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Ons Markenboek
Uitgave van de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.
De vereniging is opgericht op 27 september 1983 en heeft ten doel ”de beoefening van de geschiedenis
in het algemeen en in het bijzonder die van het grondgebied van de gehele, voormalige, burgerlijke
gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de
geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”.
Contactpersonen van de werkgroepen
Archiefzaken:
P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623
Bibliotheek:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Excursies:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Genealogie:
H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781
Tramstation:
H.F. Bruil, Molenweg 22, 7213 XG Gorssel, tel. 0575 - 491822
Verenigingsadres:
Het Tramstation,Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel
Website:
www.deelfmarken.nl
Samenstelling bestuur
Voorzitter:
W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
Vice-voorzitter:
Secretaris:

J. te Linde, Eendrachtstraat 4, 7211 AM Eefde, tel. 0575 - 517369

2e Secretaris:

H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781

Penningmeester:

J.G. Bleeker, Oxerweg 14, 7214 PM Epse, tel. 0575 - 494096

Leden:

W.J. Besselink, Sleedoorn 11, 7217 TL Harfsen, tel. 0573 - 431811
J. Haijtink, Reuvekamp 2, 7213 CE Gorssel, tel. 0575 - 492692
H. Hietbrink, Epserenk 26, 7214 AR Epse, tel. 0575 - 491992
A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139
P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623
A. Rolden, Dortherweg 21, 7418 HC Deventer, tel. 0575 - 493458

Redactiecommissie
Voorzitter:
A.M. de Ruiter, Joppelaan 14, 7213 AC Gorssel, tel. 0575 - 492139
e-mail: capellenhof@gmail.com
Leden:
A.M. Geerlink-van der Gang, Hoefslag 12, 7213 BW Gorssel,
tel. 0575 - 492183 e-mail: a.geerlink@kpnplanet.nl
H.A. Meijerink, Hulstweg 11, 7217 SZ Harfsen, tel. 0573 - 431591
e-mail: arcomel@concepts.nl
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Van het bestuur
Naast de huidige openstellingen op dinsdagmiddag en donderdagmorgen zijn we
in februari ook weer gestart met de openstelling van het Tramstation op de eerste
zaterdag van de maand. Er is nog steeds belangstelling voor deze Open Dagen en
voorlopig gaan we daar mee door. 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 excursiedata zijn inmiddels bekend. Nadere
gegevens hierover staan verderop in dit nummer. In het augustusnummer zullen
de lezingen voor het komende seizoen bekend gemaakt worden.
De vier eerste lezingen in het afgelopen seizoen werden gehouden door respectievelijk Wim Kroon, Lex Rutgers, Gerrit Haakmeester en Henk Harmsen. Bij de
lezing van Wim Kroon (23 oktober 2014 in Almen) over 200 jaar Koninkrijk was
de opkomst mager. Oorzaak lag in het feit dat de hechte gemeenschap van Almen
in die week twee zeer betrokken en geliefde inwoners naar het kerkhof moest
brengen en niet aan het onderwerp of de spreker van de lezing. De andere lezingen
waren goed tot zeer goed bezocht. Dat Henk Harmsen (26 februari 2015, Epse)
zijn lezing geheel in het dialect gaf, bleek geen bezwaar te zijn. Iedereen heeft het
goed kunnen volgen. Het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het Historisch
Genootschap Lochem-Laren-Barchem bestond uit de lezing over Napoleon die
Jean de Waerheit op 19 maart 2015 in zaal Stegeman in Laren gehouden heeft. Op
14 april 2015 hield Henk van Baalen in De Roskam een boeiende lezing over de
Boreelkazerne. Deze lezing werd voorafgegaan door een korte ledenvergadering.
De belangrijkste punten uit deze vergadering zijn, dat Henk Bruil afgetreden is en
dat Arend Rolden benoemd is als bestuurslid.Verder maakte onze voorzitter melding van vele activiteiten die in het eerste halfjaar van 2015 zullen plaatsvinden.
Een uitgebreid verslag van de jaarvergadering kunt u in het volgende nummer van
Ons Markenboek tegemoet zien.
Website
Onze website www.deelfmarken.nl wordt steeds verder uitgebouwd en moet
daarnaast ook voortdurend onderhouden worden. Nieuw is de rubriek ’Wie weet
het’ onder het tabblad Werkgroepen. Hierin worden foto’s opgenomen waarover
we graag wat meer informatie zouden willen hebben, zoals waar is het en/of wie
zijn de personen op de foto.
Boek Eefde
Eind vorig jaar was de ruwe opmaak van het boek Eefde gereed. Momenteel is
een deel van de redactiegroep bezig om de teksten op taal te corrigeren. Daarna
OMB 2015-2/2
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volgt nog een correctieronde op interpunctie. Uiterlijk 1 november 2015 moet
de kopij van het boek bij drukkerij Weevers ingeleverd worden.We streven ernaar
om de presentatie van het boek te laten samenvallen met een tentoonstelling over
Eefde in het Tramstation. Via de website, tabblad Werkgroepen, Werkgroep Eefde
kunt u intekenen op het boek Eefde. Zij die in het verleden al ingetekend hebben
kunnen hun naam terugvinden via de lijst op de website.
Viering 70 jaar bevrijding
Als u dit leest, ligt de viering van 70 jaar bevrijding al weer achter ons. De indrukwekkende herdenkingsplechtigheid op 4 mei 2015 bij de Houtwal zal lang in onze
herinnering blijven. De organisatie hiervan was in handen van de Deventer
organisatie Welcome Again Veterans. Dit comité houdt dit jaar op te bestaan. Onze
vereniging wil de komende jaren de herdenkingen aan de Houtwal voortzetten.
Kort na de oorlog zijn enkele tientallen gesneuvelde Canadezen tijdelijk in de tuin
van het Elger in Almen begraven. De plaatsing van een gedenkmonument voor
deze Canadezen vergt een ruimere voorbereidingstijd dan eerst was gedacht.
Onthulling daarvan is daarom in mei niet mogelijk en zal pas later dit jaar plaatsvinden. Zoals we bij het plaatsen van de eerdere monumenten ook bijdragen
kregen van leden (Hurrell, Joppelaan, Harfsense Steeg), doen we ook nu een
oproep voor een bijdrage. Onze vereniging heeft zelf niet de mogelijkheid hieraan
financieel echt bij te dragen. We gaan wel ieder jaar op 4 mei met leden van het
bestuur naar de Houtwal en alle overige gedenkplaatsen om stil te staan bij de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding en leggen namens De Elf Marken een
bloemengroet. In het kader van 70 jaar bevrijding was er vanaf eind maart een
expositie over de Tweede Wereldoorlog in het Tramstation ingericht.
Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken hield op zaterdag 2 mei 2015 haar
jaarlijkse genealogische dag in De Brink in Gorssel. De werkgroepleden hebben
dit jaar de stamboom van de familie Ilbrink uitgeplozen.
Exposities Tramstation
Vanaf half februari waren er in het Tramstation twee vitrines opgesteld, waarin het
vroege werk van keramist Henk Wolvers te zien was. Henk heeft een groot deel
van zijn jeugd in Almen doorgebracht. Hij heeft zijn atelier in ’s-Hertogenbosch en
vandaar uit gaat zijn werk de hele wereld over. Daarbij was in het Tramstation een
aantal schilderijen van zijn vader Hennie Wolvers opgehangen. De tentoonstelling
van het werk van Henk Wolvers trok met name liefhebbers van keramiek en
bekenden van hem. Tot en met 25 mei is de Triënnale in het Codamuseum in
Apeldoorn, waar ook werk van Henk Wolvers staat. In het Tramstation was vanaf
OMB 2015-2/3
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eind maart tot en met 5 mei een expositie over de Tweede Wereldoorlog ingericht.
De voorwerpen hiervoor kwamen uit de collectie van Mark Veldhuis en uit onze
eigen collectie. Daarna komt er een overzichtstentoonstelling van het werk van
kunstschilder Sam le Poole. In de plaatselijke pers zal aangekondigd worden vanaf
wanneer deze expositie te bezichtigen valt.
Verzamelfestijn 2015
In maart 2011 hebben de vier samenwerkende historische verenigingen van
Zutphen, Gorssel, Lochem en Brummen/Eerbeek een verzamelfestijn georganiseerd. Dit festijn werd in Gorssel in ‘t Trefpunt gehouden. In 2013 was besloten
dat er in het voorjaar van 2014 een vervolg zou komen van deze verzameldag.
Door allerlei omstandigheden is het er toen niet van gekomen. In het najaar van
2014 is de draad weer opgepakt. Onlangs is besloten het volgende verzamelfestijn
op 10 oktober 2015 te houden met ‘t Trefpunt weer als locatie. Graag verneemt
het bestuur of er onder ons leden zijn, die met hun verzameling zo’n dag willen
opluisteren. Wilt u meedoen laat dat dan weten aan secretaris Johan te Linde of
aan voorzitter Willy Holtslag.
Museum MORE
De architecten die bij de realisering van gebouw en omgeving betrokken zijn,
zijn op de hoogte gebracht van de locatie van de fundamenten van de in 1788 opgeblazen graftombe van de familie Van der Capellen. Deze plek ligt bij de ingang
van het nog in te richten parkeerterrein. Men heeft toegezegd dat daar een
gedenkteken voor Johan Derk van der Capellen zal komen. Momenteel is nog niet
bekend hoe dit gedenkteken eruit komt te zien. De Elf Marken mag een voorstel
doen voor de toelichtende tekst bij dit gedenkteken.
Wie weet het
In het vorige Markenboek (33e jaargang, nr. 1, p. 7)) vroegen wij u om reacties op
een paar onbekende foto’s. Op de foto met de titel ’Wegwerkzaamheden’ zouden
van links naar rechts te zien zijn: gemeentearchitect Schoenmaker, Gerrit Roessink,
Jan Poessink, Vonkelman, dan een onbekende, en bij de meest rechtse man lopen
de meningen uiteen: Ten Dam of Hendrik Bruil. De mannen waren in dienst bij de
gemeente: de locatie is vooralsnog onbekend.
Op de foto van ’Het buurtuitstapje’ is geen reactie gekomen.
We laten nu drie nieuwe foto’s zien. Op de eerste ziet u twee mannen op een
motor, vrolijk gadegeslagen door twee dames. De tweede foto is een prachtig
portret van een deftige familie die poseert voor een groot huis. Dames met
hoeden en boeketten, en het personeel mocht zo te zien ook aanschuiven.
De derde foto toont een groep ’jongelingen’. Het stempel op de foto is van
OMB 2015-2/4
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vakfotograaf H. Broeklander, destijds woonachtig aan de Joppelaan in Gorssel.
De foto’s zijn ook te zien op www.deelfmarken.nl.
Reacties tijdens de openingsuren van het Tramstation: dinsdag van 14.00 uur 16.00 uur en donderdag van 10.00-12.00 uur, per mail via info@deelfmarken.nl
of opsturen naar Het Tramstation,Van der Capellenlaan 4, 7213 AG Gorssel.

De twee mannen op de motor met links nog net zichtbaar twee vrouwen

De deftige familie
OMB 2015-2/5
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Een groep ’jongelingen’.

Van de redactie
Zoals gebruikelijk besteden we in het meinummer van Ons Markenboek aandacht
aan de Tweede Wereldoorlog, en omdat we dit jaar 70 jaar bevrijding vieren, laten
we getuigen aan het woord over hun belevenissen tijdens de laatste oorlogsweken
in 1945. Er is in die periode fel gevochten bij Almen en oud-Harfsen. In dat gebied
bevonden zich V-1 startbanen en het kanaal had strategische betekenis. Bij inwoners van dat gebied staan de gebeurtenissen in die tijd in het geheugen gegrift: het
zijn heel persoonlijke (flarden) van herinneringen. Wim Rood voegt er zijn eigen
bespiegelingen in dialect aan toe en Piet van Manen brengt de vele ge- en verbodsbepalingen van de bezetter in herinnering. Ook tijdens de oorlog was het gebouwtje Rehoboth in Joppe de plek van samenkomst van de in 1941 opgerichte
christelijke meisjesvereniging De Heidebloempjes. Henk Hietbrink vertelt over
deze wel ’zeer voorbije’ tijd.
OMB 2015-2/6
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Rectificatie
In het vorige Markenboek (33e jaargang, nr. 1) zijn de onderschriften bij de foto’s
in het artikel over boerderij (Klein) Marsman verwisseld. De foto op bladzijde 19
is van boerderij Marsman voor de brand (foto F.W.Tuitert) en de foto op bladzijde
20 is van boerderij Klein Marsman (foto familie Pasman).
De boerderij Marsman is in 1943 afgebrand en niet zoals vermeld in 1945.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 20 juni 2015 bij de
redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
EXCURSIES IN 2015
Henk Bruil
De excursiecommissie kondigt het volgende zomerprogramma aan.We hopen dat
we voor u een aantrekkelijk programma hebben opgesteld en zien uw opgave
graag tegemoet.
Midzomer avondwandeling dinsdag 7 juli 2015
In vervolg op de lezing die Lex Rutgers op 27 november 2014 in ’t Hart in Eefde
heeft gehouden over de geschiedenis van Nederlands Mettray, gaan we op dinsdag
7 juli ’s avonds onder zijn leiding een wandeling over het terrein maken. Gezien
de vele positieve reacties die hij op zijn lezing kreeg, zal deze wandeling daarop
een mooie aanvulling zijn.
We vertrekken om 19.30 uur vanaf de toegang tot het terrein aan de Mettrayweg.
De maximale groepsgrootte is 25 personen en de kosten zijn € 1 per persoon.
Het is beslist noodzakelijk dat u zich van tevoren bij ons opgeeft, graag voor
zaterdag 4 juli.
Op deze avond zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 06 49944172.
Middagexcursie zaterdag 8 augustus 2015
We stellen u voor om met ons deze middag het Fiets- en bromfietsmuseum van
Wim van Zee in Loo-Bathmen te bezoeken.Wim van Zee exposeert hier een collectie van hoge kwaliteit, alles ziet er tot in de puntjes verzorgd uit. U ziet er:
bromfietsen (vanaf 1949), een Sparta motor (1953), een Eysink opoefiets, een fiets
die tijdens de operatie Market Garden in september 1944 werd gebruikt. Daarnaast is er een grote verzameling aanverwante artikelen, zoals, onder andere carbidlantaarns, olie- en kaarslantaarns, de complete verzameling belastingplaatjes. En
niet onbelangrijk is dat Wim er boeiende verhalen bij kan vertellen! Tijdens zijn
werkzame leven had hij een rijwielzaak in Bathmen, waarin nu zijn zoon de scepter
OMB 2015-2/7
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zwaait; inmiddels is de zaak verhuisd naar Holten. Het klinkt alsof dit een
’mannenuitstapje’ is, maar niets is minder waar: ook de dames zullen zeker van dit
programma weten te genieten!
Omdat de ruimte in het museum beperkt is, moeten we de maximale groepsgrootte op twintig personen houden. De groep wordt gesplitst in twee maal tien
personen, de ene groep gaat naar Wim en de andere naar Wim’s vrouw Alie, die
een boeiend verhaal heeft over muziek en diverse muziekinstrumenten. Na ongeveer een uur wisselen de groepen van plaats. De kosten bedragen € 2,50 per
persoon. We ontmoeten elkaar bij het museum, Bettinkdijk 4, Loo-Bathmen,
tegenover de Looschool.
Het is ook voor deze middag beslist noodzakelijk dat u zich van tevoren bij ons
opgeeft, graag voor zaterdag 1 augustus.
Op deze middag zijn we bereikbaar onder telefoonnummer 06 49944172.
Dagexcursie dinsdag 8 september 2015
Het reisdoel is deze keer Amsterdam. ’s Morgens maken we een rondvaart door
de grachten van onze hoofdstad, altijd weer een belevenis! We lunchen aan de
Amstel en ’s middags gaan we naar De Zaanse Schans.
Het volledige programma kunt u lezen in het augustusnummer van Ons
Markenboek. De kosten bedragen € 49,50 per persoon. Wilt u zich nu alvast
opgeven, om zeker te zijn van een plaats, dan is dat natuurlijk mogelijk.
Leden van de excursiecommissie
Willy Holtslag-Harkink tel. 0575 432058, Henk Pelgrum, tel. 0575 431781 en Henk
Bruil, tel. 0575 491822.
PERSOONLIJKE VERHALEN ROND 70 JAAR BEVRIJDING
In 2015 herdenken we 70 jaar bevrijding en laten we getuigen aan het
woord over hun belevenissen tijdens de laatste oorlogsweken van de
Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er is in die periode fel gevochten bij
Almen en oud-Harfsen. In dat gebied bevonden zich V-1 startbanen en
het kanaal had strategische betekenis. Bij inwoners van dat gebied staan
de gebeurtenissen in die tijd in het geheugen gegrift:
Wim Beltman †, Iet Dopheide-Hartgerink, A. Brummelman † en Lina
Wichers-de Groot †, Mine Hulshof-Nijland, Jan Bolink en Willy HoltslagHarkink.
Mevrouw G.W. Hoekman beschreef haar belevenissen tussen Gorssel en
Eefde destijds op een briefkaart, die nu in het bezit is van De Elf Marken.
OMB 2015-2/8
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Bevrijding Harfsense Enk, door Wim Beltman †
Naar aanleiding van de vragen van mijn kleinkinderen, of ik nog wat weet van de
oorlogsjaren 1940-1945, moet ik eerlijk zeggen: “Niet zo heel veel, want ik ben op
28 februari 1940 geboren”. We weten nu allemaal uit de geschiedenisboeken dat
in Nederland op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak. Vooral bij de Grebbeberg werd
hevige strijd geleverd. Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd en werd
Nederland gedwongen te capituleren. Dit was op 15 mei 1940 een feit.

Kaartje Oud-Harfsen

D-day
Op 6 juni 1944, kort na middernacht, ging de Tweede Wereldoorlog zijn laatste
fase in. Op dat tijdstip begon D-day (Decision-day), de dag van de geallieerde
invasie, met het droppen van parachutisten.
OMB 2015-2/9
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De grondtroepen zouden bij het aanbreken van de dag aan land gebracht worden.
Deze acties vonden plaats aan de kust van Normandië in Frankrijk. Divisies
bestonden uit Britse, Canadese, Nederlandse, Poolse en Amerikaanse militairen
onder leiding van generaal Dwight D. Eisenhower.
Op 3 september 1944 werd Antwerpen bevrijd. De opmars ging verder naar
Nederland. Op 17 september 1944 kwam de slag om Arnhem (Dolle Dinsdag)
met heel veel tegenstand van de Duitsers, omdat de bruggen over Waal, Rijn, en
Lek werden vernield en de gehele Betuwe onder water was gezet. En er was een
zeer strenge winter in aantocht.
De Duitsers bleken nog over drie geheime wapens te beschikken. De eerste was
de V-I. (vergeldingswapen nr. 1). De tweede was de V-2 (vergeldingswapen nr. 2).
De derde was de atoombom, maar die hebben ze niet zo snel klaar kunnen krijgen.
V-1
De V-I was een vliegtuigmodel met zeer krachtige straalmotoraandrijving. Deze
werd van een startbaan gelanceerd, zonder piloot, gericht op Londen of Antwerpen
om daar de havens en steden te vernielen. Hij kon een snelheid halen van ruim
800 km per uur. De stalen pijp waar de V-I op voortstuwde had een doorsnee van
40 cm en was ongeveer vier meter lang. Wanneer hij zijn doel had bereikt,
ontplofte de vliegende bom. De uitwerking berustte niet alleen op een flinke knal,
maar ook op luchtdrukverschil. Het was net of er een grote windhoos alles had
verwoest.
Zo werd in Harfsen in november 1944 de Braakhekkeweg vanaf het voetbalveld,
tot voorbij boerderij Blankenberg, de Schepersweg richting Groot Hulze (nu
De Boer), de Reeverweg vanaf het voetbalveld tot spergebied verklaard. De huizen
in het spergebied waren allemaal gevorderd. Er was een slagboom over de Braakhekkeweg, niemand mocht er door en er werd wacht gedraaid. In het spergebied
werd getimmerd, beton gestort, vrachtwagens reden af en aan. Iedereen vroeg
zich af wat gebeurt daar toch allemaal, dit was allemaal geheim. Bij boerderij
Blankenberg werd koortsachtig gesleuteld en gemonteerd.

De beruchte V-1
OMB 2015-2/10

Foto: eigen archief
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Startbaan V-1

Foto: eigen archief

Eerste lancering
Als de dag van gisteren wist de heer L.W. Groot Koerkamp dat op 16 december
1944 ‘s morgens om vijf uur alle mensen in de omgeving en ver daar buiten opgeschrikt werden door een geweldig kabaal. Het was de eerste V-I die van de startbaan kwam. Alle ramen en deuren trilden in de kozijnen. De vliegroute van de V-I
was tussen de boerderijen H.J. Beltman en Willemsen de paardenhandelaar, dan
over de boerderij van de familie Enserink (De Huurne ) richting Eefde, Zutphen.
De V-I kwam dan in de eerste versnelling van de startbaan, tot voorbij Beltman.
Hij had dan een hoogte van ongeveer 30 meter bereikt. Dan viel de V-I motor
helemaal stil, dit duurde twee à drie seconden, dan een lichte knal dan was de V-I
in de tweede versnelling en gelijk bulderde het vliegende monster verder.
De volgende automatische versnelling was dan net voorbij familie Enserink
(De Huurne).Als dat lukte was de start geslaagd en was hij binnen twintig minuten
in Londen.
Zo stonden er op verschillende plaatsen V-I startbanen: een bij de Zessprong, een
bij boerderij Poelert aan de Dortherdijk nabij de Joppelaan, een bij kasteel Oolde
in Laren en zelfs nog een op de plek die nu parkeerplaats is van het voetbalveld in
Harfsen. Ze stonden onderling met elkaar telefonisch of met een zender in
verbinding. ‘s Avonds om 20.00 uur werden ze nagenoeg gelijktijdig gelanceerd van
de startbanen. Je hoorde dan links dan rechts de V-I’s vliegen, met een grote steekvlam achteruit de aandrijfpijp. Ook van de startbanen die in Nijverdal en
Hellendoorn waren opgesteld, kwamen de V-I’s dan over vliegen.
OMB 2015-2/11
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V-1 neergestort of ontploft
Op 1 januari 1945 werd een V-I afgeschoten en wel op klaarlichte dag ’s middags.
Waarschijnlijk om Engeland een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Deze V-I vloog
heel laag, ongeveer twee meter boven de grond en was al een beetje uit koers
geraakt. Ongeveer 50 meter van boerderij H.J. Beltman viel het geluid van de V-I
motor twee seconden stil en een lichte knal volgde, nu was hij automatisch naar
de tweede versnelling geschakeld. Met vol gas en kabaal vloog de V-I verder en
raakte met de linkervleugel iets lager dan de dakgoot het huis van Beltman, de
hele hoek van het huis brokkelde af. Maar de V-I vloog verder en kwam vijftig meter
verder op het bouwland op de grond terecht. De aandrijving van de motor bleef
gewoon intact, het was net een voetzoeker in het groot. Het zand en stof vloog
alle kanten op, de V-I slingerde van links dan weer naar rechts richting boerderij
J. Beltman, hier aan de Deventerdijk, tegen de bermwal sloeg de V-I op z’n kop en
vloog in brand. De vlam was wel tien meter hoog. Hier heeft de V-I wel tot laat in
de avond nagebrand. We zaten toen lang in de schuilkelder te wachten wanneer
hij zou ontploffen. Maar gelukkig is hij niet ontploft. In de maand december 1944
zijn er enkele V-I’s ontploft. Ik zie mijn vader nog op het dak om de dakpannen
weer op zijn plaats te leggen. De ruiten waren stuk en de vensters gingen dicht
om ons nog een beetje te beschermen tegen tocht en de kou. In de Harfsense
Enk waren twee grote kraters geslagen door de ontploffingen. Deze hadden een
diepte van een meter of acht en een doorsnee van twintig meter. Van al het zand
was weinig terug te vinden. Dat lag over de hele enk netjes verspreid.
Laatste V-1
De laatste V-I die werd afgeschoten was op 15 februari 1945. de V-I’s waren toen
op. In de Harfsense Enk lagen er toen zeven en een V-I lag in de tuin van de boerderij Willemsen.
Landbouwer L.W. Groot Koerkamp wilde in het voorjaar 1945 zijn land bewerken
en had last van de neergestorte V-I’s. De kerosine en accu’s waren er al stiekem
door diverse personen uitgehaald. Bij ons werd de kerosine gebruikt in de
petroleumlamp. De vleugels van de V-I’s werden op het eind van de oorlog van
triplex gemaakt, de Duitsers hadden geen materiaal meer. Omdat glas haast niet
te krijgen was werden triplexplaten gebruikt om de ramen dicht te spijkeren.
Met paarden werden de V-I-resten in de twee kraters gedumpt en afgedekt met
zand. Ze hebben er 14 dagen over gedaan om de twee gaten te dichten, dit moest
allemaal met de schop en paardenkar gebeuren. Van de aandrijfpijpen van de V-I’s
werden kalverenbakken gemaakt De stalen pijpen werden bij de smid in de lengte
doormidden gesneden met snijbranders. Alle V-I’s zijn geruimd en onschadelijk
gemaakt toen de heer Notten nog burgemeester van Gorssel was.
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V-2
Dan de V-2: dit was een raketmodel. Deze V-2’s werden in Hellendoorn en Nijverdal
verticaal gelanceerd, gingen snel en waren niet meer te onderscheppen met
vliegtuigen.We zagen ze ‘s avonds wel in de lucht naar boven gaan, maar we hadden
er hier verder weinig last van. Er zijn heel wat V-2’s in Engeland gekomen die daar
behoorlijk veel schade hebben aan gericht. Of er in Nederland ooit een V-2 is
neergekomen of ontploft is mij niet bekend.
Harfsense Enk bevrijd
Hoe werd de Harfsense Enk bevrijd? Op 4 april 1945 werd de Harfsense Enk
bevrijd door de Canadezen. De molen van de bakkerij Hartgerink (later varkensKI) werd als eerste onder vuur genomen en in brand geschoten. De Duitsers
werden met granaatvuur en vlammenwerpers uit de huizen verdreven. De Duitsers
trokken zich terug en staken dan uit wraak de boerderijen in brand. Zo ook de
boerderijen Het Velde en Groot Mensink, mijn vaders ouderhuis. Het was prachtig
mooi weer en het was warm, de boerderijen waren met riet gedekt en brandden
als een fakkel. De dieren die op stal stonden zijn levend verbrand.
De buren waren gevlucht en zaten allemaal bij ons in de schuilkelder. Toen de
Duitsers naar ons huis kwamen, hebben mijn broer en mijn vader snel de twee
koeien uit de stal gehaald en bij boerderij Klein Reeve in de wei gedaan. We zijn
toen met de buren gevlucht richting Gorssel en hebben bij Beltman aan de Gerrit
Slagmanstraat onderdak gekregen. Dus ik ben in de jonge jaren drie dagen ook
‘vluchteling’ geweest. Na drie dagen zijn we naar huis gegaan in afwachting of ons
huis er nog stond.We hadden geluk: het huis stond er nog, wel beschadigd. In huis
was alles overhoop gehaald, kasten en laden waren allemaal leeg en de inhoud was
op de grond gegooid. Dingen die van waarde waren, waren natuurlijk allemaal
verdwenen. Het toilet was me een zooitje daar was in drie dagen niet doorgespoeld, het leek wel of het hele leger daar z’n behoefte hadden gedaan.
De mandoline van mijn moeder lag achter het huis, doormidden getrapt.
De trekharmonica van mijn vader lag in het natte gras. Ik heb mijn vader en
moeder nooit meer op de instrumenten horen spelen. De harmonica en
mandoline waren niet meer bespeelbaar.
De Canadezen waren in het gemeentebos aan de Velderweg gelegerd. Ze sliepen
daar in tenten. Er ontstond een levendige handel, eieren werden geruild voor koffie
en thee, ik als kleine jongen kreeg repen chocola.
In het gemeentebos is ook een kleine vijver, voor ontspanning gingen enkele
Canadezen met een rubberboot varen op het water. Maar dit was niet van lange
duur, collega’s staken de rubberboot lek met hun bajonet en de Canadees die in
de boot zat werd tot zijn middel nat. De boot lieten ze achter en gaven die cadeau
aan mijn broer, een regenjas die aan de boot vast zat werd er af gesloopt. De boot
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werd geplakt en er kon mee gevaren worden. De boot is doorverkocht aan familie
J. Jimmink: die hebben er nog jarenlang in de weekenden en vakanties mee gevaren.
Toen de Canadezen weg waren, lag er een lange rij munitie opgestapeld, een rij
van wel vijftig meter lang en een meter hoog. De granaten waren een meter lang
en hadden een doorsnee van ongeveer 12 cm. Ze hebben daar nog maanden
gelegen. Toen ze daar maar bleven liggen kwamen er figuren die begonnen de
granaten te demonteren. De hulzen werden meegenomen en het kruit los aan een
hoop gestort.
Als kleine jongen ging ik geregeld spelen op de boerderij Klein Reeve. Ik liep dan
door het gemeentebos naar huis. Ik zag het kruid liggen en vulde mijn broekzakken
ermee en nam dit mee naar huis. Onder het eten liet ik mijn vader een paar korrels
kruid zien, ik moest onmiddellijk mijn broekzakken leeg maken. Maar mijn vader
wist ook niet wat voor spul het was en gooide het in de asla van het fornuis.
De volgende morgen werd door mijn moeder het fornuis aangemaakt, de eerste
beste vonk die in de asla viel ontstak het kruid en een enorme steekvlam kwam
aan de voorkant uit het fornuis. Mijn moeder had haar haren en wenkbrauwen
verschroeid, ook haar schort werd verbrand. Het gezicht heeft ze direct gekoeld
met koud water en zo was de brandschade beperkt gebleven.
In het gemeentebos zijn nog de tanksporen te zien waar de tanks van de Canadezen hebben gereden. Hoewel de bomen door de jaren heen flink zijn gegroeid,
kan men de sporen nog duidelijk zien. In de muur van onze schuur zit nog een
kogelgat. Ook heb ik nog een paar granaatscherven en een granaatkop bewaard.
Deze scherven zijn tijdens het aardappelrooien naar boven gekomen.
Harfsense Molen, door Iet Dopheide-Hartgerink
Ik ben in 1940 bij de Harfsense molen geboren, toen mijn vader de molenaar was.
Als klein kind was ik vaak in de molen. We schuilden ook vaak in de molen, als
er luchtgevechten waren en herinner me ook, dat er een keer een trein
gebombardeerd was, vol met munitie en er een indrukwekkend ’vuurwerk’ was.
Canadezen
In 1945, met Pasen, kwamen de Canadezen dichterbij. De Duitsers schuilden in
de molen en ook in de omliggende boerderijen.Wij moesten halsoverkop weg en
gingen met buren letterlijk ondergronds in schuilkelders, eerst bij de familie
Lammers en toen die te vol werd, gingen wij met de familie Brummelman naar
een schuilkelder bij Woertman, op de Enk.
Er werd hard gevochten en overal stonden boerderijen in brand en ook onze
molen.We moesten daar ook weer weg, want er werd daar een tankslag verwacht.
We werden toen door een man met heel veel moed eerst gewaarschuwd en later
moesten we in een lange rij achter hem aan lopen en rechtop lopen, zodat we er
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niet als soldaten uit zouden zien. Ik hoor hem nog zeggen dat we door moesten
lopen, ook al werd er een van ons neergeschoten. Want we liepen dwars door
het oorlogsgeweld. Deze man, waarvan ik veel later de naam hoorde, Nieuwkerken, bracht ons naar Huurnink, waar de Canadezen al waren. Vandaar zijn we
naar Almen gelopen en daar zijn we een poos bij familie in huis geweest.
Verwoest
Toen we na een paar maanden naar ’huis’ gingen, waren daar alleen ruïnes. Alles
was stukgeschoten en verbrand. Op het pleintje voor de verwoeste molen was
een houten noodwoning gezet, zodat we onderdak hadden. Een deel van het
achterhuis, waar de bakkerij was, kon gedeeltelijk hersteld worden, maar de stallen,
het woonhuis en de molen waren volkomen verwoest. Ook het vee was verbrand.
Alleen het kippenhok en de kippen waren ongedeerd. En natuurlijk was ook de
inhoud van de gebouwen reddeloos verloren, op een paar kleinigheden na, die uit
het puin werden gehaald.
Waardigheid
Waar ik nu ook nog vaak aan denk is de waardigheid en de moed van mensen die
in die ene vreselijke oorlogsweek alles kwijt raakten waar zij en generaties voor
hen voor gewerkt hadden.
In de schuilkelders werd soms alleen zachtjes gehuild en dat vond ik als kind
angstiger dan al dat geschiet, dat grote mensen zo hulpeloos huilden zonder lawaai,
zonder hysterie. En allemaal hebben ze zich er bovenop gewerkt, ook al moesten
ze met niets of bijna niets opnieuw beginnen. Er werd niet veel drukte over
gemaakt: je deed wat je moest doen en wij, als kinderen, hadden er geen idee van
hoe moeilijk dat geweest moest zijn.
De bevrijding rond boerderij Plaggenbarg aan de Esveldsdijk,
door A. Brummelman † en Lina Wichers-de Groot †
A. Brummelman: Wanneer begon de bevrijding in de Tweede Wereldoorlog
eigenlijk? Och, dat is niet zo precies te zeggen. Of wel?
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land binnenvielen, begon de bevrijding ook
alweer, al was het maar voorbereiding.
We kunnen ook beginnen met de slag om Arnhem of Dolle Dinsdag, toen we
dachten: over een week zijn we bevrijd. Maar dat was mis. Als we toen geweten
hadden wat we nog mee zouden maken, dan weet ik nog niet waar we gebleven
waren. Ik denk aan luchtgevechten, V-1 beschietingen, bombardementen. Midden
maart 1945 begon de activiteit in de lucht toe te nemen.
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Boerderij Plaggenbarg

Foto: Dick Brummelman

31 maart 1945
Het front nadert, vliegtuigen vliegen laag en beschieten Duitse vervoermiddelen.
Door beschieting van moffenauto's verbranden huizen van De Groot (Oltvoort),
Hartelman (Dreiumme) in Harfsen, Lensink in Laren. Geruchten: Canadezen in
Ruurlo, Barchem, Lochem en Vorden.
1 april: 1e Paasdag
Vele paarden worden in beslag genomen en meegevoerd door de Duitsers.
Acht Todt arbeiders uit Doesburg meegevoerd door de moffen zijn bij ons
gebleven tot 6 april.
2 april
Canadezen aan Berkel en kanaal. De huizen Spitholt (oud en nieuw) en van
J. Zoetenhorst verbrand. Het gezin F. Beltman uit Groot Dochteren is bij ons in
huis gekomen. We zijn nu met 22 man in huis. Eigen gezin negen personen, een
onderduiker, gezin Beltman vier man, Doesburgers acht man, schuilkelder gemaakt.
We hebben melkers genoeg en ook ’mestuitgooiers’. Granaten vallen dichtbij,
’s nachts grote verlichting bij kanaal.
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3 april
Vreselijke dag. Moffen om ons huis, tegen de avond hevige gevechten dicht bij huis.
Schuilkelder te klein. Allen op deel, meelzakken met meel eromheen en in de kleine
keuken. Een gewonde hoge mof wordt geholpen door z’n kameraden. Ontzettende
beschietingen. Ons kan van alles overkomen, als ons huis verbrandt, waar moeten
we dan heen? Schuur Broekman, huis Plekkenpol (Broek) ’t Asseler verbrand.
Een ontzettende nacht, doch iets rustiger.
4 april
Het is zeer gevaarlijk, familie De Groot (Biele) is bij ons in huis. Wij zijn nu met
27 mensen in huis. De schuur van E. de Groot wordt opgeblazen (G. de GrootWassink, 60 jaar, gedood, allicht door luchtdruk). Er is een hevig gevecht om ons
huis. Om 11 uur komt een mof om aardappelen. Ze worden gekookt met schil en
om 12 uur zou hij ze komen halen, maar hij kwam niet. 13 uur: Canadezen rukken
deuren open en stormen binnen.
Vrij!
Vreugdemaaltijd: ieder een aardappel met schil. Tanks rollen aan, dwars door het
land, heg en weideafrastering. Een tank stelt zich achter het huis op, een voor de
schuur. Vlammenwerpers schieten een hooiberg van H. Plekkenpol in brand.
Canadezen schieten vanaf ons huis enkele moffen op de weg dood. (Esveldsdijk);
ook de bomen knappen achter elkaar af. Radioverbinding met Almen. Granaten
vallen op Broek en Bornhofbos. Tanks bij ons huis beginnen te schieten.
Nog ontzettend gevaarlijk, maar we zijn vrij.
5 april
Nog gevaarlijk, moffen aan andere kant van de Esveldsdijk.
6 april
Gevaar voorbij. Canadezen vertrekken. Bij kanaal geweest, doden: G. Beusekamp,
A. Lamberts, Johannes Bielderman, G. de Groot-Wassink, Henk ter Hogt,
J.A. Wesseldijk, kind G.J. Wichers (buiten), Aaltje Braakman enz.
Aanvulling Lina Wichers-de Groot †:
Nog iets over ons gezin: De Groot (Biele). Op 4 april zijn we naar Plaggenberg
gegaan, ons huis zat vol moffen en opoe kon niet goed in de schuilkelder zitten
vanwege de reuma. Toen de Canadezen kwamen, kreeg Mina een reep chocola,
maar dat kende ze niet, ze dacht dat het zeep was. We mochten niet eerder dan
laat in de middag naar huis, 's nachts in de schuilkelder gezeten, overdag ook.
Opoe in de bedstee.
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Op een keer had mama vlees gebraden, maar toen moesten we weer in de
schuilkelder. Opoe zag dat het vlees zou verbranden en is uit de bedstee gekomen
om het achter op het fornuis te zetten, maar kon niet meer in bed komen, toen
heeft een Canadees haar weer in de bedstee gelegd.
Ik had een goud met zilver horloge, dat hebben de moffen of Canadezen
meegenomen, papa’s horloge ook. We hebben de koeien een keer overgeslagen
met melken. Gelukkig is niemand van ons gewond geraakt of nog erger. Maar het
was wel erg gevaarlijk. Toen ze de schuilkelder af hebben gebroken zaten er
granaatscherven in de balken. Op Tweede Paasdag schuilkelder gegraven met de
familie W. Wichers. Later zaten ze van Olden ook bij ons in. Opa en opoe en
Gerritje en de kinderen Gertman en Gerrie zijn naar Schutte (Koelerweg) en
Heijink gegaan. Ze zijn 6 of 7 april weer thuis gekomen.
Ook ons paard was gevorderd, maar is later teruggevonden in Appingedam
(Groningen). W. Olden is daar heengegaan om te kijken of hun paard er ook bij
was, maar die hebben ze niet gevonden. Wij hadden ook een Todt arbeider in ons
huis uit Velp of Drempt, Thijmen Posthouwer. We hadden in de oorlog twee
onderduikers, eerst Wim Blok in 1942 en Chris Visser in 1943-1944.
De eerste V-1, door Mine Hulshof-Nijland
Een brandende V-1 stortte eind 1944 dichtbij ons huis neer op de Wagenvoortskamp, waar nu de Wagenvoortsdijk is. Na deze ervaring voelden we ons
hier verre van veilig.
Het verhaal van de eerste V-1’s die afgeschoten werden vanuit de Braakhekkebulten bij oud-Harfsen is nog nooit opgeschreven. Alle mensen die dit hebben
meegemaakt, mijn broers en zussen en de hele buurt, zijn al overleden. Daarom
vind ik dat het verteld moet worden, nu ik het me nog goed kan herinneren.
Harde knal
Het was op 19 december 1944, de verjaardag van neef Jan Klein Hulze.We werden
’s morgens wakker door een harde knal. We gingen naar buiten en toen kwam er
weer een harde knal. We zagen een soort vliegtuig door de lucht heen razen met
veel lawaai en een brandende staart. De brandende staart was net zo lang als het
vliegtuig zelf. Toen wisten we dat dáárom het hele gebied tussen Harfsen en
oud-Harfsen de gehele herfst al afgesloten was. Alle boeren moesten weg met vee
en al en ze moesten zelf maar uitzoeken waar ze naar toe gingen. In het hele
gebied, het Spergebied, mocht niemand komen. Als wij van de Harfsense Steeg
naar Harfsen moesten of naar de Wikkemaat, waar Willem Hulshof (mijn
toekomstige echtgenoot) woonde, moesten we helemaal omfietsen over het
Harfsense Broek, dat was wel vier kilometer om.
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Geen tweede knal
De hele dag ging het afschieten van de V-1’s door. Als hij afgeschoten werd met
vlak daarna een tweede knal, dan bleef hij in de lucht. Maar volgde er geen tweede
knal dan kwam hij naar beneden.
Dit merkten wij ‘s avonds pas toen er weer een V-1 werd afgeschoten: het tweede
schot kwam niet. We gingen naar buiten en zagen hem brandend voor ons huis
langs schieten. Hij stortte neer op de Wagenvoortskamp, op honderd meter
afstand van het boerderijtje waar nicht Willemien en Jan Klein Hulze woonden.
Deze schrokken ontzettend, pakten gauw wat papieren bij elkaar en vluchtten
richting Harfsense Steeg. Toen ze een paar honderd meter van huis waren, knalde
de V-1 uit elkaar. Het was de bedoeling dat de V-1’s pas zouden ontploffen in
Antwerpen, waar ze op gericht waren: maar af en toe mislukte dat.
Gerrit Jan Wichers en mijn vader zijn er meteen naar toegegaan. En wat vonden
ze: het hele huis was in elkaar geklapt. Alleen de muren van de gang stonden nog
overeind. En het kalf dat op stal stond mankeerde niets, ze hebben het maar
meegenomen naar Wichers. Willemien is bij Wichers gebleven en Jan, toen nog
maar 15 jaar oud, heeft bij Loman van het Wagenvoort onderdak gekregen.
Uiteindelijk is het huis weer opgebouwd.Willemien heeft er met haar man,Willem
Sprokkelhorst, en gezin haar hele leven gewoond.
De kinderen van Versteeg moeten onder de wol, door Jan Bolink
’De kinderen van Versteeg moeten onder de wol’: dat was de ondergrondse
codeaanduiding voor het spoorwegpersoneel om het werk neer te leggen en zo
nodig onder te duiken, nadat de Nederlandse Regering in Londen op zondag
17 september 1944 via radio Oranje een algehele spoorwegstaking had uitgeroepen.
Market Garden
De opzet van deze uitzonderlijke maatregel was om het transport van Duitse
troepen en oorlogstuig via het spoor onmogelijk te maken, nu er een groot
geallieerd offensief was begonnen onder de naam Market Garden, met onder
andere grote luchtlandingen in de buurt van Arnhem. Het duurde een paar dagen
eer de stakingsoproep tot in alle spoorweggezinnen van Nederland was doorgedrongen, want luisteren naar en in het bezit zijn van een radio was ten strengste
verboden. Maar op de woensdag na 17 september was ook voor alle spoormensen
van het station Laren-Almen en de wegwerkers aan het onderhoud van de spoorlijn hier het ogenblik aangebroken om het werk neer te leggen.
Wachtpost 5, Asselerweg
Voor de mensen die niet in een dienstwoning van NS woonden was die stap
wellicht iets gemakkelijker te zetten dan voor de zogenaamde wachtpostbewoners,
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omdat de bezetter daar eerder grip op had.Tot die laatste categorie behoorde de
familie Bolink, die in wachtpost 5 was gehuisvest aan de Asselerweg (H. 54, post
’t Joppe). Die woensdagavond is er heel wat gewikt en gewogen hoe het verder
zou moeten met het gezinsleven. Blijven wonen in de hoop, dat de oorlogsgevechten bij Nijmegen/Arnhem zodanig gunstig zouden verlopen voor de Geallieerden,
dat de Duitsers spoedig het hazenpad zouden kiezen, of vrezen dat elk moment
de bezetter zou komen om vader te gelasten weer aan het werk te gaan of vast
te zetten, af te voeren of nog erger. En wat zou er met vrouw en kinderen gebeuren?
Onderduiken
De volgende ochtend passeerden er bij wijze van spreken in een mum van tijd
twee treinen richting Zutphen. die zich tezelfdertijd in hetzelfde ’blok’ bevonden.
Zo’n situatie is voor spoormensen onvoorstelbaar en wordt uit een oogpunt van
veiligheid als levensgevaarlijk beschouwd. Dat was voor mijn vader het moment
om de knoop door te hakken en meteen op pad te gaan voor een onderduikadres.
Hij vertrok in noordelijke richting en klopte bij ’t Asseler aan op 400 meter afstand
en trof daar tante Makkink en dochter Jo.Vader vroeg of hij daar zo mogelijk een
paar dagen (en nachten) zou kunnen verblijven vanwege de hachelijke situatie aan
het spoor. De beide vrouwen bedachten zich nauwelijks een ogenblik en stuurden
hem terug naar huis met de boodschap, dat hij zijn vrouw en beide kinderen ook
op moest halen en dat de opkamer beschikbaar was als slaapvertrek. Telkens als
ik hieraan terug denk, schiet mij het gemoed vol - ook nu weer - na meer dan
zeventig jaar. Een half uur nadat hij was vertrokken, was mijn vader er weer met
dat bericht. En toen werden we druk. Ik werd naar Brinkman de smid gestuurd
om te vragen of wij paard en wagen even konden lenen om wat noodzakelijke
kleding en beddengoed naar Makkink te brengen. Bertus spande meteen de ’vos’
aan en in recordtijd vond de verhuizing plaats.

Wachtpost 5
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Varken
De dagelijkse benodigdheden gingen mee naar ’t Asseler, maar er waren ook nog
een paar andere precaire attributen waarvoor een goed en veilig heenkomen
moest worden gezocht. Drie dagen ervoor had Harm Nijland bij ons een varken
geslacht. Het was weliswaar nog geen slachtseizoen, maar wij hadden vergunning
om een varken te hebben voor de consumptie. Door in september een halfwas
(clandestien) te slachten en dan meteen weer een big aan te schaffen kon je die in
februari/maart weer tot eetvarken verwerken. Bij Brinkman wist men wel raad
met het verstoppen van het ingezouten varken. Het vond een veilig koel plekje
tussen het kloofhout achter de wagenschuur. Onze radio verdween in een kist
tussen het hooi en de tandem overwinterde tussen de takkenbossenmijt. Meestal
een keer per week ging ik naar tante Aaltje en zij haalde dan een stuk vlees of
karbonades uit de kuip onder het hout vandaan en dat werd dan op ’t Asseler
gezamenlijk genuttigd.
Onbaatzuchtig
Waar aanvankelijk gedacht en gehoopt werd, dat de oorlog nog maar van korte
duur zou zijn medio september 1944, stond ons nog een bijzonder zwaar half jaar
te wachten, dat wij alleen zijn doorgekomen dankzij de onbaatzuchtige gastvrijheid
en pure naastenliefde van die geweldige buren.
Deze ’kinderen van Versteeg’ hadden zich geen warmere wol kunnen wensen om
onder te kruipen in die barre winter.
De slag om ’t Asseler, door Jan Bolink
De dag na Pasen 1945 was een hele bijzondere en zal mij heugen zolang ik
(bewust) leef. Ik was twaalf jaar en maakte deel uit van de familie Bolink, bestaande
uit: vader, moeder, dochter Jo en zoon Jan. Sedert 21 september 1944 hadden wij
gastvrij onderdak bij de familie Makkink-ter Meulen op erve ’t Asseler aan de
Asselerweg in Almen, bewoond door tante Makkink en dochter Jo met haar man
Henk ter Meulen. (Zie het verhaal van Jan Bolink hiervoor over de aanleiding van
zijn verblijf op ’t Asseler, red.).
Baileybrug
Het is rond twaalf uur op de middag van 3 april. We zijn met ons vijftienen aan de
warme maaltijd bezig en de stemming is in geen vijf jaar zo goed geweest. Die ’we’
zijn naast voornoemde personen: Willem Smeenk, de knecht, de familie Van
Slooten-Meijer bestaande uit vader, moeder en dochtertje Leentje en zoontje
Henkie en mevrouw Fischer-v.d.Vaart, dochter Greta en moeder v.d.Vaart.
De afgelopen nacht hebben de bevrijders een baileybrug over het Twentekanaal
gelegd, pal naast de Almense brug, die door de bezetters enige dagen geleden is
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vernietigd. We konden de genietroepen afgelopen nacht horen timmeren.
De Duitse soldaten, die ongeveer een week geleden hun intrek namen in de
varkens- en jongveeschuur zijn gisteravond in noordelijke richting, (nieuw)Harfsen,
vertrokken. Vanmorgen zijn Henk, Willem, mijn vader en ik even op verkenning
uitgegaan richting de bevrijders, die we aantroffen bij de spoorlijn, zo’n 400 meter
zuidelijk van de boerderij. Aan de outfit zagen we dat het Canadezen waren.
Er was er een bij die enige woorden Nederlands sprak en die ons duidelijk maakte
dat ze op dat moment niet verder in noordelijke richting konden gaan, ondanks
de uitdrukkelijke verzekering onzerzijds dat er geen Duitser meer te zien was op
gezichtsafstand van ’t Asseler. Er moest eerst meer versterking uit het zuiden
komen. Naderhand zou blijken, dat de verovering van Almen vlotter was verlopen
dan door de geallieerden aanvankelijk verondersteld, omdat de Spitholterbrug in
tact was gebleven, zodat zonder al te veel tegenstand de zuidelijke kanaaloever
werd bereikt op Paasmaandag.
Hoewel de Canadezen dus niet op de uitnodiging van de ’Asseler delegatie’ konden
ingaan, gingen we toch vol goede moed weer naar de boerderij terug. Na even
stilgestaan te hebben bij het lijk van een gesneuvelde Duits soldaat aan de kant
van de weg even noordelijk van Onstein, konden wij het thuisfront enthousiast
deelgenoot maken van de eerste kennismaking met onze bevrijders in de overtuiging, dat we ze wellicht in de loop van de middag op de boerderij zouden kunnen
verwelkomen.
Op de vlucht
Maar… als we het eten zo goed als op hebben, slaat de euforische stemming als
een voorjaarsblad aan de boom om. De boerderij wordt door geallieerd granaatvuur bestookt. De lamp valt van de zolder en de deel wordt door een voltreffer
geraakt, waarbij koe Lieze dodelijk wordt getroffen. Die granaataanval duurt echter
niet lang. Henk,Willem en Hendrik spoeden zich naar de deel om de touwen waarmee de koeien staan vastgebonden aan de ’reppels’ door de snijden. De deuren
worden open gezet, opdat de koeien en de paarden naar buiten kunnen. Er volgt
opnieuw granaatvuur, maar ook dat duurt niet lang. Zonder enige vorm van
strategisch overleg rent de familie Van Slooten de (eet)keuken uit, voor de
varkens- en jongveeschuur en langs het kippenhok richting de boerderij van de
familie Lueks. Hoewel er bij een paar mensen uit de rest van de aanwezigen even
enige twijfel ontstaat om de eerste vluchters te volgen, of dat het wellicht ook
een optie is om dekking te zoeken in de een paar dagen tevoren gegraven
eenmansgaten achter het kippenhok, volgt iedereen dezelfde weg naar Lueks. Die
weg voerde destijds eerst even over de Binnenkamp en splitste zich dan in een
wagenspoor langs de rand van de lager gelegen weilanden en een hoger fietspad
langs de rand van de kamp. Uit veiligheidsoverwegingen kiezen we voor de route
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onderlangs. Omdat het ook in de Horstebuurt en het Haarbroek verre van veilig
is die middag, hebben de families Lenselink en Beltman ook hun reeds ernstig
beschadigde en onveilige woonsteden verlaten en zijn bij Lueks beland. Het wordt
er mudjevol, zowel in het voor- als achterhuis. Dat ook deze plek binnen het bereik
van het granaatvuur van de bevrijders ligt, wordt weldra pijnlijk duidelijk, zeker
voor Henk ter Meulen en Henk(ie) van Sloten, die beiden getroffen worden door
granaatscherven, respectievelijk aan de neus en in het voetje. Het handtasje van
mevrouw Van der Vaart brengt het er ook niet zonder kleerscheuren af.
Greppel
Omdat de vrees gerechtvaardigd is dat elk moment het huis door een voltreffer
geraakt kan worden, zoekt men naarstig naar een veiliger plek buiten het pand.
Het natuurlijke hoogteverschil tussen wei- en bouwland blijkt van levensbelang te
zijn. We gaan een klein eindje terug vanwaar we gekomen zijn en zoeken dekking
in de greppel achter de wal van de kamp. Tijd voor het uitzoeken van een plekje
voor elke familie is er niet bij. Ik bevind mij dichtbij tante Makkink en mevrouw
v.d.Vaart. Mijn ouders en mijn zus liggen zo’n dertig meter van ons vandaan.
Van mitrailleurvuur van de kant van de spoorlijn hebben we geen gevaar te duchten en de granaten komen wat verder achter ons neer. Dat we daar strategisch
nog niet zo gek liggen, hebben ook de Duitse infanteristen in de gaten, want die
komen bij ons liggen. Zij komen van de kant van Hemeltjen en uit het Haarbroek
en binden de strijd aan met de Canadezen achter de spoorlijn. Er wordt over en
weer heftig gevuurd gedurende enige uren. Er wordt zelfs een stormaanval in
tijger-sluipgang overwogen door nog zeer fanatieke Hitlergetrouwen dwars over
de kamp richting spoorlijn. Anderen zien het onzinnige daarvan in om op zo’n
manier de gewisse dood tegemoet te kruipen. Tegen vijf uur zien de Duitsers de
onmogelijkheid van een succesvolle tegenaanval blijkbaar in en trekken zij zich
terug in de richting van oud-Harfsen.Van de zijde der geallieerden wordt het ook
betrekkelijk rustig. Henk en Jo hebben de euvele moed om terug naar huis te gaan
om te kijken hoe het daar is. Als ze terugkomen, maken ze ons deelgenoot van
wat ze hebben aangetroffen: de boerderij en schuren afgebrand, en voor zover te
overzien al het vee dood. Alleen het kippenhok staat er nog. Dat zou later hun
tijdelijk onderkomen worden.
Inmiddels hebben de vluchtelingen die eerder op de middag bij Lueks vertoefden
een veilig heenkomen gevonden richting Almen. De families Makkink/ter Meulen
en Bolink achten het toch raadzamer om de nacht bij Lueks/Menkhorst door te
brengen, waar we ’s avond nog roggemeelse pap met brood eten, voordat we ons
te ruste leggen. Tante Lueks en dochter Hanna maken het ons zo comfortabel
mogelijk door al de slaapplaatsen in orde te maken.Van slapen komt evenwel niet
al te veel terecht. Vooral is er veel oorlogsgeweld en legervervoer hoorbaar ten
noorden van station Laren-Almen.
OMB 2015-2/23

Ons Markenboek_mei 2015_48 pag._Opmaak 1 04-05-15 13:18 Pagina 26

Wit laken
De volgende morgen tegen een uur of negen zien we, kijkend in westelijke richting,
diverse brandhaarden ter hoogte van oud-Harfsen. Daar staan verschillende
boerderijen in brand en het heeft er alle schijn van, dat de branden zich uitbreiden
vandaaruit in noordoostelijke richting, hetgeen betekent, dat het oorlogsgeweld
ook weer meer onze kant op komt. Die ontwikkeling brengt met name Henk en
mijn vader er toe te besluiten de Canadezen tegemoet te gaan, temeer omdat er
op ’t Asseler nu toch (voor het vee) ook geen taak meer is. Mijn 18-jarige zus Jo,
die leed aan zenuwtoevallen en moeilijk liep, wordt op een ladder gelegd. Er wordt
een stuk van een wit laken aan een stok gebonden, die ik omhoog moet houden
en zo begeven wij ons met ons zevenen dwars over de Binnenkamp, de weilanden
door naar de spoorlijn tussen de overwegen bij Meier en Lenselink/Smeenk.
Daar lopen we in de armen van onze bevrijders!
Bevrijding
Via het smalle bospaadje vanaf de overweg bij Meier bereiken we de Scheggertdijk
en bij Pasman is een Rode Kruispost van de Canadezen. Henk en mijn zus worden
als gewonden gekwalificeerd en in een jeep gedirigeerd, Jo ziet dat er nog een
plekje vrij is en springt er net voor de start nog bij in en dat gaat meteen vol gas
naar Almen. De rest van het gezelschap gaat lopend naar Almen via de baileybrug
over het kanaal bij Mozes Meier. Ongeveer onder bij de oprit van de brug ter
hoogte van de familie Kroeze treffen we mensen uit (oud)Harfsen, die ons deelgenoot maken van de gruwelijke oorlogshandelingen aldaar, waarbij ook dodelijke
slachtoffers zijn te betreuren.
De militaire medici verzorgen in Ons Huis de wond van Henk aan de neus en voor
mijn zus Jo acht men opname in het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen de beste
oplossing, ver van het oorlogsgeweld. Ruim een jaar later zal ze daar overlijden.
In Almen worden we warm ontvangen door de familie Bokhorst, naast de boterfabriek. Dochter Metha is bevriend met Jo. Daar verblijven we enkele dagen en
we slapen in een grote kelder onder de fabriek.
Er heerst over het algemeen een opgewekte stemming in Almen en daar geeft
men onder andere uiting aan door de nationale driekleur, die vijf jaar lang in de
kast moest blijven, vanaf de kerktoren fier te laten wapperen. 3 en 4 april 1945
waren voor mij het meest hectische etmaal nu 70 jaar geleden.
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Het pontje over het kanaal bij Almen na de oorlog

Foto: eigen archief

Oorlog, bevrijding en vrede op ’t Esveld, door Willy Holtslag-Harkink
Op 7 mei 1995 organiseerden wij een reünie met de mensen die bij ons (familie
Harkink, Harfsen) de bevrijding mee hadden gemaakt. Wij hebben toen iedereen
gevraagd zijn of haar herinneringen op te schrijven en dat werden heel gevarieerde
verhalen.
Wat ik me herinner …
We waren altijd met veel mensen in de boerderij, in de schuur woonde het gezin
Witjas uit Zutphen, vader, moeder en twee dochters. Ze waren gevlucht na het
bombardement op Zutphen, waarbij ook hun huis in de Barlheze was getroffen.
Ze hielpen wat mee of speelden met ons. In de boerderij waren wij als gezin met
z’n achten, opoe, opa, vader en moeder en vier dochters.Verder Michiel, een jongen
van de Stichting Hoenderloo; later kwam zijn broer Arie, eerst een keer met een
oudere zus om eten te halen en toen er in Scheveningen geen eten meer was liet
zijn moeder hem als 14-jarige jongen alleen naar onze boerderij lopen. Student
Karel van den Berg was op weg naar werk aan de IJssellinie, maar op zijn reis naar
Lochem is hij uit de trein gesprongen. Ik heb zojuist alle verhalen nog eens weer gelezen
en heb maar weinig verschillen in de herinneringen gevonden.
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V-1
Van de gewone dagelijkse gebeurtenissen weet ik heel weinig. Wel
toen we op een ochtend heel vroeg uit bed werden gehaald, omdat
een V-1 boven ons bleef ronddraaien. Bij Dreiumme (buren) in de
schuur werden we verder aangekleed, maar moesten meteen weer
terug omdat de V-1 toen daar rondcirkelde. Op dat moment was
iedereen buiten, maar verspreid en toen de V-1 brandend ontplofte,
was het even angstig afwachten of iedereen het had overleefd.
En dat duurde even, want ook de familie Wuestman (tien personen)
logeerde toen bij ons, omdat ze weg moesten uit de buurt van de
V-1 startbaan bij Braakhekke. Maar van alle kanten kwam men heelhuids terug … door de luchtdruk was in onze grote keuken het
kozijn met ramen naar buiten gedrukt, de petroleumlamp was op Petroleumlamp
de grote uitgetrokken ontbijttafel gevallen.
Foto: Jan Kreunen
Eten halen
Veel verhalen, maar ik ga nu mijn eigen herinneringen als bijna zesjarige vertellen.
Ik herinner me dat we altijd met veel mensen op de boerderij waren. Het moet
najaar 1944 zijn geweest dat er dagelijks mensen aan de deur kwamen om wat
eten te halen; kwamen ze als wij zaten te eten dan werden op de tafel ernaast
borden gezet en aten ze mee. Ik zie nog voor me dat er naast de boomgaard op
de hogere kamp een hele lange berg Bellefleurappels lag en dat iedereen met een
fietstas vol appels naar huis ging, Mijn oudste zus Rika schrijft dat ze eens op een
dag meer dan veertig personen had geteld. Iedereen kreeg, naast de appels, wat te
eten mee tegen de geldende prijs. Toen ze op school van de leraar hoorde, dat
alle boeren misbruik hadden gemaakt door de mensen teveel te laten betalen, is
ze hard gaan huilen en die leraar heeft het voor haar nooit meer goed kunnen
doen. Er waren dat jaar ook veel suikerbieten. Mijn moeder kookte daar stroop
van. Omdat ik een heel gevoelig reukorgaan had, kon ik me jaren later de geur van
de helaas aangebrande stroop nog herinneren. En een poos later, toen een schaap
getroffen was door een kogel en geslacht werd, bleef de afkeer en de stank van
het schapenvlees opgeslagen.
Pop
Mijn wereld was toen nog niet zo groot. Ik luisterde goed naar alle verhalen en
kreeg mee dat Arie met zijn zus helemaal uit Scheveningen was komen lopen om
in hun kinderwagen eten mee terug te nemen. Zij kwamen uit een andere wereld
en beloofden dat ze voor mij een pop mee zouden brengen als ze nog een keer
zouden komen. De treinen door het Haarbroek werden vaak beschoten.We stonden achter het huis te kijken toen er bij het spoor een boerderij in brand stond
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en de ouderen zich afvroegen welke boerderij het zou zijn. Dat werd duidelijk
toen de bewoners van Het Haemstede met paard en wagen en de geredde inboedel er op, dwars door onze wei kwamen, op weg naar familie in Oolde. Op dat
moment kwam Arie de Bruin de ‘diek’ in lopen en ja hoor, met de pop (van zijn
zusje afgepakt) voor mij. Schilder Koetsier heeft er later een gezichtje op geschilderd en ik heb er veel kleertjes voor gebreid.
Een Duitse wagen vol munitie werd achter de schuur van Dreiumme geparkeerd
en daar door een Engelse jager beschoten, waarbij de boerderij in brand vloog.
Alle buren hielpen met het blussen. Bij ’t Katger werden emmers vol water uit de
put gehaald, waar ik met de buurmeisjes bij stond te kijken.
Schuilkelder
Maar de meeste herinneringen zijn aan de bevrijding. Achter de wagenloods en de
kippenhokken had mijn vader met natuurlijk hulp van de mannelijke huisgenoten
een schuilkelder gegraven. Een soort zitbank uitgespaard, dikke palen er overheen
en daarop een laag zand. Uit het verhaal van Karel lees ik dat er op een gegeven
moment 22 personen in zaten. Ik herinner mij alleen dat er nog een familie bij
kwam met een kind dat eten kreeg… de geur van verse worst bleef hangen. Wij
moesten van opa allemaal een geklutst ei drinken om op krachten te blijven. Op
handen en voeten was opa naar het kippenhok gekropen om eieren te halen. ”Ja,”
zei opoe, “dat moeten wij wel doen, want wij gaan toch gauw dood en jullie pappa
en mamma moeten blijven leven om voor jullie te zorgen”… die uitspraak ben ik
nooit vergeten. Opoe was toen 60 en werd 85 jaar!
Bevrijding
Bij ons zaten nog drie Duitsers in de boerderij en bij de buren Hummelman waren
de Canadezen al. De Duitsers zijn alle drie doodgeschoten, ook de man die zich
overgaf met een wit teken. Na een lange nacht met veel lawaai van granaatvuur,
was het stil. Witjas zei dat we ons moesten laten zien aan de Canadezen. Hij ging
voorop met een laken aan een bonenstok geknoopt en wij moesten achter hem
aanlopen met onze armen in de lucht. Zoiets bedenk je niet als kind, maar maakt
wel indruk. Heel vreemd dat niemand dit in zijn verhaal ook heeft verteld, maar
misschien heeft hij juist ook ons kleine kinderen gevraagd, want dan is het voor
militairen duidelijk dat er geen gevaar kan dreigen.
Enfin, langs de gedode koeien … en toen kwamen al die Canadezen van het
regiment bij ons in de boerderij om drie dagen uit te rusten. De gewonde koe
werd meteen geslacht en geruild voor 200 blikjes voedsel. Wij werden verwend
met chocola, witte boterhammen met rode jam, de mannen natuurlijk met
sigaretten en de kelder rook nog tijden later naar corned beef. Op de laatste avond
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werd er op de deel voor de Canadezen een film gedraaid en las ik van ’Deanna
Durbin’. Wij werden opgetild en tussen een paar soldaten op de hilde gezet.
Feest
En de volgende herinneringen aan de bevrijding kwamen na 5 mei. De familie Witjas
was vertrokken. De vloer van de schuur werd geschrobd om met de buren
bevrijdingsfeesten te vieren. Mijn vader speelde op zijn accordeon of toen nog
harmonica, buurman Hendrik Hartelman had een drumstel en iedereen danste.
Jongste zus Jannie en ik vonden het schitterend om mee te doen met de matjeswals of samen te zingen ’Aan het strand stil en verlaten …’ maar het mooist vond
ik toen als de oudere mensen uit de buurt de Gelderse boerendans uitvoerden
met opa als leider. Ik vond het heel bijzonder om hem te horen roepen ’Avancer’
en ’ieder met zien eigen dikzak’.
Haan
Nog één anekdote, geschreven door een paar oorlogsgasten in hun verhaal.
De haan had een scherfwond aan de krop, waar water en graan net zo hard weer
uit liep als hij het naar binnen werkte. Opa pakte naald en draad en naaide de
opening dicht, waarop de haan rustig doorleefde..
Gorssel vrij, door G.B. Hoekman
Van mevrouw Hoekman is een briefkaart van begin april 1945 bewaard gebleven
met onderstaande tekst.
”Al was Gorssel vrij, we waren er nog lang niet. Vrijdagsmiddags hebben we
gewuifd tegen de Canadezen. Zutphen was nog niet vrij. Daar heeft het ook fel
gewoed. De hele stad is ‘vertesteweerd’. Zaterdagnacht en zondag waren er
verschrikkelijke branden. Zaterdag half 12 was Zutphen vrij en toen moest
Deventer, Wilp en Voorst. Zondags wouden we met zijn allen naar de Straatweg.
Maar de Duitsers schoten van de richting Voorst naar ons huis op de Straatweg
en Gorssel. We hebben in de kelder en schuilkelder gezeten in plaats van naar de
Straatweg. Toen zaten de kanonnen vlak bij ons huis aan de Straatweg. Toen: wat
een klappen. Ik heb nachten verscheidene uren buiten gestaan. Ik kon niet slapen.
Telkens schoten de Duitsers naar deze kant. Dinsdags heb ik moeder naar Hengelo
gebracht. Het was 's middags net troepenvervoer en er was haast geen doorkomen
aan. Eerst mochten we bij de sluis niet over de brug. Maar ik heb net zo lang
gepraat tot een van de ondergrondse ons toch overliet. En een drukte dat het
was. Maar we zijn toch goed overgekomen. Woensdag ben ik naar Valkeman
geweest.Toen schoten de kanonnen verschrikkelijk en hebben ze Schaap zijn zaadloods in elkaar geschoten. Om 3 uur zijn ze begonnen met een rookgordijn te
maken.Toen wat naar grijs was dat. Ze moesten bij Gorssel een brug over de IJssel
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leggen om naar Voorst te komen. ’s Nachts zijn ze er al over gegaan. Donderdag
hebben ze nog erg gevochten. Vrijdag zijn we weer naar de Straatweg gegaan en
nu zijn we vrij.
Zaterdag 31 maart: Duitse troepen trekken weg. De Tommies schieten met de
boordwapens uit de vliegtuigen erop.We hebben de hele middag haast in de kelder
gezeten. Zondagavond Duitsers van de Mettray vertrekken ook, want de Canadezen zaten al in Hengelo(G). Maandag en dinsdag werd er erg geschoten naar
Lochem en Zutphen. Woensdagavond zijn we bij de Straatweg gegaan, want ze
zeiden dat de troepen eraan kwamen. Donderdag werd er geschoten in Almen en
Harfsen. We zijn naar de Eesterbrink gegaan. Donderdagmiddag kwamen er
allemaal granaten bij ons in de buurt. Bij Scheuter een vlak achter het huis.
De splinters vlogen door de achterdeur op de deel. Twee koeien werden nog
gewond. Maar ze zijn gelukkig weer beter geworden en een paard van Hein Wiltink
uit Gorssel kreeg een erge wond aan het been. ’s Nachts sliepen we met zijn
dertienen in een kelder. Dat zullen we nooit vergeten. Ik heb er niet in geslapen.
Vrijdag 6 april: Gorssel is vrij. Hoera!”

Ruiming van V-I in de Harfsense Enk
Foto: eigen archief

Het ruimen van de resten van een V-1 in de Harfsense Enk

Foto: eigen archief
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VERORDENINGEN VAN DE DUITSE BEZETTER
IN DE EERSTE OORLOGSJAREN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Piet van Manen
Inleiding
Aan de hand van ingekomen brieven bij de gemeente Gorssel die op
datum van binnenkomst zijn vermeld, kan worden nagegaan in hoeverre
de bezetter in de eerste twee oorlogsjaren (1940-1941) verbodsbepalingen en aanwijzigen noodzakelijk achtte. Uit de brieven rijst de indruk
van massale geboden en verboden gedurende de eerste twee bezettingsjaren. Kennelijk bracht de bevolking met allerlei provocaties en
speldenprikken haar misnoegen over de bezetting tot uiting.
Massaal verzet was waarschijnlijk nog niet aan de orde.
16 september 1940
In deze brief wordt gesteld dat het noodzakelijk is de politie nog eens in te scherpen dat vooral bij optochten en gebeurtenissen van politieke aard met zeer veel
tact en beleid moet worden opgetreden. Ook verdient het aanbeveling zorg te
dragen voor geregelde surveillance bij kringhuizen der NSB, waar de houding van
het publiek dikwijls tot moeilijkheden aanleiding kan geven. Deze surveillance
behoort op niet in het oog lopende wijze te geschieden.
7 november 1940
Handhaving van de openbare orde. Hierin komt naar voren dat als de WA (Weerbaarheidsafdeling van de NSB) marcheert zij de bescherming geniet van de rijkscommissaris. De WA mag geen wapen dragen, indien wapens op hen worden
gevonden, moeten deze worden afgenomen en dient proces-verbaal te worden
opgemaakt. De WA mag niet provoceren en mag geen politiebevoegdheid uitoefenen, zoals het afzetten van straten. De politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en deze wordt door haar geregeld. Als de WA wordt
uitgescholden of met stenen wordt bekogeld, dan mogen de leden zich verweren
zolang er geen politie aanwezig is.
20 november 1940
Aan de orde komt het voeren van de Nederlandse vlag door politieke partijen.
Er is geconstateerd dat de Nederlandse vlag door de Nederlandse Unie als partij
gevoerd wordt en voor propagandadoeleinden voor de Unie gebruikt wordt.
De Nederlandse Unie was een politieke groepering, tot stand gekomen in juli 1940
en door de bezetter verboden in december 1941. Het doel van de Unie was de
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NSB de wind uit de zeilen te nemen en compromissen te sluiten met de bezetter
om nog iets van de eigen zelfstandigheid te redden. Dit bleek op den duur niet
mogelijk, met als gevolg het reeds genoemde verbod van 1941. De nationale vlag,
zo wordt in de binnengekomen brief aangegeven, is een symbool van het Nederlandse volk in zijn geheel. Daarom wordt aan het gemeentebestuur verzocht de
Nederlandse partijen het voeren en het gebruik daarvan voor partijpolitieke
doeleinden, in het bijzonder het hijsen op partijgebouwen, te verbieden.
Overtredingen zullen door de Sicherheitspolizei bestraft worden.
10 mei 1941
Gesteld wordt dat wanneer er relletjes of samenscholingen van politieke aard
plaatsvinden, niet kan worden volstaan met het uiteendrijven ervan. De preventie
die daarvan uitgaat is niet steeds voldoende om te verhinderen dat opnieuw tot
het veroorzaken van samenscholingen wordt overgegaan.Wanneer er weer relletjes of samenscholingen van politieke aard ontstaan, dient derhalve de identiteit
van de hoofdschuldigen aan de hand van het identiteitsbewijs te worden vastgesteld. De personalia moeten in het op te stellen rapport vermeld worden.
Dit rapport dient vervolgens opgestuurd te worden naar de fungerend directeur
van politie.
16 juni 1941
Deze brief gaat erover dat sommige verenigingen en/of groepen van personen die
met toestemming wandel- of fietstochten maken, deze gebruiken voor ongewenste
demonstraties. Het komt voor dat men bepaalde liederen, die op zichzelf geoorloofd zijn, aanheft met de kennelijke bedoeling daarmee verwarring, onrust en haat
te zaaien. Zelfs ontziet men zich niet de Nederlandse driekleur op verschillende
manier voor dit doel te gebruiken. Ook gedraagt men zich door het opsteken van
vingers en het uitspreken van bepaalde formules alsof men het slachtoffer is van
acute verstandsverbijstering. Bewust protesteren wordt dus kennelijk gezien alsof
de protesterenden niet goed wijs zouden zijn. De bezetter zal wel beter geweten
hebben. Verder wordt erop gewezen dat er vastgestelde voorwaarden zijn bij de
te houden wandelmarsen. Hiervoor is in de eerste plaats de vereniging aansprakelijk die de toestemming tot het organiseren van een tocht heeft aangevraagd.
Door het bestuur daarvan moet op de route voor het nodige toezicht worden
zorg gedragen, opdat individuele deelnemers deze regels niet overtreden.Teneinde
te voorkomen dat willekeurige personen zich tijdens een mars bij de deelnemers
aansluiten, is thans verplichtend voorgeschreven dat alle deelnemers hun
startkaart, voorzien van naam en adres, zichtbaar moeten dragen. Indien de in
groepsverband marcherende verenigingen zich niet aan een en ander houden, dan
dient deze groep ontbonden te worden. Verder wordt gesteld dat van iedere
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ongeregeldheid of ongewenste demonstratie een rapport in drievoud dient te
worden opgesteld met vermelding van de identiteit van de daders alsmede van de
vereniging waartoe zij behoren. Dit rapport moet naar het Parket van de
Procureur-Generaal in Arnhem worden gezonden.
25 juni 1941
De zoveelste ingekomen brief. Dit schrijven refereert aan gebeurtenissen in
Oost-Europa (de Duitse aanval op de Sovjet-Unie op 21 juni 1941). In verband
hiermee verwacht men communistische demonstraties, waartegen onmiddellijk
met kracht moet worden opgetreden. Vooral in de grote steden en industrieplaatsen is uiterste waakzaamheid geboden (daar is natuurlijk sprake van de
meeste communistische aanhang). Indien de politie niet tegen haar taak is
opgewassen, zal op nietsontziende wijze door de Duitse politie worden ingegrepen
en zal zonder waarschuwing met scherp worden geschoten.
28 juni 1941
In deze brief gaat het over slechte naleving van het verbod op het dragen van
afbeeldingen van levende leden van het Oranjehuis, welk verbod bekend gemaakt
is in de avondpers van 2 mei 1941. Er is ook geconstateerd dat ter vervanging van
bovengenoemde afbeeldingen thans als insigne militaire knopen met de Nederlandse leeuw op de jasrevers gedragen worden, hetgeen uiteraard ook verboden
is. Daarom dient aan de politie-instanties onverwijld bevel gegeven te worden tot
strikte naleving van een en ander.
30 juni 1941
Hierin wordt gesteld dat tegen het roepen van ’OB’ (Oranje boven) en ’OZO’
(Oranje zal overwinnen), het ostentatief opsteken van vingers en dergelijke
anti-Duitse handelingen met kracht moet worden opgetreden. Deze openlijke
oranjedemonstraties die voor het merendeel het gevolg zijn van het luisteren naar
ophitsing via de Londense radio, kunnen onder geen enkele omstandigheid worden
geduld. Ook staat in deze brief dat van al deze handelingen een rapport in drievoud
moet worden opgestuurd, waarin de personalia van de daders vermeld moeten
worden.
7 juli 1941
Bij wandelmarsen en soortgelijke excursies worden nog steeds Joden als deelnemers aangetroffen.Verenigingen en groepen die op deze wijze de openbare orde
in gevaar brengen, moeten van de openbare weg worden geweerd. De namen en
adressen van de leiders van deze groepen, alsmede van bedoelde Joden, dienen te
worden gemeld.
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7 juli 1941
Een tweede brief op dezelfde dag, hierbij gaat het om jeugd- of marsgroepen van
de Nederlandse Unie, die sinds kort optreden en voorts groepjes uit de ontbonden padvindersbeweging. Deze grijpen elke gelegenheid aan om op luidruchtige
demonstratieve wijze politiek andersdenkenden en zelfs Rijksduitsers op de openbare weg uit te joelen. Ze roepen ’OZO’, steken de rechterarm met de vingers in
V-vorm omhoog en houden op deze wijze een betoging. De jeugd dient op een
pedagogische wijze het ongeoorloofde van deze handelingen bijgebracht te
worden. Hulp dient ingeroepen te worden van opvoeders, ouders, geestelijken en
anderen die in de gelegenheid zijn vormende invloed op de jeugd uit te oefenen.
12 juli 1941
Naar voren komt dat in de laatste tijd de gevallen toenemen dat geüniformeerde
leden van de Hitlerjugend worden lastig gevallen. Hiertegen moet streng opgetreden worden met alle ten dienste staande middelen.
14 juli 1941
Vermeld wordt dat de leden van de ontbonden padvindersorganisaties nog steeds
zonder dat daartegen van de zijde van de Nederlandse politie wordt opgetreden,
hun uniformen of onderdelen daarvan aan hebben, alsmede padvindersmessen
dragen of zelfs ook padvindersonderscheidingen (w.o. de lelie) op hun burgerkleding dragen, terwijl het ook nog voorkomt dat bedoelde personen in groepsverband tochten of wandelingen ondernemen, hetzij in uniform, hetzij in burgerkleding. Dit optreden is in strijd met het besluit van 2 april 1941 waarbij de
Nederlandse Padvindersorganisaties worden ontbonden. Deze ontbinding brengt
met zich mee dat het dragen van insignes op uniformkleding of van onderdelen
daarvan verboden is. Hetzelfde geldt voor het arrangeren van gemeenschappelijke
ondernemingen als wandelingen, tochten enz.
19 juli 1941
Er wordt meegedeeld dat alle reeds verleende vergunningen voor wandelmarsen
en fietstochten komen te vervallen.Verzocht wordt de desbetreffende verenigingen
daarvan in kennis te stellen. Slechts schooluitstapjes waarvoor toestemming is
verleend mogen onder toezicht van voldoende onderwijzend personeel doorgang
vinden.
26 november 1941
Het laatste stuk van dit jaar. Daarin wordt medegedeeld dat het dragen van
speldjes, vlaggetjes enz. in de kleuren rood-wit-blauw, voor zover hiervoor geen
bijzondere toestemming is verleend, verboden is. Overtreding van dit verbod kan
worden gerangschikt onder het misbruik maken van de Nederlandse kleuren.
Het voeren van het Unievlaggetje was reeds per 4 augustus 1941 verboden.
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DE DUUS’TRE JOOR’N AN DE KAPPERDIEK IN AEFDE
1940-1945
Wim Rood
Zo umstreeks disse tied wil ’t mangs veurkomm’n, dat jongeleu mien an de jas
trekt en vraogt, (want zo heerlijk aopen en vriej bunt ze tegenswaordeg) of ’k der
toevalleg ok nog ene bun van veur den oorlog (den Tweeden wel te verstaon). ’k
Hebbe der gien haekel an, as ze mien die vraoge stelt, maor ze drukt oe wel efkes
met de neuze op ’t feit, da‘k al aardeg met de joor’n begin hen te tell’n en door
bun’k eerlek-ezeg neet zo biester blie’j met.
A’j veur de eerste keer in oe laeven ut woord ’oorlog’ opvangt en ie bunt in de
laeftied da’j amper dreuge achter de oor’n bunt, dan weet ie bie’j lange nao neet
wat dat inhöldt. As kind vrogger was vraogen neet zo vanzelfspraekend as vandage
an de dag. Toendertied wed’n wie’j, zogenaamd veur eigen bestwille, vake in
’t ongewisse -ehollen. Wat oe toen wel met de paplaepel wed in -egaoten, was
geheurzaamheid an ’t olderlek gezag en belaefdheid jegens vremde leu.
Oorlog was in mien belaeving as jungsken van zes joor, mangs spannend, mangs
angsteg en vake neet te begriepen. Ontegenzeggelek bracht ut behelpen met van
alles en nog wat ’n geveul van saamheuregheid, zorg en andacht veur mekare met
zich met. Zo leerden ie ongemarkt met alles zuneg umme te gaon. Zelfs noe nog
kump bie’j veurbeeld wegsmieten van aeten (as ’t un endjen aover de daotum is)
neet in oe op. Door prakkezeer ie toch neet aover, ie hebt toch roeken en preuven
-eleerd, of neet soms?
Un paar heugenissen uut die duus’tre tied, he’k al ’s op-eschreven. Ok al umdat
bepaolde indrukken oe, oe hele laeven bie’j blieft. A’j die gedachten an ’t papier
toevertrouwt, krie’j ruste in oe baovenkamer.
De inval
’t Was de tienden mei 1940, toen ’k ’s mans vrog in ’t schemerduuster wakker
schrok van ’n ongewoon anholdend kabaal onder op straote. Stiekem loerd’n ik
efkes achter ’t gedien van ’t slaopkamerraam en zag op straote vanuut Warnsveld
richting de Sluis, ’n optocht van vremde voertugen veurbie’j komm’n. Gehelmde
soldaoten met ’t geweer op de nekke, zaten, stonden en lagen in en op tanks,
pantservoertugen, vrachtwagens en motorfietsen met en zonder ziespan. De hele
buurte stond langs de weg, stilzwiegend en met verbazing ’t langsrie’jend spektakel
te bekiek’n. Toen ‘k bene-jen kwam, zag ik nog net ’t laatste vehikel in de veerte
aover de spoorwegaovergang wegrie-jen. Onze olde buurman toet’n zien vrouw
in ’t oor: ”Noe bu’w dan toch nog bie’j den oorlog betrokken, dat belaof neet völle
goods”. Nao disse onverwachte inval draop iederene in gedachten verzonken op
huus an.
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Waekeleks passeerden op gezette tieden lange goederentreinen vanuut Winterswiek de aoverweg in de Kapperdiek richting Zutphen. A’w in de verte de stoomfluite van de locomotief heurden, dan vlaogen wie’j naor de spoorbane, ’n endjen
veurbie’j de aoverweg en zwaaiden met onze emmers naor de staoker op de tender. Meestieds gooiden -e dan ’n stuk of wat grote batsen met vetkaolen langs de
rails. Ze gaven flink hitte in onze salamander potkachel, maor ok bastensvölle rook.
Stäöreg stond aoverdag, veural bie’j helder weer, zo’n trein good gecamoufleerd
onder de beume van Huuze Den Dam en ’t Klaphekke.
Vremde wagons
Onze niejsgieregheid wat der toch in die dichte wagons zol zitt’n, wod’n op
28 september 1944 met angst en beven beantwoord. Engelse jachtviegtugen
nammen op die dag, ’s mans umstreeks 9 uur zo’n trein bie’j ’t station in Zutphen
te grazen. De hele mikmak van zo’n 57 wagons vlaog met knetterend geweld de
lucht in. ’t Grootste deel van die dag he’w in onze kelder deur -ebracht. Granaten
gierden links en rechts aover ons huus hen.
Mangs ontploften der ene. Anderen bleven met de kop in ’t zand staeken. ’n Schure
met de inboedel van ’n stel dat op punt van trouwen stond, kreeg ’n voltreffer.
Van de met meujte bie’j mekare gesprokkelde uutzet bleef gien spaon heel.
Engelse bommenwerpers
’s Aovends mos alles verduusterd wod’n um de nachtvluchten van de Engelsen op
Duutsland te bemoeieleken. Was der gien elektrisch licht, dan maakten wie’j ons
huuswark bie’j ’n keerse en ging’n met de kniepkatte naor bedde.
De meeste bewoners van de Kapperdiek wed’n verplicht in huus ’n vertrek af te
staon an soldaoten die belast waar’n de munitietreinen te bemannen en te bewaken. ’t Aeten konden ze afhalen bie’j ’n vergaarkökken in de buurte. In een van
onze veurkamers bivakkeerden vier oldere soldaoten. ’t Waar’n boer’n mensen
uut Beieren, die ’auf befehl’ have en goed mossen achterlaoten.
Onze ’gasten’ hadd’n de verantweurding veur ’n groot kanon op ’n draejplateau,
dat op de hook van de Almenseweg en de Kapperdiek stond op-esteld.Vlak näöst
boerderieje Slagboom. Onder leiding van ’n hoge officier hebt ze toen ene keer
proef-eschoaten. ’t Projectiel boord’n zich met ’n doffe dreun in de slootkante an
de aoverkante van de weg.
Onze vier ’logees’ waar’n gien echte soldaoten. ’t Enege wat ze daags uutvoerd’n
was ’t kanon oppoetsen en een paar eenmansgaten graven. Met ’t kanon is wieter
gien enkel schot -elöst. Op ’n aovend verzuchtt’n der ene: ”a’k op handen en veute
naor huus mog kroepen, dan ging ’k metene”.Vlak veur de bevrijding waar’n ze al
in gien velden of waegen meer te bekennen.
Met zo’n 200 soldaoten hef Huus de Voorst van juli 1940 tot oktober 1941 as
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hoofdkwartier van de Duutsers -edeend. Doornao trokk’n ze in de Detmerkazerne. De grote brand op 18 augustus 1943 legde ’t hele hoofdgebouw van Huus
de Voorst in de asse. Later bleek dat ’n onveurzichtegheid bie-j ’t afbranden van
olde varve de oorzaak was.
Echt gebrek an aeten en drinken he’w nooit -ehad. Iederene had ’n grote greuntetuun achter ’t huus. Zelfs tabak wed verbouwd. In lange rie-jen hingen de grote
bla-jen te dreugen an spielen onder de wagenloze. Melk haald’n wie-’j biej boerderieje ’t Blik, onder Den Dam.
Afweergeschut
Op zied van de boerenplaatse ’t Blik stond middenin ’t weiland onder ’n greun
commouflagenet ’n Duuts afweergeschut. ’t Waar’n achts stuks 88 mm kanonnen,
met ieder ’n vertikaal bereik van 10 km. Ze waar’n van ’t merk Flak 36
(Flugabwehrkanone). ’n Bombardement, bedoeld veur dit geschut pakte dramatisch
verkeerd uut. De bommen veelen in de buurte van de Almensebinnenweg, woor
op dat moment ’n antal bewoners uut Zutphen fietsten. Ze hadd’n melk ehaald
bie-j boer’n onder de Voorst. De akeleg verminkte lichamen wed’n deur de mansleu van de Luchtbeschermingsdienst op met ’n paar daekens afgedekte handkarren
naor ’n kamer näöst ons huus vervoerd. Wie-j jonges moggen al die naregheid
neet zeen en mossen dalek binnenkomm’n. Stiekem he’w toen toch deur
’t WC-raemken -ekeken en zaag’n hartverscheurende beelden van familie, die de
slachtoffers mossen identificeer’n. Disse afschuwleke taf-reel’n staon mien nog
stäörig helder veur de geest.
Dit afweergeschut was ok de oorzaak, dat de staotege bomenlanen van Kapperallee,Voorsterallee en Binnenweg (noe Damlaan) -ekapt mossen wod’n um baeter
zicht te krieg’n op de Sluis. ’t Twentekanaal en de Voorst.
Sinterklaosfeest
Ondanks alle gebrek en ellende was der één feest dat umsgeliek deur ging, namelek
’t Sinterklaosfeest. In de ziedvleugel van Huuze Den Dam organiseerde mevrouw
Bosch van Rosenthal veur alle kinder uut de buurte ’n Sinterklaosfeest, compleet
met de Heilegman en Piet in vol ornaat. Der was chocolademelk en ranja en alle
kinder kregen ’n cadeautje. Iets um nooit te vergaeten.
Vissen
’n Duutse soldaot vroog ons weurumme wie’j neet ging’n vissen an ’t kanaal. ’n
Onzinnege vraoge eigenlek met al dat gescheet op de schepen en de Sluis. ”Komm
mal mit” zae de soldaot: ’t Was zwaor bewolkt, der kwamm’n toch gien vliegtuge.
Met emmer en schepnet leep’n wie’j naor de baovenkante van ’t stoomgemaal.
Hee gooiden ’n handgranate midden in ’t water. Der volgden ’n doffe dreun en ’n fontein van opspattend water. Effen later ging’n wie’j met ’n emmer vol vis op huus an.
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’n Zatten keerl
Op ’n kolde winteraovend in 1944, al ’n hötjen nao spertied, wed bie’j ons an de
belle -etrokken. Met kloppend harte ging de veurdeure van ’t slot. Op de stoepe
in ‘t veurportäöljen stond zo zat as ’n oele ‘n vremd, wat verlopen manspersoon.
Hee stonk ’n uur in de wind nao starken drank, stond zwiebeleg op de bene, was
kennelek -letterlek en figuurlek- de weg kwiet. Met dubb’le tonge brabbel’n -e:
”Woor mo’k hen naor Warnsveld?” Van veraltereerdegheid he’w um in die
angstege tied ok nog de vereerde kante -ewezen.
Schuulplaatse
’k Hebbe der gien bewies van natuurlek, maar ’k vraoge mien mangs af, of ’t groepje
mansleu van de luchtbeschermingsdienst hun bezegheden ok neet as dekmantel
gebruukten um bepaolde verzetsactiviteiten te ondernemmen.Want hadd’n ze de
helm op en de L.B.-band um den arm, dan moggen ze ok nao spertied buten waen.
Mien vermoeden hieraover wed nog verstarkt deur ’t feit, dat joor’n nao den
oorlog, bie’j ’n verbouwing van ons huus ’n schuulplaatse teveurschien kwam. Via
’n loek op zolder ko’j oe in ’n höksken laoten zakk’n baoven ’t huusken (wc). Door
was ’n krappe zitplaatse veur één persoon. Dit was wellicht ok de reden dat de
veurdeure neet zo gauw lös -daon wed toen twee gewapende soldaoten der veur
stond’n. Ze trapten de deure in en deurzochten ’t hele huus. Toen ze op ’t letsten
weer bie’j de butendeure stond’n, ha’w ’t idee dat ze dachten da’w ze veur ’t lepken
hadd’n -ehollen. Effen later staoken ze met bajonetten dwars deur de heujbarg
tegenaover ons um te controleer’n of door soms mensen in zaten.

Situatie in de laatste oorlogsdaag’n an de Kapperdiek

Foto: familie Rood
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V-I’s
Woor wie’j as jonges ontzag veur hadd’n, dat waar’n, zo as sommegen ze neumden:
’de vlegende vuurkonten, de VI’s die ze afschaoten vanaf lanceerinrichtingen in de
bossen van ’t Joppe en Harfsen. Links en rechts raosden ze aover ons huus.
As ’t vuur bleef branden, was der gien kou an de lucht. Stopte ’t kabaal dan kwam
’t onding naor benejen en vlaog nao verloop van tied uut mekare. Bie’j de start
ging ’t al vake mis. Ok raakten der wel ’s ene uut balans, bleef maor rondvlegen
tutdat de brandstof op was.
Op Oldejaorsaovend 1944 kwam der ene terechte in ’t weiland achter boerderieje
Slagboom. De mensen van de luchtbeschermingsdienst raojden iederene an ramen
en deuren lös te zetten en de straote op te komm’n, in verband met de te
verwachten explosie. Dee kwam ok en wel umstreeks 12 uur. Carbidbussen
afscheten was neet meer neudeg. Lawaai ha’w al meer dan genog -ehad.Alle roeten
der uut, dakpannen op straote en aoveral vlaogen gleujende stukken metaal deur
de lucht. As buurte he’w mekare op straote ’n Gelukkeg Niejjoor -ewenst, in de
haope dat der gauw ’n ende mog komm’n an alle angst en geweld.
Bommenwerpers
Onze kelder onder de opkamer was met ’n paar zwaore balken verstevegd.
As ’s nachts - met honderden tegelieke - de viermotorige B17F (Boeing Flying
Fortress) bommenwerpers richting Duutsland vlaogen dan kraop de hele familie
in de kolde kelder. De toestellen vlaogen met ’n snelheid van ongeveer 480 km
per uur. Iedere motor had ’n vermogen van 1200 pk. A’k door noe an denke, heur
ik in mien achterheuf nog altied ’t deurdringende, monotone gebrom van de
motoren. Zo stiekemweg loerd’n ie wel ’s naor baoven, maor ie zaag’n niks.
Ze vlaogen in ’t pikkedonker, zonder verlichting. Kwammen ze nao ’n paar uur
trugge, dan wed’n ze vake met
zeuklichten van ’t afweergeschut
beschenen en beschaoten. An
’t geluud ko’j heuren dat ze de
lading kwiet waar’n. ’n Paar keer
lag ’s mans de hele buurte onder
de snippers zilverpapier. Iemand
beweerde dat ze dat dejen um
’t radioverkeer van de Duutsers
te ontregel’n.
De kapot -eschaoten sluis
met noodbrugge
Foto: eigen archief
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De bevrijding
De bevrijding van de Kapperdiek he’w neet mee-emaakt. ’s Nao-meddags kwammen militairen huus an huus meedeel’n dat iederene veur acht uur ’s aovends weg
mos waen. De Kapperdiek kwam deur oprukkende Canadezen in de vuurlinie te
ligg’n. A’j neet weg kon of wol, ko’j ’n ausweiss haal’n bie’j de Ortskommandant op
’t Klaphekke.
Anvankelek wollen wie’j neet weg, maor toen vlak näöst ons iemand deur een
granaatscherf dodelek wed -etroffen, hèw ’t klaorstaonde evacuatiekarretje
op-epakt en bunt lopend richting de Sluis -egaon. ’t Was doodstille, gien man of
moes op straote. ’n Paar lichtkogels in de lucht en een paar van links naor rechts
zwaaiende zeuklichten. Bie’j de Sluis an-ekomm’n wed’n wie’j op-ewacht deur ’n
antal gewapende soldaoten. De brugge was gebarricadeerd en lag vol explosieven.
Ieder moment kon’t bevel komm’n dat de zaak de lucht in mos. Met hulpe van ’n
paar Duutse soldaoten he’w de karre aover de sluisdeure, naor de aoverkante eslept. Nog steeds angsteg stille. ’n Paar soldaoten dreven een stuk of wat peerden
en koeien naor de Rustoordlane.Via de Schoolstraote en de Rijksstraotweg kwammen wie’j terechte in de gewelfde kelder van boerderieje ’t Nuessink.’s Mans vrog
zagen wie’j de eerste Canadezen en kregen chocolade en de mansleu sigaretten,
de zogenaamde long players.
’n Paar dagen later bu’w naor de Kapperdiek -etrokken. Ons huus stond der nog,
maar binnen was ’t één grote smaerboel. Baoven lagen twee uutgeputte Canadezen
in bedde en in ’t kippenhok zat der ene hebbereg te loeren naor ’n ei van onze
leghennen.
Weer naor schole
Geleidelekan wod’n alles op-eknapt en konden wie’j weer gewoon naor schole.
De Wilhelminaschole was namelek deur de Duutsers bezet -ewès. Wie’j kregen
in die jaor’n les bie’j verschillende families an huus.
Nog völle vraogen
Nao den oorlog bleven veur mien völle vraogen aover wat zich in ’t verborgene
had af-espöld onbeantwoord. Klaorbliekelek hef ’t gezegde: ’spraeken is zilver,
zwiegen is gold’ nog lange zien naowarking - ehad. Ok denk ik wel ’s an ’n old
Achterhooks gezegde, namelek: ’Zoo-j der an komt, kom ie der ok weer af’.
Anders -ezeg: ’Iets wa-j oe onrechtmaoteg toe-eigent, raak ie op den duur op
dezelfde wieze weer kwiet’.
En zo is ‘t -egaon. Gelukkeg maor.
(WALD-spelling)
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In gebruukname van de herstelde sluis in 1950
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REHOBOTH IN JOPPE (2)
Henk Hietbrink
Het ontstaan van gebouwtje Rehoboth te Joppe is in het vorige
Markenboek beschreven. Een van de gebruikers van Rehoboth was
de Christelijke Meisjes Vereniging (CMV) ’de Heidebloempjes’ te Joppe.
Zij hielden tijdens de Tweede Wereldoorlog bijeenkomsten in Rehoboth.

De Heidebloempjes, v.l.n.r.: Mieneke Stegink, Jo Jonkman, Janna Kroeze, Janna Stegink, Riek Makkink, Bets Hietbrink,
Toos Lentink (Moespot) Jet van Schooten,Wimke Klein Hulze.Vooraan: Jantje van de Berg, Gerrie Bouwmeester.

Christelijke Meisjes Vereniging (CMV)
De CMV ’de Heidebloempjes’ werd opgericht in oorlogstijd met de dames Riek
Makkink en Bets Hietbrink als leidsters.Tijdens de eerste samenkomst op zondag
12 januari 1941 meldden zich tien meisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar.
Afgesproken werd dat er tijdens de opkomsten één meisje een voordracht zou
houden en een ander een opstel ten gehore zou brengen. Tijdens de middagen
werd er veel gezongen en een bijbeltekst behandeld. In een schrift werd van elke
opkomst een verslag bijgehouden. Misschien was het samenkomen in verenigingsverband tijdens de oorlog verboden, want in bijna alle verslagen wordt er over
een ’vergadering’ gesproken.
Ondanks de oorlog kwamen de Heidebloempjes zeer frequent bij elkaar en naast
het stichtelijke werd er ook veel aandacht besteed aan sport en spel. Ook werden
er diverse uitstapjes in de buurt ondernomen, waarvan in het schrift ook verslagen
werden bijgehouden.
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Uitstapjes
Hieronder volgen enkele (ingekorte) verslagen uit het schrift 1941-1945.
Hemelvaartsdag 14 Mei 1942 (Janna Kroeze)
Met Hemelvaart hebben wij een wandeling gemaakt. ’s Morgens om 8 uur zou
Betsie samen met Riek Makkink, Mies en Toos van haar huis vertrekken. De
overigen zouden bij de Bruin (hoek Oxerweg/Driekieftenweg) samenkomen.
’s Morgens om half 8 wou Jo Jonkman en Willemke bij mijn huis zijn.We vertrokken
al spoedig en daar we dicht bij de Bruin waren kwamen Jet en Anneke ook al
aangelopen. Ook de twee Steginkjes (Mientje en Janna) voegden zich bij ons. We
zijn met z’n allen via Oxe naar Colmschate gelopen. Om kwart over 9 kwamen
we bij de kerk in Colmschate aan om de kerkdienst mee te maken.We waren veel
te vroeg en zijn bij een boer achter het huis gaan zitten. De dienst was prachtig.
Hierna hebben we de reis verder voortgezet naar Bathmen. Het was ongeveer
half 1 toen we daar aankwamen. Bij de kerk die gesloten was hebben we onze
boterhammen bij tante Hentje opgegeten. De kerk wilden we graag van binnen
zien, maar die bleek op slot te zijn. De kostersvrouw had ons in de gaten en met
de sleutel van de dominee hebben we de kerk van binnen gezien. Daarna hebben
we onze reis naar huis voortgezet. Onderweg hebben we nog in een mooi bos wat
spelletjes gedaan. Hierna gingen we uit elkaar en ging een ieder naar zijn eigen huis.
De speurtocht 1943
De meisjesvereniging van ’t Joppe had de Gorsselse meisjesvereniging uitgenodigd
te komen. Dat kon leuk worden.We moesten om 7 uur bij het gebouwtje komen.
Eerst hebben we met z’n allen een versje gezongen en toen vertelden ze dat we
een speurtocht gingen maken. Er waren drie groepen en om de tien minuten
vertrok er een groepje. Onderweg moesten we papiertjes volgen, waar een liedje
of spelletje opstond. Ook vonden we een papiertje en daar stond op ,”zoek en
smul”.We vonden voor elk van ons een zuurtje. De laatste groep was teleurgesteld
want zij hadden geen zuurtjes meer kunnen vinden.Wel waren ze een paar dames
tegen gekomen al kauwend.Waarschijnlijk hadden zij ook het papiertje gelezen en
gezocht naar de zuurtjes. Gelukkig had Betsie nog wat zuurtjes achtergehouden.
Hierna hebben we nog wat gezongen en was de samenkomst afgelopen. Vrolijk
zijn we naar huis gegaan.
Lijst van leden en leiding 1941-1945
Onder leiding van Riek Makkink en Bets Hietbrink waren de volgende meisjes lid:
Toos Lentink, Gerrie Bouwmeester, Jantje van de Berg, Janna Kroeze, Annie
Berendsen, Toos Berendsen, Wimke Klein Hulze, Janna Stegink, Mineke Stegink,
Jetje van Schooten, Mies Menop, Dirkje Nijkamp, Gerda Jansen, Sijke van den Berg,
Bertha Nijkamp, Anneke van Schooten, Bertha Menop, Dirkje Sletterink.
In een volgende uitgave van Ons Markenboek zal de buurtvereniging Joppe uit de
jaren vijftig en zestig aan de orde komen.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
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
Ruiterkamp Uitvaartverzorging,Vordenseweg 2
Deventer:
Van Lente Systeemintegratie BV, Herfordstraat 5
Eefde:
Aannemersbedrijf Nengerman, Zutphenseweg 144
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde (J. Fomenko), Zutphenseweg 73
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
BWaste International B.V., Zutphenseweg 42
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Fresco Schilders- en decoratiebedrijf, Kapperallee 61
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Landgoed het Haveke B&B, Zutphenseweg 113
Majoor Makelaars & Taxateurs, Rustoordlaan 50
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15
Epse:
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Gorssel:
Bakkerij G. van Helvoort, Hoofdstraat 59
Boertie Optiek, Hoofdstraat 32
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Drogisterij Trea, Hoofdstraat 36A
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
Herman Bakker Uitvaartverzorging Gorssel, Grooterkamp 48
Hotel Restaurant De Roskam, Hoofdstraat 26
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
OMB 2015-2/43

Ons Markenboek_mei 2015_48 pag._Opmaak 1 04-05-15 13:18 Pagina 46

Memento Mori Uitvaartverzorging, Hoofdstraat 27
Restaurant Elf Uur B.V., Deventerweg 27
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Slagerij Jan Rodenburg, Hoofdstraat 38
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
Wijnkoperij Klosters, Deventerweg 14
IJsseldal Wonen, Hoofdstraat 45 B
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Het Bosrestaurant, 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
Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34
Lochem:
Drukkerij Lammerdink, Burg. Leenstraat 54
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Warnsveld:
Regiobank, Dreiumme 43
Zutphen:
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Kamphuis Schilderwerken BV, Jutlandstraat 1
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Hagepoortplein 5
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink,Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije toegang tot de
vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk kwartaal Ons Markenboek gratis
toegezonden.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging
nr. NL12RABO 0301 4056 11 bij de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek t.n.v.: Historische
Vereniging De Elf Marken.
Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.
Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.
Het verenigingsgebouw het Tramstation, Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op dinsdagmiddag geopend van 14.00 - 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. De
tweede dinsdag van de maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie. In het
Tramstation beschikken wij over kopieën op microfiche van het bevolkingsregister tot 1940.
Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen, tel. 0575 - 512157,
www.regionaalarchiefzutphen.nl.
U kunt hier terecht van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.
Het Gelders Archief
Openingstijden dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag
van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.
Gelders Archief, Westervoortsedijk 67D, 6827 AT Arnhem, tel. 026 - 3521600,
www.geldersarchief.nl
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Het tramstation vanaf 1926

