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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Van Tramhuisje tot Tramstation
Als u de komende dagen eens naar Gorssel gaat, rij of fiets dan
eens de Van der Capellenlaan in (richting Gorssel rijdend op de
Joppelaan voorbij het kruispunt Molenweg/Kamperweg de eerste
weg links) en u ziet dat de verbouwing van het Tramhuisje intussen vergevorderd is. Een exacte datum voor de overdracht hebben
wij nog niet, maar dat leest u te zijner tijd wel in De Stentor en De
Gids. Voor de aankleding om het Tramstation zijn de financiën
nog niet rond. Als u dit leest zal de actie om bij de bevolking van
Gorssel nog een bedrag op te halen voor de beplanting en het hekwerk al op zijn eind lopen. Mocht de actie u ontgaan zijn en zou u
toch graag willen bijdragen, dan kan dit nog door storting van uw
bijdrage op rek.nr. 13.53.39.820 onder vermelding van ‘aankleding
Tramstation’.
In Harfsen, in ons Richtershuis, zijn we intussen al geruime tijd
bezig met het inventariseren van wat mee moet naar het
Tramstation, wat weg kan en wat we tijdens een nader aan te kondigen ‘boeldag’ gaan verkopen.
Al met al zitten we in een roerig jaar. Maar we hoeven het niet
alleen te doen. We krijgen van alle kanten veel medewerking, van
Viverion en de architect tijdens het regelmatig gebruikersoverleg,
van omwonenden die zorgen voor een foto- en/of videoverslag, van
sponsors en leden, kortom hartverwarmende medewerking.
Intussen gaat het gewone werk van onze vereniging ook door. Zo
worden in het voorjaar de lezingen en excursies voor het komend
seizoen vastgelegd.
De eerste vier lezingen in het afgelopen seizoen, gehouden door
respectievelijk de heren Braakman, Van Hemmen, Goutbeek en
De Zee waren zonder uitzondering interessant. Uitschieter hierbij
was de zeer boeiende lezing in Almen over ‘Hooibergen in OostNederland’. Het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem bestond uit de
lezing in Laren van Jan Roerink over de gastarbeiders uit Pruisen,
die in de 18e en 19e eeuw door ons gebied trokken en er soms bleven hangen. De lezing in Gorssel van de heer Koolhof over de
stoomtram door Gorssel werd voorafgegaan door een korte ledenvergadering. Een verslag daarvan kunt u in het volgende nummer
van Ons Markenboek tegemoet zien.
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Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij
dit jaar op zaterdag 21 mei a.s. haar jaarlijkse genealogische dag
organiseert in Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen.
De werkgroepleden hebben dit jaar de stamboom van de familie
Woertman uitgeplozen.
Ook tijdens deze genealogische dag vragen wij weer uw aandacht
voor onze boekentafel. De werkgroep bibliotheek heeft weer een
aantal boeken en ook prentbriefkaarten voor verkoop aan onze
leden en bezoekers geselecteerd. Dit evenement begint om 10.00
uur en wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten.

Staringkoepeldag
Verder willen wij u herinneren aan de jaarlijkse ‘Staringkoepeldag’. Deze wordt op 10 juli a.s. gehouden van 12.00 tot 16.00 uur.
Op deze unieke locatie zult u kunnen genieten van muziek en
declamatie. Het evenement is gratis te bezoeken.

Verzamelfestijn in Gorssel
Op zaterdag 19 maart jl. was de sporthal in het Trefpunt gevuld
met de verzamelingen van 35 exposanten. Er waren stands ingericht met de volgende onderwerpen: klederdrachten uit OostNederland, poppen, genealogie, blikken, merklappen, oude topografische kaarten, foto’s en prentbriefkaarten van onze omgeving,
oude elektrische apparatuur en nog vele andere zaken.
De organisatie was in handen van de volgende vier verenigingen:
De Marke (Eerbeek, Brummen), De Elf Marken, Historische
Vereniging Zutphen en het Historisch Genootschap LochemLaren-Barchem. Deze tentoonstelling van verzamelingen mag een
succes genoemd worden en is voor herhaling vatbaar.

Vervolg ‘Waar gebeurd’
In Ons Markenboek van mei 2008 (26e jaargang nr. 2, p. 9) schreef
Willy Holtslag onder de titel ‘Waar gebeurd…’ een kort verhaaltje
over de liefdesgeschiedenis van een Canadees en een meisje uit
Deventer.
Na de kennismaking met Wouter Veldhoen uit Deventer en onze
medewerking aan zijn reis naar Canada om daar weer veteranen
op te zoeken en te interviewen, vond zij het wel interessant om
Wouter haar verhaaltje toe te sturen. En tot haar grote verbazing
kreeg zij de volgende reactie:
“Deze mensen ken ik wel, Nick Janicki en Derthie Wolthuis. Nick
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zat bij de Company van de Canadian Scottish en ik heb hem vorig
jaar in Canada ontmoet. Zijn broer Dave is gesneuveld in
Duitsland in februari 1945 en ligt in Groesbeek begraven. Ik heb
hier allerlei foto’s van Nick in zijn diensttijd en ook foto’s van Nick
en Derthie samen. (Derthie heeft haar naam veranderd in
Dorothy, omdat Derthie klinkt als dirty en dat betekent ‘vies’.)”
En het vervolg na Wouters bezoek aan Canada in mei vorig jaar:
“Over Nick en Dorothy gesproken, ik heb in Canada nog met ze
geluncht en heb Nick redelijk lang over de oorlog geïnterviewd.
Ben helaas vergeten een foto van hen samen te nemen”.
Wouter zou over zijn reis en specifiek over Nick een verslag in De
Stentor krijgen, maar zoals wel vaker gebeurt met beloftes… tot
op heden niets van terechtgekomen.
Wie weet komt het dit voorjaar in de krant, dus dan leest u nog
een vervolg!

Nick Janicki en Dorothy (Derthie) Wolthuis in 1945

Larxenpas
Als aanvulling op het artikel ‘Larxenpas in Eefde’ van H. Pelgrum
in Ons Markenboek nr. 1, februari 2011 volgen op de volgende
bladzijden nog enkele afbeeldingen van de Larxenpas.

Schilderij van het voormalig landhuis. Vanuit het landhuis keek men uit over de Elzerdijk en de Reeverdijk.
Op de voorgrond is de vijver te zien met een hooiberg achter het huis.
Foto: eigen archief
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Gedeelte van het voorhuis van de boerderij omstreeks 1945.
Anton Voortman staat als achtjarige jongen naast het voorhuis
Foto: eigen archief

Advertentie voor de verkoop van het
landgoed in 1884
Foto: eigen archief

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 25 juni
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding)
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EXCURSIES IN 2011
H.F. Bruil
De lange winter is voorbij, het is tijd om weer een aantal excursies
te plannen. We hebben het volgende programma voor u samengesteld:
Avondwandeling op 12 juli
Op dinsdag 12 juli gaan we onze midzomerwandeling maken. Deze
keer is gekozen voor het landgoed Ampsen bij Lochem. De heer
Oonk zal, namens de VVV, daar de rondleiding verzorgen en ons
vertellen over dit landgoed uit de veertiende eeuw.
Het verzamelpunt is op de parkeerplaats bij het voormalige
gemeentehuis van Laren aan de Ampsenseweg. We vertrekken
daar om 19.30 uur. De kosten van deelname zijn € 2,- p.p. en de
maximale groepsgrootte is twintig personen.
Aanmelden is noodzakelijk, opgave graag zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk voor 2 juli.
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Middagexcursie op 13 augustus
Na de zeer succesvolle wandeling door Deventer enkele jaren geleden met Henk van Baalen, was een veel gehoorde opmerking: dit
moeten wij nog eens doen door een ander gedeelte van de stad.
Welnu, u wordt op uw wenken bediend: we gaan op zaterdagmiddag 13 augustus met Henk van Baalen een wandeling maken door,
onder andere, het Noordenbergkwartier. Hierbij zal ook de Joodse
geschiedenis van Deventer aan de orde komen en we zullen zeker
weer onthaald worden op vele anekdotes.
De verzamelplaats is bij het gemeentehuis op het Grote Kerkhof,
we vertrekken daar om 14.00 uur en eindigen de wandeling bij de
synagoge in de Golstraat. Geprobeerd wordt of we ook het interieur van de synagoge mogen bekijken.
De kosten voor deze wandeling zijn € 3,- p.p. Aanmelding is noodzakelijk, graag voor uiterlijk 6 augustus.

Dagexcursie op dinsdag 13 september
We hebben de provincie Friesland weer eens op het programma
gezet en hopen dat u het met ons eens bent dat dit weer een interessante reis is. Wij verwachten er veel van!
Om 08.00 uur vertrekken we bij het gemeentehuis in Gorssel voor
een reis naar Lemmer, waar we een bezoek brengen aan het
Wouda gemaal. Het is een uniek stoomgemaal dat nog steeds bij
calamiteiten wordt ingezet. Dit perfect bewaard gebleven stuk
industrieel erfgoed is onlangs door Unesco op de Werelderfgoedlijst gezet.
Nadat we in Hindeloopen de koffietafel hebben gebruikt rijden we
naar Kimsweerd. In dit dorpje leefde rond 1500 Grote Pier (Greate
Pier), vrijheidsstrijder van Friesland. Er is hier een beeld voor
hem opgericht. Wij krijgen een rondleiding in de Laurentiuskerk
en in het dorp. Tevens wordt het verhaal over Grote Pier verteld.
Nadat ons een kop koffie is aangeboden vertrekken we en hopen
we omstreeks 18.00 uur in Gorssel terug te zijn.
De aankondiging van deze reis zal in het augustusnummer van
Ons Markenboek herhaald worden, maar uiteraard kunt zich al
opgeven, de kosten bedragen € 45,- p.p.
Hopelijk tot ziens, Fenny Woertman 0575 492021, Henk Pelgrum
0575 431781 en Henk Bruil 0575 491822.
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ARCHEOLOGISCH PUTONDERZOEK BIJ HET HUIS
GROOT HAVE IN ALMEN
J. Kleinen

Aanleiding
In de tuin van het landhuis Groot Have aan de Dorpsstraat in
Almen was na een periode van zware regenval een 3,75 m diep gat
ontstaan. De door water verzadigde tuingrond bleek weggezakt te
zijn in een water- of beerput. Op doorverwijzing van de Zutphense
stadsarcheoloog Groothedde werd de Archeologische Werkgroep
voor Lochem door de eigenaar gevraagd het gat te onderzoeken.

Het onderzoek
Het onderzoek vond plaats op 16 januari 2011. De put werd ingemeten, evenals de locatie ten opzichte van het woonhuis. Uit de
koepel van de put werd een baksteen verwijderd, bemonsterd en
opgemeten. Ook de mortelresten aan de steen werden aan een
onderzoek onderworpen. Hangend en aan de benen vastgehouden
fotografeerde archeoloog Davy Kastelein de binnenkant van de
put.

Het gat in de tuin.
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Hangend en aan de benen
vastgehouden fotografeerde
archeoloog Davy Kastelein
de binnenkant van de put

De put ligt
achter het huis
en is uitgelijnd
ten opzichte van
een hoek in de
huidige keuken.
Vroeger hing hier
een waterpomp.

Onderzoeksresultaten
Onder in het gat in de tuin is een deel van een gemetselde koepelvormige structuur zichtbaar. In deze koepel ontbreken enkele stenen. De koepel heeft zo een opening van circa 40 centimeter. Door
deze opening is een gemetselde put zichtbaar met water op de
bodem. Het gat in de putkoepel is vermoedelijk ontstaan bij het
ontmantelen van de put. De vermoedelijk aanwezige loden waterleiding naar een bovengrondse pomp is toen verwijderd. De waterput zal zijn functie verloren hebben met de aanleg van de huidige
moderne waterleiding.
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De bovenkant van het putrestant
bevindt zich op circa 1,25 meter
onder het huidige maaiveldniveau van de tuin. Het is een forse waterput met een doorsnede
van circa 1,50 meter en een diepte van minimaal 2,50 meter. De
aanwezigheid van mortelresten
op de bakstenen in de put doet
vermoeden dat de put is opgebouwd uit hergebruikt baksteenmateriaal.
Een baksteen uit de koepel heeft
dezelfde kleur en omvang als de
stenen in de putwand. De koepelbaksteen meet (l x b x h) 21 x 10
x 5 cm. Door een beschadiging
kon de lengte niet exact worden
vastgesteld. Deze is alsnog
De putrand
bepaald aan de hand van de
breedte van de steen. De baksteen is licht paars van kleur en is compact en egaal doorbakken.
De mortel op de bemonsterde baksteen is zeer stevige, lichtgrijze,
kalkmortel. Dit type cement is van voor de invoering van zgn.
Portlandcement in het midden van de 19e eeuw.
Bakstenen van dit formaat, kleur en baksel dateren uit de 19e
eeuw. (Gezegd moet worden dat het verbinden van scherpe dateringen aan mortel en bakstenen een hachelijke zaak is, gezien de
vele locale verschillen.)

De geschiedenis van Groot Have
Onderstaande historische informatie over het huis Groot Have is
een beknopte weergave van de inleiding gegeven door Pascal
Strens en van de bijgevoegde literatuur. De heer Strens is eigenaar en bewoner van Groot Have.
Het landhuis Groot Have, prachtig gelegen aan de Berkel, maakt
van oudsher onderdeel uit van de ‘Havesgoederen’ met de boerderijen Groot Have en Klein Have.
De bewoners van de Havesgoederen namen al vroeg de naam Op
’t Have of Ten Have aan. Bekende pachters zijn Derk Ten Have,
Jan Ten Have, Gerrit Jan Ten Have. De laatste pachter was
Berend Lodeweges, die dan ook met een Janna Ten Have was
getrouwd.

12

Het huidige landhuis

De oudst bekende vorm van ’t Have moet de boerderij Hof te
Almen zijn geweest waarvan al in 1188 sprake is in de goederenlijst van de graaf van Dale(n).
In 1691 worden de Havesgoederen genoemd in een document bij
de verkoop door de Ehze aan de eigenaar van het goed Termeulen.
De beide Havesgoederen blijven tot 1826 bij huize Termeulen
behoren. De erfgenamen hiervan verkopen dan de beide
Havesgoederen aan Abraham Jan Markvoort, de Almense molenaar. Na 1841 breekt deze de boerderij Groot Have af en bouwt op
die plek de huidige grote villa. In welk jaar de villa precies is
gebouwd is niet bekend. Volgens kenners wijst de stijl op het midden van de 19e eeuw.
In ‘Almen ten voeten uit’ wordt een hele reeks van achtereenvolgende eigenaren van de villa beschreven. In 1931 laat de eigenares
Françoise Wilhelmina Marie barones van der Borch van Verwolde
het huis ingrijpend verbouwen met onder meer een hoger dak en
dakkapellen. De barones was getrouwd met Andries Bonger, een
kunstverzamelaar en vriend van Theo van Gogh. Deze laatste was
ook kunstverzamelaar en was de broer van de schilder Vincent
van Gogh. Als Andries Bonger overlijdt, is Françoise de erfgename
van meer dan 100 schilderijen en 8000 boeken. Collectie en boeken
zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Na de oorlog
brengt zij de verzameling onder in Groot Have. Na een verbouwing
gaat zij in het huis wonen.
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De collectie Bonger wordt door de regering tot Nationaal Cultuur
Bezit verklaard, wat betekent dat de collectie het land niet mag
verlaten. In veel publicaties en catalogi van tentoonstellingen worden de namen van Andries Bonger en Françoise Bonger genoemd
als bezitters van de bekende particuliere ‘collectie Redons’. Een
groot deel van de collectie is nu ondergebracht in het Van
Goghmuseum in Amsterdam.

Conclusies van het onderzoek
De aangetroffen put is duidelijk een waterput en geen beerput.
Het huis Groot Have is in het midden van de 19e eeuw gebouwd
na afbraak van boerderij Groot Have in 1841. Delen van het muurwerk van deze boerderij kunnen in het huidige pand zijn verwerkt.
Bij de bouw van de put kunnen stenen van de boerderij zijn hergebruikt.
Het exacte bouwjaar van het huidige pand is niet bekend. De stijl
is volgens Harenberg (‘Geneugten van het buitenleven’) van rond
1850.
De datering op stijlkenmerken van het pand, de forse omvang van
de put, de toepassing van hergebruikte bakstenen, de afmetingen
van de stenen en de toegepaste mortel wijzen op een datering van
ingebruikname van de put rond 1850.
Met de komst van de centrale waterleiding in de 20e eeuw is de
put in onbruik geraakt en ontmanteld.
Deelnemers aan het onderzoek:
Leden van de Archeologische Werkgroep voor Lochem:
Odo Olthoff, Leon Tromp, Jan Woesthuis, Ineke Kieskamp, Annie
Harkink, Gerard Tiemessen, Huib de Kruif, Jan Kleinen.
Archeologen:
Davy Kastelein (Deventer) en Kasper van den Berghe (Arnhem).
Gastheer en gastvrouw tevens opdrachtgevers:
De heer en mevrouw Strens.
Foto’s: Leden van de archeologische werkgroep Gorssel
Literatuur:
Jan Harenberg, ‘Geneugten van het buitenleven:
landhuizen in Oost-Gelderland’, Canaletto/Repro-Holland,
Alphen aan den Rijn, 2003
‘Almen ten voeten uit’, De Elf Marken, 2004
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HET TABAKSWINKELTJE
A.J. ten Have
August Frederik George Bechtle, geboren op 27 januari 1901 in
Amersfoort, gehuwd met Albertje van Dijk, geboren op 4 augustus
1896 te Meppel, woonde in Deventer. Op 25 juni 1925 is het echtpaar in Gorssel komen wonen, aan de Molenweg 19 en is Bechtle op
hetzelfde adres gestart met zijn kapsalon. Zij hebben omstreeks
1925 aan de Hoofdstraat 55 een pand laten bouwen. Omdat zijn
beroep kapper was is daarmee met de indeling van de woning rekening gehouden.
Aangezien bij vestiging in Gorssel de klandizie maar langzaam op
gang kwam, was het noodzakelijk dat er extra inkomen moest
komen. Daarom werd er, zoals ook vaak bij andere kapperszaken
het geval was, begonnen met de verkoop van tabaksartikelen. Deze
afdeling werd voor het grootste deel verzorgd door mevrouw
Bechtle.
Het inkomen werd er wel door verhoogd, maar dit was nog niet voldoende om de kosten te dekken en daarom werd besloten om het
pand te verkopen. Het werd verkocht met de clausule dat ze er wel
mochten blijven wonen om het bedrijf voort te kunnen zetten. Door
dit te doen werden de vaste kosten duidelijk lager en bovendien
waren de inkomsten inmiddels hoger geworden door een grotere
vaste klantenkring en de verkoop van de tabaksartikelen.

Oorspronkelijke pand van Bechtle

foto Bechtle
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Uit hun huwelijk werd August Geert Bechtle (Guus) geboren, op
22 mei 1926 te Gorssel. Hij is in 1949 gehuwd met Elisabeth
Johanna Peters (Bertha), geboren op 2 mei 1926 in Almen. Zij was
een dochter van Johannes Peters en Tonia Brinkman. Hierdoor
was het noodzakelijk om wat aanpassingen te doen aan de woning
annex kapperszaak en winkel. Om dit te realiseren kochten zij het
pand terug en verbouwden het zodanig dat het geschikt was voor
de nieuwe situatie. Zij hebben het bedrijf toen van hun ouders
overgenomen. Hun vader is daarna tot zijn pensioen gaan werken
bij Thomassen en Drijver in Deventer. Hij is in 1975 overleden,
moeder was in 1973 al gestorven.
Met het bedrijf ging het naar tevredenheid, mede door de uitbreiding van het assortiment tabaksartikelen; er werd zelfs ook koffie
en thee verkocht.
Uit het huwelijk van Guus en Bertha is Tonnie Bechtle geboren,
op 29 december 1952. Hij is momenteel kok van beroep.
Rond de jaren 1960 ging het met de kappersafdeling minder goed
en is die afgestoten, waarna Guus Bechtle buschauffeur is geworden. Bertha Bechtle heeft de winkel verder voortgezet.
Helaas is Guus Bechtle al in 1970 overleden en kwam Bertha er
alleen voor te staan. Erik Bechtle, hun tweede zoon, geboren op 16
september 1958, had wel belangstelling voor een eigen bedrijf en
was de steun en toeverlaat van zijn moeder, maar vond het winkeltje veel te klein om voort te zetten. Voorlopig kon zijn moeder
het winkeltje nog wel beheren en kon hij afwachten of er andere
mogelijkheden kwamen. Hij was inmiddels werkzaam bij de
Gamma in Zutphen.
In 1983, toen hij al een poos verkering had, heeft hij het bedrijf
overgenomen en is zijn moeder verhuisd naar de Beukenlaan.
Op 7 mei 1986 is hij gehuwd met Johanna Maria Kuipers (Annie).
Zij was werkzaam in een confectiezaak. Het jaar daarop is Erik
gestopt met het werken bij de Gamma en werden de oorspronkelijke kapsalon en voorkamer verbouwd voor de verkoop van tabaksartikelen, boeken en schrijfwaren.
Toen in 1989 aan de Hoofdstraat nieuwe winkels met daarboven
woningen werden gebouwd, hebben zij het pand nr. 36 gekocht,
een winkel met daarboven een woning en hebben zij hun boekhandel en verkoop van tabaksartikelen voortgezet, uitgebreid met de
verkoop van speelgoed. Op die plaats zit momenteel House of
Tweeds. Zij hebben toen het pand Hoofdstraat 55 verkocht aan
Videotheek Hollywood, die wat aanpassingen heeft gedaan, waarna het een videotheek werd (die het daar niet zo lang heeft volgehouden).
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Huidige pand van de familie Wezenberg

foto J.H. Wezenberg

Sedert 1992 is hier de groente-, fruit- en delicatessenzaak van de
familie J.H. Wezenberg gevestigd. In 1994 heeft Wezenberg er aan
de achterzijde een complete woning bij aan laten bouwen om er
nog meer winkelruimte bij te krijgen en er ook goed te kunnen
wonen.
In 1997 kwam de voormalige supermarkt aan de Hoofdstraat 40 te
koop en dit was iets om over na te denken. Aanvankelijk was het
pand de Bechtles te groot en te duur, maar na lang wikken en
wegen hebben ze besloten om het toch te kopen en dit is een heel
goede beslissing geweest.
De familie Bechtle heeft nu een prachtig groot winkelpand in het
centrum van het dorp voor de boekhandel, verkoop van speelgoed,
tabakswaren, wenskaarten etc.
Tevens is in hun pand al jarenlang het postagentschap van
Gorssel gevestigd, hetgeen niet alleen huur opbrengt, maar ook de
verkoop bevordert. Ze waren eerst van mening dat het pand eigen-
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lijk te groot was, maar in de loop van de jaren werd er nog weer
een stuk bijgebouwd. Het assortiment is steeds breder geworden
en het gaat goed met de zaak, ze werken er met veel plezier.
Inmiddels hebben zij twee dochters, maar of een van hen het
bedrijf ook wil voortzetten is nu nog niet duidelijk.
Ondernemingsgeest, wilskracht, doorzettingsvermogen en een
beetje geluk heeft er toe geleid dat het tabakswinkeltje nu deze
mooie zaak geworden is.

Winkel van de familie Bechtle

foto: E. Bechtle
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HET BOMBARDEMENT OP GORSSEL
18 maart 1945
H. Timmerman

Inleiding
Over de Tweede Wereldoorlog in Gorssel zijn door de jaren heen
diverse publicaties verschenen. Het bombardement van 18 maart
1945 komt hierin ook naar voren, maar een overzicht van de
gebeurtenissen die dag en de achtergronden van het bombardement ontbreken tot op heden. Dit artikel wil hierin voorzien.
Na relatief rustige eerste oorlogsjaren raakte Gorssel vanaf september 1944 veel directer betrokken bij de oorlog. Na het mislukken van de Slag om Arnhem werd de Rijn frontlijn en daarachter
werd een enorm potentieel aan Duitse troepen en materieel
samengebracht. Deze strijdmacht stond, door het enorme luchtoverwicht van de geallieerden, voortdurend bloot aan luchtaanvallen, die in het kader van de naderende bevrijdingsoperaties in
april 1945 steeds vaker tot de orde van de dag behoorden.
Op 18 maart 1945 voerden Britse R.A.F.- jachtvliegtuigen aanvallen uit op enkele Duitse hoofdkwartieren in het gebied DeventerZutphen.
In Twello werd villa Dijkhof door twaalf toestellen aangevallen, op
de grens van de dorpen Warnsveld en Vorden waren de villa’s
Buitenzorg en Hoekendaal doelwit.
In Gorssel was het hoofdkwartier van het Generalkommando VI
Flakkorps het doel.

Generalkommando VI Flakkorps
Op 9 februari 1945 werd uit de 16.Flakdivision het Generalkommando VI Flakkorps gevormd. Deze luchtdoelartillerie-eenheid werd oorspronkelijk ingezet in Noord-Frankrijk, maar was na
de geallieerde landingen op 6 juni 1944 in Normandië teruggetrokken naar Nederland. Daar speelde de eenheid onder andere een
belangrijke rol tijdens de operatie Market-Garden in september
1944.
Het Generalkommando VI Flakkorps was onderdeel van Heeresgruppe H (Legergroep H) en stond onder commando van Generalleutnant Ludwig Schilffarth. De Chef des Stabes was Oberstleutnant Wilhelm Schlodder. De staf was in eerste instantie ondergebracht in Doetinchem en werd begin maart 1945 verplaatst naar
Gorssel.
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In Gorssel werden onder meer panden aan de Veldhofstraat (vlakbij
de Kamperweg), langs de Ravensweerdsweg en de Elfuursweg door
de Duitsers gevorderd. De toren van de kerk werd gebruikt om de
verbindingsapparatuur van het hoofdkwartier onder te brengen.
Generalleutnant Schilffarth was waarschijnlijk gevestigd in de villa
van G.J. Meeles aan de Ravensweerdsweg 6 (nu nummer 14).
Het Flakkorps werd ingezet bij de defensie van de noordelijke sector van het Westfront, waartoe ook het gebied ten noorden van de
Rijn tussen Arnhem en Emmerich behoorde. Flak-eenheden die
onder bevel stonden van het Flakkorps werden begin maart onder
andere ingezet om wegen, die belangrijk waren voor aan- en afvoer
van manschappen en materieel, te beschermen tegen luchtaanvallen.
Op 10 maart 1945 werd ter beveiliging tegen luchtlandingen, ter
bestrijding van tanks en ter bescherming van aan- en afvoerwegen
en spoorwegen, I. en II./Flak-Regiment 55 (gemischt motorisiert),
die totaal tien batterijen luchtdoelgeschut hadden, naar het gebied
Winterswijk verplaatst. Op 12 maart kreeg ook I./Flak-Regiment 39
(gemischt motorisiert) het bevel zich naar deze regio te verplaatsen.
Deze laatste eenheid werd de volgende dag op bevel van
Generaloberst Johannes Blaskowitz, de opperbevelhebber van
Heeresgruppe H, in plaats van naar Aalten naar Deelen verplaatst,
om samen met de Fallschirm-Flak-Abteilung 6, mogelijke geallieerde luchtlandingen tegen te gaan en de aan- en afvoerwegen te
beschermen.

Bombardement op Gorssel
Op 18 maart 1945 voerden, zoals gezegd, Britse R.A.F Spitfire en
Typhoon jachtvliegtuigen van 340, 123 en 146 Wing, aanvallen uit
op enkele Duitse hoofdkwartieren in het gebied Deventer-Zutphen.
In Gorssel was het doelwit het hoofdkwartier van het
Generalkommando VI Flakkorps dat werd aangevallen door zesendertig Typhoons van 146 Wing, die gebruik maakten van brisantbommen (48 X 1000 en 4 X 500 pounders), brandbommen (2 X 250
pounders), 72 raketten en boordwapens.
De Britten hadden op basis van coördinaten vier afzonderlijke doelen in het noordwestelijk deel van Gorssel:
- de villa Ravensweerd
- een doel ten noordoosten van villa Ravensweerd
- een doel aan de Ravensweerdsweg
- een doel aan de Veerweg richting de Dommerholtsweg
- het vijfde doel was de Hervormde kerk in het centrum van het
dorp.
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Typhoon jachtvliegtuig
Zie website: www.forces.go.ca/site/home-accneil-eng.asp

luchtfoto van Ravensweerd

Foto: eigen archief
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Het door de Vrijwillige Brandweer uit Gorssel opgemaakte rapport
van die dag, geeft een goed beeld van het bombardement:
“Zondag 18 Maart is de zwarte dag voor Gorssel. Engelse Jagers
doen een zware aanval op ons dorp om omstreeks 17.30 uur.
Meerdere huizen worden totaal vernield; sommige branden een
ogenblik zeer fel, maar zijn spoedig uitgebrand, zodat hier voor
ons niet veel te doen valt. De onderwijzerswoning van de
Openbare School krijgt een voltreffer en raakt in brand. Daar hier
gevaar is voor uitbreiding, wordt de spuit bij de kerk opgesteld en
de hulp van Deventer ingeroepen. Allereerst wordt hulp verleend
aan de bewoners van de pastorie, welke geheel is ingestort, daar
deze in de kelder zijn opgesloten. De toren heeft ontzettend geleden en plotseling blijkt, dat bovenin vlammen uitslaan.
Onmiddellijk worden de slangen uitgelegd en met blussen begonnen. Daar inmiddels de pastorie ook heeft vlamgevat, legt
Deventer de slangen hier naar toe en wilde water halen uit de put
bij het postkantoor. Evenwel past hun zuigslang niet zodat we
genoodzaakt zijn om met onze spuit water aan te voeren. De vuurhaard zit evenwel diep onder het puin, zodat het blussen een zeer
moeilijk en langdurig werk wordt. Helaas wordt van de eigendommen zeer weinig gered, wel kon uitbreiding worden voorkomen.
’s Nachts om 2 uur meldt de luchtbeschermingsdienst, dat het
vuur in de toren tengevolge van de hevige wind weer oplaait. Er
liggen echter meerdere blindgangers in de toren en in de kerk,
zodat het blussen van buiten af moet geschieden. Door de sterke
wind komt onze waterstraal niet hoog genoeg en wordt Zutphen
ter assistentie geroepen met een ladderwagen. ’s Morgens konden
we inrukken. De 19en Maart hebben geregeld wachten gepatrouilleerd om de nasmeulende percelen onder controle te houden.”
Een van de huizen die werden getroffen was de woning van de
familie Hoentjen. De familie bewoonde in maart 1945 een vrijstaand huis aan Het Elfuur, dat vader Hoentjen in 1929 had laten
bouwen. Het gezin bestond uit vader en moeder, een dochter en
drie zoons. Grootmoeder woonde ook bij de familie in. In de eerste
maanden van 1945 waren de huizen naast de woning van de familie Hoentjen door de Duitsers gevorderd. De eigen woning zou op
20 maart datzelfde lot ondergaan, maar vanwege het bombardement zou het zover niet komen. Op 18 maart 1945 liepen vader en
kinderen richting de Houtwal, toen aan de horizon twee stippen
zichtbaar werden. Het was duidelijk dat het hier om geallieerde
vliegtuigen ging en dat dit niet veel goeds voorspelde. De familie
rende naar huis en bereikte net op tijd de kelder van de woning.
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Direct daarna ontplofte een bom vlak voor het huis, waardoor de
gehele woning, boven hun hoofden, als een kaartenhuis in elkaar
stortte. Buurtbewoners snelden toe en konden de familie via het
keldergat uit het ineengestorte huis redden. De familie vond daarna
onderdak bij de familie Roenhorst die aan de Groeneweg woonde.

Gevolgen van het bombardement
Volgens het Kriegstagebuch van het Flakkorps werd tussen 18:05
en 18:30 uur het hoofdkwartier van het korps door vierentwintig
jachtbommenwerpers met brisantbommen en boordwapens aangevallen. Bij de leichte Abteilung, met licht luchtdoelgeschut, en de
Luftnachrichten Abteilung, de verbindingseenheid van de staf, vielen hierdoor zes doden en tien gewonden. Het onderkomen van de
Generalleutnant Ludwig Schilffarth, zeer waarschijnlijk de villa
van Meeles, brandde volledig af, het gebouw waar de Ia, de
1. Generalstabsoffizier Oberstleutnant Wilhelm Schlodder zetelde,
werd zwaar beschadigd. Ook andere bij de staf in gebruik zijnde
gebouwen werden beschadigd. De Duitse luchtafweer kwam niet in
actie.
In het Kriegstagebuch van het Generalkommando VI Flakkorps
staat niet vermeld in welke panden de militairen waren ondergebracht.
De Britten rapporteerden dat de villa Ravensweerd getroffen en in
rook gehuld was. Daarnaast werd gemeld dat verscheidene huizen
geraakt waren en dat in het gebied bij de kerk de gebouwen zwaar
beschadigd en in brand geraakt waren.
Naast de Hervormde kerk, waarin de Duitsers verbindingsapparatuur hadden geplaatst, de pastorie, de school met onderwijzerswoning en de manege, werden onder meer de volgende panden getroffen: het huis Krakestein aan de Veldhofstraat vlakbij de manege
werd volledig verwoest en het onderkomen van Generalleutnant
Ludwig Schilffarth, de gevorderde villa van Gerrit Jan Meeles Jr.
aan de Ravensweerdsweg, brandde geheel uit. Andere huizen die
werden getroffen waren het woon- en winkelhuis van P. Smit
(schoenmaker) en het huis van Jansen (melkboer) aan de
Hoofdstraat (vlakbij de kerk), van Hietbrink (postbode) ter hoogte
van de huidige Deventerweg 4 en de familie Hoentjen aan Het
Elfuur (nu Deventerweg 14a). Ook de villa Ravensweerd werd door
bommen getroffen.
De bommen en raketten vielen min of meer geconcentreerd rond
enkele plaatsen in het dorp:
- rondom de kerk
- op en in de directe omgeving van de villa Ravensweerd en de villa
van G.J. Meeles
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de vernielde kerk
Foto: eigen archief

de vernielde pastorie

Foto: eigen archief

24

- rondom de kruising Veerweg-Ravensweerdsweg-ElfuurswegMolenweg
- op de manege en huis Krakestein
- op het door de Duitsers gevorderde pand ter hoogte van het huidige Veldhofstraat 25 vlakbij de t-splitsing Veldhofstraat/Kamperweg
Afgezet tegen de afzonderlijke Britse doelen lijken de getroffen
panden bij de genoemde kruising te veel naar het oosten te liggen.
De manege, huis Krakestein en het pand ter hoogte van het huidige Veldhofstraat 25 lijken slachtoffer van afzwaaiers, want het
dichtstbijzijnde doel was de Hervormde kerk.

Burgerslachtoffers en Duitse gesneuvelden
Tijdens het bombardement vielen zowel onder de burgers als
onder de Duitse militairen slachtoffers.
Het door de Luchtbeschermingsdienst van Gorssel opgemaakte
rapport over het bombardement meldt dat naast vijf militairen
zeven burgers om het leven kwamen en ongeveer twintig personen
lichte verwondingen opliepen.
De omgekomen burgers waren:
Hendrika Maria Dondertman, 78 jaar oud
Reind Jan Brummelman, 45 jaar oud
Gerritje Ter Mul, 47 jaar oud
Reind Jan Brummelman en Gerritje Ter Mul waren getrouwd en
bevonden zich met Hendrika Maria Dondertman in het pand met
het adres G 308. Het pand werd verwoest. Ter plaatse staat nu het
pand Elfuursweg 2.
Reijer Dirk van ’t Slot, 37 jaar oud
Reijer Dirk van ’t Slot was tuinman en woonde in het pand met
het adres G 98, nu Deventerweg 2. Tijdens het bombardement
bevond hij zich ‘in de wei’ waar hij om het leven kwam.
Elisabeth Reedijk, 30 jaar oud, woonplaats Rotterdam
Harmina Rietkerk, 23 jaar oud, woonplaats Zeist, beroep naaister
Everdina Theodora Wennekes, 17 jaar oud, woonplaats Zutphen,
beroep keukenmeisje
Deze drie vrouwen waren op het moment van het bombardement
aanwezig in het pand met het adres G 213, tegenwoordig Veldhofstraat 25. Het bombardement legde het huis volledig in puin waarbij de drie vrouwen om het leven kwamen.
Op donderdag 22 maart, 15.00 uur werden de stoffelijke overschotten van deze vrouwen en de andere slachtoffers ter aarde besteld
op de Algemene Begraafplaats in Gorssel.
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De Duitse gesneuvelden waren:
Obergefreiter Horst Sommer (Nachrichten Batterie van het FlakRegiment 95)
Unteroffizier Edgar Cieplik (Funk-Kompanie (mot.) van de
Luftnachrichten-Abteilung 106)
Feldwebel Herbert Magritta (Funk-Kompanie (motorisiert)) van
de Luftnachrichten-Abteilung 106)
Stabsfeldwebel Georg Brauneis (Flak-Regiment I./18)
Obergefreiter Karl Thum (Feldpostnummer L 02690)
De gesneuvelden behoorden tot eenheden die onder bevel stonden
van het Generalkommando VI Flakkorps. Het Feldpostnummer
L 02690 dat vermeld staat bij Karl Thum, was het veldpostnummer van het Flakkorps. Waar deze Duitsers zich op het moment
van overlijden bevonden, is niet bekend. Het ligt voor de hand dat
Cieplik, Magritta en mogelijk Sommer, als verbindingspersoneel
bij de verbindingsapparatuur in de kerk en omgeving waren.
Brauneis was mogelijk verbonden aan de eerder genoemde leichte
Abteilung, met licht luchtdoelgeschut dat het hoofdkwartier tegen
luchtaanvallen moest beschermen.
De omgekomen militairen werden begraven op de Algemene
Begraafplaats in Gorssel in graf 12 tot en met 16 en werden in
april 1948 overgebracht naar de Duitse Militaire Begraafplaats in
Yssselsteyn. Opmerkelijk is dat drie van de vijf gesneuvelden als
‘Unbekannter Soldat’ op Ysselsteyn begraven zijn. Een onderzoek
naar de laatste rustplaats van deze drie mannen loopt op het
moment van verschijnen van dit artikel. De zesde gesneuvelde,
genoemd in het Kriegstagebuch, kon niet getraceerd worden, andere bronnen van Nederlandse zijde melden echter vijf gesneuvelden.
Direct na het bombardement op het hoofdkwartier in Gorssel werd
het hoofdkwartier van het Flakkorps verplaatst naar Huis Stroot
in Twekkelo, 1 km ten noorden van Enschede, wat al deels was
ingericht als uitwijkhoofdkwartier voor het korps. Op 30 maart
werd het hoofdkwartier van het Flakkorps opnieuw verplaatst, nu
naar Burg Bosch, 5 km ten noorden van Oldenzaal.

De balans
De uiteindelijke balans voor het dorp Gorssel was dat, naast de
zeven doden en twintig lichtgewonden onder de burgerbevolking,
zeven huizen, de school, de kerk en de manege grotendeels werden
verwoest. Achtentwintig huizen waren onbewoonbaar, dertig
gezinnen dakloos en 300 huizen hadden glas- en dakpannenschade
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opgelopen. Ook lagen er op diverse plaatsen nog onontplofte projectielen, waarvan een tweetal vliegtuigbommen bij de villa
Ravensweerd.
Na de oorlog werd het centrum van Gorssel deels opnieuw ingericht. Een aantal winkels bij de kerk kwam niet meer in het
straatbeeld terug. De kerk, de pastorie de school en andere gebouwen werden wel herbouwd.

Wat was het doelwit?
De vraag is wat precies het doelwit was van deze actie. In maart
1945 ging het gerucht dat in de villa Ravensweerd de opperbevelhebber van Heeresgruppe H, Generaloberst Johannes Blaskowitz
was gelegerd en dat in de kerk de telefooncentrale van de legergroep was ondergebracht. In een overzicht van de activiteiten van
het verzet in Gorssel van kort na de oorlog wordt gemeld dat het
hoofdkwartier van Blaskowitz en zijn staf, na opgaaf aan het geallieerde opperbevel doeltreffend gebombardeerd was. Andere bronnen melden dat het verbindingscentrum van Heeresgruppe H in
de kerk in Gorssel gevestigd was.
Duidelijk is dat de staf van het Generalkommando VI Flakkorps
en het bijbehorende verbindingscentrum in de kerk getroffen werden. Dit wordt tevens bevestigd door de gesneuvelden van de eenheid. Deze behoorden tot de leichte Abteilung van het Regiment
I./89, de staf van het korps en tot de Luftnachrichten Abteilung, de
verbindingseenheid, van het Flakkorps.
Dat het hoofdkwartier van het Flakkorps een belangrijk verbindingscentrum had en nodig had en daarmee ook in verbinding
stond met Heeresgruppe H en Generaloberst Johannes
Blaskowitz, onder wiens bevel zij stonden, is evident. Dat het
tevens ‘het verbindingscentrum’ van Heeresgruppe H zou zijn is
zeer de vraag. Waarschijnlijk was het een van meerdere verbindingscentra, van eenheden die destijds onder bevel stonden van
Heeresgruppe H.
Dat Blaskowitz in maart 1945 zelf in Gorssel is geweest en gesignaleerd is mogelijk. Het Generalkommando VI Flakkorps stond
tenslotte onder bevel van Heeresgruppe H, waarover Blaskowitz
bevel voerde. Misschien heeft hij een bezoek gebracht aan de staf
van het Flakkorps, waarbij hij gesignaleerd is door het verzet.
De vraag die na bovenstaande conclusie blijft staan is: “Als het
hoofdkwartier van Heeresgruppe H niet in Gorssel was gevestigd,
waar was het dan wel ondergebracht?”
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Hoofdkwartier van Heeresgruppe H
Na de oorlog zijn er diverse artikelen over de bombardementen van
18 maart 1945 verschenen, maar de vraag welk hoofdkwartier in
welke plaats was gevestigd, wordt daarin steeds wisselend beantwoord. Zo wordt het hoofdkwartier van het VI Flakkorps in Gorssel
ook toegeschreven aan de gebombardeerde locaties in Twello en
Vorden en worden alle drie de doelen ‘het verbindingscentrum van
Heeresgruppe H’ genoemd.
Dankzij een aantal bronnen, aanwezig bij diverse archieven en instanties, is zeker dat in Vorden en Warnsveld het Oberkommando
des Heeresgruppe H gevestigd was.
Op 9 januari 1945 werden de villa’s Veerendaal (nu Pax), Hoge
Zand, Buitenzorg en de daar tegenover gelegen villa Hoekendaal,
gevorderd door een Duitse eenheid met het Feldpostnummer 64755.
Dit veldpostnummer was in maart 1945 verbonden aan het
Oberkommando des Heeresgruppe H, de legergroep die onder bevel
stond van Generaloberst Johannes Blaskowitz. De villa’s lagen relatief dicht bij elkaar in het buitengebied van de dorpen Vorden en
Warnsveld aan de huidige Vordenseweg/Zutphenseweg, nabij de
grens van beide dorpen. Volgens de heer A.G. Tragter, die destijds
werkzaam was bij het nabijgelegen pluimveebedrijf Buitenzorg,
werd de telefooncentrale gevestigd in de villa Buitenzorg, de keuken
in Hoekendaal, de generaals en andere officieren in het Hoge Zand
en andere militairen in de villa Veerendaal.
Daarnaast werden diverse panden in het dorp Vorden gevorderd.
Het ging onder andere om de villa’s Casa Mia en Het Molenblik, het
Van Hasseltpaviljoen, diverse woonhuizen en een garage van Hotel
Het Wapen van Gelderland. Zeker vijf panden, waaronder Het
Molenblik en het Van Hasseltpaviljoen werden gevorderd voor de
verbindingseenheid van de Heeresgruppe, de Korps-NachrichtenAbteilung 454. Andere panden die door het Oberkommando werden
gevorderd waren onder andere de huizen aan de huidige Bonendaal
44 en 46 in Warnsveld.
Op 18 maart 1945 werd het hoofdkwartier van Blaskowitz rond
18.00 uur aangevallen door 62 toestellen van het R.A.F. 123 Wing.
Oberst Rolf Geyer, één van de Generalstabsoffiziere van Heeresgruppe H, spreekt in zijn verslag, dat hij in 1946 in krijgsgevangenschap te Neustadt schreef, over “Planmäßige Angriffe auf deutsche
Gefechtsstände (Heeresgruppe ‘H’, VI Flakkorps usw).”. Bij de aanval werden de tegenover elkaar gelegen villa’s Buitenzorg en
Hoekendaal volledig verwoest. Volgens overlevering was Blaskowitz
op het moment van het bombardement bezig met zijn avondmaaltijd
in de villa het Hoge Zand, waardoor hij de aanval overleefde.
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Na het bombardement werd het Oberkommando des Heeresgruppe
H naar Oldenzaal verplaatst. Nog geen twee weken later, op
30 maart 1945, werd daar vlakbij ook het hoofdkwartier van het
VI Flakkorps gevestigd.
De villa Buitenzorg werd na de oorlog herbouwd. Interessant
detail is dat in 1986 door de Bergings- en Identificatiedienst van
de Koninklijke Landmacht onderzoek is gedaan naar een vermiste
Duitse militair in de tuin van Buitenzorg. Achter de woning werden in een bomkrater onder meer een Duitse helm, een drinkbeker
van een veldfles en de resten van een Duits voertuig met verbindingsapparatuur aangetroffen. Een vermiste militair werd niet
gevonden.
Met dank aan: Geert Maassen (Oosterbeek), Gerrit J. Zwanenburg, (Baarn), Geert Jonker (Apeldoorn), Mirjam van Velzen
(Regionaal Archief Zutphen) en Henk Bruil en andere leden van
de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.

Generaloberst Johannes Blaskowitz

Foto: eigen archief
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HET VERDWENEN HUIS ESCHEDE BIJ GORSSEL
J. Harenberg
De Zutphense auteur H.N. van Til beschreef in 1832 een aantal
wandelingen in de omgeving van zijn woonplaats.
Hierin vermeldt hij voor Eschede alleen maar: ‘Op het toertje
naar het huis te Rijsselt (de plaats waar nu de inrichting Rentray
is gevestigd) kan men ook nog het nabijgelegene oud adellijke
landgoed Enschedé, hetwelk vroeger eene leenkamer had, waarvan verscheidene leenen afgingen en andere landgoederen bezoeken, die den beschouwer der natuur overvloedige stof zullen opleveren, om de liefde, goedheid en grootheid des Scheppers in zijne
werken te bewonderen. Om geene der schoone plekken uit
Zutphens omtrek te vergeten, maakt men onzen vriend daarmede
bekend, ofschoon men van de landgoederen Rijsselt, Enschedé enz.
anders, zonder eene opzettelijke wandeling daarhenen, weinig te
zien krijgt’.
Van Til maakte de fout, die velen maken, door het huis Enschedé
in plaats van Eschede te noemen. In zijn tijd moet het landschap
rond de Gorsselse en Eefdese Enk er nog tamelijk boomrijk uitgezien hebben. Tegenwoordig treffen we er slechts een aantal boerderijen aan. Rijsselt was, toen Van Til zijn boek samenstelde, net
onder de slopershamer gevallen, het huis van Eschede werd in
1863 gesloopt en dat van het naast Eschede gelegen landgoedje
Ontidink of Ontijdink onderging hetzelfde lot in 1882.
Als curiositeit kan vermeld worden dat bij het Twentse Tubbergen
een gelijknamig huis, de havezate Eschede is gelegen, waarmede
in 1411 het gelijknamige geslacht werd beleend. Dat huis stond
ook wel bekend onder de naam De Eeshof. De voorgevel is later
opgenomen in een groot bejaardentehuis.
Maar dit verhaal gaat over het Gorsselse Eschede.
Het Huis of de Hof Eschede gaf haar naam aan de Marke van
Eschede en daaraan was dan ook het markerichterschap verbonden. De naam wordt voor het eerst vermeld in 1046 en algemeen
wordt aangenomen dat we hier te maken hebben met ons Eschede.
Dit werd echter bestreden door Dr. R. Wartena, die het Eschede
van 1046 plaatste in Terwolde. In 1172 duikt een Rodbraht de
Aschethe op, maar het is niet duidelijk waar we zijn woonplaats
moeten zoeken. Als latere schrijfwijzen komen we Eschete (1212)
en Ascede (1296) tegen.
Meer zekerheid krijgen we in 1328, toen werd Alijt van Escheen
beleend met ‘Den Hoff tot Escheen’. In het leenaktenboek staat
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naast deze vermelding de ietwat onbegrijpelijke toevoeging: ’Bernt
Wenen Koc is voor haar man worden’. Was Bernt haar echtgenoot?
Zo ja, dan is dat huwelijk vermoedelijk kinderloos gebleven, want
de volgende belening heeft plaats in 1403 voor Willem van der
Horst anders geheiten van Escheide. Het heeft er alle schijn van
dat Willem van der Horst het goed geërfd had en er zich naar is
gaan noemen. Zijn echtgenote was Jutte van Diepenbroeck, die
drie jaar later door hem werd getuchtigd, hetgeen hier niets
anders wil zeggen dan dat zij een oudedagsvoorziening, vermoedelijk een rente uit het goed ontving.

De voorgevel van Eschede (ontleend aan J.de Graaf, Uit Gorssels Verleden)

De volgende belening dateert van 1422 en is ten name van Willem
van Eschede, ‘huysfrou Reiner Lensincks’, waaruit we mogen aannemen dat Willem een vrouw was. Het kwam in die tijd vaker voor
dat vrouwen in onze ogen althans een jongensnaam droegen. Het
goed was een zadelleen, hetgeen inhield dat een vrouw niet kon
opvolgen. Heeft de man, die het leenregister moest bijhouden, zich
vergist? Dat is niet bekend, maar dit raadsel wordt meteen
gevolgd door een ander, want in hetzelfde jaar wordt beleend
Aleyt, weduwe van Henrick van Eschede en dat gebeurt twee jaar
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later nogmaals. De familienaam van Aleyt is Van Rouwenoort en
zij draagt Eschede in 1438 over aan haar zoon Henric van
Eschede, maar houdt daarbij wel een lijftocht, lijfrente uit het
goed. Het zit er dik in dat Henric toen nog minderjarig was want
in 1465 vernieuwt hij de leeneed en dat doet hij overigens ook nog
in 1473 en 1492. Omstreeks 1508 is Hendrik in het huwelijk getreden met Anna van Bevervoorde, toen weduwe van Seger van
Voorst van Enghuizen (bij Hummelo). Of hij al eerder gehuwd is
geweest, is niet bekend, maar is wel aan te nemen.

Eschede in de 19e eeuw, Pentekening door Wijnand Klinkhamer. (Part. bezit).

In 1511 wordt Albert van Eschede beleend. Indien hij de zoon van
Henric is, dan moet die wel stokoud zijn geworden. Albert transporteert zijn bezit in 1527 op Johan Ketell. Johan heeft niet lang
plezier van zijn aankoop gehad, want zijn weduwe, Hille van
Kervenhem en dan hertrouwd met Johan des Wilden transporteert
in 1530 ‘al haer recht ende ansprake tot desen goede’ op aan Anna
van Eschede, echtgenote van Johan van Voorst. Kennelijk heeft
Albert nogal krap bij kas gezeten en moest hij Eschede verkopen
of als onderpand geven, want Anna wordt reeds in 1531 beleend
als erfgename van haar oom Albert. In 1564 en 1566 droeg zij het
over aan haar zoon Johan van Voorst. En dan komt de aap uit de
mouw. In de marge van het leenaktenboek staat bij de laatste
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Plattegrond begin 19e eeuw, door Adr. de Geus Gz.
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overdracht vermeld: ’Sij togesien, dat dit leen vortan uit anders
dan tot sadelsleenrechten ontfangen werde’, met andere woorden
dat het leen voortaan alleen op een man kon overgaan.
Klaarblijkelijk is degene die het leenregister moest bijhouden er
toen achter gekomen dat er onterecht gehandeld is door vrouwen
te laten vererven.
Wanneer Johan in 1583 kinderloos komt te overlijden, is zijn zuster Margriet of Margaretha erfgenaam. Zij is dan sedert 1583
weduwe van Arnt of Arent van Lintelo, heer van Walfort en
Winckelhorst bij Aalten. Via haar zoon Diederick, echtgenoot van
Ursula Herdinck, die dan de erfgenaam is van zijn oom Johan van
Voorst, vererven Eschede en Winckelhorst op Diedericks zoon
Arnt, die er in 1600 als minderjarige mee beleend wordt. Arnt legt
de leeneed in 1617 af, maar overlijdt zonder kinderen en dan
wordt zijn zuster Anna Margaretha in 1631 beleend, maar haar
echtgenoot Maximiliaan von Pasqualini doet de leenhulde. Anna
erfde
van haar broer tevens het goed Winkelhorst of
Winkelhorstinck. De belening werd echter aangevochten door
Reyner van Voorst als naaste mannelijke familielid, waarschijnlijk
op grond van het feit dat Eschede een zadelleen was en hij werd
eveneens in 1631 beleend. Maar er kwam nog een pretendent
opdagen. Anna’s oom Evert van Lintelo liet zich eveneens in 1631
belenen, als ‘olste opte strate ende naeste mansgeboort’, oftewel
als oudste en meest naaste mannelijk familielid. Hun protesten
zullen niets uitgehaald hebben, want Anna blijft eigenares en bij
haar dood in 1652 laat zij Eschede en Winkelhorst na aan haar
zoon Diederik Arnold von Pasqualini.
Zat laatstgenoemde mogelijk in geldnood, toen hij Eschede transporteerde op Goossen van Keppel tot Oolde (bij Laren)? Die werd
er in 1663 mee beleend. Winkelhorst werd in 1674 overgedragen
aan Thomas Trapman.
Goossen van Keppel was in 1648 gehuwd met Geertruid van
Ittersum tot de Hofstede en hij was eigenaar van de havezate
Nijenhuis bij Laren. Hij bouwde in 1663 een nieuw huis in de
nabijheid van Nijenhuis, dat later de havezate Oolde werd
genoemd. De aankoop van Eschede was bedoeld om zijn zoons Dirk
en Hendrik ieder een havezate te kunnen nalaten, zodat beiden
zitting zouden kunnen nemen in de Ridderschap van het Kwartier
van Zutphen, waar het bezit van een havezate onder meer vereist
was. Dit plan mislukte echter, doordat de Ridderschap weigerde
om Eschede als havezate te erkennen. Na zijn overlijden in 1679
ging Oolde naar zijn zoon Derk; zijn zoon Hendrik erfde Eschede.
Laatstgenoemde procedeerde tegen zijn broer, omdat ‘sijn oltste
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broeder de conditien van de olderlijcke dispositie niet heeft naergeleeft’ oftewel de condities van hun ouderlijk testament niet had
nageleefd en hij werd in 1685 met Oolde beleend. Hendrik overleed echter kinderloos in 1686 en zo erfde zijn broer Derk Oolde
weer van hem. Het heeft de broers financieel echter niet meegezeten. Oolde werd in 1687 vrijwillig verkocht aan Helena CoelmanSteenhouwer. Evert Marrienborch werd in 1692 ‘uyt cracht van
gerichtgelijk verwin’, oftewel bij gerechtelijke uitspraak in 1692
met Eschede beleend. We kunnen dus stellen dat beide broers zo
goed als failliet waren. Evert was in de echt verbonden met Maria
Helena Vriessen. Evert, ook Everhard genoemd, laat namens zijn
vrouw Margaretha Agnes ter Berkhorst Eschede bij testament van
1711 na aan Hendrik Pot, Evert Pot en Lambert Nyland, kinderen
van kapitein Eekholt, bij Hillegonda Cornelia ter Berkhorst echtelijk verwekt. Zij worden er in 1715 mee beleend.
Hendrik Pot, ook wel Podt geschreven, was burgemeester van
Deventer en blijkt de uiteindelijke eigenaar van Eschede te zijn
geworden. Hij laat dit goed na aan zijn zoon Gerhard, die er in
1753 mee werd beleend. Gerhard blijft ongehuwd en heeft drie
zusters. Die richten een magescheid (verdeling van de boedel) op
in 1784 ten name van Elia Elisabeth, echtgenote van Jacob van de
Graaff, Rijkmanna Christina, weduwe van Gerhard Dapper, alsmede Harmina Cornelia. Eerstgenoemde zal uiteindelijk eigenaresse zijn geworden, want in 1795 werd Egbert Hendrik Greven
beleend ‘als naaste in den bloede nae dode van Elia Elisabeth
Podt’.
In 1799 wordt Eschede overdragen aan Frederik Christiaan
Colenbrander door Egbert Hendrik Greven en diens vrouw
Willemina Judith Henrietta Thomassen à Thuessinck, alsmede
Geertruydt Fenna Ingena Podt, Wolfert Abraham Johannes
Rosendaal en diens vrouw Fenna Hendrina Greven, Alidanus Jan
Greven en diens vrouw Johanna Françoise Henriette Tulleken en
Hendrik Willem Greven. Met zoveel rechthebbenden op het goed
zal verkoop de enige oplossing zijn geweest om de erfenis te kunnen verdelen.
Frederik Christiaan Colenbrander was koopman van beroep en hij
was woonachtig te Zutphen. Zijn echtgenote was Marie Christina
Alida Hissink. Vermoedelijk heeft hij Eschede gekocht als zomerverblijf, hoewel hij het ook wel eens verhuurd moet hebben, want
er is een aantal huurders bekend. In 1823 woonde er Jonkheer
Leonard de Casembroot, agent van het Departement van Oorlog.
Tegenwoordig zou hij de titel van minister van Defensie hebben.
Kennelijk werd de familie De Casembroot door deze streek aange-
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De achterkant van het bouwhuis in1956 (Foto J.H.)

De voorzijde van het bouwhuis in 1962 (Foto J.H.)
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trokken, want in 1860 kocht Jonkheer Carel Joost de Casembroot
het naburige goed Het Ontidink, dat hij overigens in 1865 voor
afbraak liet veilen, maar dit ter zijde.
M.G. van de Bank wordt in 1836 genoemd als bewoner voor vier
maanden. Niet duidelijk is, of dit éénmalig was. Het zou kunnen,
want in hetzelfde jaar 1836 overleed Colenbrander. Zijn grafzerk
op de Algemene begraafplaats aan de Warnsveldseweg vertelt ons
dat hij in Zutphen overleed. Naast zijn zerk ligt die van F.C.
Colenbrander G.J.z., geboren te Zutphen in1811 en overleden op
Eschede in 1839.
Mr. Gerhardus Johannes, zoon van het echtpaar ColenbranderHissink, was reeds in 1817 overleden. Diens weduwe, Elisabeth
Fischer, werd nu eigenaresse. In 1821 hertrouwde zij met Jan
Frederik Klein, sinds 1818 weduwnaar van Anna Wilhelmina
Fennema. Klein sloot de ogen voor eeuwig in 1832. Elisabeth
Fischer waagde in 1840 voor de derde maal de grote sprong en
trad in het huwelijk met de gepensioneerd majoor der infanterie
Jacobus Sappius Graevestein, zoon van Mr. Willem Carel
Graevestein en Anna Elisabeth Sappius. (Zo ontstaan dubbele
namen!). Het echtpaar nam zijn intrek op Eschede, waar Jacobus
in 1862 overleed. Elisabeth heeft kort daarna haar bezit verkocht
en vertrok het jaar daarop naar Zutphen.
Een advertentie in de Zutphensche Courant van 23 mei 1863 leert
ons, dat op 26 juni van dat jaar bij inzet en op 10 juli bij toeslag in
De Roskam te Gorssel geveild zou worden ‘Het aanzienlijk rentegevend landgoed genaamd ESCHEDE, zeer gunstig gelegen in de
gemeente Gorssel, tussen de rivier den IJssel en den
Rijksstraatweg van Zutphen naar Deventer’. Het landgoed was
groot 97 bunder, 62 roeden en 30 ellen en bevatte behalve
‘Herenhuis, Koetshuis, Paardenstalling, Tuinmanswoning,
Schuren en verdere getimmerten, Bos, Terrein van vermaak en
Wandelingen, Tuinen, bouw- en weidelanden, uiterwaarden’ ook
nog de boeren erven ‘Het Borgte’, ‘Braamkolk’, ‘Sweersing’, ‘De
Muile’, ‘De Oude Vos’, ‘De Nieuwe Vos’ en ‘Nijhuis’. De aanwijzing
van een en ander geschiedde door de werkbaas J.W. Ilbrink op de
Muile.
Bovendien zouden geveild worden twee banken in de Hervormde
kerk te Gorssel, alsmede twee graven op de begraafplaats aldaar.
Voorts was er ruime gelegenheid tot beoefening der jacht en visserij en het geheel was zeer geschikt als herenboerderij.
Deze veiling geschiedde in opdracht van, zoals notaris M. van
Löben Sels haar omschreef ‘Vrouwe Elisabeth Fischer, douairière
van den WelEdel Gestrenge Heer Jacobus Sappius Graevestein in
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leven gepensionneerd Majoor der infanterie’, hetgeen onzin is,
want zo werd zij geannonceerd als een adellijke weduwe, wat zij
niet was.
Perceel 1 van de veiling bestond uit ‘Heerenhuis, Koetshuis en
Tuinmanswoning’ en hierop werd geboden door H. van Loo en
A. Slagman. Laatstgenoemde is de uiteindelijke eigenaar geworden.
In de Zutphensche Courant van 5 december 1863 verscheen een
advertentie met de volgende inhoud:
‘Men is voornemens om op nader te bepalen dag, in den maand
December dezes jaars, ten overstaan van den notaris Mr. D.
Nijman te Zutphen, op den Huize Eschede onder Gorssel publiek
te verkoopen:
Gemeld Heerenhuis Eschede voor afbraak, benevens verscheidene
perceelen zware EIKEN-, BEUKEN-, tamme en wilde KASTANJEBOOMEN, LARIXEN, fijne DENNEN en BRANDHOUT, alles
staande en gelegen op het Eschede voormeld en aan te wijzen door
den eigenaar A. SLAGMAN aldaar.’ Ook nu vond de veiling plaats
in De Roskam. Zo verdween weer een landgoed in de gemeente
Gorssel.
Gespaard bleef het koetshuis, dat tot boerderij werd ingericht en
lang door de familie Makkink als zodanig werd geëxploiteerd. In
2004 werd dat door Martin Johan Boschloo gekocht van acht erfgenamen van Herman Makkink en na een hoognodige en wel zeer
grondige restauratie wordt dat door hem bewoond met zijn echtgenote Marina Hendrika Hennink.

De voorzijde thans (foto M.J. Boschloo)
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OORLOGSVERTELLING
Zondag 18 maart 1945: razzia in De Heurne
G.J. Rensink
Tijdens de hier beschreven gebeurtenissen was ik boerenknecht bij
de familie Te Beest op het Frerikshuus in De Heurne bij
Dinxperlo. Van hieruit was ik al enkele weken in Duitsland
tewerk gesteld. Vanuit het gemeentehuis had ik bericht gekregen
dat ik moest gaan. Hier ging ik schansen, loopgraven en stellingen
graven voor de Duitsers waarin ze zich schuil konden houden. De
werktijden waren van 08.00 uur tot 17.00 uur. ‘s Morgens ging ik
per fiets naar Isselburg en ‘s avonds weer terug. Daarom kreeg ik
een Ausweis dat ik al in Duitsland aan het werk was voor de
Duitsers en hoefde ik dus niet onder te duiken.
Maar deze zondag 18 maart ging ik niet naar Isselburg. We hadden met meerdere personen besloten om een rustdag in te lassen.
Dat moesten we duur betalen want uitgerekend die dag werd er
een razzia gehouden.
Zondagmorgen, ongeveer 09.00 uur, was ik me aan het scheren om
in Dinxperlo naar de kerk te gaan. Dat werd echter wreed verstoord, want plotseling kwamen er Duitse soldaten binnen die mij
uit huis hebben gehaald en mee hebben genomen.
Ik werd, met anderen die ook al opgepakt waren, naar Dinxperlo
gebracht en in een school gestopt (Chr. School Hazenberg,
Terborgseweg). Hier zag ik ook mijn vader en broer Hendrik, die
bij mijn ouderlijk huis waren opgepakt. We werden tot ‘s middags
drie uur vastgehouden en moesten wachten op wat er zou gaan
gebeuren. Dertig mensen werden er uitgezocht om mee te gaan
werken voor de Duitsers.
We werden een voor een verhoord. Je werd afgesnauwd om bij een
bepaalde Duitser te komen (iemand met een hoge functie en ook
erg nors en streng, een: ‘vies keerltjen’) en dan werd besloten of je
naar huis mocht of je werd in het kolenhok gestopt in afwachting
wat er zou gaan gebeuren.
Mijn vader moest ook komen om verhoord te worden. Hij had z’n
hoed nog op, maar die was hij snel kwijt. De SS’er sloeg zijn hoed
met de hand in één klap van z’n hoofd. (Het was natuurlijk niet
beleefd om die hoed op te houden). Vader mocht vervolgens wel
naar huis omdat hij werkte en dus onmisbaar was. Vader was tonnenmaker (botertonnen) bij de boterfabriek in De Heurne.
Ik moest het kolenhok in. Die dertig mensen, waarvan ik er een
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was, moesten ‘s middags te voet richting Doesburg marcheren.
Diezelfde dag zijn we ’s avonds in Doetinchem aangekomen en
daar werden we bij een boer in de schuur gestopt tot de andere
dag.’s Nachts hebben we nog een bombardement meegemaakt op
die boerderij waar wij waren. Dat hebben we allen overleefd.
De volgende ochtend moesten we allemaal verder lopen naar
Doesburg.’s Avonds daar aangekomen werden we in een gymnastieklokaal gestopt, dat was ons nachtverblijf. De ligplaats was van
vuil stro. (In deze ruimte zaten al wel honderd gevangenen uit de
hele regio en daar kwamen wij bij).
Dinsdagmorgen riepen de Duitse SS’ers: “Strafkolonne angetreten!” We werden geteld met hoeveel mensen we waren: ”Kranken
austreten!” was het bevel. Jan Dieker stapte naar voren en ze
vroegen wat voor ziekte hij had. Ischias: “Das ist keine Krankheit”
werd gezegd, en hij kreeg een harde schop in z’n kont en moest
weer in de rij gaan staan. Hij heeft al die tijd ook geen ziekte meer
gehad.
We gingen toen als één colonne te voet, naar Drempt. We moesten
er loopgraven en eenmansgaten graven (dat zijn gaten waar de
Duitsers dekking in konden zoeken). Dat graven ging de hele
week door.
Er was ook iemand die de opdracht kreeg om graszoden af te steken. Hij wist niet wat dat was en begreep die SS’er dus niet. De
oppasser werd woest en sloeg de man met zijn geweer op de rug.
Hij sloeg zo hard dat zijn geweerkolf in tweeën brak.
Elke middag werd er in een grote pan aardappelschillensoep
gebracht. De Duitsers aten de aardappelen op. We kregen ook een
kuchje waar we drie dagen mee moesten doen. Als je er een stuk
afbrak zaten de schimmeldraden er in (een kuchje is een grof grijs
brood). We maakten er met een mes een inkeping in zodat je het
goed verdeeld over drie dagen op kon eten. We hadden zo’n kuchje
wel in een keer op kunnen eten, zoveel was het niet. Onze behoeftes deden we op een ton. Een houten ton met een plank erop. Elke
dag werden er door de SS’ers twee personen aangewezen die de
ton leeg moesten maken. Dat werd naar buiten gebracht. We stonden de gehele dag onder controle.
Na een week in Doesburg moesten we vertrekken naar een barak
in Steenderen. Ook hier moesten we gaan graven voor de Duitsers,
nu bij de IJssel.
Hier is Jan te Grotenhuis - ook opgepakt in Dinxperlo - gevlucht.
Tijdens het gaten graven is hij er vandoor gegaan. ’s Avonds werden we weer geteld, en toen merkten ze dat er iemand weg was .
De SS’ers werden ontzettend kwaad en zeiden dat ze ons allemaal
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“kaput sollten schiessen”, dan kon er niemand meer weglopen.
Iedereen moest op een rij gaan staan en het geweer werd op ons
gericht, om ons “kaput zu schiessen.” Uiteindelijk hebben ze dat
niet gedaan en was het weer: ”Strafkolonne geef acht, voorwaarts
mars!”
We zijn hier ongeveer een week geweest. Vanaf het moment dat
we opgepakt zijn, heb ik de kleren niet uit gehad. (Ik had ook geen
andere kleren bij me natuurlijk). Sommigen hebben ze onderweg,
in de buurt van Dinxperlo, nog wat werkkleding nagebracht. Die
hebben vanaf dat moment de werkkleding dag en nacht aangehad.
Ik heb al die weken mijn zondagse kleren aangehad, en daarin
gewerkt.
We moesten onze behoefte buiten doen, op een lat met een greppel
erachter. Elke dag gaten graven, hetzelfde eten, dat ging steeds zo
door tot de bevrijding dichterbij kwam. Dat was eind maart.
Omdat de Engelse bevrijders te dichtbij kwamen, moesten wij verder en werden richting Almen gedreven. Wij waren net bij Almen
op de brug, toen we werden beschoten vanuit de lucht en toen zijn
we allemaal op de buik, plat op de grond gaan liggen. Op dat
moment was er ook een begrafenis op de begraafplaats vlakbij
deze brug. Er werd gewacht tot alles weer rustig was en we zijn
toen verder gedreven naar de boerderij van Winkeldermaat. Daar
aangekomen bleek dat de bewoners net een begrafenis achter de
rug hadden.
De Duitsers waren van plan om ons allemaal af te voeren, maar
zover zijn ze niet gekomen, omdat de bevrijders hen te dicht op de
hielen zaten. Ze hebben ons bij deze boerderij in een schuur
gestopt.
Wij drieën (Arie Beijer uit De Heurne, Henk Hermsen, onderduiker in De Heurne, en Gerrit Rensink uit De Heurne - buurjongen
van Arie Beijer) spraken af: “Als de anderen morgenvroeg weer
verder moeten dan gaan wij niet mee”. Achterin de schuur was een
hok afgetimmerd waar een koetswagen in stond. Wij drieën hebben afgesproken ons daarin te verstoppen. ‘s Avonds hebben we
ons in de koetswagen verstopt.
De volgende morgen zijn we om de beurt, door een raampje in de
schuur, naar buiten gevlucht. Onder dat raam lag een stapel
brandhout en om de schuur liep een soldaat op wacht. Elke keer
als de soldaat om de hoek van de schuur was gelopen liet een van
ons zich achter het brandhout vallen. We wachten tot de soldaat
weer een ronde had gelopen, tot we alle drie achter die stapel hout
lagen. Wachten tot de soldaat weer achter de schuur was… en
toen zijn wij met z’n drieën in de richting van de beek gerend.
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Hier ben ik na
65 jaar weer terug
in de schuur
bij boerderij
’t Wunderink
waar we toen door
het raam (links)
gevlucht zijn
Toen de soldaat onze vlucht bemerkte begon hij op ons te schieten.
Henk Hermsen werd geraakt en kreeg een schampschot aan z’n
been. Hij zei toen: “Jongens, kroepen anders schiet ze ow de kop d’r
af”. Wij waren dichtbij de beek, zijn daar naar toe gekropen en zijn
toen op onze buik achter de wal gaan liggen. Daar waren we veilig
want de soldaat kon ons niet achterna komen. Als hij dat zou doen
dan konden de andere gevangenen ontsnappen.
Bij de beek was een brug waar we overheen zijn gegaan. We zijn
toen verder gelopen en kwamen uiteindelijk terecht bij de familie
Klein Lebbink. Daar hebben we ons schuilgehouden in de hooiberg
en hebben daar ‘s nachts geslapen. Wat ik later nog gehoord heb, is
dat ook mijn broer en Jan Broekhuizen gevlucht zijn, de eerste
nacht bij Brummelman in Eefde hebben doorgebracht en de volgende dag bij Pasman in Eefde terecht zijn gekomen. Jan Broekhuizen
kende die streek en wist daarom waar ze naar toe konden vluchten.
De volgende ochtend zijn we bij de familie Klein Lebbink naar binnen gegaan. Eerst keken ze natuurlijk wel met enige argwaan naar
ons. Toen we vertelden dat we op de vlucht waren voor de Duitsers
werden we daar uiteindelijk gastvrij ontvangen. We konden ons
hier opfrissen, scheren enz. en voelden ons toen weer een heel ander
mens.
Hier zijn we gebleven tot de oorlog bijna voorbij was. ‘s Morgens
hielpen wij de boer met het melken. Als er weer luchtalarm kwam
gingen we de schuilkelder in. De boer zei dan: “Laten we een melkbus met melk meenemen, want als we er vandaag niet meer uit
kunnen dan hebben we toch iets wat we kunnen gebruiken als
eten/drinken.”
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Het huis van de buren waar de Tommy’s ons naar toe hebben gebracht

Op een gegeven moment kwamen er Engelse soldaten de schuilkelder in. Die hebben ons eruit gehaald, want ze wilden de boerderij in
brand steken zodat ze zeker wisten dat de Duitsers er uit zouden
zijn. De boer zelf, Willem Klein Lebbink, wilde niet mee, maar bij de
boerderij blijven.
Wij zijn met ons drieën meegegaan naar de overkant van de weg, in
het huis van de buren, een metselaar. De bewoners waren al
gevlucht, en in dat huis zaten Engelse soldaten, de Tommy’s. Dat
waren de stoottroepen, die moesten zogenaamd de weg vrij maken.
Zij waren afgesloten van het leger en hadden niets te eten.
De Tommy’s gingen naar de kelder en vonden daar nog metworst in
het zout. De worst hebben ze eruit gehaald en zo uit het zout, gebraden. Daar kregen wij ook wat van te eten. Het was bijna niet te
eten, zó zout was het. Maar ja, nood breekt wet, er was verder niets.
Van hieruit begonnen ze met vlammenwerpers in de omgeving de
boerderijen in brand te steken. Ze lieten ons door een verrekijker
kijken, en zo zagen wij dat de een na de andere boerderij in brand
stond en de Duitsers er uit kwamen vluchten als muizen.
En zo hebben wij de bevrijding meegemaakt en hebben het er met
veel geluk levend vanaf gebracht. Wij zijn toen weer te voet op weg
naar huis gegaan. Tot Vorden, daar had Henk Hermsen nog familie
wonen. Hier hebben we de nacht doorgebracht.
De volgende ochtend zijn we weer verder gelopen richting De Heurne

45

bij Dinxperlo. Onderweg zagen we overal de puinhopen, door de oorlog aangericht. Kapotte gebouwen, en in de buurt van Sinderen
zagen we mensen die nog twee lijken van Duitse soldaten aan het
opgraven waren. Die waren daar tijdens de oorlog voor nood in de
berm begraven. Toen we thuis kwamen zagen we ook dat het huis
van Arie Beijer helemaal was afgebrand. Dat gold ook voor de
boterfabriek aan de overkant van de straat en voor nog meer huizen
in De Heurne, waaronder ook het huis van mijn buurman. Mijn
ouderhuis, en de boerderij waar ik als knecht werkte, waren bijna
niet beschadigd.
Dit is in het kort een verslag van mijn herinneringen aan ongeveer
drie weken gevangenschap onder druk van de Duitsers.
Samenstelling van het gezin Klein Lebbink: Willem en Sientje en
hun drie kinderen: Gert-Jan, Harmke en Bertus. Tot op heden ben
ik de familie Klein Lebbink nóg dankbaar voor het onderdak dat ik
daar toen heb gekregen. Al die jaren is het contact over en weer blijven bestaan!
Nawoord:
Mijn familie heeft me al vaker gevraagd om mijn ‘verhaal’ eens op
te schrijven. Daar bleef het echter bij (ik ben niet zo’n schrijver en
niet heel handig met de pen, ik kan het beter vertellen). Afgelopen
zomer, 65 jaar na dato, ben ik nog eens teruggegaan naar die omgeving om de boerderij en de bewuste schuur eens op te zoeken. Zou
die schuur met dat raampje waar ik uit ben ontsnapt er nog zijn?
Ik heb het weer teruggevonden en kwam bij de huidige bewoners,
de familie Heijink, terecht. Ik heb natuurlijk bij de schuur gekeken
en ben er weer in geweest, en heb hier ook mijn belevenissen verteld. Op een avond belde de heer Heijink me op met de vraag of ik
dit verhaal toch eens op papier zou willen zetten, zodat het voor het
nageslacht bewaard zou blijven. Dit telefoontje gaf de doorslag en zo
ben ik voorzichtig begonnen om wat stukjes op papier te zetten. Het
is een korte beschrijving van wat er allemaal is gebeurd en dit is
wat ik me er nog van herinner. Alles is onwezenlijk aan me voorbij
gegaan. Ik heb het ondergaan en kan me ook niet voorstellen dat ik
veel in de narigheid heb gezeten. Ook herinner ik me niet dat ik
veel angst gekend heb. Of dat kwam omdat ik nog jong was?
Nu, en de jaren na de oorlog, denk ik vaak: “Dat had toen ook heel
anders af kunnen lopen”. Nu zie je de gevaarlijke momenten er wel
in. Ik ben dankbaar dat ik deze gebeurtenissen op mijn leeftijd nog
kan navertellen.
Dit verhaal is het resultaat van drie toch wel ingrijpende en belangrijke weken uit mijn leven.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Geert de Groot fotograaf, Bakkersteeg 2
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22
Van de Straat Verhuizingen, Heuvelweg 2
Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Kamhuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43
Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
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Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
Woningstichting De Groene Waarden, Nijverheidsstraat 8
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Het Bosrestaurant Joppe, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64
De Zevensprong, Dortherdijk 6
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
N.M.J. Schrijver Rietdekkersbedrijf, Joppelaan 102
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4
Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Stayokay Gorssel, Dortherweg 3
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Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17
Kreunen Bouw Lochem BV, Hanzeweg 11-13
Woningcorporatie Viverion, Larenseweg 28
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Installatiebedrijf Draaijer, Aalsvoort 2
Warnsveld:
Dijkman Bouw BV, Lage Weide 29
Zutphen:
Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink,
Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

