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GREPEN UIT DE HISTORIE VAN DE EHZE TE ALMEN

J. Harenberg

De naam
In het in 1843 verschenen deel van het

"Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden",
door A.J. van der Aa wordt van de Ehze onder-
staande omschrijving gegeven.

"Ehze of Eeze, adell. hofstad, graafs.
Zutphen, provo Gelderland, kw., distr., kant.
en 1 3/4 U. O. ten N. van Zutphen, gem. en
1 1/4 U. Z.O. van Gorssel, 1/4 u. O. van
Almen, ~aartoe zij behoort. Rondom het huis,
hetwelk een groot en deftig gebouw is, vindt
men een boschrijk landschap, met sierlijk
aangelegde partijen; terwijl de geheele op-
pervlakte der tot deeze hofstad behoorende
grondeG 257 bunder, 46 v.r. (vierka~te ~oeden)
46 v. ellen bevat. Zij wordt thans ln elgen-
dom bezeten en bewoond door Mevrouw de
Douari~re van den Heer Arnout Baron van
Zuylen van Nyevelt van Ehze."

Deze beschrijving is wel uiterst sum-
mier en vertelt ons ook niets over de naam.

Het woord Ehze zal thuishoren in de groep
woorden, waarin ook Hees, Heze, Heeze, Hesen
etc. thuishoren. Een hees wordt algemeen ge-
zien als een. terrein, begroeid met bos of
akkermaalshout. Zo'n terrein zou er in Almen
in vroeger tijden heel goed geweest kunnen
zijn. M~ar mogelijk is de naam van elders
afkomstig.

In 1908 heeft A.A. Vorsterman van Oyen
een boek over de Ehze geschreven in opdracht
van de toenmalige bezitters, het echtpaar
Van den Honert-Janssen. Op pagina 2 deelt
hij mede, dat de Ehze is gesticht door een
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lid uit het geslacht Van Heeckeren. Het stam-
slot van die>familie was gelegen in de buurt
van Emmerik en in de nabijheid van dat goed
Hekeren was ook een hof, Hese genaamd, maar
die ook wel Hesin geschreven werd. Fredericus
de Hykeie, dictus de Heza (= Frederik van
Heeckeren, genaamd van Heza), wordt in 1271
en 1219 genoemd, maar hoort dan nog thuis op
Hekeren bij Emmerik. Frederik de Hekere, gezegd
van Ese die misschien een zoon van de hier-
voor genoemde geweest is, bezat omstreeks
het jaar 1300 verschillende goederen te Almen,
onder meer het goed Lebbink. Dat goed Lebbink
heeft tot in de twintigste eeuw tot het land-
goed Ehze behoord. Het kan dus ook heel goed
mogelijk zijn dat Frederik zijn bezitting in
Almen de naam van zijn vaderlijk goed bij
Emmerik gegeven heeft.

De naam van het landgoed wordt op vele
wijzen geschreven. In het hiervoor vermelde
kwam al de naam Ese voor. In 1295 wordt de
naam met dubbel E geschreven, dus Eese;
in 1318 wordt Frederik de Eze vermeld. Diens
zoon heet in 1332 Fredericum de Esa.

Het Keppelse leenregister spreekt in 1621
van de "hofstad ter Eeze". In achttiende-
eeuwse processtukken heet het goed Eshe, Ehse
en Ehze en in 1115 komt voor "Baron van Pal-
landt, heer van 't Walvoort en D'hese".

Als laatste variëteit mag de naam Eza
genoemd worden. Keuze genoeg alzo !
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NAMEN VAN WEGEN (4)

Wippertdijk
Wippert

De herkomst van de naam Wippertdijk is
zonder meer duidelijk wanneer men weet dat
in de nabijheid het gebied de Wippert ligt.
Toch komt het nog wel voor dat - vooral nieuwe -
gemeentenaren niet weten dat in het uiterste
noord-oosten van onze gemeente een streek
deze naam draagt. En wil men de Wippe~t bin-
nen de gemeentegrenzen via een verharde weg
bereiken dan kan dat alleen door van de
Wippertdijk gebruik te maken.

Vanuit Harfsen kan men uiteindelijk via
de Wittendijk en Kooidijk (zie Ons Markenboek.
4e jaarp,ang nr. 4, blz. 22) op de Wippertdijk
terechtkomen. In eerst noord-oostelijke en
later oostelijke richting door de steel van
de pan (of handvat van de karbonade), waar-
mede het kaartbeeld van de gemeente kan worden
vergeleken, komt men dan uit op de verbindings-
weg Laren-Holten in het gebied van de Wippert.

Op de markenkaart voor in Ons Markenboek
kunt u zien dat dit gebied in de marke Schoolt
ligt. Verder maakt het een onderdeel uit van
de buurtschap Kring van Dorth.

Hoe komt men nu aan de naam Wippert of
de Wippert? Deze is ontstaan door een brug
over de Schipbeek, ongeveer op de plek waar
nu een modernere uitvoering over deze, thans
meer gekanaliseerde, beek ligt. De vroegere
brug was een zo genaamde klap- of wipbrug.
En de naaste omgeving kreeg na verloop van
tijd deze naam ook mee. Eenvoudig genoeg,
als je het maar weet.

Een ophaalbare brug was hier in vroeger
jaren nodig in verband met seheepvaart op de
beek. Want al ziet men hier nu hoofstens een
klomp of een kano op het water drijven, vroe-
ger was hier scheepvaart. Over de Schipbeek
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"Waar nu een modernere uitvoering over deze,
thans meer gekanaliseerde, beek ligt".

""Rr . h b_. 1S nog een er erg, al lijkt die niet
op een herberg van vroeger".
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werd onder andere turf en erts vervoerd.
Er was destijds ook een schippersher-

berg, "Bloemendal" genaamd. Die is in 1812
afgebrand doordat een koejongen het pand in
brand had gestoken. In deze herberg zouden
extra bedsteden aanwezig zijn geweest voor
overnachtingen van schippers en denkelijk
ook wel voor anderen.

Bloemendal is herbouwd, echter niet op
dezelfde plaats, maar ongeveer 100 meter zui-
delijker. In 1909 behoorde Bloemendal nog
tot een landgoed groot 14.88.99 ha., dat toen
openbaar werd verkocht. In de officiële aan-
kondiging hiervan staat o.a. dat het gelegen
is aan de Schipbeek, bij de grintweg van
Holten naar Laren, nabij de Wippertsbrug in
de kadastrale gemeenten van Dorth en Laren.

De naam komt echter ook al voor op een
kaart van 1552, behorende bij een twistgeding
tussen de heren van Dorth en de aangelanden
over het afgraven van turf.

Er is nog steeds een herberg, al lijkt
die niet op een herberg van vroeger. En de
naam Bloemendal behoort bij de laatste boer-
derij in onze gemeente richting Markelo.
Maar deze is niet binnen de eigen gemeente-
grenzen te bereiken.

Blauweàijk (slot)
De naamgeving van de Blauwedijk is een

vervolgserie geworden die nu kan worden af-
gesloten. Op een rijtje gezet kwamen de vol-
gende mogelijkheden voor de naam naar voren:
1. blauwververij

(wede) Ons
2. blauwtje lopen
3. nepdijk
4. blauwsparren
5. blauwe gronden
6. waardeloos c.a.

Markenboek ~86 no.3 blz.15
idem blz.16
idem no.4 blz.18
idem '81 no.l blz.22
idem blz.22
idem blz.22
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De heer Nijland uit Ede komt nog met de
gedachte van blauw grasland, wilde bloemen
op magere grond (dus zoiets als bij punt 5).

Maar wij menen dat een brief van de
heer Braakman uit Almen de gedachtenwisseling
kan besluiten. Hij deelde ons het volgende
mede. De Blauwedijk was een 50 - 60 jaar ge.
leden een smal bospad. Vanaf de Bakkersteeg
liep deze kronkelend naar het dorp. Aan de
rechterkant was eikenhakhout en aan de linker-
kant een singel van ditzelfde hout. Waar nu
de van Wassenaerlaan begint kreeg men dan
rechts het zogenaamde mospad. Ook een smal
pad tussen eikenhakhout, waarvan de bodem be-
dekt was met een dik mostapijt.

Aan weerszijden van het pad stonden
blauwsparren (Mevrouw Overmars had het hier
ook reeds over, zie punt 4). Deze blauwspar-
ren waren om en om geplant met, naar de heer
Braakman zich meent te herinneren, Amerikaanse
eiken. Deze eiken groeiden veel sneller dan
de sparren, waardoor de laatste in de ver-
drukking kwamen en uiteindelijk verdwenen.
De blauwe kleuren langs het pad verdwenen dus,
maar de naam bleef.

Het bosterrein was indertijd eigendom
van de familie Markvoort.

Alle mededenkers zijn wij bijzonder er-
kentelijk voor hun reaktie. Wij achten de
uitleg van de heer Braakman duidelijk genoeg
om, zolang het tegendeel niet is bewezen,
deze als de juiste aan te nemen.
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TE VOET DOOR DE GEMEENTE IN 1912(4)

In 1796 is er verscheidene weken een
groot kamp Fransche soldaten gelegerd ge-
weest, waarover Generaal Bournonville eene
groote wapenschouwing heeft gehouden. De
Gorsselsche heide bewaart tevens nog eene
herinnering aan de v.d. Capellens. De vier
zoons van den heer van den Boedelhof, n.l.
Alexander Hendrik, Frederik Benjamin, Robert
Jasper en Alexander Philip van der Capellen
benevens hun neef Johan Derk, heer van de
Pol, vatten in 1784 het plan op om er een
familiegraf te stichten. Nadat de r,eërfden
van de streek er in bewilligd hadden, werd
het in 't volgend jaar naar een ontwerp
van OttenHusly voltooid. Behalve het ge-
slachtswapen der v.d. Capellens bevatte de
gedenknaald het volgend opschrift in het Latijn:

Dit gedenkstuk hebben de gebroeders
A.H., F.B., R.J. en A.Ph. v i d , Capellen en
H.A. Bentinck opgericht ten einde tot familie-
graf voor het geslacht van der Capellen te
dienen.

Van der Aa's aardrijkskundig woordenboek
vermeldt er nog het volgende van:

"Vermits nu de reeds in !:letjaar 1784
en 1785 ontslapene J.D. van der Capellen en
diens echtgenoote H.A. Bentinck in den kerke-
lijken grafkelder te Gorssel waren geplaatst,
konden dezen bij hun afsterven niet in de
nieuwe begraafplaats worden bijgezet, waarom
hunne lijken in 't volgende jaar, toen het
voltooid was, derwaarts werden overgebracht.
Ongestoord sluimerden hier de overblijfselen
tot 20 Sept. 1787 toen 7 personen des avonds
omstreeks 10 ure zich uit Zutphen naar deze
rustplaats der dooden begaven, den muur der
begraafplaats beklommen, met een bijl het
wapen van dit geslacht, hetwelk bekend was
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als de partij der Patriotten aanklevende en
dat daarom bij hun zeer gehaat was, van den
naald hieuwen en het opschrift poogden te
bederven en te vernietigen. De gepleegde
grafschennis en de geruchten van verdere
daarop gemunte woede, bewoog den schoonzoon
van J.D. v.d. Capellen, den graaf van Rech-
teren-Westerveld, om de twee lijken uit deze
onveilige begraafplaats naar den familie-
grafkelder in de kerk te Gorssel te doen
overbrengen. Hiermede scheen de woede bedaard
en bleef zij ongeveer een jaar sluimeren,
doch toen ontwaakte zij met nieuwe kracht,
want op 7 Augustus 1788 deed men deze be-
graafplaats met kruit in de lucht vliegen,
zoodat er niets meer dan eenige brokstukken
en steenen overbleven. Thans is er van deze
tombe niets meer te zien, daar men op die
plaats in 1832 een daglonerswoning heeft ge-
bouwd.

Waar de grintweg Gorssel-Bathmen, op
+ 15 min. van 't kasteel 't Joppe, den weg
;aar Laren-Lochem en de tramlijn snijdt,
vindt men de herberg: "De Drie Kief ten" ,
waarvoor een wegwijzer is geplaatst, die de
richting Bathmen, Deventer, Laren en Gorssel
aangeeft. Het uithangbord dezer herberg ver-
toont drie vogels met het onderschrift:
"Deze Kievieten kunnen uw niet bekoren,
maar ga binnen". I)

Het is een eigenaardig plekje en reeds
een reeks van jaren bekend om zijn "kermis",
die omstreeks half Augustus wordt gehouden
en een groot aantal bezoekers lokt uit de
omgeving, ja zelfs uit Deventer worden vele
jeugdige pretmakers met extra tramrren aange-
voerd. Hierin deelt ook de uitspanning
"It Roode Hert", in de onmiddellijke nabij-
heid, dat als een halte aan de bezoekers
per stoomtram de gelegenheid geeft in en uit
te stappen. Ook deze uitspanning wordt,
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evenals "De Buitenkamp" en "De Eikenboom",
in den zomer veel bezocht als een geschikt
rustpunt na 't omdwalen door heidevelden,
dennenbosschen en kreupelhout.

Noordwaarts _gaand.e, "d en __grintwfg naar
Bathmen volgend, rijst in de lommerrijke
lanen voor ons op het huis "Dorth", dat
van de "Drie Kief ten" in ongeveer een half
uur wandelend te bereiken is.

Het ligt ongeveer l~ uur Oostwaarts
van het voormalige Koerhuis, aan de Dorther-
beek en aan de Noordelijke grens van de ge-
meente Gorssel. Op de zelfde plaats, waar
nu het huis "Dorth" staat, lag vroeger het
sterke kasteel "Dorth", het stamslot der
ridders van dien naam, die we reeds in het
begin der 14e eeuw ontmoeten. De heerlijk-
heid "Dorth" bestond reeds in 1190. Even-
als met zoovele andere Middeleeuwsche gebou-
wen, is het ook met het kasteel "Dorth" ge-
gaan: onmeedoogend is het gesloopt, wellicht
zonder eenig doel of nut en wat er voor in
de plaats verrees, is op verre na geen copie
van het oorspronkelijke.

Het tegenwoordige huis, blijkens een
gevelsteen dateerende van 1837, is geheel
overeenkomstig den smaak dier dagen gebouwd
en bezit geene architectonische waarde. Alleen
de 7~ M~ breede stoep met de vier zware Jo-
nische zuilen geven het gebouw nog iets
monumentaals.

Van het vroegere gebouw is bitter weinig
meer te vinden. De zware muren in het sous-
terrain en het uurwerk op een zolder zijn de
eenige overblijfselen uit die lang vervlogen
tijden. Het uurwerk draagt nog het volgende
opschrift: "Adrianus et Isabe11a Hoc. Horo-
logium Construere jusserunt anno 1646."
In dat jaar was n.l. Adriaan Graaf zu F1o-
droff heer van Dorth, die in 1616 huwde met
Isabella van Dorth.

13
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Het kasteel is gebouwd tusschen 1329
en 1348 door ridder Seyno van Dorth, den
oudsten zoon van ridder Derk, die in 1302
nog vermeld wordt. Het oorspronkelijke stam-
huis der ridders van Dorth was de ""Hof te
Dorth", ook wel genaamd "Het Meyer" of
"Meyersplaats", een havezathe, die aan de
overzijde der Dortherbeek juist even binnen
de grenzen van Overijsel-lag.

Het kasteel was een geduchte veste en
bad reeds in 1379 een voorburcht, zooals
uit een leenbrief van dat jaar blijkt.
Geen wonder dan ook, dat de hertog van Gelre
reeds in 1348 Dorth voer een "open huysH
erkende.

Bij de droeve veeten tusscben de
Peeckerens en Bronkhorsten, koos de heer
van Dorth met zijn geslacht de zijde van
gene en werd daardoor meer verknocht aan
Overijsel, dat ook aan de Heeckerens zijn
steun verleende. Toen in 1372 de Bronk-
horsten zich aangordden om in het over-
sticht te vallen, werd op den 20sten van
die maand Dorth ingenomen door Peter van
Steijnberghen, een der hoofden van de Bronk-
horsten. Vijf jaar later, in 1377, zat Wil-
lem van Steenbergen, heer van "De NijenbeekH
er met zijne manschappen gevangen. In den
zomer van 1379 verzoent hij zicb met den
Heer van Dorth en bij oorkonde van 29 Juli
van dat jaar belooft hij dat hij noch iemand
van zijn gezellen, die indertijd met hem op
Dorth gevangen zaten, daarover Hendrik van
Dorth verder zullen aanspreken of lastig
vallen. Mocht een der gezell.en, waarover
hij macht heeft, toch Hendrik van Dorth over
die gevangenschap aanspreken of schade toe-
brengen, dan zal hij, Willem van Steenbergen,
die schade vergoeden. Die gezellen echter,
waarover hij niets te zeggen heeft en die
met hem op Dorth gevangen gezeten hebben,
zal hij trachten over te halen de kwestie

als afgedaan te beschouwen.
Uit het geslacht van Dorth was ridder

Derk de laatste eigenaar van het kasteel.
Onder diens vader Ridder Seyno heeft het
huis eene groote verandering ondergaan.
Evenals vele adellijke huizen in dien tijd
was Dorth een vesting, waarin de Staten toen
garnizoen hadden gelegd. In het begin van
1593 werd besloten het te "ontvesten" (ont-
mantelen) ten einde daardoor te beletten
dat het bij verandering een vast punt voor
den vijand zoude worden. Heer Seyno was hier-
mede weinig ingenomen, zag daarin een vijan-
dig drijven van Deventer en zocht het op
allerlei wijzen te voorkomen, doch moest
ten slotte toegeven.

Bij zijn overlijden in 1624 kwam het
aan zijne dochter Isabella, die negen jaar
vroeger gehuwd was met Adriaan Graaf zu
Flodroff. Tot 1752 bleef het in dit geslacht,
dat er een rijken staat moet gevoerd hebben.
Vervolgens kwam het bij vererving aan Hen-
drik IX, Graaf van Reuss en Plauen.

Daarna wisselde het voortdurend van
eigenaar tot het in 1833 in bezit kwam van
den Heer L. Kleyn. Deze bracht het historische
bouwwerk onder den mooker des sloopers en
bouwde in 1837 op dezelfde plaats het tegen-
woordige huis. En ook dit is met den onder-
gang bedreigd geweest. Bij overlijden van den
eigenaar in 1887, werd het huis jaren lang
aan zijn lot overgelaten, en werd er zoo goed
als niets tot instandhouding verricht. De
grachten groeiden dicht, de brug stortte bij-

• na in, op het voorplein tierde welig het on-
kruid en het huis kwam deerlijk in verval.
Na 20 jaar aldus een toonbeeld van verwaar-
loozing te zijn geweest, werd de geheele be-
zjtting 'n l~n( aangekocht door den Heer
A. Poot, den tegenwoordigen eigenaar. Geluk-
kig ontzag deze kosten noch moeite om het
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1)
Volgens Oud Achterhoeks Boerenleven van
H.W. Heuvel (juli 1924) was het opschrift
langer en luidde:

"Deze kie t' t en kunnen u niet vermaken;
Kom binnen en proef de drank, die
zal u beter smaken."

huis uit zijn staat van verval op te heffen
en ook de omgeving te restaureeren. Ofschoon
het huis zoo goed als geene architectonische
waarde bezit, kan een bezoek aan Dorth, voor-
alom de schoone wandelingen die men er nog
aantreft, alleszins aanbevolen worden.

Nu staan den wandelaar verschillende
wegen open om terug te keeren: of over Bathmen,
langs Colmschate, en "de Bannink" naar Deven-
ter of over Oxe terug naar de tramhalte
"Tramzicht". Die de wandeling verder wil uit-
strekken en groote oppervlakten grond aan-
schouwen welke op het initiatief van den
heide-ontginner wachten om in vruchtbare
korenakkers en welige weiden te worden her-
schapen, neme den breeden zandweg in de rich-
ting Harfsen en vandaar op het station Laren.
Die de richting Zutphen wenscht, kieze den
weg langs "het Elzel1, steeds afgewisseld door
uitgestrekte dennenbosschen.

Aan den weg door Harfsen, die vroeger de
verkeersweg naar Deventer was, lag ook de
eeuwenoude herberg 11ft HoentJe", welke vroe-
ger tevens een bierbrouwerij was.

Wil men de wandeling minder lang maken,
dan kieze men halfweg Dorth-Drie Kief ten den
breeden zandweg naar 't Westen, die in be-
trekkelijk korten tijd terugvoert naar
"de Buitenkamp" en "de Pessink", waar men den
RiJksstraatweg Deventer-Gorssel betreedt.
Hier, in de onmiddelliJke nabijheid van "de
Pessink", werd bij het boerenplaatsje "Stoe-
venbelt" aan den IJsel in 1807 den laatsten
bever gèvangen, waarvan het skelet in 't mu-
seum te Leiden wordt bewaard. Genoemden straat-
weg volgend te midden van golvende korenvel-
den en prachtige boerderijen, kieze men even
voorbij den tol den binnenweg, die langs het
schoone landhuis "de Ravensweerd" naar den
IJsel voert.

FAMILIE-HoTEL "DE EIKENBOOM",
'T JOPPE - GORSSEL.

Het Hotel is gelegen op 2 minuten afstand van het
Station S,S. Deventer-Zutphen, circa 6 minuten van

de Tramhalte Stoomtram Deventer-Lochem, te midden van
lommerrijke bosschen, uitgestrekte wandelingen. Het Hotel
is voorzien van Gas, Stalling voor Paarden en Automobielen-
Garage. - Prachtige speeltuin,

Pension van f 2.50 tot f 3,50.
Logies en ontbijt van af f 1.75.

Dejeuners van af f 0,60, Diners van af f 1.50.

Prospectus op aanvrage gratis verkrijgbaar.

Aanbevelend,

L. VAN DER MEULEN.

I~II~I ~II~II~I
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A. Hoekstra

8 april 1945
trokken de Canadezen
als onze bevrijders hier
Zutphen binnen

DAT WAREN DE CANADEZEN

Trouwe lezers van "Ons Markenboek" heb-
ben ongetwijfeld al enkele malen een wandel-
of fietstocht ondernomen naar aanleiding van
een of ander artikel uit hun lijfblad.

Nu de winter voorbij is, lokken de vele
wegen in en buiten onze gemeente ons weer.
Een heel mooie fietstocht, die trouwens ook
grotendeels per auto afgelegd kan worden is
die over de landerijen aan weerszijden v;n
de IJssel. Bovendien is, als u dit blad
leest, de maand april net aangebroken, de-
zelfde maand die in 1945 getuige was van
veel oorlogsgeweld, nodig om de doorgang
naar het westelijk deel van Nederland te
forceren. Vele plaatsen op deze route getui-
gen daar ook nu nog van. U kunt deze route
op alle mogelijke plaatsen beginnen, want
zij eindigt op dezelfde plaats waar ze be-
gint. Ook kunt u, als u in het bezit bent
van een goede kaart er op vele plaatsen van
afwijken om toch op de oorspronkelijke weg
terug te komen. Niet alleen het prachtig wijde
landschap nodigt u uit, ook vele historisch
interessante .plekken vragen uw aandacht.

Bij de stoplichten naast het Elfuur
rijdt u de Ravensweerdsweg in, komt via de
Gorsselse Enkweg op de Eefdese Enkweg en
slaat dan rechtsaf de Quatre Brasweg in,
die u over de Mettrayweg naar de kanaalbrug
voor Zutphen voert. Op de hoek Eefdese Enk-
weg/Quatre Brasweg vindt u na enigszins zoe-
ken een boom (zie kaartje) met daarin een
aantal ijzeren treden, een Canadese uitkijk-
post uit april 1945. Eenmaal de brug over
rijdt u over de Canadezenbrug

herbouwd 1947 -
Zutphen in. Direct na de IJsselbrug gaat u
rechtsaf door de Hoven de Voorsterklei op.
Over smalle weggetjes belandt u tenslotte bij
de ruine van slot Nijenbeek. Nu nog slechts
een imposante toren, in 1945 een doelwit van
de Canadese artillerie, want in deze bouwval
bevond zich toentertijd een Duitse uitkijkpost,
die nauwlettend gadesloeg wat er op de rech-
teroever gebeurde. Vlak langs de IJssel leidt
een smalle weg - de Houtwal, alleen voor
fietsers - u naar de splitsing Marsstraatl
Weerdse Weg. Onder aan de dijk herinnert
- niet op de juiste plaats trouwens - een
kleine steen u eraan, dat de Canadezen van
hieruit westelijk Nederland bevrijdden:

12 - 4 - 45
Oversteek

geallieerde troepen
gemeente Voorst

Vanaf dit punt rijdt u langs boerderijen
als Het Slijkhuis. de Kribbe, de Weerd en de
Yperenberg naar Deventer. Rechts van u liggen
de uiterwaarden tegenover de Gorsselse Hout-
wal. Dit gebied is tegenwoordig beschermd
en daardoor niet meer toegankelijk voor pas-
santen. In 1945 denderden door deze streek
de Canadese carriers en tanks. Dat de Duitsers
niet zonder meer terugtrokken getuigt een
eenvoudige gedenksteen aan de westzijde van
de Wilpse kerk:

Ter gedachtenis aan de
49th Highlanders of Canada
19 Highlanders vielen in en om de

gemeente Voorst
waaronder de commandjng officer ...
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Voorbij de houtzaagmolen aan de Bol-
werksweg kunt u over de brug weer de weg
naar Gorssel nemen. Tussen Epse en Gorssel
aan de noordkant van de Dommerbeek trok een
deel van de Canadese stoottroepen de rivier
over. Op 12 april begon de grote overtocht
over de IJssel. Hiervan getuigt de steen
aan deze kant van de Houtwal:

Met de oversteek
van de IJssel in Gorssel
door het Canadese leger
op 12 april 1945
begon de bevrijding
van West-Nederland

Ze vormden het Canadese Eerste Leger,
dat onder bevel stond van generaal H.D.G.
Crerar (24 mei 1945 werd in Zutphen officieel
een brug openge st eLd , die de "Crerar"-brug
heette). Dit leger bestond uit twee korpsen.

Het Tweede Canadese Legerkorps onder
bevel van luitenant-generaal G.G. Simons,
kreeg uiteindelijk de opdracht de Duitse
stellingen van het oosten uit aan te vallen;
Doesburg, Zutphen en Deventer te bevrijden
en daarna door te stoten naar Drente, Fries-
land en Groningen. Op sommige plaatsen boden
de Duitsers verwoed tegenstand.

Zondagochtend, 8 april drongen na hevige
gevechten - Veldslag bij Leesten - de eerste
soldaten van Le Regiment de la Chaudière
door tot aan de vernielde brug in de Deventer-
weg. Onder dekking van drie tanks van de
Sherbrooke Fuseliers zorgden de Royal Cana-
dian Engineers ervoor, dat er spoedig een
nieuwe brug lag. De Canadezenbrug heet die
overgang nu. Om half tien reden de eerste tanks
de markt op. Wel was de verbinding over de
IJssel opgeblazen.

Terwijl 5 april de gevechten rond Zut-
phen in hevigheid toenamen, was het le Batal-
jon Canadian Scottish Regiment doorgedrongen
naar het noorden via Eefde, Gorssel en Epse
tot voor Deventer. (Over de bevrijding van
onze gemeente kunt u meer lezen in Ons Marken-
boek, 3e jaargang, no. 2.) Ook de beide andere
bataljons van deze zevende infanteriebrigade:
The Royal Winnepeg Rifles en The Regina Rifles
Regiment hielpen mee met de bevrijding van
de stad Deventer, voor het grootste deel op
10 april onder leiding van luitenant-generaal
T.G.G. Gibson. Maar ook hier was de brug over
de IJssel vernield

Doesburg viel eerst op 16 april in ge-
allieerde handen.

Al met al - een snelle overtocht over de
rivier de IJssel was mislukt.

Wanneer u het vroegere café De Houtwal
rechts naast u ziet, staat u op de plaats
waar Canadese militairen op 11 april 1945
begonnen met het bouwen van een baileybrug.

Thuisgekomen zakt u lekker onderuit in
een luie stoel met de bedoeling nu nog eens
na te lezen, wat over deze oversteek in het
standaardwerk over de oorlogsjaren staat:
"Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog" van I;lr. L. de Jong, deel lOb
Het laatste jaar 11 tweede heift. U leest dnn:
"De overtocht over de IJssel (••. ) vond
plaats in de middag van 11 april. Doesburg,
Zutfen en Deventer waren toen nog in Duitse
handen maar een Canadese voorhoede stak bij
Brummen de rivier over in gepantserde vaar-
tuigen die over land waren aangevoerd - in de
nacht van de llde op de l2de kwam er al een
eerste brug gereed waarvan versterkingen ge-
bruik konden maken."

Maar waar en hoe is alles nu wel gebeurd?

Een deel van de geallieerde legers in
Europa werd gevormd dqor Canadese militairen.



De bevrijding van de Veluwe en daarmee,
hoopte men, die van West-Nederland was de
taak van het Eerste Canadese Legerkorps, dat
onder bevel stond van luitenant-generaal
C. Foulkes. Dit korps was voor een groot
deel in februari 1945 via Napels en Marseille
dwars door Frankrijk en Belgie naar Zuid-
Nederland overgebracht. Het bestond o.a. uit
een infanterie- en een tankdivisie. Op 7 april
stak dit korps bij Emmerik de Rijn over op
weg naar een verzamelgebied bij Baak. Het
moest allereerst de IJssel oversteken en de
aanval op de Veluwe inzetten. Een ander deel
moest tegelijkertijd vanuit Westervoort over
de Rijn, richting Harderwijk trekken. Zo
hoopte de legerleiding de Duitsers in de
tang te krijgen. Tot deze laatste aanval werd
definitief besloten op 8 april. De oversteek
van de 49ste Britse Infanterie Divisie -
de "Polar"-Divisie - en de 5de Canadese Tank-
divisie moest plaats vinden 24 uur na de o-
versteek bij Gorssel.

Drie infanteriebrigades met ondersteunen-
de troepen moesten een bruggehoofd vormen.
De ze aanval kr eeg dec 0den aam ",Canno n shot 11 •

Als een kanonskogel zo snel moest het gaan,
die overtocht vanuit Gorssel naar Wilp.

Iedere brigade bestond uit drie regi-
menten:
le brigade

2e brigade

3e brigade
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The Royal Canadian Regiment,
The Hastings and Prince Albert

Regiment,
48 ste Highlanders of Canada;

- Princess Patricia's Canadian
Light Infantry,

The Seaforth Highlanders of
Canada,

The Loyal Edmonton Regiment;
- Royal 22e Regiment,

The Carleton and York Regiment,
The West Nova Scotia Regiment.
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Onderdelen van deze brigades werden ver-
zameld in de intussen bevrijde bossen van Joppe.
Op zondag 8 april stak tegen de avond een
Canadese patrouille bij de Houtwal de rivier
over om de Duitse stellingen te bespieden.
Deze verkenningsgroep, die bestond uit twee
Canadese "scouts" en de B.S.-mannen J.K.
Wijlers uit Bronkhorst bij Brummen (!) en
G. Beker uit Voorst kwamen twee uur later te-
rug met hun informatie. Ook de volgende dag
observeerden een "scout"-officier met drie
andere waarnemers langdurig de overkant o.a.
vanuit die eerder genoemde boom. Met name
Nijenbeek had hun belangstelling. Hun bleek,
dat de Duitsers overdag de rivieroever niet
bezet hielden en verder, dat de overzijde zo
glad was als een biljartlaken.

De definitieve beslissing kwam! Op twee
plaatsen zouden soldaten de IJssel bij Gorssel
oversteken. Buffalo's van de 79ste Pantser
Divisie zouden hen vervoeren. Deze divisie
bestond uit allerlei vreemdsoortige tanks,
zoals Crocodils, tanks met vlammenwerpers,
Crabs of vleugeltanks, maar ook uit andere
ongewapende tanks. Tot deze laatste behoorden
de Buffalo's, amfibische rupsvoerttiigen die
vierentwintig infanteristen konden vervoeren,
een 17- of 25-ponder of een kleine infanterie-
carrier (zie "Ons Markenboek", 3e jaargang,
no. 2, bladzijde 91). Aan deze operatie namen
zevenentwintig Buffalo's deel. Mannen van de
P.P.C.L.I. en de Seaforths zouden ten noor-
den en ten zuiden van de Houtwal oversteken,
die van het L.E.R. fungeerden als reserve.
Na een geslaagde oversteek moesten de R.C.E.
een brug slaan, waarover de andere troepen
moesten trekken.

In de middag van 11 april namen deze
Buffalo's manschappen van de P.P.C.L.I. en
de Seaforths aan boord. Om vier uur opende
de artillerie het vuur met rookgranaten die
de uiterwaarden - en een gebied tot kilometers

aan de andere kant - hulden in een dikke
geLe walm.

Toen de mist was opgetrokken, maakte een
Canadese fotograaf bovenstaande foto's
van de oversteek
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Om half vijf stak de eerste amfibie-
tank ten noorden van de Dommerholtsbeek de
IJssel over met als eerste doel voor de
soldaten de boerderij de Kribbe op de
Wilpse klei. Ten zuiden van Gorssel staken
via de Kleiweg en daarna door het F.zemans-
blok de eerste Seaforths over op weg naar
de boerderijen het Slijkhuis en het Veen, die
eveneens snel bereikt werden. Om 11.00 volgde
het L.E.R.

Al spoedig na het begin van de opmars
kwam het bruggehoofd onder zwaar vuur te lig-
gen. De Duitse waarnemers zaten in het slot
Nijenbeek, ze gaven hun waarnemingen doo:
naar de molen op de Posterenk. Vandaar g1ngen
de berichten door naar de Duitse batterijen,
die opgesteld stonden bij het Holthuis in
Twello.Ook vanaf andere plaatsen werd de
Canadese oversteek bespied en bestookt. Ook
de burgerbevolking had veel te lijden onder
deze oorlogshandelingen, vele boerderijen
brandden af, zo moest de Houtwal op twaalf
april het loodje leggen.

Tijdens een verkenningstocht op die dag
om de herkomst van het Duitse vuur vast te
stellen sneuvelde luitenant-kolonel D.A.
Mac-Kenzie van de 48ste Highlanders. Hij
was niet de eerste en zou ook niet de laatste
zijn van de velen die sneuvelden bij deze
oversteek.

Ondanks het vuur van de tegenstanders
begonnen de Engineers met de bouw van een
pontonbrug "class 9" bij het licht van zoek-
lichten. Tegen elf uur in de avond was de
brug klaar en kon de oversteek van zwaarder

" f b id "materieel beginnen. Can 0 wor~s r1 ge
noemden de soldaten hem oneerbiedig, omdat
hij nogal wiebelde onder hun voeten en hij
hen deed denken aan een blik vol wriemelende
wormen. Een officier herdoopte hem de volgende
dag in "Poco poco bridge". Dit werd de offi-

ciële naam, ondanks het tegensputteren van
sommige manschappen.

Ondertussen trokken de Canadezen verder.
Rond middernacht had de P.P.C.L.I. het dorp
Wilp onder controle, maar tegen vier uur in
de ochtend voerden de Duitsers een tegenaan-
val uit met 200 man en drie tanks. Na zware
gevechten moesten ze echter terugtrekken.

Ook de Seaforths hadden het die nacht
zwaar te verduren. Toen het licht begon te
worden, werden echter de eerste vijf tanks
vanuit Gorsselovergezet. Hiermee was de be-
ginfase van operatie "Cannonshot" afgesloten en
konden de twee bruggehoofden verder uitge-
bouwd worden. Tijdens de beschietingen op
twaalf april kwam bij Gorssel een soldaat
om. In de gemeente Voorst sneuvelden volgens
de plaquette negentien Hooglanders. Maar
alleen al op elf april vonden zes Seaforths
de dood. Ook bij andere onderdelen van deze
infanteriedivisie sneuvelden tijdens de over-
steek en daarna velen. De meesten werden uit-
eindelijk op de Canadese begraafplaats in
Holten definitief ter aarde besteld. Ook in
Groesbeek en Bergen op Zoom herinneren de
militaire begraafplaatsen aan de gesneuvelden
van het Canadian First Army.

Eerst na de bevrijding van de Veluwe en
de capitulatie van de Duitsers konaen op .
zeven mei de troepen van het Canadese leger
de op 11 april begonnen operatie bij de
Gorsselse Houtwal, voortzetten.

Bronnen:
Bevrijdjngsatlas Veluwe door Evert van de Weerd,
Peter A. Veldheer en Gerjan Crebolder, Barne-
veld 1985
Deventer 1940 - 1945
Samengesteld onder redactie van K.R. Vos,
Deventer 1985
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40 jaar geleden
Het verzet en de bevrijding
Jan Tijken
Zutphen 1985
"Daar komen de Canadezen
Peter A. Veldheer
Arnhem 1982

in Zutphen

I"

Duitse krijgsgevangenen worden ingeschakeld
om de IJsseloever te egaliseren ten behoeve
van de brug. Op de Gorsselse kant brandt
een boerderij.
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