (2001)
29. De Voorst (2003)
30. Geneugten van het buitenleven (2003)
31. Havezathen en adellijke huizen in de Liemers (2007)
Verder publiceerde Harenberg in:
1. A.C.W. Staring (1990)
2. De Cloese (feestbundel Hist. Ver. Lochem) (1993)
3. Almen ten voeten uit (2004)
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GEVELSTENEN (21)
Werkgroep genealogie
Deze keer gaan we een bezoek brengen aan het erve Hazewinkel,
aan de Zeedijk in Harfsen.
De gevelsteen (sluitsteen) die we daar aantreffen ziet u op bijgaande foto, niet boven een boog van metselwerk, maar boven een overkapping van schuifdeuren die in 1969 de oorspronkelijke achterdeuren van boerderij Hazewinkel hebben vervangen, gelukkig met
dien verstande dat de sluitsteen behouden bleef. De steen is wel
enkele lagen metselwerk hoger geplaatst. Op deze steen zien we
de volgende letters: J.W. en het jaartal 1846, met onderaan de
steen een versiering. Wij van de genealogiegroep hebben geen verklaring voor die versiering. (Mogelijk een deel van een tak van een
levensboom. Een levensboom - meestal een vruchtboom - werd
vaak geplant bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een geboorte,
huwelijk, enz.).
De initialen J.W. hebben betrekking op de eigenaar Jan
Wunderink en het jaartal 1846 heeft betrekking op een verbouwing. De reden daarvan is wel te begrijpen. Jan Wunderink was
eigenaar van het genoemde huis en erf en in het jaar 1846 vond er
een verbouwing plaats. Maar waarom staan, zoals wel gebruikelijk, de initialen van zijn echtgenote er niet bij? De reden daarvan
is dat Jan Wunderink toen al negen jaar weduwnaar was.

De gevelsteen in de achtergevel van erve Het Hazewinkel, met een
reconstructie van de tak van de levensboom
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Erve Hazewinkel is gelegen aan de Zeedijk, een korte verbindingsweg tussen de Broekstraat en de Braakhekkeweg. Vanaf de
Broekstraat is het eerste deel verhard, daarna wordt deze dijk een
fiets- en wandelpad.
De naam Zeedijk is niet zo verwonderlijk. Vroeger was het water
in het Broekland vaak zo hoog dat het hele gebied soms op een
zeespiegel leek. En dijken dienden als afschermingsweg. Een
ervan werd de Zeedijk genoemd. In het jaar 1963 (?) is dat ook nog
het geval geweest. Zie de foto (bron: Ons Markenboek, 4e jrg nr. 3).

Achtergevel van Oud Hazewinkel
De levensloop van Jan Wunderink zag er als volgt uit.
Jan Wunderink werd geboren op 6 mei 1789 in Harfsen, van
beroep was hij landbouwer, zoon van Evert Wunderink en Janna
Oitink. Hij trouwde op 7 februari 1817 met Geertjen Hasewinkel,
zij werd geboren op 4 oktober 1782 op erve Hasewinkel in de buurschap Harfsen. Zij was een dochter van Gerrit Hasewinkel en
Derkje Wolsink.
Uit het huwelijk van Jan Wunderink en Geertjen Hasewinkel zijn
vijf kinderen voortgekomen, een levenloos kind op 25 augustus
1817, zoon Garrit Jan, geboren op 10 augustus 1818, dochter
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Everdina op 16 juli 1821, zoon Dirk op 3 januari 1824, zoon Albert,
geboren op 12 juli 1826 en overleden op 29 maart 1828. Zoon Dirk
is door zijn huwelijk verhuisd naar Almen, naar erve Ruiterkamp.
Vader Jan Wunderink is op 25 november 1859 overleden.
De oudste zoon, Garrit Jan heeft later de boerderij met de bijbehorende gronden (bijna 60 bunder) voortgezet. Hij trouwde op 28 juni
1850 met Maria Harmina Klein Lebbink. Uit dit huwelijk zijn vijf
kinderen voortgekomen: zoon Jan geboren op 18 januari 1851,
zoon Arend op 21 juni 1852, overleden op 4 juli 1853, volgende
zoon Arend op 6 april 1854, dochter Geertjen op 25 oktober 1856,
dochter Zweerdina op 29 juli 1859.
De kinderen zijn verder ongehuwd gebleven en zijn op de afgesplitste boerderij van ’t Hazewinkel gaan wonen. Zo kreeg erve
Hazewinkel twee boerderijen, te weten het Oude Hazewinkel en
het Nieuwe Hazewinkel. Het gezin Garrit Jan Wunderink bleef op
het Oude Hazewinkel. Garrit Jan Wunderink is op 21 september
1889 overleden. Zijn weduwe Maria Harmina Wunderink-Klein
Lebbink is op 18 februari 1904 overleden. De al eerder genoemde
kinderen zijn in 1909 verhuisd naar het Nieuwe Hazewinkel.
Voordat er nieuwe bewoners op het Oude Hazewinkel kwamen is
er onder toezicht van notaris Vos een erfhuis gehouden.
Notaris Vos verkocht op dinsdag 2 februari 1909 om 10 uur, op het
erve Hazewinkel in Harfsen:
‘2 merriepaarden, waaronder één 6-jarige, 4 drachtige koeien,
waaronder 1 neurende, 2 guste koeien en 2 kalveren.
2 boerenwagens (1 zo goed als nieuw), kleedwagen, karretje op
veeren, 2 kleedkarren, stortkar, ploegen, kalverbak, zaadkist,
bezemrijzen, een partij oud ijzer, harpel, hekkel en repel, eenig
huisraad en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden.
Twee uur vóór de verkooping te zien. Koopers moeten solide
bekende borgen stellen.’
Op de boerderij, nu Oud Hazewinkel, wordt als hoofdbewoner
genoemd: Herman de Groot, geboren op 21 april 1866.
Schoonzoon Berend Jan Oonk en z’n vrouw Engeberdina Hendrika
(tante Heintje) erfden Oud Hazewinkel. Zij gingen daar ook
wonen. In 1951 kwam Berend Jan Oonk kinderloos te overlijden
en nicht Toos de Groot kwam met haar man H.J. Brummelman,
inwonen. Na verloop van tijd namen zij het boerenbedrijf over.
Ook na het overlijden van haar man bleef de weduwe Toos
Brummelman-de Groot wonen op Oud Hazewinkel. Nu is zoon
B.J. Brummelman actief op Oud Hazewinkel maar niet meer als
boer.
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Eppie Brummelman vertelde: “Ik kan me nog herinneren dat m’n
tante (die bij ons in woonde), vertelde van een pad naar het kapelletje aan de Kapeldijk. Dit pad liep over de enk, via Nijland, richting Oud Harfsen”.
Op onderstaande foto, in bruikleen gegeven door Eppie Brummelman,
gemaakt in 1970, zien we Rietje Slettenhaar-Wichers. Zij was toen
gezinsverzorgster. De nieuwe achterdeur zat er al meer dan een
jaar in. De afwerking daarvan duurde lang, daardoor zien we nog
net iets meer van de gevelsteen en de levensboom.

Op de foto v.l.n.r.: Dick Brummelman, Gerda Brummelman, Rietje
Wichers, Jan Brummelman en Eppie Brummelman. De kinderen
zaten toen nog op de basisschool
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DE BERGING VAN EEN Me 109G-14/AS TE EEFDE
Karl Lusink
De Stichting Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA) stelt
zich ten doel de luchtoorlog boven de Achterhoek, Liemers, OverBetuwe en de grensstreek Emmerich-Bocholt tijdens de Tweede
Wereldoorlog te onderzoeken en te documenteren. Dit doet de
stichting door archiefonderzoek in binnen- en buitenland, onderzoek van crashlocaties en het uitvoeren van vliegtuigbergingen.
Verder worden ooggetuigen ondervraagd en probeert men in contact te komen met oud-vliegers en familieleden. Een belangrijke
taak is ook het archiveren en documenteren van al het historische
materiaal. In dit artikel wordt verslag gedaan van een belangrijke
ontdekking bij Eefde. Het begin van een uitermate boeiend verhaal, dat ons ook in Lochem zal brengen…

Ontdekking in Eefde
Tijdens onderzoek in de regio Eefde is de Aircraft Research Group
Achterhoek getipt over het feit dat zich in een perceel bouwland
tussen Eefdese Enkweg 17 en 19 nog een Duits jachtvliegtuig in de
grond zou bevinden. Volgens een ooggetuige, de heer H.J. Regelink
uit Eefde, zou dit toestel in 1945 zijn neergestort. Na bestudering
van luchtfoto’s uit 1944 en 1945 bij de topografische dienst in
Emmen zijn we er achter gekomen dat dit toestel tussen
29 november 1944 en 23 januari 1945 is neergestort aan de
Eefdese Enkweg.
Een andere aanwijzing werd gevonden in een rapport van de
luchtbeschermingsdienst van Zutphen van 14 januari 1945.
Hierin vonden we het volgende citaat: ‘Boven de stad woedt een
luchtgevecht omstreeks 13.50 uur. Een vliegtuig stort in de
Gemeente Gorssel neer. De piloot drijft met zijn valscherm in de
richting Brummen af’.
Tijdens een locatieonderzoek met een metaaldetector vond de
ARGA kleine vliegtuigdelen op het betreffende stuk land. Ook de
peiling met een dieptezoeker leverde een positief resultaat op: een
Duits jagerwrak bevindt zich sinds 14 januari 1945 in Eefdese
bodem!

Winter 1945
14 januari 1945 was een heldere koude winterdag met een oostenwind en zeven graden vorst. Op het gebied van de luchtoorlog was
het een zeer hectische dag boven Oost-Nederland. De dag begint
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met mist en pas tegen 11 uur in de morgen kan de 1ste Gruppe
van Jagdgeschwader 1 opstijgen van de vliegbasis Twente voor een
verplaatsingsvlucht naar Oost-Duitsland. De toestellen zijn net in
de lucht, als ze worden aangevallen door de Canadese Spitfires
van 401, 411 en 442 squadron. Zij schieten maar liefst elf Fw 190
jagers naar beneden tegen een eigen verlies van één Spitfire. Tien
Duitse vliegers komen om het leven.
Even later wordt de 4e Gruppe van (Sturm) Jagdgeschwader 3 met
twaalf Fw 190 jagers in een luchtgevecht met Amerikaanse P-51
Mustang uit de lucht geschoten. Twee toestellen komen terecht op
Duits gebied, de andere tien komen neer in het gebied ZieuwentLichtenvoorde. Vier vliegers worden gewond opgenomen in het
lazaret in Bocholt en vier komen er om het leven.
Even na de middag stijgen er vier Me 109 jagers van de 7e Staffel
van Jagdgeschwader 77 op van de vliegbasis Bönninghardt-Süd
voor het onderscheppen van aangeschoten Amerikaanse bommenwerpers boven Oost-Nederland. Een toestel keert al snel terug
vanwege motorschade en de andere drie vliegen door en bereiken
tegen kwart voor twee in de middag de regio Zutphen. Daar worden ze plotseling aangevallen door Engelse Spitfires en vermoedelijk ook Tempest jagers. Het toestel met daarin Leutnant Walter
Hekel wordt als eerste neergehaald, waarbij de piloot sneuvelt. Dit
toestel komt enkele kilometers ten noorden van Zutphen neer.
Hekel wordt in Zutphen begraven en in 1951 overgebracht naar
Ysselsteyn (L). Daarna wordt het toestel van Oberfeldwebel Erich
Ett getroffen. Hij raakt daarbij zwaar gewond aan zijn rechter
arm, volgas trekt hij zijn toestel omhoog en springt eruit op een
hoogte van 6000 meter.
Hij is in staat om met zijn linkerhand de parachute te openen en
zweeft zo hevig bloedend naar beneden. Ondertussen komen de
Spitfires voorbij vliegen en ‘groeten’ hem door met de vleugels te
bewegen. Ook het derde toestel haalt de basis niet, het toestel van
Leutnant Hans Kaiser wordt ten zuiden van Diepenheim neergehaald. De piloot slaagt erin zich met zijn parachute te redden en
wordt licht gewond naar vliegbasis Twente gebracht voor behandeling.

In het Lazaret
Erich Ett komt zwaar gewond aan de grond in de omgeving van
een Duitse Flakeenheid bij Brummen. De Duitse soldaten vragen
eerst of hij een Duitse vlieger is en brengen hem naar de
Flakstelling. Daar krijgt hij medische hulp en wordt zijn hevig
bloedende arm afgebonden.
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Hij wordt met een ziekenauto naar het lazaret in Lochem
(Kriegslazarett 5-686 Heuvel-Enk aan de Zwiepseweg) gebracht en
daar door de Duitse chirurg Dr. Hegendörfer geopereerd aan arm,
knie en hand.
In dit lazaret ontmoet Erich Ett ook de Nederlandse verpleegster
Toos Haaring, die hem verzorgt en waarvan hij ook de eerste halve
liter bloed ontvangt. Een ontmoeting die hem zijn hele leven lang
bij zal blijven!
Op 7 februari 1945 wordt Erich Ett overgebracht naar
Kriegslazarett 2-686 in Enschede en op 27 februari wordt hij met
gewondentrein 828 overgebracht naar een lazaret in Lauingen a/d
Donau. Daar is hij eind april 1945 krijgsgevangen genomen door
de Amerikanen. Hij wordt overgebracht naar een krijgsgevangenenkamp in Frankrijk. Op 20 februari 1946 wordt hij vrijgelaten
en keert hij terug naar zijn vrouw Rita.

De Berging op 16 maart 2002
Op 16 maart 2002 wordt de Messerschmitt 109 van Erich Ett
geborgen door de Stichting ARGA. De Stichting krijgt vrij snel toestemming van de landeigenaar, de heer A.J. Oostenenk, om het
toestel te bergen. Binnen een week is alles geregeld. Het is die dag
prachtig weer en de berging is een groot succes. Zoals verwacht zit
het hele wrak nog onaangeroerd in de grond. Als eerste wordt er
een band gevonden, daarna volgen er in rap tempo steeds meer
vliegtuigdelen. De waterkoelers komen naar boven, het staartstuk
met staartwiel, rompdelen, cockpitdelen, de propellernaaf en delen
van de propellers.
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Ten slotte wordt op ruim zeven meter diepte de Daimler Benz
605AS motor gevonden. Met veel moeite (veel water in het gat) en
vakkennis slaagt onze kraanmachinist Vincent erin om de motor
te bergen. En zo wordt het hele Messerschmittwrak door de ARGA
geborgen. Het gat wordt weer dichtgemaakt en de grond weer geëgaliseerd. De vliegtuigdelen worden opgeladen en afgevoerd naar
de loods in Hummelo om schoongemaakt te worden. Op zondag
17 maart vinden we bij het schoonspuiten van het staartstuk het
werknummerplaatje met daarop de cijfers 784155! De ARGA heeft
de Me 109G-14/AS van Oberfeldwebel Erich Ett gevonden.
En het geluk blijft aan onze zijde, op de Namentliche Verlustmeldung staat ook nog het oorlogsadres van Erich Ett en zodoende
kan de zoektocht naar Erich Ett beginnen...

Speurtocht in het archief
De ARGA heeft haar archiefonderzoek met de grootst mogelijke
precisie uitgevoerd: van Duitse documenten tot luchtfoto’s van de
RAF. Het was dan uiteindelijk ook geen verrassing dat toen het
werknummerplaatje gevonden werd dit exact het werknummer
was, wat het volgens ons archiefonderzoek wel moest zijn! Wat de
ARGA op dat moment niet kon weten was dat het vinden van het
werknummer het eerste puzzelstukje was van een reis naar het
verleden, die zeer bijzonder zou worden.
De Verlustmeldung, die de ARGA reeds in haar bezit had, was het
tweede puzzelstuk. Om onbekende redenen was het laatst bekende
oorlogsadres van Erich Ett hierop niet weggestreept, zoals gebruikelijk wanneer men dit soort documenten opvraagt. Op dit document staat een aantal gegevens dat van groot belang is tijdens dit
soort onderzoek.

Gezien de leeftijd die Erich Ett nu zou hebben was het niet geheel
onmogelijk dat hij nog zou leven. Ons onderzoek had reeds uitgewezen dat hij in ieder geval de oorlog had overleefd. Tijdens briefwisselingen met diverse Duitse instanties bemerkten we dat het
internet een fantastisch medium is. In een tijdsbestek van nog
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geen vier dagen waarin met vijf gemeentes, die allen zeer behulpzaam waren, werd gemaild kwam de ARGA erachter dat Erich
Ett nog leefde. Een brief, met daarin het bergingsverhaal en onze
bedoelingen, werd verstuurd en het wachten op antwoord was
begonnen. Al na een kleine week lag er op de deurmat een brief
van de piloot van ‘onze’ Messerschmitt 109. De eerste zin die Erich
Ett schreef was: ”Sie haben das grosse Los gezogen und mich
gefunden, der am 14.1.45 über Zutphen im Luftkampf abgeschossen wurde.” De laatste zin was: ”Bitte melden Sie sich.”
Na telefonisch contact gezocht te hebben met Erich Ett werd er
een afspraak gemaakt voor een ontmoeting.

Bezoek aan Ett
Tijdens dit eerste bezoek aan Erich Ett en zijn vrouw Rita kwamen er herinneringen bij Erich boven die veel emoties losmaakten.
Het verhaal van het luchtgevecht en zijn eerste herstel in het lazaret in Lochem maakten een diepe indruk op de leden van de
ARGA. Ook de verhalen over de laatste fase van de oorlog en zijn
krijgsgevangenschap zijn zeer indrukwekkend en nauwelijks voorstelbaar.
Erich Ett vertelde tijdens dit eerste bezoek ook over een
Nederlandse verpleegster, Toos Haaring, die hem in de eerste uren
na zijn verwonding en operatie verzorgd had. Voor Erich Ett was
dit zeer emotioneel. Hij verbaasde zich erover dat een Nederlands
meisje zo onpartijdig een Duitse militair kon verplegen. Hij wist
zelfs na zoveel jaar haar naam nog en waar ze vandaan kwam,
samen met een aantal andere gegevens. De wens van Erich om
haar nog eens te kunnen ontmoeten was duidelijk en de ARGA
had nu de informatie die nodig was om haar te vinden. Na terugkeer in Nederland werd onmiddellijk aan de zoektocht naar de
Nederlandse verpleegkundige Toos Haaring begonnen.

Terug naar toen
Het derde puzzelstukje kwam via de schoonfamilie van de secretaris. Zij kenden een familie met dezelfde meisjesnaam als Toos. Na
een aantal telefoontjes had de ARGA ook Toos Haaring opgespoord
en later in die week bezocht. Voorzichtig werd door de ARGA het
idee geopperd om een ontmoeting tussen Erich en Toos te regelen.
Toos Haaring stemde daarmee in en zo gezegd zo gedaan. Een ontmoeting werd door ons geregeld.
De ARGA haalde Erich Ett en zijn vrouw Rita naar Nederland,
alwaar zij in Hummelo in een hotel werden ondergebracht. Een

29

dag later startte de reis naar het verleden die op alle betrokkenen
een zeer grote indruk zou maken!
Overdag brachten Erich en zijn vrouw Rita een bezoek aan onze
oude opslagruimte waar een uitstalling van de onderdelen van
Erich Ett zijn Me 109G was gemaakt. De herinneringen aan toen
kwamen boven. De aanblik van de wrakdelen was erg moeilijk
voor Erich Ett. Het idee van wat er allemaal had kunnen gebeuren
als hij niet tijdig zijn toestel had kunnen verlaten, of als zijn vliegtuig op een boerderij zou zijn neergestort maakte het bezoek aan
onze opslag zeer emotioneel. Erich vertelde onder meer dat hij zijn
vliegtuig gepolijst had om sneller te kunnen vliegen…Vandaar dat
tijdens de berging nauwelijks camouflageverfresten werden gevonden.

Er werden die ochtend veel herinneringen opgehaald.
In de middag werd de crashplek bezocht. De plek waar vijf maanden eerder zijn toestel werd geborgen waar het 57 jaar eerder was
neergestort. Op de crashplek bevond zich ook de ooggetuige, Jan
Regelink. Ook de vrouw en zoon van de landeigenaar en een aantal omwonenden waren aanwezig. Zij luisterden nieuwsgierig en
geïnteresseerd naar het verhaal van Erich, dat grote indruk op
hen maakte!
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Erichs verhaal
Op 14 januari 1945 kreeg Erich Ett met drie kameraden de opdracht om vanuit Duitsland terugkerende aangeschoten Amerikaanse bommenwerpers te onderscheppen en neer te halen. Een
van hen moest met motorproblemen afhaken en bleef achter. Met
z’n drieën vlogen ze vanaf Bönninghardt Süd richting het noordoosten en in de buurt van Zutphen werden ze plotseling verrast
door Britse RAF Spitfires en waarschijnlijk ook Tempest jagers.
Bij de eerste salvo’s die de Britten afgaven ging Leutnant Hekel
onmiddellijk met een zwarte rookpluim naar beneden. Erich vloog
een zeer scherpe bocht om de Britten kwijt te raken en verloor
daarbij ook contact met de derde vlieger, Leutnant Kaiser.
Tijdens het gevecht, dat nu in alle hevigheid losbrandde, kon
Erich nog een Britse machine effectief onder vuur nemen, maar hij
kon niet zien of het daardoor ook neerstortte. Geheel omringd door
Britse Spitfires probeerde Erich met vol motorvermogen in de wolken te ontkomen. Op dat moment werd hij in de vleugel getroffen,
wat het voor hem nog noodzakelijker maakte om snel het wolkendek te bereiken. Kort nadat de machine voor het eerst getroffen
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was knalde het nogmaals, maar dit keer in de cockpit. Rook vulde
de cockpit en bloed was tegen de gepantserde voorruit gespat. Een
20mm explosief granaat had Erichs rechter arm verminkt en het
toestel was onbestuurbaar. Kalm en volledig bewust van de situatie maakte hij zich gereed om zich met zijn parachute in veiligheid te brengen. Cockpitdak openen, keelmicrofoon losmaken en
op het moment dat zijn hoofd buiten de cockpit kwam werd Erich
naar buiten gezogen waarbij hij met zijn hoofd ook nog het kielvlak raakte. Op het moment van springen bevond de Me 109G zich
op ongeveer 6500 meter hoogte. Erich Ett kwam, na geruime tijd
aan zijn parachute te hebben gehangen, bij een Duitse
Flakstelling in de omgeving van Brummen terecht en werd vervolgens overgebracht naar een lazaret in Lochem (Kriegslazarett 5686 Abt. Heuvel-Enk) waar hij na zijn operatie Toos Haaring leerde kennen.

Erich en Toos
’s Middags was het dan zover, de ontmoeting tussen Erich Ett en
Toos Haaring: een voormalig jachtvlieger van de Duitse Luftwaffe
en een Nederlandse verpleegkundige spreken elkaar na 57 jaar
weer. Het moment was voor beide mensen en ook voor allen die
erbij aanwezig mochten en konden zijn, zeer bijzonder en emotioneel. In een eetcafé in Lochem werden herinneringen van toen
opgehaald. Erich Ett vanuit zijn beleving, zwaargewond en Toos
Haaring vanuit haar ervaring als verpleegkundige. Tijdens deze
ontmoeting werd door Toos Haaring een bijzonder feit onthuld.
Nadat Erich Ett binnen was gebracht, was er geen bloed in zijn
bloedgroep voorhanden. Toos Haaring heeft Erich Ett persoonlijk
als eerste bloed gegeven en hem daarmee het leven gered! Met
deze daad zijn beide mensen met elkaar verbonden op een manier
die niemand had kunnen bedenken!
De gehele middag werd gepraat over wat er toen allemaal gebeurd
is, maar ook over zaken die ons allen aangaan, zoals de huidige
wereldsituatie.
Voor alle aanwezigen die dag zijn het onvergetelijke uren geworden. Voor de leden van de ARGA was dit het hoogtepunt van het
onderzoek. Om twee mensen op deze manier weer in contact met
elkaar te brengen en zodoende iets bij te kunnen dragen aan hun
gevoel over hetgeen er destijds allemaal is gebeurd, is een unieke
ervaring. En dit is precies datgene waar de ARGA voor staat: het
verhaal achter een vliegtuigcrash onderzoeken! Dit mag nooit
meer worden vergeten!
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Tot slot
Inmiddels zijn er door alle gebeurtenissen hechte vriendschappen
ontstaan. Toos Haaring heeft samen met haar man Nico reeds
meerdere malen Erich Ett en zijn vrouw bezocht op zijn huisadres
en ze bellen ook regelmatig met elkaar. Toos en Nico zijn zelfs deze
zomer nog op bezoek geweest bij Erich en Rita.
De bestuursleden van de ARGA gaan ook regelmatig op bezoek in
Duitsland en ook zij hebben zeer vaak telefonisch contact met Erich
en zijn vrouw.
Ook heeft Erich over zijn oorlogsherinneringen een boek geschreven
dat hij opnieuw heeft laten uitbrengen… aangevuld met de berging
van zijn vliegtuig en alle momenten die hieruit voortkwamen.
© ARGA
Dit artikel is eerder, in twee delen, geplaatst in ‘RESEARCH’,
Nieuwsbrief van de Stichting Aircraft Research Achterhoek,
Jaargang 1, nummer 3 (maart 2005) en nummer 4 (september
2005).
De foto’s zijn eigendom van ARGA.
Bronnen
Namentliche Verlustmeldungen voor IV./JG 3, I./JG 1 en II./JG 77
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Boek: ‘Zutphen in Oorlogstijd’, door Jan Kreijenbroek, 1994, blz. 221
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De heer Erich Ett
Archief ARGA
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Uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 13 januari
1926. Avondblad B
‘Ons Natuurschoon
De Ehzerlaan te Almen
Een lezer schrijft ons:
“De dichter Staring zegt in het bekende gedicht ,,De Hoofdige
Boer”
Elk weet waar ‘t Almensch Kerkje staat.
En kent de “laan” die derwaart gaat.
En thans? (13 januari 1926, red.)
Per advertentie wordt bekend gemaakt dat deze prachtige,
vierrijige beukenlaan ofwel Ehzer-Allee 20 dezer publiek geveild
zal worden en dan even later geveld...
Wie helpt ons dit onheil nog te voorkomen?”
Een advertentie omtrent den openbare verkoop van 318 beuken,
28 eiken en eenige accacia’s, vormende het nog resterende gedeelte
van de Ehzerlaan en den houtaanplant van den hoofdoprit der
,,Ehze” af tot Lebbinktol toe, heeft alhier groote ongerustheid
gewekt, aldus schreef men uit Almen aan de ,,Zutphensche
Courant”.
“Velen, ook buiten Almen en het aangrenzenden gedeelte van
Laren (G.), zouden het in hooge mate betreuren, als voornoemde
verkoop doorging en binnenkort dit voor ‘t meerendeel gezonde
krachtige geboomte voor de bijl des houthakkers zou moeten
bezwijken. Immers te midden van dit geboomte ligt het
P.W. Janssen Sanatorium, voor welke inrichting een houtrijke
omgeving een levensvoorwaarde mag heeten. Verder maakte de
bovenaangeduide weg een gedeelte uit van een wandelweg van den
A.N.W.B. en hij sluit aan op het bekende binnenpad Almen Zutphen via het kasteel “De Voorst”. Genoemd geboomte heeft dus
behalve een plaatselijke, eigenlijk een landelijke beteekenis.
Duizenden hebben zich in die omgeving reeds verlustigd in het
natuurschoon, waarin dat geboomte niet gemist kan worden.
Hoe deze veiling en velling voorkomen kunnen worden? Er bestaat
ten aanzien van den weg Spitholterbrug tot Lebbinktol nog een
verouderde toestand. Deze weg staat voor het openbaar verkeer
open en is, sinds den aanleg van den grintweg Vorden - Almen nog
zeer in beteekenis toegenomen. Evenwel behoort hij met den aanplant er langs in particulieren eigendom aan de “Ehze” en zijn de
“Ehze” en het P.W. Janssen Sanatorium onderhoudsplichtig.
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De gemeente Gorssel komt met een jaarlijksch bedrag van ƒ 50 in
de onderhoudskosten tegemoet. Wat nu dit onderhoud betreft,
hierover kan de gemeente waken, doch over voorgenomen totale
opruiming van den aanplant heeft zij geen zeggenschap.
Hoe ongewenscht deze toestand is, moge blijken uit het feit, dat in
1916 de helft van de Ehzerlaan is gekapt en tot nog toe geen nieuwe inplant heeft plaats gehad; moge verder blijken uit den kap, die
nu deze omgeving bedreigt. Waren weg en beplanting in eigendom
der gemeente, zeer zeker zou dan, van tijd tot tijd gekapt moeten
worden, doch het eigendomsrecht der gemeente, zou een waarborg
zijn, dat zulks op een oordeelkundige en sparende wijze geschiedde, en dat tevens door nieuwen aanplant het natuurschoon behouden bleef.
Tenslotte lijkt ons de bestaande toestand onbillijk tegenover de
onderhoudsplichtigen; immers een verharde weg is meer een
plaatselijk en algemeen, dan een particulier belang. Bovendien,
biedt het beheer der gemeente over een weg een beteren waarborg
voor een behoorlijk onderhoud, zoodat ook uit dit oogpunt
beschouwd overneming van weg en geboomte door de gemeente
Gorssel alle aanbeveling verdient. We meenen hiermede uiteen
gezet te hebben, hoe gewenscht - noodzakelijk zelfs - voor de omgeving en ook voor wijderen kring het is, dat aan dezen verouderden,
ongewenschten en onbillijken toestand een einde komt, opdat ‘t
natuurschoon behouden blijft en een behoorlijk onderhoud van den
weg verzekerd wordt. Te hopen is ‘t, dat het gemeentebestuur van
Gorssel, desnoods gesteund door Rijk en provincie, een accoord
met den eigenaar weet te treffen, opdat de voorgenomen verkoop
en totale velling niet doorgaan”.’

Uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 20 januari
1926
‘Ons Natuurschoon
De Ehzerlaan te Almen
Men schrijft ons:
“Naar aanleiding van het artikeltje, voorkomende in het
Avondblad B. van Woensdag 13 dezer, wilde ik den daarin aan het
woord zijnden ,,lezer” doen opmerken, dat de laan, waarvan sprake is in Starings bekende gedicht “De Hoofdige Boer”, niet de
Ehzer-Allee is; Starings laan bevond zich aan de West-zijde van
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het dorp Almen, op of bij het reeds een zestig jaar geleden tenonder-gegane landgoed Ter-Meulen, alwaar, in den zoogenaamden
,,ouden” Zutphenschen zandweg nog steeds de duiker aanwezig is,
waarvan in de volgende regels van het gedicht sprake is.
Deze ,,topografische” vergissing van uwen “lezer” neemt allerminst
weg, dat ook ik het thans daar wederom dreigend vandalisme ten
diepste betreur”.’

Uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 januari 1926
‘Ons Natuurschoon
De Ehzerlaan te Almen
De resteerende beuken van de prachtige Ehzerlaan, over welker
verdwijning zooveel te doen is geweest, zijn gisteren te Almen
publiek verkocht.
De 283 boomen vielen voor het oogenblik nog in figuurlijken zin,
ten deel aan de firma Verwoerd te Culemborg voor ƒ 8250,-.’

36

SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
Eefde:
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
Schoonmaakbedrijf Frederiks, Julianalaan 37
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Gorssel:
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis &Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel-IJssel
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak B.V., Holtmark 2
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bouwbedrijf Enderink, Lochemseweg 64
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

