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Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de be-
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MEDEDELINGEN
VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Op onze oproep voor vrijwilligers voor de bezorging van Ons
Markenboekhebben acht leden gereageerd en wel drie uit Epse,
drie uit Eefde, één uit Zutphen en één uit Gorssel. Wij zijn thans
doende om het systeem van verspreiding van Ons Markenboek te
herzien en te stroomlijnen, betrokkenen krijgen te zijner tijd
nader bericht. Wij zijn hun al bij voorbaat dank verschuldigd voor
hun bereidheid om ons te helpen, hetgeen tot ons aller voordeel
strekt (contributie!).

In Het Richtershuis te Harfsen kunt u elke tweede dinsdag van de
maand terecht om een kijkje te nemen, de bibliotheek te raadple-
gen of contact op te nemen met de werkgroep genealogie. Van
14.00 uur tot 16.00 uur zijn we dan aanwezig. De andere dinsda-
gen van de maand zijn meestal alleen de mensen van de werk-
groep materiaal aanwezig. Uiteraard is er ook dan geen bezwaar
tegen uw bezoek.

In Ons Markenboek, 13e jaargang nr. 2 (april 1995) schreven we
op bladzijde 3: "DeVoet Dwars, een boek om te hebben". Inmiddels
is ons gebleken dat men deze uitgave wel wilde hebben, want zij is
sedert 1 mei jongstleden uitverkocht. Onmiddellijk kwam de vraag
om een herdruk. We hebben overleg gepleegd met onze uitgever.
Het blijkt dat een herdruk wel tot de mogelijkheden behoort, maar
dat de oplage van zo'n herdruk minstens 500 exemplaren moet
omvatten.
Naar aanleiding hiervan hebben wij het onderstaand bericht
gezonden aan de boekhandelaren in onze gemeente, te weten
Bechtle in Gorssel, Boeltjes in Almen en Snellenberg in Eefde. Bij
navraag is ons gebleken dat eind mei ongeveer 100 boeken zijn
nabesteld en dat is nu eenmaal te weinig voor een herdruk. Toch
willen wij de moed nog niet helemaal opgeven en doen bij deze een
oproep aan onze leden te willen nagaan of er buiten de reeds opge-
geven adressen nog personen zijn die het boek willen bestellen.
Genoemde boekhandelaren, maar ook onze bestuursleden zijn
gaarne bereid namen en adressen te noteren van eventuele gega-
digden voor deze herdruk. Hoe dan ook, we kunnen niet al te grote
financiële risico's lopen en er zullen in ieder geval 350 nabestellin-
gen nodig zijn om de herdruk te doen plaatsvinden.
Op 29 april werd door onze secretaris het volgende bericht aan de
drie boekhandelaren verzonden.
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"De verkoop van het door onze vereniging uitgebrachte boek is zo
snel gegaan, dat we thans kunnen stellen dat het boek is uitver-
kocht. Wij kunnen u dus geen exemplaren meer leveren.
Mocht de belangstelling voor het boek nog aanhouden, dan zou een
herdruk kunnen worden overwogen. U dient dan voor uzelf bij te
houden hoeveel exemplaren u gegarandeerd zoudt kunnen of wil-
len afnemen. Indien het totaal zo omstreeks 350 bedraagt, dan
durven wij een herdruk aan.
Met vriendelijke groet, W. v.d. Kamp"

De redactie verzoekt auteurs van artikelen om zo weinig mogelijk
afkortingen te gebruiken. Veel voorkomende afkortingen zijn: o.a.,
a.s., enz., e.d., nl., t.z.t., o.m., t.w., dhr., sept., dec., mrt., enzovoort.
Daar de redactie probeert deze afkortingen zoveel mogelijk onge-
daan te maken geeft dit veel extra werk, vooral wanneer bij de
artikelen tevens diskettes worden geleverd en aanpassing door
onze eigen typiste niet meer mogelijk is.

Tevens worden de schrijvers van artikelen verzocht om, wanneer
een artikel gereed is, dit dan zo spoedig mogelijk in te leveren en
daarmee niet te wachten tot de uiterste datum van inzending. Dit
om te bereiken dat de geplande verschijningsdatum van Ons
Markenboek wordt gehaald.

Doordat de heer A. Hoekstra de eerstkomende tijd zijn taak als
bestuurslid en als voorzitter van de redactiecommissie niet zal
kunnen uitoefenen, neemt het bestuurslid de heer A.M. de Ruiter
tijdelijk het voorzitterschap van de redactiecommissie waar.
Kopij voor Ons Markenboek kan, zoals op de groene omslag is ver-
meld, bij één der leden van de redactiecommissie worden inge-
diend. Voor een vlotte gang van zaken verzoeken wij echter om
deze in het vervolg zoveel mogelijk in te dienen bij
de heer H. Meedendorp, Elfuursweg 22,7213 EN Gorssel
(telefoon 05759-2074).

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk 2 september
1995 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).

5

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 16 MEI 1995

Precies op tijd, 19.30 uur, opende onze voorzitter, de heer
H.J. Jansen op de Haar, onze officiële jaarlijkse algemene leden-
vergadering.
In verband met de hoge zaalhuur in de Roskam waren wij dit jaar
uitgeweken naar Het Trefpunt te Gorssel, alwaar zich ruim vijftig
leden hadden verzameld.
De voorzitter pakte direct de agenda ter hand en stelde de notulen
van de vorige vergadering aan de orde , die zonder op- of aanmer-
kingen onder dankzegging aan de secretaris werden gearresteerd.
Het jaarverslag 1994 van de secretaris leverde ook geen opmerkin-
gen op, eveneens hiervoor dank aan de schrijver.
Het financiële gedeelte was dit jaar voor de tweede keer verzorgd
door penningmeester P. de Jonge en ook diens verslag leverde
geen op- of aanmerkingen op. Hartelijk dank aan de heer P. de
Jonge.
De kascommissie bestaande uit de heren Geerlink en Weenk deed
bij monde van de heer Weenk verslag van hun onderzoek en deel-
de de vergadering mede dat de penningmeester de financiën keu-
rig beheert en dat de boekhouding duidelijk en verzorgd en in orde
was. Hartelijk dank aan deze commissie. De heer Geerlink was
aftredend en in zijn plaats werd gekozen de heer M.W. Enserink te
Rheden.
Van het bestuur waren de leden A. Hoekstra , H.J. Jansen op de
Haar, H.A. Klein Ovink en H. Schoenmaker aftredend. Zij stelden
zich herkiesbaar en werden allen bij acclamatie herkozen.
De heer Christiaan Garssen werd gekozen in de plaats van de heer
Goorman en hiermede heeft zich een duidelijke verjonging voorge-
daan. De voorzitter heet de heer Garssen van harte welkom als lid
van ons bestuur.
De heer N. van Wijk heeft te kennen gegeven om tussentijds te
bedanken als bestuurslid om daarmede meer tijd beschikbaar te
krijgen voor archiefonderzoek en diverse publikaties. Van zijn 83
jaar heeft hij onze vereniging twaalf jaar gediend als bestuurslid,
eerst als secretaris en de laatste paar jaar als gewoon lid. De voor-
zitter dankt hem hartelijk voor zijn wijze inbreng, zijn rust in de
vergaderingen en al zijn werk binnen onze vereniging.
Altijd was de heer N. van Wijk beschikbaar en zijn verdienste voor
de vereniging is zodanig geweest,dat het bestuur voorstelt om hem
te benoemen tot ERELID. Met instemming van allen kon voorzit-
ter Jansen op de Haar hem plechtig de daarbij behorende oorkon -
de overhandigen.
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Als afscheidscadeau werd de heer van Wijk en zijn echtgenote een
prachtige bloembak aangeboden en deze zal te zijner tijd naast
hun voordeur voor een ieder te bewonderen zijn.
Uiteraard waren er bloemen voor mevrouw van Wijk, die haar
man de afgelopen jaren veel kwijt is geweest aan onze vereniging.
De heer van Wijk sprak hierna een bewogen dankwoord en noem-
de zijn werk voor de vereniging" Graag gedaan" en roemde verder
de sfeer in vereniging en bestuur: "het is fijn werken in een vrien-
denkring".
De voorzitter deelde verder mede,dat het bestuur weer een nieuwe
werkgroep heeft ingesteld en wel de werkgroep excursies die
bestaat uit de heren H. Schoenmaker en H.A. Klein Ovink. De ver-
gadering gaf zijn goedkeuring en hiermede is deze werkgroep offi-
cieel.
Officieus waren zij overigens al aan het werk gegaan, want voor-
zitter Schoenmaker deelde mede, dat de eerste excursie al op de
volgende dag ( 17 mei) zal plaatsvinden. Het reisdoel is Nijmegen
en het Duitse Xanten. Een en ander wordt verzorgd samen met de
Oudheidkundige Kring Bathmen.
De rondvraag leverde geen vragen of opmerkingen op zodat de
voorzitter dit huishoudelijk gedeelte omstreeks 20.00 uur reeds
kon afsluiten.
Hartelijk dank aan alle leden, voor het meedoen en het luisteren.
Vervolgens ging het licht uit en startte de heer Jansen op de Haar
zijn verhaal over diverse gebeurtenissen in de gemeente Gorssel
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn verhaal werd gedaan aan de
hand van een serie dia's die werden vertoond door "machinist"
Weenk.
Het zal duidelijk zijn dat slechts een kleine greep uit de geweldige
voorraad gedaan kon worden, waarbij alle dorpen even de revue
passeerden en blijde en droeve gebeurtenissen elkaar afwisselden.
Na een boeiend verhaal, onderbroken door een korte koffiepauze,
belandde hij tenslotte bij de bevrijding van onze gemeente, die zich
heeft afgespeeld in de periode 2 tot 12 april 1945.
Het door onze vereniging uitgebrachte boek De Voet Dwars geeft
een prima beeld van de periode 1940 - 1945 en kennelijk heeft men
unaniem net zo gedacht, want het boek is inmiddels uitverkocht.
Of een herdruk tot de mogelijkheden behoort, zal mede afhangen
van de belangstelling en inschrijvingen bij de diverse boekhande-
laren.
De voorzitter kon tenslotte deze avond (zelf) afsluiten na een
dankbaar applaus van alle aanwezigen.
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VERSLAG EXCURSIE NIJMEGEN EN XANTEN 1995

H. Schoenmaker

Woensdag 17 mei 1995 was voor de deelnemers aan de door de
werkgroep excursies van De Elf Marken samen met de Oudheid-
kundige Kring Bathmen georganiseerde excursie naar Nijmegen
en Xanten een ontspannende dag met een historisch tintje.
De bus, een dubbeldekker, komende uit Bathmen, vertrok van het
gemeentehuis Gorssel met 26 deelnemers uit Bathmen en 39 deel-
nemers uit de gemeente Gorssel. Na een koffiestop in Lent volgde
een stadswandeling door het historisch centrum van Nijmegen, de
oudste stad van Nederland, onder leiding van drie lieftallige VVV-
gidsen. Men vond het een terugkomst, en dan wat langer, waard.
In Tivoli in Berg en Dal genoten we van een goed voorziene koffie-
tafel.
Door een prachtig gebied werd de Via Romana gevolgd naar
Xanten. Perfect Nederlands sprekende (uiteraard ook lieftallige)
gidsen brachten de achtergronden van het Archeologisch Park tot
leven. Vervolgens bracht de bus ons naar het centrum van het
stadje Xanten. Helaas liet de god Pluvius toen zijn almacht zien en
vluchtte het gezelschap in een restaurant, waar de "Torten" gretig
aftrek vonden. Ondanks de regen hebben de deelnemers daarna op
eigen gelegenheid de Dom of het regionale museum bezocht en van
de gelegenheid gebruik gemaakt te winkelen.
Op het geplande tijdstip van half acht arriveerde de bus bij het ge-
meentehuis Gorssel.
De Elf Marken kan met voldoening terugzien op haar eerste bus-
excursre.

Amphitheater
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ST. JAOPIKFEEST

Evenals andere jaren is op 5 en 6 augustus 1995 het jaarlijks
terugkerend St. J aopikfeest in de Kring van Dorth.
De oudheidkundige vereniging De Elf Marken geeft ook dit jaar
haar medewerking aan dit evenement. Wij, als werkgroep, hebben
als thema gekozen: "Het onderwijs." Dit betreft het basisonderwijs
in onze gemeente.
Mocht u in het bezit zijn van boekjes, leesplankjes, schriften, etuis
en dergelijke, dan kunt u ons enorm helpen dit evenement te doen
slagen.
U kunt hiermee terecht bij H. Klein Ovink, tel. 05731-1317 of bij
J. Pasman, tel. 05733-1248. Gaarne uw reactie vóór 15 juli aan-
staande.

De St. Jaopikcommissie

EXCURSIE GROENLO 1995

De werkgroep excursies nodigt de leden van De Elf Marken uit
voor een excursie naar Groenlo op zaterdag 30 september 1995.
Het programma is als volgt:
Vertrek: 's middags om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de
Rabobank in Harfsen, zoveel mogelijk gezamenlijk met eigen ver-
voer.
Aankomst in Groenlo om ongeveer 13.30 uur op de parkeerplaats
achter de Rabobank en de ABN-Amrobank.
Vanaf hier begint om ongeveer 13.45 uur een stadswandeling met
tevens een bezoek aan het Grolsch Museum en twee kerken onder
leiding van een stadsgids.
Na afloop om ongeveer 15.30 uur is er gelegenheid voor een con-
sumptie voor eigen rekening in een plaatselijk etablissement.
Aan de excursie zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
Parkeren in de gemeente Groenlo is gratis.

Opgave voor deelname vóór 26 september 1995 telefonisch bij
H. Klein Ovink, telefoon 05731-1317, ofH. Schoenmaker, telefoon
05751-1235 .
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EEN ZWARTE ZONDAG VOOR GORSSEL

H. Kraaijenbrink

Zondag 24 september 1944, zwarte zondag voor Gorssel, aldus
"Kerkespraak" van 16 maart 1995.
Ik lees: "AI spoedig na de aanvang van de dienst kwam de waar-
schuwing dat er een razzia gaande was. Iedereen, die dacht risico's
te lopen, werd aangeraden een goed heenkomen te zoeken.
Enkelen deden dat. Maar al heel gauw kwam er een tweede alarm.
Het was duidelijk dat dit geen "gewone" razzia was om jongeman-
nen ergens te werk te stellen."
Misschien kan ik enige opheldering geven over dat tweede alarm.
Hetgeen hieronder volgt is ten dele mijn eigen herinnering en ten
dele het verhaal dat ik van mijn ouders hoorde. In een voetnoot
staat een afwijkende versie van mijn broer Ton.
Op de betreffende "zwarte zondag" was ik zeven jaar. Mijn vader
was naar de hervormde kerk. Dat was bijzonder, want we kerkten
normaal in Eefde. Mijn moeder was thuis. Waarschijnlijk om Erik,
mijn jongste broer die in juni geboren was, te kunnen voeden en
verzorgen.
Er kwam een Duitse soldaat bij ons. In eerste instantie dacht mijn
moeder dat het een van de soldaten van de Wehrmacht was die in
de garage van de coöperatie lagen. Dat waren gevluchte soldaten
uit Frankrijk, die mijn vader, voor de overlast die zij bezorgden, al
een fles calvados hadden bezorgd.
Het bleek echter een SD'er die vroeg waar mijn vader was. Mijn
moeder antwoordde naar waarheid: "In de kerk". De SD'er onder-
zocht vervolgens ons lepelvaasje naar een "Wilhelmientje". Dit is
een theelepeltje gemaakt van een zilveren kwartje en dubbeltje.
We hadden er één, maar gelukkigerwijs toevallig niet in dat vaas-
je. Daarna vroeg hij hoeveel kinderen er waren. "Drie", luidde het
antwoord. "Zijmogen niet weg", verordonneerde hij.
Nu was er op dat moment ook een vriendjelbuurjongen aanwezig,
die speelde met mijn oudste broer Ton. Die buurjongen was Doris
Winterink, toen wonend waar later de winkel was van loodgieter
Stormink aan de Kromme Molenweg (nu Nijverheidsstraat).
De SD'er ging voor onze woning (op de hoek van de Molenweg en
de Kromme Molenweg) op wacht staan. Mijn moeder vertrouwde
de zaak niet en vroeg of Doris naar de kerk durfde/wilde gaan om
mijn vader te waarschuwen dat hij na kerktijd niet thuis moest
komen. Doris heeft dat gedaan. (1)
Toen een poos later de SD'er weer aanbelde en mijn moeder vroeg
waar het derde kind was gebleven, kon ze naar waarheid zeggen
dat die boven in de wieg lag.
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Toen Doris bij de kerk kwam, bleek de hoofdingang reeds bewaakt
te worden door SD'ers (of andere soldaten). Doris, een jongen van
tien à elf jaar, lieten zij echter door. Hij kon mijn vader in de kerk
waarschuwen. .
Daar de hoofdingang bewaakt werd, moest een andere vluchtweg
gezocht worden. Het bleek dat de buitendeur van de kerkeraads-
kamer niet werd bewaakt. Naar ik mij meen te herinneren kwam
die deur ook niet uit op openbaar terrein, maar op een boomgaard
van een particulier. Ik vermoed dus, dat de tweede melding, dat
het niet om een gewone razzia ging, van Doris kwam. Dit omdat
mijn vader, die ze wilden hebben, op dat moment veertig jaar was
en niet meer hoorde tot de categorie jonge mannen die men zocht
om voor de Duitsers te werken. Hij behoorde wel, als directeur van
de coöperatie, tot de notabelen. Bovendien was hij bevriend met de
reeds eerder gevluchte gemeentesecretaris L. Molenaar, die hij
over de IJssel heeft geroeid.
Hoe liep het verder af? Mijn vader zocht een goed heenkomen naar
een "goede NSB'er". Dat was onze buurman Lammers. Lammers
was garagehouder. Nu is daar de Welkoop gevestigd. Lammers is
waarschijnlijk in de crisistijd lid geworden van de NSB. Om je na
de Duitse invasie als lid af te melden was natuurlijk ook niet zo
gemakkelijk. Maar een hekel aan de "moffen" had hij zeker en ook
was hij voor 100% te vertrouwen. De dochter van Lammers,
Bertha, had verkering met Tinus Klein Ovink, en deze was op dat
moment de rechterhand van mijn vader. De ouders van Tinus
woonden halverwege Epse aan de IJssel.
In de loop van de dag heeft mijn vader nog geprobeerd mijn moe-
der te bereiken via het bos achter ons huis en dat van Lammers.
De SD stond nog op wacht voor het huis. Gelukkig merkten zij het
contact niet. Mijn moeder zei: "Wegwezen".Mijn vader is toen door
Klein Ovink over de IJssel gezet. De bruggen in Deventer en
Zutphen waren daarvoor te gevaarlijk.
Circa een half uur na kerktijd kwam de SD terug om te vragen
waar mijn vader gebleven was. "Ist er möglich Kaffee trinken mit
Freunde?" was de vraag. Waarschijnlijk vermoedden zij dus dat hij
toch om een of andere reden de kerk was uitgekomen op legale wij-
ze. Mijn moeder heeft ze naar Van Velden (hoofd christelijke
school en kerkorganist) gestuurd. Ze had inmiddels van huis-
waartskerende kerkgangers gehoord dat mijn vader ontsnapt was,
maar ook dat Rens van Velden wel was gepakt. De SD heeft name-
lijk de kerk doorzocht toen de gezochte vogels gevlogen bleken.
Daarbij vonden ze Rens van Velden, die toen circa twintig jaar
geweest moet zijn. Rens had zich verstopt in het kerkorgel.
Achterblijvende kerkgangers hebben waarschijnlijk gezien dat
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Rens door de Duitsers werd afgevoerd. Het feit dat hij zich ver-
stopte, duidde erop dat hij mogelijk al een oproep van de Todt had
gehad. Doordat mijn moeder wist wat er met Rens van Velden was
gebeurd wist ze min ofmeer zeker dat mijn vader niet bij Van Vel-
den zou zijn.
Zelf heb ik die Duitse SD'er naar Van Velden gebracht. Ik weet
nog dat ik maar wat trots was dat ik zo'n soldaat de weg mocht
wijzen. Mijn oudere en wijzere broer had kennelijk meer door wat
er aan de hand was, want hij heeft voor de "eer" bedankt. Zelf zegt
mijn broer dat hij misschien ook wel te bang kan zijn geweest
omdat er wel een dreigende sfeer aanwezig was.

Noot:
1.Volgens mijn broer is Doris niet zelf naar de kerk geweest, maar
heeft het, toen hij thuis kwam, aan iemand anders (misschien
vader of moeder) verteld. Die persoon heeft er toen voor gezorgd
dat mijn vader in de kerk gewaarschuwd werd.

Noot van de redactie
Hoewel het door schrijver aangehaalde artikel alleen in "Kerke-
spraak" is verschenen, menen wij dat het verslag als een op zich-
zelf staand verhaal voor plaatsing in Ons Markenboek in aanmer-
king komt.

Gorssel, Ned. Herv. Kerk
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DE HERBERG NAAST HET ALMENS KERKJE

H.J. Jansen op de Haar

Omdat "Elk weet, waar 't Almensch Kerkje staat, En kent de laan,
die derwaart gaat" is het ons inziens niet nodig dit kerkje, waar-
over de dichter Staring "De Hoofdige Boer" schreef, nog nader aan
te duiden.

De reden waarom wij dit verhaal publiceren in Ons Markenboek
nr 3 (juli 1995) is tweeërlei: een verzoek tot plaatsing in onze uit-
gave De Voet Dwars van mevrouw M. Zonnenberg-Ovink over een
bij haar ouders ondergedoken joodse familie Van Gelder (dit ver-
zoek kwam binnen na sluitingsdatum) en bovendien een verzoek
van mevrouw Holtslag-Harkink die gaarne de oprichtingsdatum
van het hotel zou willen weten.
Aangezien het eerstgenoemde verhaal na sluitingsdatum niet
opgenomen kon worden in het boek De Voet Dwars, leek het ons
wenselijk beide verhalen, voor zover mogelijk, samen te bundelen
tot een geheel.
We beginnen bij het begin van de geschiedenis van de herberg,
want we troffen het uitzonderlijk. De heer Gerrit Verstege, lid van
onze werkgroep archiefonderzoek, was juist aan de slag gegaan
met een onderzoek naar de bewoning van de woningen in Almen.
Hij is gestart met de kadastrale atlas van 1832 en gaat daarbij na
of een woning op dat tijdstip al dan niet voorkomt in de gegevens
van deze atlas. Een kaart van de omgeving van de kerk is hier-
naast afgedrukt.
Wanneer men dan deze kaart bestudeert, dan valt het op, dat
rondom de kerk heel weinig woningen staan. Ten noorden van de
kerk stond de school met kosters- en schoolmeesterswoning. Zoals
bekend uit vorige publikaties was de schoolmeester in Almen
tevens koster. Aan de oostkant stonden Klein Have en Groot Have
als naaste buur, met als bewoners pachter Jan Koerselman op
Klein Have en AJ. Markvoort op Groot Have, tevens eigenaar van
onder meer Klein en Groot Have. Aan de zuidkant van de kerk
stond het huis Ter Muelen en de daarbij gelegen tuinmanswoning.
In het westen de boerderij Oostenenk.
Toch vinden we in het archief van onze gemeente een aanbeste-
ding van de nieuw te bouwen school in december 1839. Deze vond
plaats in het huis, genaamd De Jager, van de herbergier Jan
Willem Koerselman. Bevolkingsregister en de kohierlijsten uit die
tijd geven vanaf 1836 tot 1840 aan dat het als ongenummerd pand
bekend is. Pas in 1841 bij de nieuwe hernummeringen kreeg het
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pand het huisnummer 44. Het pand aan de oostzijde er naast is
dan nummer 43 en bewoond door de smid J.W. Gesink en het
pand nummer 42 is dan de boerderij Klein Have, waarvan de
vader van de herbergier pachter is. In het gemeente-archief viel
niet na te gaan, wie er in de jaren tussen 1832 en 1840 heeft
gebouwd. Het is mogelijk dat A.J. Markvoort het pand heeft
gebouwd en verpacht aan Jan Willem Koerselman of heeft
Markvoort de grond verkocht aan Koerselman en aan Gesink de
smid? Dit raadsel ~ullen wij te zijner tijd ook trachten op te lossen,
maar doet thans met ter zake.
Wel van belang is te weten wie nu eigenlijk die Koerselman is, die
als herbergier is genoemd. De gemeente-archieven van Lochem en
Gorssel, aangevuld met persoonlijke gegevens van mevrouw
H.A. te Hasseloo-Oldenmenger uit Laren kunnen ons het volgende
melden:
Jan Willem Koerselman, geboren 10 maart 1811 op Klein Haven
te Almen, zoon van de landbouwer Jan Koerselman en Harmina
Ebbink.
Jan Willem huwde 18 mei 1832 met Willemina Heuvelman, doch-
ter van Gerrit Jan Heuvelman uit Harfsen. Het is niet uitgesloten
dat dit echtpaar het huis heeft laten bouwen naast de kerk, in
ieder geval zijn zij de eerste bewoners van dit huis. Uit de aanbe-
steding bleek ons dat het huis in 1839 De Jager werd genoemd.
Uit genoemd huwelijk werden drie kinderen geboren: in 1832
Harmanus, in 1834 Willemina Catharina en in 1836 Johanna
Derkjen. Mevrouw Koerselman-Heuvelman is overleden op 29
maart 1840 en deze akte is weer van belang voor de naamgeving:
overlijdensakte nr 16-1840 van 31 maart 1840. Hierin verklaren
Hendrik Leusink, dagloner, oud 54 jaren en Willem Dijkman,
dienstknecht, oud 24 jaren, beide in deze gemeente woonachtig,
dat op den 29sten maart 1840, 's avonds te zes uren in het huis,
genaamd Het Kerkhof in het dorp Almen in de ouderdom van acht
en dertig jaren, is overleden Willemina Heuvelman, buiten beroep,
wonende in voormeld huis, ehevrouw van Jan Willem Koerselman
en zijnde geboren in de buurtschap Harfsen, dochter van wijlen
Gerrit Jan Heuvelman en Catharina Klein Nulent.
Hieruit valt dus op te maken dat in dezelfde tijd twee namen
bekend zijn, namelijk De Jager en Het Kerkhof.
Op 3 september 1840 is Jan Willem Koerselman met drie kinderen
in Laren gaan wonen. Hij liet daar een boerderij bouwen die de
naam Koersel kreeg, maar ook wel Pongert werd genoemd. Hij
heeft daar een tweede huwelijk gesloten, waaruit nog vier kinde-
ren werden geboren.
Hoe gaat het nu verder in Almen na het vertrek van Koerselman?
De volgende bewoner wordt Peter Karel Ovink.

15

Hij trouwde in 1841 met de dochter van de Almense schoolmees-
terlkoster Aeldert Willems. Bij zijn huwelijk woonde hij reeds in
Almen. Peter Karel Ovink, geboren 24 juli 1811, gemeente Ter-
borg, zoon van Hendrik Lambert Ovink en Willemina Noij, huwde
met Hendrika Roeloffina Willems, geboren 23 augustus 1819,
dochter van Aeldert Willems.
Uit de huwelijksbijlage vonden we: De Gouverneur der Provincie
Gelderland verklaart dat Peter Karel Ovink, geboren te Wisch,
den 24 July 1811, van beroep verwer, zoon van Hendrik Lambert
Ovink en Willemina Hendrika Noij, wonende te Gorssel, voor de
Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de
loting is ten deele gevallen het nommer 137, hetwelk tot heden
niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht.
Lengte 1 el 465 strepen (= 1 meter 46,5 cm) Aangezigt: ovaal,
Voorhoofd rond, Oogen: grijs, Neus: stomp, Mond: ordinair, Kin:
spits, Haar: bruin, wenkbraauwen:idem, Merkbare teekenen:
geen. Certificaat is afgegeven dd 20 july 1841, door de Gouverneur
der Provincie.
Uit het vorenstaande blijkt dat Ovink niet erg groot moet zijn
geweest, maar hij bleek wel sterk, want hij bereikte de leeftijd van
91 jaren. Hij was dus schilder van zijn vak, maar daarnaast was
hij winkelier, herbergier en naderhand bleek dat hij ook vee hield.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Het derde kind,
Hendrik Lambertus, werd geboren in 1852. Hij werkte later
samen met zijn vader. Hij trouwde met Maria Catharina Willems
uit Voorst. Het eerste kind werd geboren in 1885 en daarna zou-
den er nog zes volgen. Het zesde kind was Hendrik Lambert, gebo-
ren 18 november 1895, en daarmee werd de derde generatie inge-
luid. Hij trouwde met Jansje Bluemink, geboren 9 november 1897
te Bathmen en uit dit huwelijk werden twee meisjes geboren,
namelijk Maria Catharina, op 11 april 1922 en Janna op 29 mei
1929. Hendrik Lambertus Ovink, geboren in 1852, is op 22 oktober
1938 te Almen overleden. Hij werd 87 jaar.
De derde generatie Ovink was in Almen beter bekend als oom
Bertus en tante Jans. Het was een familiebedrijf: hotel/pensionbe-
drijf, kruidenierswinkel met winkelkar, een paard en twee koeien
en het café schonk de beste citroen uit onze gemeente! Ook had hij
nog een kolenhandel en tijd voor andere mensen.
De lezer zal zich afvragen waar de naam De Jager is gebleven en
wanneer werd het Hotel Ovink. Een zus van oom Bertus Ovink
was gehuwd met het hoofd der Julianaschool te Almen, meester
Oosterkamp. We vonden namelijk een artikel: "Twee weken in
Almen" geschreven door H. Geerts, in het Archief van december
1960 van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, waarin
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mevrouw Oosterkamp Ovink een stukje van de geschiedenis
belicht. Als oudere zus wist zij vele verhalen uit Oud-Almen. Zo
herinnerde zij zich een oud boerenrijmpje dat zij van haar moeder
had geleerd en dat luidt als volgt:

Tierelierelier - Bruggink den wont hier.
Aytink wont er tegenaover
en Scholten Antonie stokt den oaven
Den oalen Heer,den zit te laezen.
En de keender van de baas zit in de baezen
Holtmark, den bereid het vel,
Dat weet Spitholts Hendrikoom wel.
Harmsen löp neet liek op "t pad,
en schit Markvoort in't göttengat
De mulder bidt urn te wei-jen
Dan zal de mölle wel drei-jen.
Dominé is een geleerde man
Den leert de mensen watte kan.
Ovink met zien toer of pruik
Dreg de varve in een kruik.
Meneer Beets is nen beste man
Den gif zien booij-en spek en ham

verder werden in het versje nog genoemd smid Gesink en Golstein
"met zijn zwarte baard", maar de betreffende tekst is niet meer
bekend. Van de personen die in dit rijmpje worden genoemd woon-
den de eerste drie destijds op de Velhorst, waarvan de Oalen Heer
de eigenaar was. Op de boerderij Het Holtmark woonden toen de
gebroeders Cornegoor, die het vak van schoenmaker uitoefenden.
Op Spitholt woonde Ruiterkamp en Harmsen woonde op Klein
Have en Markvoort op Groot Have. De mulder was Golstein en de
dominee woonde op de pastorie en Ovink was de schilder en de
stichter van Hotel Ovink. Mevrouw Oosterkamp vertelde dat het
café oorspronkelijk De Groene Jager geheten zou hebben. Op een
dag moest het bord eens worden opgeknapt, maar het bleef zolang
in de werkplaats staan dat de naam De Groene Jager daardoor
verloren is gegaan. Verder vertelde zij dat genoemde grootvader
Ovink winkelier was in kruidenierswaren, een handel dreef in
kolen en brandstoffen,een boerderij had met twee koeien. Bij dit
alles was hij ook nog schilder. Soms had hij werkzaamheden te
verrichten langs de spoorlijn aan wachthuisjes, overwegbomen en
seinpalen en dergelijke, soms tot in Markelo toe. Dan trokken
baas en zoon of knecht 's morgens vroegtijdig weg, ieder een juk
over de schouder, waaraan de verschillende verfpotten en oliekrui-
ken waren opgehangen. Bij lange afstanden, zo vertelde ze, kwam
men niet elke avond thuis. We hebben het vermoeden dat de stam-
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vader Ovink een druk baasje geweest moet zijn en logischerwijze
geen tijd heeft gehad om zijn uithangbord opnieuw een kwastje
verf te geven, waardoor de oude naam verloren moet zijn gegaan.
Hoe dan ook, in de twintigste eeuw had het hotel een zeer goede
naam als familiehotel, wat vooral te danken is geweest aan de der-
de generatie Ovink. Uit ervaring weten we nog dat het bij tante
Jans een zoete inval was, het was er gezellig en goed toeven. Ook
in de oorlogstijd waren zij bereid de helpende hand te bieden, zon-
der te denken aan winstbejag of persoonlijk gewin. Zo werd het
hun ook bekend dat het joodse gezin van C. van Gelder wilde
onderduiken toen de razzia's op joden in Zutphen een aanvang
namen. Van bevriende zijde vernamen zij dat genoemde familie
Van Gelder onderdak had gekregen bij de familie Vogel te
Zutphen. Het gezin bestond uit man, vrouwen een dochter. Deze
dochter, Carla genaamd, was naar Brabant vertrokken. De familie
Van Gelder had geen bonkaarten en het was moeilijk om aan eten
te komen zonder bonnen. Er moest bijgesprongen worden en zo
beslisten vader en moeder Ovink dat dochter Marietje iedere week
met een tas vol etenswaren naar Zutphen moest, om de aanwezige
nood te helpen lenigen. Het ging gelukkig allemaal goed totdat een
munitietrein werd beschoten, begin oktober 1944. Het huis van de
familie Vogel had zoveel schade, dat de familie Van Gelder daar
weg moest en de familie Ovink uit Almen werd ingeschakeld. Na
een kort beraad werd besloten de familie Van Gelder naar Almen
te halen. En zo ging vader Ovink, samen met zijn aanstaande
schoonzoon Henk Zonnenberg, die ook ondergedoken was, met
paard en wagen de familie Van Gelder ophalen. Op de terugweg
werden ze nog aangehouden, omdat ze nog na acht uur op straat
waren, maar met een goede smoes mochten ze toch verder gaan.
De familie Van Gelder werd geïnstalleerd op een kamer achter in
het hotel, omdat ze dan in geval van nood dicht bij de hooizolder
waren bij een eventuele huiszoeking. Dit laatste is echter niet
gebeurd, maar erger was, dat begin november Duitse officieren
kwamen om het hotel te bekijken. De familie Van Gelder moest
noodgedwongen de hooizolder op en zijn toen achter het hooi
gekropen.
Hotel Ovink werd daarna gevorderd en ze moesten er binnen drie
dagen uit zijn, met uitzondering van de stallen achter in het huis,
die mochten bewoond blijven. Waar moest men echter heen met de
familie Van Gelder? Goede raad was duur. Ovink informeerde bij
enkele mensen van de kerk die hij vertrouwen kon, maar ook deze
mensen durfden de joden niet in huis te nemen. Toch kwam moe-
der Ovink (tante Jans) op een goed idee; het kolenschuurtje van de
kerk, dat mocht gebruikt worden. Met behulp van familie en
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buren, die dachten dat het de slaapkamer moest worden van oom
Bertus en tante Jans, werd het schuurtje leeg gehaald, schoonge-
maakt, geboend en gewit, dat het een lieve lust was. Er werd voor
de zogenaamde vochtigheid een kachel in geplaatst en ingericht.
Er konden gelukkig net twee tweepersoonsbedden achter elkaar
staan, gordijnen er tussen en in het voorste bed sliepen oom
Bertus en tante Jans, terwijl de meisjes in het schoongemaakte
varkensgedeelte werden ondergebracht naast de koe en het paard.
Op een open gedeelte werd nog een bed gezet voor de gaande en
komende man. Ook Henk Zonnenberg had daar ergens zijn stek.
Er kwamen nog al eens verzetsmensen om een nachtje te over-
nachten en deze konden hiervan dankbaar gebruik maken, wat
ook vele malen is gebeurd. Bij de familie Ovink was iedereen wel-
kom. Zo kwam er ook altijd de heer Yordens van de Posterenk, bij
wie men voor allerlei valse papieren terecht kon. Jammer genoeg
is hij in de laatste week van de oorlog opgepakt en gefusilleerd.
Ondanks alle moeilijkheden heeft de familie Van Gelder ook deze
zware tijd overleefd, terwijl ze toch in het hol van de leeuw zaten.
Rondom Duitsers, in de school, het huis van de familie Ooster-
kamp, het hotel en het verenigingsgebouw Ons Huis. Gekker kan
men zich het niet voorstellen. Dagelijks werd het eten gebracht in
een emmer, waar de schaaltjes precies in pasten, de kamer-WC
werd dan geledigd. Om het verblijf van de familie van Gelder wat
draaglijker te maken werden ze regelmatig door diverse personen
bezocht. Daarbij werden oom Oosterkamp en tante Heintje inge-
schakeld. Eén keer per week werd het hok schoongemaakt en
moest de familie Van Gelder met een ladder op een zoldertje klim-
men en daarna ging het luik dicht en konden de deur en de raam-
pjes worden opengezet. De Duitsers kwamen dan wel eens om de
hoek kijken en vonden dat onze ouders het maar prima voor
elkaar hadden. Henk Zonnenberg kroop iedere avond via de koe-
stal naar buiten om een mand hout te halen. Dat hout was van de
Duitsers en was keurig in blokken gehakt. Daar stookte de familie
Van Gelder de kachel mee. Deze winter duurde lang en het moest
nog 2 april worden voordat het uur van de bevrijding Almen ver-
loste van de bezetters.
De familie Ovink en de familie Van Gelder hebben het er goed
afgebracht, maar waren blij dat deze angstige periode kon worden
afgesloten.
Wij vonden het jammer dat dit verhaal niet meer kon worden
opgenomen in ons boek De Voet Dwars. Toch hopen wij dat met
het plaatsen van dit verhaal in Ons Markenboek een juiste belich-
ting is gegeven op de derde en laatste generatie Ovink van Hotel
Ovink in Almen.

1
1

19

Zoals bekend is het hotel verkocht aan de familie Holtslag, waarna
de naam is gewijzigd in De Hoofdige Boer naar het gelijknamige
gedicht van de dichter dr. A.C.W. Staring. Na ruim anderhalve
eeuw is dit de vijfde naam.
Mede aanleiding van deze verkoop was wel het vroegtijdig overlij-
den van mevrouw Ovink-Bluemink op 11 september 1950 en in
1954 verliet de laatste Ovink het hotel aan de Dorpsstraat van
Almen. Het pand was toen 113 jaar in de familie Ovink geweest.

Gegevens ontleend aan:
Archief gemeente Gorssel en Lochem
Mevrouw H.A. te Hasselo-Oldenmenger te Laren
G. Verstege, lid werkgroep Archiefonderzoek
Mevrouw M.C. Zonnenberg-Ovink te Bathmen
H. Geerts, "Twee weken in Almen" Orgaan van de Oudheidkundi-
ge Vereniging De Graafschap "Archief' van december 1960

Café en Pension Ouinh, Almen.
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DE EERSTE GEMEENTERAADSVERGADERING

Dorpsstraat in Almen en haar bewoners in 1910 (G. VerstegeJ

N. van Wijk

Nadat tijdens de Franse tijd (1795 - 1814) de markenbesturen
werden opgeheven, moest men komen tot een nieuwe bestuurs-
vorm. Gedurende de Franse overheersing waren het de "asses-
soren" Teunis Pessink en Evert Beunk, die het algemeen bestuur
vormden. Nadat de Fransen uit ons land waren verdwenen, duur-
de het nog tot 1825 voor er een algemene bestuursvorm, vergelijk-
baar met onze huidige gemeenteraad, kwam.
Hier volgt een verslag van de allereerste raadsvergadering, gehou-
den op donderdag 15 september 1825.
Present waren:
J.J. de VuIler, burgemeester en secretaris, wonende te Zutphen.
Teunis Pessink en Evert Beunk, assessoren (wethouders), wonen-
de te Epse.
J.A. van der Muelen (Harfsen).
G. Valkeman (Eefde).
AJ. Markvoort (Almen).
Afwezig: A.H. van Markel Bouwer (Joppe).
(De marke Dorth werd pas in 1831 bij Gorssel gevoegd.)
Belangrijkste agendapunt was het vaststellen van de volgorde van
aftreden (vanzelfsprekend waren er nog geen gekozen raadsleden).
Deze volgorde werd vastgesteld volgens een missive van "den Heer
Staats-Raad, Hoofdschout van Lochem" en wel ingevolge het regle-
ment van 23 juli 1825 voor het Bestuur ten Plattelande.
De volgorde werd bij loting vastgesteld. Aftreden zullen:
"Op den 2 Januarij 1828: Teunis Pessink en J.A van der Muelen.
Op den 2 Januarij 1830: Evert Beunk, AJ. van Markel Bouwer en
G. Valkeman.
Op den 2 Januarij 1832: AJ. Markvoort en J.J. de VuIler."
Van het resultaat van de loting moest de districtscommissaris te
Lochem in kennis worden gesteld.
Ontvangen was ook een schrijven van de "Groot-Achtbare Heeren
Gedeputeerde Staten dezer Provincie" om over te gaan tot het
benoemen van een gemeente-ontvanger. De opgemaakte voor-
dracht luidde:
1. F.J. Weenink ("dien post thans bekledende")
2. J.J. van der Muelen.
De heer Weenink werd benoemd.
Waar werd deze eerste raadsvergadering gehouden? We vonden in
de rekeningen van 1825 der gemeente de volgende uitgaven ver-
meld:

In het eerrste huis links, een dubbel woonhuis, woonde aan de lin-
kerzijde de familie Lubberding. Jan, geboren in 1865, was kleer-
maker van beroep en een zoon van de vroegere gemeente-ontvan-
ger Gerrit Jan Lubberding.
Aan de rechterzijde woonde de familie Goorman, te weten Jan
Willem, geboren 1854, met zijn vrouw Jantje Meyer, geboren 1851.
Bij hen in woonde zoon Harm, geboren 1875 en zijn vrouw Janna
Oudenampsen, geboren 1877. De familie Goorman dreef een kui-
denierswinkel en zij waren ook klompenmakers. Zoon Harm ging
met de winkelkar , getrokken door honden, naderhand door een
paard. Zo probeerde hij zijn waren te slijten. Hij kreeg de bijnaam
"Harm met de hundjes".
In het volgende huis woonde de familie Rutgers, te weten Gerard
Rutgers, geboren 1848 te Laren, van beroep smid, en zijn tweede
vrouw Hendrika J. Beltman, eveneens geboren in 1848. Hij had in
1874 de smederij overgenomen van zijn oude baas Jan Willem
Gesink, geboren 1812 te Warnsveld. Deze woonde in 1841 reeds in
dit huis, genummerd 43 en was dus de naaste buurman van
Ovink.
In 1910 woonde zoon Gerrit Hendrik Rutgers, geboren 1881 met
zijn vrouw Wilhelmina E. Tushuizen, geboren 1885, en dochtertje
Hendrika Johanna, geboren in 1910, ook in dit pand.
Het laatste huis links is dan hotel Ovink.
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Burgemeester f 135,-
Assessoren f 40,-
Gemeenteraden f 30,-
Verder werd een bedrag van f 70,- vermeld voor de huur van de
locatie tot het houden van vergaderingen van burgemeester en
assessoren en de raadsvergaderingen. Deze f 70,- werd uitbetaald
aan burgemeester J.J. de VuIler. Deze had De Wolzak te Eefde in
eigendom, zodat we mogen veronderstellen dat genoemde vergade-
ringen zijn gehouden in De Wolzak.

Bron: Gemeente-archief

EEN PAAR MAANDEN WERKEN
BIJ DE "ORGANISATION TODT"

w. Nijkamp
Ook in Gorssel werden het laatste oorlogsjaar veel loopgraven,
tankvallen en schuttersputten gegraven. De bezetter schakelde
daar de burgerbevolking voor in, zoals met zoveel zaken.
Zowerd ik op een dag in december 1944 bij Beusekamp, de kapper
in Epse, gepakt door "Luder". Hij was zo'n beetje de Hoofd-Todt,
dacht ik; zijn kantoor was in De Vijverberg, in het Epserbos. Hij
had trouwens een legeruniform aan, en niet dat toen bekende ka-
nariegele pakje.
We moesten op eerste kerstdag beginnen met betonnen ringen
(diameter ongeveer twee meter) uit Deventer te halen. Deze rin-
gen werden door ons naar Epse tot aan de IJsseldijk gerold.
Natuurlijk rolde er wel eens één van de dijk. .
Ik zat met nog wat meer jonge mannen uit Epse in een groep, die
met een razzia in de Noordoostpolder opgepakt waren. Ze waren
gehuisvest in de oude school in Epse. Het was koud die winter
1944/1945, maar met vijftien graden vorst moest er toch gegraven
worden en moesten er palen in de grond geslagen worden. En dan
weer vlechtwerk achter de palen maken, om en om.
Gelukkig blijft je niet alleen narigheid bij. Op een dag werd ik
betrapt bij het "uit de broek moeten" in een loopgraaf. W.C.'s
waren er natuurlijk niet. Drücker, zo heette onze Todt-man, stond
opeens op me neer te kijken en schreeuwde: "Was machen Sie
denn da, sitzt du da zu p n". Overbodige vraag, dacht ik, maar
ja, zo gingen die dingen.
Bouwers, een jongen, opgepakt in de polder en mijn persoon waren
op een keer wat aan het dansen en springen in de loopgraaf en ja
hoor, Drücker had het in de gaten en we moesten op het matje
komen bij der Wolf (een baas). Nu kon die Wolf een grote mond
opzetten, maar een echte kwaaie was het niet. Hij zei: "Menseh, es
gibt kein Theater hier, wenn der Russe kommt, dann geht's los".
We kregen een week "keine Verpflegung", het was wat brood en
een blokje boter en soms wat worst. Voor mij was dat probleem
niet zo groot, maar voor Bouwers was het vervelender.
Wat me als vervelend is bijgebleven is een gebeurtenis op een dag
eind februari 1945. We waren aan het werk bij Dommerholt
(Stoevenbelt), toen het daar geplaatste afweergeschut (Flak) hevig
vuurde op geallieerde bommenwerpers. De Deventer brug was het
doelwit. Het waren zestig vliegtuigen die in formatie kwamen aan-
vliegen. Ze bleven nogal hoog vliegen, waarschijnlijk door de hen

Eefde, Huize de Wolzak
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bekende "Flak". Het was een oorverdovend gebulder van de vier
kanonnen 88 mmoHet beroerde was, dat ze er drie van de zestig
tussenuit schoten. We zagen de bemanningen eruit springen; aan
de overkant van de IJssel kwamen ze neer en zo ook de vliegtui-
gen. De lucht zong van de scherven van de granaten, de schoppen
dienden ons als helmen, gelukkig werd niemand van ons geraakt.
Toen ik later aan de schutsbemanning vroeg hoeveel granaten zij
de lucht ingejaagd hadden, bleken het er 288 te zijn. Gek, dat je
zo'n getal onthoudt. De "Todden" scholden op "die Engländer, die
alles vernichten". De brug werd niet vernield, een gedeelte van de
stad werd beschadigd.
Eind maart werd het gevaarlijk bij de Todt te werken, de geruch-
ten gingen dat de mensen verplaatst zouden worden richting
Duitsland. De één na de ander bleef weg en we moesten toch nog
een poosje onderduiken tot 6 april. En toen kwamen 's morgens de
Canadese soldaten, wat een blijde gebeurtenis.
Van 1945 tot 1948 heb ik nog gecorrespondeerd met één van de
Canadese soldaten (Eddy Paul). Onlangs vernam ik dat hij inmid-
dels is overleden.

EEN STAMVADER VAN MEERDERE FAMILIES

H.Rol

Het is niet de bedoeling om, nu onze vereniging een genealogische
werkgroep heeft, Ons Markenboek te vullen met genealogische
gegevens. Wordt er bij genealogische speurwerk echter iets van
meer algemeen historisch belang gevonden, dan wordt het natuur-
lijk een andere zaak.
Het hier gereproduceerde document komt uit "huwelijksbijlagen",
die naast de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit de bur-
gerlijke stand keurig bewaard zijn gebleven en inmiddels door
iedere belangstellende in het gemeente-archief op micro-fiche zijn
te raadplegen. Dit document:

"Wij ondergetekenden
Harmen Egberts, daghuurder, oud negen en zestig jaar, Gerrit
Dijkerman, bode, oud zeventig jaar, Jan Olthof, bouwman, oud vijf
en zeventig jaar, en Antony Olthof, daghuurder, oud vijf en zestig
jaar, alle inwoonders van Gorssel, verklaren hier mede, op instan-
tie van Rachel Dommerhold Dat alhier in den zomer van den jare
zeventien hondert vier en zestig het kosterhuis is afgebrand, dat
daardoor de doodregisters ter dezer plaats voorhanden zijn uit de
wereld geraakt en dat naar dien tijd geen aantekening oflijst van
het overlijden en begraven der ingezetenen is gehouden, maar dat
ons zeer wel bewust is dat de ouders van gemelde Rachel Dommer-
hold, genaamt Zwier Dommerhold en Harmken Roeterink, alsme-
de haar Grootouders Engbert Dommerhold en Cathariena Dom-
merhold van vaders zijde, ook Philip pus Roeterdink en Janna
Wolferink, Grootouders van moederszijde, alle woonachtig geweest
alhier zijn overleden
gevende voor reden van wetenschap, dat wij al ons leven alhier
hebben verkeert en van jongs af aan met die Familien zijn bekend
geweest
In kennis der waarheid, en onder offerte van des gevordert zulks
met solemnelen Eede te bevestigen hebben wij deze eigenhandig
getekend Gorssel den zeventienden dag der maand Augustus acht-
tien hondert elf
Attestere ik ondergetekende adjoint maire van Gorssel dat dit
bovenstaande conform de waarheid is E. Beunk"

vond ik bij de bescheiden betreffende het huwelijk van Jan
Willem Meyerink en Rachel Dommerholt, gesloten op 5 septem-
ber 1811. Tegenwoordig, als bruid en bruidegom gaan "aanteke-
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nen", moeten zij een geboortebewijs uit de burgerlijke stand mee-
brengen. In 1811, toen de burgerlijke stand werd ingesteld, kon
dat natuurlijk niet; er was nog niets! Wel waren er kerkelijke
registers, die dan ook op ruime schaal door de kerken ter beschik-
king van de gemeenten werden gesteld. Verreweg de meeste huwe-
lijksbijlagen zijn dan ook kopieën uit een kerkelijk doopboek en,
als er een ofmeer ouders van bruid of bruidegom waren overleden,
een kerkelijk dood- ofbegraafboek. Ontbrak zo'n boek, zoals in het
dorp Gorssel, dan had bruid of bruidegom een probleem; dan
moest hij of zij met een paar oude en vertrouwde inwoners van het
dorp naar de notaris, die dan een officiële verklaring opmaakte,
waarin de namen van zijn of haar ouders en soms ook die van de
grootouders werden vastgelegd. Prachtige documenten voor de
genealoog dus!
Aan dit document betreffende ouders en grootouders van Rachel
Dommerholt is geen notaris te pas gekomen; het is geschreven en
getekend door Evert Beunk, die toen als "adjoint maire" fungeer-
de. Wellicht is de gemeente hiervoor wel op de vingers getikt: alle
volgende documenten van deze aard zijn van de hand van een
notaris.
Na het lezen van zo'n document ga ik dat natuurlijk in het nu in
het archief aanwezige afschrift van het kerkelijke trouwboek van
Gorssel controleren. Rachel Dommerholt, geboren op 16 april 1779,
was dus een dochter van Swier Engberts Dommerholt en Harmina
Philips Roeterink, die op 16 december 1764 in Gorssel trouwden.
Weer zo'n jaartje of dertig eerder, op 27 november 1735, vond ik
het huwelijk van "Engbert Jansen, j.m. (jonge man), soon van Jan
Stevens Roskam en Catharina Swiers, j.d. van Swier Jansen ten
Hove aan 't Dommerhout in Epse".
"Hé", dacht ik toen, "die Jan Stevens Roskam ken ik toch al, dat is
toch een zoon van Steven Philips Bleekman, de stamvader van de
Roeterdinks en dus van de Boschloos; heeft die nou ook al met de
Dommerholts te maken?"
Dat heeft hij en wel als volgt: Steven, zoon van Philips, die op Het
Bleeck (of Bleek) in Leesten bij Warnsveld woonde en daarom
Philips Bleekman werd genoemd, trouwde op 29 april 1680 in
Gorssel met Geert jen Jans, dochter van Jan Gerrits op de Borgh
(dat is de boerderij, die hoorde bij het huis Eschede). De jongge-
huwden gingen wonen op Het Walle en kregen drie dochters en
een zoon. De dochter laat ik kortheidshalve maar weg, maar de
zoon Jan, die blijkbaar op De Roskam woonde en werkte en dus
als Jan Stevens Roskam door het leven ging, huwde op
14 april 1708 met Aeltjen Aelberts van Het Roeter(d)ink. Dit
huwelijk werd gezegend met zes zoons en drie dochters. Eén doch-
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ter bleef op De Roskam, zij trouwde met een Van der Mey, en de
zoons moesten hun heil dus elders zoeken. De oudste, Philips, ging
naar Het Roeterdink. Hij is de Philippus Roeterdink, die in het
afgedrukte document wordt genoemd, maar zijn vrouw heette -
solemnele eed of niet - geen Janna. Volgens de trouw- en doopboe-
ken huwde Philips Jansen Roskam op 12 februari 1735 met
Teunisken Arends Wolferink en kregen zij acht kinderen
Roeterdink. Eén van hun twee dochters was de Harmken, gedoopt
op 4 maart 1742, die de moeder van Rachel Dommerholt werd; een
zoon, Gerrit Roeterdink, trouwde een meisje Boschloo, ging op
Boschloo wonen en kreeg ook de familienaam Boschloo.
Willem, de tweede zoon van Jan Stevens Roskam, trouwde op
14 augustus 1731 met ene Willemken Gerryts. Zij kregen zeven
kinderen met de familienaam Olthof, waaronder Jan, gedoopt op
19 augustus 1736, en Antony, doop 19 februari 1747, wier handte-
kening onder het afgedrukte document prijkt!
Hendrik, de derde Roskam-zoon, huwde op 9 september 1743
Henders Aerents Wolferink, een zus van de al genoemde Teunis-
ken. Hun acht kinderen gingen met de naam Wolfer(d)ink door het
leven.
De vierde zoon van Jan Stevens Roskam was de al genoemde
Engbert, die dus naar het Dommerholt ging en ook die naam ging
dragen. Uit zijn huwelijk met Catharina Swiers Ten Have sporten
zeven kinderen voort.
Met recht kan Steven Philips Ble(e)ckman dus de stamvader van
meerdere Gorsselse families worden genoemd. Als de familiena-
men wat eerder vast waren geworden zouden wij in Gorssel nu een
telefoonboekprobleem hebben; wij zouden in de war raken met al
die Bleckmans!
Overigens hebben Jan Willem Meyerink en Rachel Dommerholt
niet veel geluk gehad. Jan Willem was al eerder gehuwd, op
1 januari 1809 met Gerritjen Boschloo, maar die overleed als in
februari 1811. Zijn tweede vrouw, Rachel, overleed op 7 juli 1812
op de Heute in Eefde. In april 1813 trouwde Jan Willem voor de
derde maal, maar dat huwelijk eindigde door zijn overlijden op
28 februari 1814.
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EVERT HEEFT GELUK GEHAD!

W. van de Kamp

In Ons Markenboek 8e jaargang nr. 2 (april 1990) en in het recent
verschenen boek De Voet Dwars is een artikel opgenomen van de
hand van M.W. Enserink over de heer E. de Jonge.
In dit artikel worden enige belevenissen uit de periode 1940 - 1945
van Evert verteld met als conclusie dat met Evert niks te beginnen
is.
Maar is dat wel zo ?
Enerzijds wel, want - veilig na de oorlog - kan worden gezegd dat
de Duitsers en hun handlangers geen vat op Evert hebben kunnen
krijgen. Telkens weer was h.ij - hoe benard zijn situatie o?k was -
hun te slim en te snel af en In hun ogen was er dan ook mets met
de man te beginnen. Anderzijds was er met Evert een heleboel te
beginnen, maar dat speelde zich voornamelijk ondergronds af, let-
terlijk en figuurlijk. . .
De heer Enserink memoreert al dat Evert In mer 1943 moest
onderduiken (als student weigerde hij de zogenaamde loyaliteits-
verklaring te tekenen) en na enige omzwer;,ingen in .l!~rfsen
terecht kwam in het reeds veel beschreven hol Het Gaatje lil het
bos van G. Bieleman nabij de Schepersweg.
Evert had daar in het begin een rustige periode en verrichtte aller-
lei werkzaamheden op de naburige boerderij van G. Slagman.
In Harfsen maakte hij kennis met mede-holbewoners Ynze
Dikkerboom Appie Nauta, Willem Beltman en Wim Christiaanse
en verder m~t de Gorsseinaren Henk Jansen en Bertus Wiehers en
de Zutphense koerierster Tine van H~~~ch. ..
Al of niet samen met hen geraakte hl] In daadwerkelijk verzet en
was betrokken, behulpzaam, bij onder andere enige wapendrop-
pings , het opblazen van de spoorlijn Zutphen - Winterswijk en .het
verwijderen van de bevestigingsbouten van de ra.ils op het traject
Deventer - Zutphen, waardoor een dag later een losse locomotief
ontspoorde.
In Vorden is Eef de Jonge voor de eerste keer gearresteerd, doch
hij zag kans om tijdens een ~p~mthoud onderweg te ontsnappen.
Medio augustus 1944 was hl] lil Drenthe, lil de woonplaats van
zijn ouders, namelijk Emmen. .
Hier volgt een zelf geschreven verslag van de gebeurtemssen al-
daar.
"Op een warme zonnige dag medio augustus fietste ik, in korte
broek en wit shirt, vanuit de richting Zuidbarge naar Emmen.
Mijn bedoeling was, om reden die ik me I?-~etmeer herinner, naar
het huis van Bustra te gaan. Deze had mIJ eerder aan mijn eerste
onderduikadres, bij de familie Otterloo, geholpen.
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Aan de rand van het dorp Emmen zag ik onder een paar bomen
rechts van de weg een paar (drie of vier) landwachters zitten. Ze
zaten te praten met elkaar en maakten niet de indruk op dat
moment op langskomend verkeer te letten. Ik fietste al met vrij
grote snelheid, voelde me toch wat onbehaaglijk, en voerde daar-
om mijn snelheid nog geleidelijk op. Omkijken deed ik niet, om
niet op te vallen. Na een poosje kwam ik in de Kapelstraat waar
de familie Bustra woonde. Pas daar keek ik een paar keer achter-
om maar zag alleen een lege straat. Bij Bustra stapte ik af, belde
aan en wachtte op de stoep. Op dat moment kwam een landwach-
ter om de hoek fietsen en het bleek tot mijn schrik een oude over-
buurjongen uit Nieuw Dordrecht te zijn. In dat dorp heb ik van
mijn twaalfde tot mijn achttiende jaar gewoond. Albert Reurink
was zijn naam. Zonder inleiding zei hij: "Je persoonsbewijs". Ik
pakte het, stak het hem half toe en liet het toen vallen. Op dat
moment werd de deur achter mij geopend, ik stapte naar binnen,
gooide de deur achter mij dicht, rende door de gang en de keuken
weer naar buiten en met onverminderde vaart de tuin door. Achter
de tuin was een heg waar ik overheen sprong. Op dat moment, nog
in mijn sprong, klonk een schot. Ik voelde een schroeiende pijn aan
mijn rechterpols, alsof er een heet voorwerp op gedrukt werd. Ik
snelde tussen een paar huizen door en vloog de daarop volgende
straat, de Sterrenkamp, over. Toen ik langs een aan die straat lig-
gend huis verder wilde vluchten ging als door een wonder vlak
voor mijn neus de voordeur open en zonder verder nadenken stap-
te ik naar binnen. Ik vroeg of er een plek was om me te verbergen
en werd toen door de dame die open had gedaan linea recta naar
de zolder geleid. Even later bracht ze me een glas water. Ik meen
dat ik haar vroeg zelf eerst wat te drinken, omdat ze nog meer tril-
de dan ik. Althans dat is het beeld dat ik ervan heb overgehouden.
Ik geloof dat er ook nauwelijks gesproken is toen. We waren waar-
schijnlijk allebei in een soort paniek- of shocktoestand geraakt.
Bovendien zag ik er ook nog eens afschrikwekkend uit. Ik had een
wit poloshirt aan en drukte daar mijn gewonde pols tegen zodat
zich op mijn borst een steeds grotere bloedvlek begon uit te brei-
den.
Op de zolder vond ik twee matrassen en daar ben ik ondergekro-
pen. Weggedrukt in een hoek onder het dakbeschot. Het was zeer
warm. Na een poosje hoorde ik op straat geloop en veel ge-
schreeuw. Daarna werd het weer stil.
Van wat er daarna in het huis gebeurde heb ik niet zo'n goed
beeld. Mijn herinnering eraan is dat er na een paar uur iemand
gekomen is, van de ondergrondse dacht ik, die mij een donker pak
en een fiets bracht. Waarschijnlijk is mij ook verteld dat ik eerst
naar de Emmerdennen moest gaan om mij daar te verbergen om
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dan later als het nacht was geworden naar aannemer Kramer in
Emmerschans te fietsen. Maar het lijkt wel of ik die eerste uren in
een halve verdoving, met een soort verminderd bewustzijn, geleefd
heb,want ik heb er slechts een vage mistige herinnering aan ov~r-
gehouden. Een moment dat ik me weer wel echt herinner is.dat.Ik,
zo rond twee uur 's middags, langs de Parallelweg fietste, richting
Emmerdennen. Die kende ik vrij goed, ik heb er als jongen veel in
rondgefietst. Ik ging naar een stil gedeelte, richting Exloo, en
daar, met fiets, diep het bos in. Daar bleef ik liggen tot uren nadat
het donker was geworden. Terwijl ik daar lag heb ik een paar keer
stemmen en een schot gehoord.
Om mijn pols had ik een of ander verband, maar de verwonding
bezorgde mij nauwelijks hinder of pijn. Waarschijnlijk werd die
naar de achtergrond gedrongen door de hoeveelheid adrenaline die
door mijn aderen stroomde. Zo omstreeks middernacht, het was
een maanloze donkere nacht, schoof ik mijn fiets tussen de bomen
door tot ik een zandweg bereikte. Door mijn vroegere omzwervin-
gen lukte het al snel om me te oriënteren en mijn weg naar
Emmerschans te vinden. Uiteraard fietsend zonder licht en met al
mijn zintuigen alert.
In Emmerschans vond ik een grote winkel met woonhuis van de
familie Kramer. Daar werd ik heel hartelijk ontvangen. Men moet
op de hoogte zijn geweest, want een herinnering aan ~en ~esprek
dat mijn komst op dat spookuur moest verklaren heb Ik met. Wel
dat Kasper Kramer meteen een dokter belde met de boodschap dat
zijn vrouw dringend medische hulp nodig had.
De dokter kwam. Van Zanten was het geloof ik. Mijn pols lag tot
op het bot open. Maar het bot zelf en pezen of grote bloedvaten
waren niet geraakt, zodat het al met al toch een vrij lichte verwon-
dingwas. .
Bij de Kramers ben ik enige weken gebleven. Tot na D?pe Dins-
dag. Toen ben ik teruggefietst naar het dorp Harfsen bIJ Gorssel
waar ik al geruime tijd als onderduiker gezeten had."
Tot zover het relaas van Evert zelf.

Eind 1994 meldde zich de heer H. Slik uit Almelo die schreef dat
hij ten tijde van de oorlog in Emmen woonde aan de Sterre~kamp.
In augustus 1944, hij was toen 13 jaar oud, gebeurde er iets dat
een grote indruk op de toen jeugdige Henk Slik maakte.
Hij verhaalt, dat hij 's middags in zijn witte onderbroek en hemd
in de kamer stond en plotseling een harde knal hoorde. Op hetzelf-
de moment zag hij vlak voor zich een gat slaan in het houten tuin-
hek en vervolgens de splinters in het rond vliegen.
Zijn moeder, mevrouw Slik, had de knal ook gehoord en liep naar
voren om te kijken wat er gebeurd was. Ze opende de voordeur en

op dat moment zag hij een persoon in lichte kleding de straat over-
rennen en door de geopende voordeur naar binnenvluchten en
daarna hoorde hij geren op de voorste slaapkamer.
Henk was hevig geschrokken en rende hierop direct in paniek door
de achterkamer en door de tuindeuren naar buiten langs de heg
van de buren en de dierentuin en vandaar via de spoorsloot naar
de Parallelweg. Aldaar is hij door buurtbewoners opgevangen.
Intussen liepen landwachters en of SS'ers met getrokken pistool
door de straten kennelijk op zoek naar de eerste persoon.
Na enige tijd is Henk weer naar huis gegaan en trof daar zijn moe-
der aan die vertelde dat er een gewonde man naar binnen was
gevlucht en dat die nu op zolder zat. Overal zaten bloedsporen die
hij later op last van zijn ouders moest wegvegen. Buiten op straat
deed hij dat samen met zijn zus tijdens zogenaamd spel.
Een vrouw die in de tegenover hun huis gelegen winkel stond ver-
telde rond dat zij een persoon bij ons naar binnen had zien rennen
en even later weer via de tuin had zien verdwijnen.
Mogelijk is deze toevalligheid de redding van de gewonde man
geweest, want toen dacht iedereen dat hij verder was gevlucht,
terwijl hij dus in werkelijkheid nog op de zolder zat. Kennelijk
heeft men Henk voor de vluchter aangezien.
Achteraf is gebleken dat de gewonde man onze Evert de Jonge was
en zo is dit verhaal "rond".
Aan Evert is ter plekke eerste hulp verleend en men heeft hem
een politie-uniform en een fiets gebracht, want het was duidelijk
dat Evert zo snel mogelijk weer moest verdwijnen in verband met
huiszoekingen.
Hierop sluit dan het verhaal van Evert zelf aan, hij arriveerde
's nachts bij de familie Kramer in Emmerschans en kon daar een
paar weken op verhaal komen.
Vervolgens is hij weer naar Harfsen gefietst en heeft daar zijn ver-
dere rol in het verzet gespeeld totdat hij op 14 oktober 1944 bij de
overval op de boerderij van G. Slagman weer gevangen genomen
werd en met twaalf anderen naar de landwachtkazerne in
Deventer werd gebracht.
Na drie weken slaagde hij erin om uit die kazerne te ontvluchten
(zie hiervoor het verhaal van Enserink in eerder genoemde boeken).
In totaal is Evert de Jonge dus driemaal aan de Duitsers ontsnapt.
Hij heeft de oorlog overleefd.
Na de oorlog heeft hij zijn studie in Delft afgemaakt en hij woont
thans in Alkmaar, doch is nog een regelmatige gast in Gorssel.
Eigenlijk zou de titel van het verhaal over ir. E.de Jonge dus moe-
ten luiden: "Evert heeft geluk gehad !"
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DE STOOMTRAM

W. Nijkamp

De stoomtractie heeft zijn tijd gehad, mogen we wel stellen.
Behalve dan de grote schepen en de elektriciteitscentrales, die nog
steeds met stroomturbines werken. De zuigermachines op stoom
hebben afgedaan, 150 jaar trouwe dienst bewezen.
Zo gaan mijn gedachten terug naar vóór 1940, toen de stoomtram
dagelijks reed vanaf Deventer via Epse en Joppe richting Borculo.
In Epse bij de Pessink was een splitsing, de tram kon vandaar ook
verder via Gorssel, Eefde, Zutphen naar Emmerik.
Maar nu over de rit van Epse via Joppe de Achterhoek in. Bij
wachtpost 25 (Joppe) van de Spoorwegen moest de tram de NS-
rails kruisen (zie schets). En dat was soms een heel karwei. Er
was een afspraak met de spoorboombediende dat alleen op zijn
sein (met een vlag) de tram een poging mocht doen. Die poging
slaat dan eigenlijk meer op een vrij lange goederentram, niet op
een personentram, dat lukte altijd prima.
Van 't Hassink tot iets voorbij Nengerman (de tol) was een mooi
recht stuk, maar dan kwam eigenlijk de moeilijkheid. De
Lochemseweg was zodanig gelegd dat hij haaks over de overweg
liep. En zo ook waren de tramrails gelegd. Er moesten twee lelijke
bochten genomen worden en de tram moest een beetje klimmen,
want de spoorbaan ligt hoger. En dan zijn de paardekrachten wel
nodig om dat te kunnen klaren.
Een trein, en zo ook een tram, is niet voorzien van een differen-
tieel zoals een auto. In 1995 is dat nog zo. De assen zijn star, bij
een behoorlijke snelheid nu gaan in een bocht de locomotief en de
wagons naar de buitenkant. De loopvlakken der wielen zijn een
paar graden schuin en zo kan een trein of tram met weinig wrij-
ving door een bocht komen. Bij een lage snelheid wordt dat moei-
lijker (knarsen en piepen), en dat was nu het geval bij het kruisen
van de NS-lijn bij wachtpost 25.
Hein Anne-Velding, hulpmachinist en trambegeleider, strooide
dan eerst zand op de rails, maar de locomotief bezat zelf ook zand-
strooiers. En dan zou het moeten lukken om in één keer over die
kruising te komen. Maar men was wel eens wat overmoedig, met
een sukkelgangetje kwam hij aanrijden en dan gebeurde het soms
dat nét voor de kruising de stoom bijna verbruikt was, nog een
paar keer steunen en puffen, wat gesis en dan stilte. De locomotief
werd dan in zijn achteruit gezet met het gang-handle en dan maar
weer afzakken richting Nengerman. Dan de helft van de wagons
afkoppelen en de ketel flink opstoken met van die grote briketten.
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Weer wachten op het vlaggesein, klaar en daar gaat-ie dan; ja, het
lukt, een eindje voorbij Tramzicht (Bouwmeester toen) is een wis-
sel gelegd en daar laat hij zijn vrachtje op een rangeerlijntje staan.
De locomotief komt nu weer terug om de andere helft van de
wagons te halen. Alles natuurlijk in overleg met de NS-man of -
vrouw. De tweede helft lukt ook en nu kan bij Tramzicht weer
gekoppeld worden en de rit gaat verder richting Harfsen.
Die stoom doet me nog altijd wat, het geluid klinkt me nog als
muziek in de oren. Je ziet dan nog voor je de plaat met de merk-
naam: "Henschel & Sohn", KasseI. De geur, een mix van stoom,
kolendamp en olie, hangt nu nog in mijn neus. Het bedienen van
de regulateur was ook altijd indrukwekkend. De regulateur is als
het ware het gaspedaal van de auto. Met de handpalm tikt de
machinist dan tegen de hendel, de stoom wordt dan naar de cilin-
ders gevoerd, prachtig om dat met gevoel te zien doen.
Mijn broer Gerrit, wonende te Gorssel, heeft de locomotief in
miniatuur gebouwd. En hij rijdt op stoom dat het een lieve lust is.
Jeugdherinneringen over stoom hebben er wel toe geleid dat onze
familie er nog altijd mee bezig is, zij het in miniatuur (zie foto op
pagina 34).

Schets van de overgang
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"ONS INDIE"

M.W. Enserink

In (het ondergrondse) Trouw van midden november 1943 kon de
Nederlandse bevolking onder de titel "De vrijmaking van Indië" de
oproep vinden zich spontaan te melden om "den onberekenbaren
Japanner uit Indië te verdrijven" en dit niet over te laten aan
Engelsen, Amerikanen, Australiërs, Canadezen of andere volken.
"Wel dienen we te bedenken dat een Europeesche vrede alleen een
vrij Nederland, doch geen vrij Koninkrijk der Nederlanden betee-
kent. Een volledig herstel en een opbloei van Nederland kan dan
pas plaatsvinden, indien ook Ned.-Indië vrij is en zijn plaats
inneemt in het Koninkrijk. Ook H.M. Koningin Wilhelmina heeft
in Haar redevoeringen hierop meerdere malen gewezen."
Nadat in de oproep erop is gewezen dat reeds Nederlanders bezig
zijn met de bevrijding van ons Indië, maar dat dit contingent niet
voldoende is, dat we allen onze moeilijkheden hebben, dat we allen
wel een uitvlucht kunnen bedenken, eindigt de oproep:
"Stelt U zich erop in, dat ge meegaat naar Indië. Maakt U klaar
voor de reis. Weet ge, waarom het Uw taak is? Omdat er duizen-
den van Uw volk zuchten in kampen en overgeleverd zijn aan de
willekeur van Mongolen. Ge moogt vechten voor de bevrijding van
Uw broer, Uw zuster, Uw neef, Uw verwanten, voor menschen van
Uw eigen volk.
Maak U vertrouwd met de gedachte dat U met het bevrijdingsle-
ger meegaat naar Indië. Wees niet sentimenteel, maar sta sterk,
sta pal als één man en weet Uw taak. Het kan Uw dood beteeke-
nen .... Gij sterft in het besef dat ge Uw plicht hebt gedaan. Uw
volk is U dankbaar."
En het was nog pas 1943! In een andere editie van genoemd blad
eindigt de oproep: "Het kan in vele gevallen den dood beteekenen,
maar ... de Regeering zal deze plicht van U eischen".
In een speciaal Indië-nummer (december 1943) legt een buiten de
redactie staande groep Nederlanders uitvoerig uit waarom Indië
van grote betekenis is voor Nederland en minstens zo groot de
betekenis van Nederland voor Indië en ze concludeert:
"In den eindstrijd zal Nederland een belangrijke rol spelen. De
Nederlandsche jeugd zal ons Indië helpen heroveren, dat door
gebrek aan militaire middelen verloren is gegaan. Dat de juiste
geest in onze mannen leeft, dat heeft het Nederlandsch-Indische
eskader bewezen, dat onder schout-bij-nacht Doorman glorierijk
ten onder is gegaan. De leuze van de vlootvoogd "Ik val aan, volg
mij" zal onze troepen blijven bezielen."

Tram gemaakt door Gerrit Nijkamp

Locomotief ; Vrijland" van de Stoomtram Zutphen - Emmerik (1904)
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En dan is het nog steeds 1943. Maar goed menens wordt het begin
1945, wanneer het zuiden allang bevrijd is en heel Nederland met
ingehouden adem wacht op het einde der onderdrukking. In
opdracht van de gezamenlijke verzetsbeweging in Nederland
wordt een VERKLARING opgesteld door een commissie, bestaan-
de uit vertegenwoordigers van de illegale bladen van allerlei aard:
De Waarheid, Vrij Nederland, Trouw, Je Maintiendrai, De Geus,
De Bevrijding:
"De bevrijding van Indonesië is van beslissende betekenis, zoowel
voor de bevolking van Indonesië als voor het Nederlandsche volk. ..
Nu in deze periode van de historie der menschheid de ontwikke-
ling van techniek, economie en wetenschap de aarde verkleint en
het lot der volkeren van elkaar afhankelijk maakt, vertrouwen wij
erop, dat de band tusschen Nederland en Indonesië in een ver-
nieuwd Gemenebest, zoowel in de lijn dezer ontwikkeling ligt, als
recht doet aan de gevoelens van verbondenheid, die in den loop der
eeuwen zijn gegroeid. Wij worden in dit vertrouwen gesterkt door
eenige verschijnselen uit het jongste verleden, in het bijzonder
door de uitspraken van het Indonesische volkscongres van 1939,
dat getuigde van loyaliteit en van de bereidheid om met het
Nederlandsche volk samen te werken op grond van wederzijdsch
vertrouwen en waardeering, die nog nauwer en hechter kunnen
worden, indien de wenschen van het Indonesische volk, welke
gerechtvaardigd zijn, vervuld worden."
Hoe Gorsseinaren op de oproep hebben gereageerd, hoe ze vanuit
ons land bij de vervulling van hun plicht gesteund zijn en hoe de
(in 1943) voorspelde "eindstrijd" voor hen verliep, hoop ik in vol-
gende nummers van Ons Markenboek te schrijven.
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