
Beste Leden,  
  
In deze nieuwsbrief weer enkele interessante onderwerpen:   
  

Oproep foto’s en documenten uit WO2  
De werkgroep van De Elf Marken, die momenteel werkt aan een nieuw boek over de oorlog en het verzet in de 
Oude Gemeente Gorssel, is op zoek naar nog niet eerder gepubliceerde foto’s en documenten uit WO2. We 
vermoeden dat in de laatste jaren uit nalatenschappen nog heel wat materiaal uit WO2 tevoorschijn is gekomen. 
Naast foto’s zoeken we met name strooibiljetten, verordeningen van de bezetter en lidmaatschapskaarten van 
organisaties uit die tijd. Persoonsbewijzen en bonkaarten zijn minder interessant. Deze zijn in ons archief ruim 
aanwezig.  
 
 Palestina Pioniers  
In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw was de beweging van Palestina Pioniers sterk in opkomst. 
Vooral Joodse jongeren waren geïnteresseerd in emigratie naar Palestina. Voor de ontginning van het dorre land 

waren gemotiveerde agrariërs nodig. In Centraal- en Oost-Europa ontstond een netwerk van opleidingscentra 
voor jongeren om ze voor te bereiden op deze uitdaging. Een deel van die jongeren heeft stagegelopen bij 
Nederlandse boeren. In Jeugdherberg De Kleine Haar zijn ook jongeren ondergebracht, die waarschijnlijk bij 
boeren in onze omgeving gewerkt hebben. Het Etty Hillesum Centrum in Deventer doet onderzoek naar deze 
jongeren en is op zoek naar meer informatie. Weet u waar ze gewerkt hebben of hebt u andere informatie over 
deze jongeren, documenten, foto’s of iets dergelijks, mail dit dan naar info@deelfmarken.nl . U kunt ook bellen 
met Piet Staal, telefoon 0575-517623.  
  
75 jaar vrijheid Warnsveld  
Het Comité herdenkingen 2e WO Warnsveld heeft een boek uitgegeven. Het bevat negen levensverhalen van 
mannen uit Warnsveld waarvan de namen vermeld staan op het Warnsveldse monument voor gevallen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Wie waren deze mannen, die zowel in het verzet als tijdens de uitoefening van hun 
militaire dienst te land, ter zee of in de lucht hun leven gaven? Mede dankzij hun offer mogen wij al 75 jaar in 
vrijheid leven. Het boek met de titel “Dat offer is groot geweest” is te koop bij de boekhandels Van Someren & 
Ten Bosch Zutphen, Boek en Buro Zutphen en The Readshop Warnsveld. De prijs bedraagt € 14,95.  
  
Topografische kaarten Harfsen  
In 1815 werd het Topografisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid 
geografische informatie, bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later 
werd de naam veranderd in Topografische Dienst. Veel van de informatie is gratis beschikbaar. Met deze kaarten 
kun je leuke dingen doen. Door kaarten van verschillende jaargangen te vergelijken kun je een mooi inzicht 
krijgen de ontwikkeling van dorpen of streken. Als voorbeeld heb ik in de bijlage vier kaarten van het dorp 
Harfsen afgedrukt waarmee je kunt zien hoe het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp in de afgelopen 150 
jaar is verlopen.  
  

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met genoegen hebt gelezen. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding 
van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com.   
  
Met vriendelijke groet,  
Gerrit Groot Wassink  
Redactie Nieuwsbrief  
  
  
Bijlage: topografische kaarten van Harfsen  
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