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MEDELINGEN VAN
HET BESTUUR EN DE REDACTIE

De afgelopen periode heeft het bestuur niet stilgezeten. Allereerst
is er weer een nieuwe aflevering van Ons Markenboek verschenen.
Dank aan de redactie.
Verder waren wij druk doende met "Het Vergeten Graf'. Zie hier-
voor Ons Markenboek nummer 2 en nummer 3 van 1999. Wij heb-
ben inmiddels op 26 september 1999 een gedenksteen voor serge-
ant Hurrell onthuld. De burgemeester van Gorssel heeft hieraan
zijn medewerking verleend. In het volgende Markenboek zullen
wij van een en ander kort verslag doen.
Op 9 oktober 1999 zal in de Markthal te Didam een "Dag van de
streekcultuur Achterhoek en Liemers" worden gehouden. Van
11.00 tot 17.00 uur zullen streekartiesten optreden en vele histori-
sche verenigingen zullen via marktkramen aan de weg timmeren.
Het geheel staat onder auspiciën van het Staring Instituut. Ook
onze Elf Marken zal hier met een kraam aanwezig zijn. U wordt
van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Verder wordt medegedeeld, dat de rijksarchivaris in de provincie
Gelderland, dr. F. Keverling Buisman, per 1 juli 1999 is benoemd
tot bijzonder hoogleraar in het oud-vaderlands recht aan de
Universiteit van Amsterdam. Wij feliciteren professor Keverling
Buisman van harte met deze benoeming.

Lezingen seizoen 1999-2000
25 november 1999: Harfsen, Zaal Buitenlust. De heer G. Hekkel-
man zal een lezing verzorgen met als titel "Het Boerenleven".
Aanvang 20.00 uur.
In het eerste jaar van de nieuwe eeuw zal er in Eefde een lezing
volgen over Het Rysselt. Nadere informaties in het volgende
Markenboek.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk woensdag
1 december 1999 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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FLIGHT SERGEANT
WILLIAM ROBERT STEPHEN HURRELL

W. van de Kamp

In Ons Markenboek, 13e jaargang nummer 2 en 17e jaargang
nummer 2 hebben artikelen gestaan over het vergeten graf van
vlieger Hurrell. H. Jansen op de Haar was de schrijver van. het
eerste artikel en het dagelijks bestuur schreef het tweede artikel.
Deze artikelen hebben duidelijk wat losgemaakt bij verschillende
lezers, getuige ook de bestuursmededeling in Ons Markenboek 17e
jaargang nummer 3. . .
Het verhaal is beschreven en bekend, doch Ik zal trachten om in
dit artikel alles nog eens op een rijtje te zetten. Hiermede v:ordt
dan een stukje historie en diep respect voor de gesneuvelde vlieger
geboekstaafd. .
Op dinsdagmiddag 26 september 1944 stegen vanaf oorlogsvlieg-
veld Deurne in België zes vliegtuigen, Typhoons, op voor een
gewapende verkenningsvlucht boven Nederland. De t~estellen
maakten deel uit van het 175ste squadron van de Royal AIr Force.
De piloten waren F/O Ambrose, Lt Capstick-Dale, F/L Cl~rke, F~S
Hurrell, W/O Speedie en Capt. Hopkins. (Voor deze afkortmgen ZIe
noot.) . .
Vermoedelijk heeft Hurrell aan de staart gevlogen ::ls Jongste vlie-
ger. William Robert Stephen Hurrell :-ras op 1 mei 1923 .geboren
als zoon van Sydney C. Hurrell en Daisy Ellen Hu~r~ll die woon-
den in 96 Winsor Terrace Beekton London E6. WIlham had nog
een jongere broer en zuster.
Volgens het secretariaat van de burgemeester van ~ondon
Borough of Newham zijn de ouders overleden. Waar de Jongere
broer en zuster, Sydney C.Hurrell en Kathlee~ y. Hurrell, zijn
gebleven is niet bekend. Leden van onze veremg~ng hebben ver-
schillende pogingen gedaan om hen op te sporen ~Ia Internet, ter-
wijl onze relatie in België, de heer M. Jean DIllen te Deurne,
onderzoek heeft gedaan in Engeland. Ook zou men proberen een
oproep te plaatsen in het programma "Where are you nov:r:'v::~ de
BBC 2. Dit alles heeft helaas niets opgeleverd, doch WIJblijven
alert. Wh"
William Hurrell was "voluntary reserver", reservist dus. aar IJ
zijn vliegopleiding heeft genoten is niet acht~rhaald, d~ch op
26 september 1944 was hij als Flight Sergeant PIlot (vergelijkbaar
in Nederland met sergeant majoor vlieger) op zijn derde eperatio-
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nele vlucht. Volgens het verslag van het het 175ste squadron was
hij een veelbelovend vlieger.
Het weer was op 26 september redelijk, wel hier en daar enige
bewolking. Het zestal was om 12.35 uur opgestegen van vliegveld
Deurn~ en vloog omstreeks 13.00 uur boven Apeldoorn, toen zij
plotsehng werden verrast en overvallen door meer dan 50 Duitse
jagers, Messerschmitts Bf 109. (Bf staat voor Bayerische Flug-
zeugwerke.)
F/O Clarke en FIS Hurrell werden aangevallen voordat zij zich
konden verspreiden. Het toestel van Clarke werd verschillende
keren geraakt en kwam in een crashlanding te 13.55 uur op de
basis aan de grond. Clarke zelf was ongedeerd.
Van Hurrell is niets meer vernomen en hij staat officieel te boek
als vermist.
WIO Speedie en Capt. Hopkins doken tussen de aanvallers en
vuurden hun raketten af. Hopkins dook op een tegenstander maar
claimt niet diens eventueel neerstorten. Beiden zijn vervolgens om
13.40 uur behouden geland op de basis Deurne. F/O Ambrose
raakte iri gevecht met de aanvallers en claimt achteraf een waar-
schijnlijke crash en een beschadigd Duits toestel. Hij landt om
13.55 uur vervolgens in Eindhoven en vliegt na bijtanken door
naar zijn basis in Deurne.
Lt. Capstik-Dale trachtte in een wolk aan zijn belagers te ontko-
men. Hij landt om 13.40 uur behouden in Leende.
Achteraf is gebleken, dat het toestel van sergeant Hurrell is neer-
geschoten en vermoedelijk van grote hoogte naar beneden is
gestort. Het is terechtgekomen in een stuk land vlak bij boerderij
De Springop aan de Lindeboomweg 10 te Eefde. Het vliegtuig
heeft zich zo diep in de grond geboord, dat het achteraf niet is
geborgen.
Volgens Air Historical Branche 5 (RAF) van het Ministry of
Defence is Hurrell, zoals later is gebleken, neergeschoten door
Leutnant Klaffenbach van 111/JG4 (of Klassenbach?). Meer infor-
matie over Hurrell kan niet worden verstrekt. Alleen aan "direct
next-of-kin", naaste bloedverwanten.
De Duitsers waren destijds actief in verband met de slag om
Arnhem en dat is ook zeker de reden dat zij toen met zoveel vlieg-
tuigen in de lucht waren.
Pas na de oorlog kwamen er vragen welk toestel en welke vlieger
daar nu eigenlijk was neergekomen. Een eerste onderzoek leverde
niets op.
Een tweede onderzoek, gedaan door Capt. I. Ness van de nr. 2
Missing and Inquiry Unit met bases Den Haag en Brussel, leverde
meer informatie op.
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Op 23 juni 1946 werden twee identificatieplaatjes van de motor
gevonden alsmede een paar lichaamsdelen en een zegelring met de
initialen W.H. Hiermede kwam vast te staan, dat het toestel een
Typhoon 852 betrof met de piloot Hurrell. Omdat niet het hele
lichaam van Hurrell is geborgen kwam in de officiële stukken te
staan dat Hurrell vermist was.
De grond werd weer geëgaliseerd en gebruikt als bouwland.
Niemand in de gemeente dacht meer aan deze crash en aan de
piloot.
De eerder genoemde Jean Dillen uit Deurne ontrukte in 1994 deze
zaak echter aan de vergetelheid door het schrijven van een brief
aan het gemeentebestuur van Gorssel voor nadere informatie. De
heer Dillen wist echter meer te vertellen dan in Gorssel bekend
was. Onze vereniging heeft daarna contact met Dillen gekregen.
Door een misverstand werd toen eerst gedacht, dat het hier om
een Belgische piloot ging, doch na enige tijd kwam vast te staan,
dat Hurrell de Engelse nationaliteit had.
Omdat Hurrell officieel vermist was (zijn lichaam was immers niet
geborgen) bestond er geen officieel graf. Het gemeentebestuur en
onze vereniging probeerden bij de Commonwealth War Graves
Commission te leper (België) alsnog een officieel graf met een offi-
ciële gedenksteen geplaatst te krijgen, doch dit liep op niets uit.
Directeur C. Connerty-Ketels berichtte, dat men hiertoe niet kon
overgaan en geen medewerking kon verlenen met de reden als
boven vermeld.
Wel is de naam van sergeant Hurrell vermeld op de lijst van oor-
logsslachtoffers die is geplaatst op het Runnymede Memorial in
Egham, Surrey in Engeland, paneel 219:
" HURRELL, Flt.Sgt. WILLIAM ROBERT STEPHEN, 1386347.
R.A.F. (V.R). 175 Sqdn. 26th September, 1944. Son of Sydney and
Daisy Ellen Hurrell, of Beckton, Essex."
Dus raakte deze zaak in een impasse en die is nu eindelijk, mede
door onze vereniging, verbroken. Het mag toch niet zo zijn, dat
William Hurrell zomaar vergeten wordt.
Deze jonge militair, oorlogsvrijwilliger, heeft zijn jonge leven gege-
ven voor onze vrijheid. Volgens de annalen van zijn squadron een
veelbelovend vlieger, die begraven ligt in zijn vliegtuig in een zoge-
naamd veldgraf in Eefde.
Op de RoU of Honour in het Bevrijdingsmuseum te Groesbeek
staat foutief vermeld, dat Hurrell diende bij de RCAF (Canadian
Air Force). Hierover heb ik gesproken met de historicus van dit
museum, de heer F. van den Berg. Hij erkende dat dit gegeven
foutief was. Hurrell was in dienst bij de RAF. Ook daar staat hij
genoteerd als vermist, gecrasht in Eefde, Fieldgrave.
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Zoals bekend heeft het bestuur van onze vereniging nu het initia-
tief genomen om alsnog een steen op zijn graf te plaatsen. Wij von-
den een indrukwekkende zwerfkei met inscriptie het beste passen
in deze situatie.
De eigenaar van de grond, de familie Leussink, verleende alle
medewerking, terwijl ook de gemeente Gorssel zich niet onbetuigd
liet en gelden beschikbaar stelde. Op onze oproep heeft een aantal
belangstellenden eveneens gelden gestort en gezamenlijk zijn wij
nu in staat om William Hurrell recht te doen door het plaatsen
van een gedenksteen. Op 26 september 1999 heeft dit plaatsgevon-
den tijdens een sobere plechtigheid. In een bestuursmededeling zal
dit later nog worden bevestigd.
William R.S. Hurrell diende dus als Flight Sergeant Pilot bij het
175ste Squadron, dat op 3 maart 1942 werd gevormd en opgericht
met als basis Warmwell in Engeland. Men vloog eerst met
Hurricanes en per april 1943 met de Hawker Typhoon. In juni
1943 werd het squadron samengevoegd met het 2e TAF, Tactical
Air Force. Hun radio oproepnaam was "Quebec". Als code waren
op toestellen de letters HH geschilderd.
Voor het uitoefenen van de taken van de TAF was de Typhoon
uitermate geschikt. De Tactical Air Force opereerde als een soort
vliegende artillerie voor de grondtroepen, de infanterie. Als ergens
in Europa de aanval vastliep, dan werden de Typhoons ingescha-
keld om aanvallen te doen op vijandelijke tanks, zware tegenstand
moesten zij overwinnen en daarmee het pad banen voor de infan-
terie. Het zal dan ook geen verbazing wekken, dat de Typhoon-
piloten zeer geliefd waren bij de soldaten van de infanterie.
Voor deze taak moesten de vliegtuigen op korte afstand van het
front gestationeerd zijn en daarom hadden zij steeds hun tijdelijke
basis vlak achter het front. Zij verhuisden van 1942 tot september
1945 wel 25 keer van basis, van Frankrijk via België, Nederland
naar Duitsland, dus met het front mee. In die periode hadden zij
vijf squadronleaders, de laatste was majoor R.W. Campbell
(november 1944 - september 1945). Op 29 september 1945 is het
squadron ontbonden.
Hun tweede taak was het verwoesten van bruggen en spoorlijnen
om zodoende de aanvoerlijnen van de Duitse troepen te blokkeren.
Hun derde taak was het aanvallen van speciale doelen. In Gorssel
heeft men hiermede kennisgemaakt bij de aanval op de Hervorm-
de Kerk en Huize De Ravensweerd op 18 maart 1945. Drie dagen
later, 21 maart, was de munitie- en benzineopslag in het Hassink-
bos te Epse aan de beurt.
De Typhoons waren voor dit werk prima geschikt. Bovendien had-
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den de piloten een speciale techniek ontwikkeld: nadat zij het doel
hadden gelocaliseerd manoeuvreerden zij zich op grote hoogte,
omstreeks 3 km, in aanvalspositie en doken vervolgens onder een
scherpe hoek naar beneden. Hierbij kwamen de ongeleide raketten
op het doel gericht en werden vlak boven de grond afgevuurd. Na
het afvuren moesten de vliegers dan weer steil omhoog om vijan-
delijk vuur te ontlopen. Ondanks hun koelbloedigheid en techniek
kwam toch menig vlieger hierbij in de problemen door desoriënta-
tie, door grondexplosies die zij zelf veroorzaakt hadden en tenslot-
te nog door vijandelijk afweergeschut.

In 1937 werd een nieuw jachttoestel ontworpen door Sir Sydney
Camm. Het toestel werd uitgerust met 12 mitrailleurs en met een
Napier Sabre motor van 2000 Pk. Later werd dit ruim 2200 Pk.
In 1938 vloog het prototype, genaamd Typhoon. Vervolgens werd
het toestel in productie genomen. Het was een zwaar toestel, ruim
6000 kg eigen gewicht.
In september 1941 werden de eerste RAF squadrons met dit vlieg-
tuig uitgerust. Als jachtvliegtuig bleek het echter geen succes, wel
als aanvalswapen tegen tanks en andere gronddoelen. De bewape-
ning werd aangepast en bestond uit vier 20MM kanonnen en acht
raketten.
Er zijn 3300 van deze vliegtuigen gebouwd. De fabrikant was
Gloster Aircraft Co. Ltd te Broekworth, Gloucester.

Noot:
SlLdr: Squadron Leader, vergelijkbaar met: majoor
F/O : Flying Officer, vergelijkbaar met: eerste luitenant
F/L : Flight Lieutenant, vergelijkbaar met: kapitein
FIS : Flight Sergeant, vergelijkbaar met: sergeant majoor
WIO :Warrant Officer, vergelijkbaar met: adjudant

Bronnen:
Eigen onderzoek/archief
Informatie: M. Jean Dillen en H. van Sabben
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DE GEDENKSTEEN AAN DE LINDEBOOMWEG

H.J. Jansen op de Haar

In november 1997 kreeg onze secretaris het verzoek of hij informa-
tie kon verstrekken over een gedenksteen, die gestaan zou hebben
op het punt waar vroeger, vóór de bouw van het zwembad, aan de
Lindeboomweg de Markeweg uitkwam. Onze secretaris kon geen
antwoord geven op deze vraag, maar beloofde een onderzoek te
doen. En hiermede is het toen begonnen.
In onze herinnering wisten we nog dat er op de hoek van de
Markeweg en Lindeboomweg in het dennenbos een steen stond op
de plek waar de Ritmeester van de Huzaren Nierstrasz indertijd
was overleden aan een hartstilstand. Op deze plek is in 1968 het
zwembad gebouwd en de bedoelde steen is vóór of tijdens deze
bouw verdwenen. Het lag voor de hand dat de afdeling gemeente-
werken van de gemeente ons nader zou kunnen inlichten omtrent
het verdwijnen van deze steen. Maar dit onderzoek leverde niets
op en niemand kon ons inlichten over het verdwijnen van de steen.
Het was inmiddels dertig jaar geleden en de betrokken ambtena-
ren waren niet meer in dienst.
We gingen van de veronderstelling uit dat hierover contact zou
zijn opgenomen met de familie Nierstrasz. Noch het gemeentear-
chief, noch ons eigen archief bracht licht in deze zaak: Ook een
onderzoek in de buurt en onder vroegere buren aan de Lmdeboom-
weg kon ons niet verder helpen. Ook was er geen foto van de oude
situatie aan de Lindeboomweg.
Aangezien de naam Nierstrasz nog in onze gemeente voorkomt,
hebben we telefonisch contact gezocht met deze familie. We wer-
den vriendelijk te woord gestaan door mevrouw Nierstrasz, die ons
vertelde dat haar man in de verte wel familie moest zijn, maar dat
zij ons wegens ziekte van haar man verder niets kon vertellen over
de door ons gezochte steen. Gelukkig kende zij iemand die ons
waarschijnlijk verder zou kunnen helpen en zij zou informeren of
die bewuste persoon bereid zou zijn ons nadere inlichtingen te ver-
strekken. Ditmaal waren "de goden met ons", want deze heer
bleek bereid te zijn ons te helpen en kon ons niet alleen inlichten
over de stamboom van de familie Nierstrasz, maar kon ons tevens
de tegenwoordige adressen verstrekken van deze familie.
Uit het gemeentearchief hadden we inmiddels de persoonsgege-
vens gevonden: wijlen de heer Cornelis Johannes Nierstrasz werd
geboren op 15 juni 1873 te 's-Gravenhage en huwde op 17 oktober
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1895 met Henriëtte W.A. van Dijk (ook genaamd Van Dijk van 't
Velde). Zij was een dochter van J.GL. van Dijk, geboren te Warns-
veld op 29 juli 1826 en van C.S. Brants, geboren op 22 augustus
1839 op kasteel 't Joppe, gemeente Gorssel. In 1899 kregen de drie
jongste kinderen van dit echtpaar toestemming zich Van Dijk van
't Velde te noemen, waarbij echter Henriëtte niet behoorde. De
heer Nierstrasz was Ritmeester bij de Huzaren.
Bij zijn overlijden op 21 oktober 1921 woonde het gezin in Eefde
(sedert 30 april 1921) en wel aan de Rustoordlaan nr 21 in de villa
Zorgvliet.
In het oude kadaster vonden we dat in 1923 zes vierkante meter
was overgedragen door Hendrik Makkink van het Wolferink aan
mevrouw H. Nierstrasz-van Dijk van 't Velde, wonende te
Zutphen. In 1925 verhuisde zij naar Warnsveld. Er waren vier
kinderen: Maria E.M. (25 oktober 1896), Caroline S.L. (31 juli
1898), Cornelis J. (17 januari 1904) en Johannes L. (24 mei 1914).
Op het stukje grond van zes vierkante meter werd een gedenk-
steen geplaatst in verband met het plotselinge overlijden van de
heer Nierstrasz op deze plek. Hij is namelijk tijdens een rit met
zijn paard waarschijnlijk onwel geworden, tegen een boompje gaan
zitten en aan een hartstilstand overleden.
Bij ons onderzoek in de kadastrale gegevens bleek echter dat het
bewuste stukje grond nog steeds op de naam van de erven
Nierstrasz staat en bij opmeting bleek ons dat het jaartal '69 bij de
ingang van het zwembad De Boskoele precies in dit stukje grond
ligt (zie foto).
Om een lang verhaal kort te maken: na een langdurige correspon-
dentie ontvingen wij een foto van de steen (zie foto) die thans
dienst doet als tuintafel in de tuin van een kleinzoon van
Ritmeester C.J. Nierstrasz. De tuintafel moest worden gesloopt om
hiervan een foto te kunnen maken. Wij zijn daarom de kleinzoon,
L.J. Nierstrasz, erg dankbaar dat hij dit zware karwei voor ons
heeft willen klaren.
Bovendien willen we gaarne een woord van dank uitspreken aan
de heer mr. M.E.C. Scholten van Aschat, die ons behulpzaam is
geweest met het verstrekken van de familiegegevens van de fami-
lie Nierstrasz.
Zo ziet u maar dat een eenvoudige vraag, gedaan aan ons secreta-
riaat in november 1997, bijna twee jaren nodig had om het juiste
antwoord te vinden. Dank aan allen die ons zoeken tot resultaat
hebben geleid.
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Bronnen:
Kadasteronderzoek gemeente Gorssel
Stamboomgegevens van mr. M.B.C. Scholten van Aschat
Correspondentie met de familie Nierstrasz
Archief gemeente Gorssel
Eigen archief van de Elf Marken

De gedenksteen in de tuin
van de kleinzoon

Omlijnde gedeelte is eigendom
van de Erven Nierstrasz
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WIE WAS KEETELAAR?

H.J. Jansen op de Haar

In Ons Markenboek van juli 1999 (17de jaargang nr 3) stond het
verhaal van Oarend Spook, geschreven door J.L.Keetelaar Jzn.
Vanzelfsprekend kwam de vraag van onze lezers: wie is nu eigen-
lijk Keetelaar?
Ouderen onder ons zullen zich waarschijnlijk herinneren dat er
een boekje bestond met verhalen over Gorssel en omgeving met de
naam "Den-Appels". Het waren "Geldersche verhalen" geschreven
door J.L.Keetelaar Jzn. Het boekje is in dialect geschreven en
kreeg een voorwoord mee van de bekende Achterhoeker prof. dr.
J .H. Gallee*, zoon van de burgemeester van Vorden. De uitgave
werd verzorgd door W.J. Thieme & Cie te Zutphen.
Deze Keetelaar was een zoon van J. Keetelaar, die zich met zijn
gezin vestigde te Gorssel op 8 januari 1876 op het adres Dorps-
straat 48-2, komende van de gemeente Brummen. Het gezin had
vier kinderen, een dochter en drie zonen. Het beroep van vader
Keetelaar was bij zijn vestiging in Gorssel "spoorwegbeambte",
doch dit werd naderhand gewijzigd in "brievenbode" of "brievenbe-
steller".
De tweede zoon Jacobus Lambertus werd op 15 maart 1866 gebo-
ren te Assen en werd onderwijzer. Vermoedelijk in verband met
zijn studie woonde hij van 29 november 1879 tot 24 februari 1883
te Zutphen. Van 1883 tot 20 juni 1885 woonde hij te Gorssel bij
zijn ouders en vertrok naar Dedemsvaart op laatstgenoemde da-
tum.
Op 15 oktober 1885 komt hij weer in Gorssel, komende van Om-
merschans. Op 15 juni 1887 vertrekt hij naar Nieuw Leusen. Hij
blijft onderwijzer en komt op 26 juni 1924 terug in onze gemeente
en wel te Eefde op huisnummer E 460. Hij woonde in bij de familie
Braskamp. Met dit gezin vertrekt hij in 1925 naar Zutphen.
We hebben nagegaan in welk huis het gezin Keetelaar in Gorssel
gewoond moet hebben. Het huisnummer in 1876 was 48-2 en werd
gewijzigd in rood 5k. Dit nummer is gelijk aan Hoofdstraat 16, het
huis waar thans onze directeur gemeentewerken ing. Jan Kuipers
woont. Dit huis had in het verleden twee huisnummers en zal dus
dubbel bewoond zijn geweest.
Vader Keetelaar is op 20 maart 1888 overleden en zijn weduwe,
M. Keetelaar-Westrup vertrok op 12 mei 1888 naar Ommen.
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Van J.C.Keetelaar Jzn is bekend dat hij behalve "Den-Appels"
(1896) in 1923 "Brummels" heeft geschreven en in 1933 de streek-
roman "De Spinne" het licht liet zien. Informatie over deze uitga-
ven kunt u krijgen bij het Staring Instituut te Doetinchem
Grutstraat 30, telefoon 0310-332831. '

Bronnen:
Gemeentearchief Gorssel
Eigen archief
Staring Instituut

*Bij het Staring Instituut verscheen in 1981 de Woordenverzame-
ling van J.H.Gallee, door A.H.G. Schaars en G.J. Agelink (Telgen
van 't Wald nr 2). Wij citeren hieruit: 't Laeven van J.H. Gallee:
Johan Hendrik Gallee is in 1847 in 't Vordense darpjonk eworden
zoas e zelf altied zei. Hee kump uut 'n echte Vordense femilie: zien
aovergro~,:ader was schoolmeister in Vorden, zien grotvader, zien
vader en ZIenbreur bunt er allemaole börgemeister ewes.

VERLICHTING

H.J. Jansen op de Haar

Als men 's avonds van Gorssel naar Eefde fietst, lijkt het wel of er
een speciale feestverlichting is aangedaan om het vroeger zo duis-
tere pad in het zonnetje te zetten. Het valt zelfs de automobilist
op, ~ls ~ij bij.avond de Zutphenseweg berijdt en daar de prachtige
verlichting ziet. Een oude inwoner uit het dorp had daar een ver-
klaring voor: " 'k denke dat ze ons neet meer vertrouwt in 't duus-
ter, maor 'k mot zeggn, iej könt noe de weg wel vindn".
Toen we dez~.uitspraak vernamen, moesten we onwillekeurig den-
ken aan de tijd van een eeuw geleden en we werden er aan herin-
nerd toen we in het gemeentearchief het volgende verzoek tegen
kwamen, dat we onze lezers niet willen onthouden.
Op 1 oktober 1897 schreven de inwoners van de Zutphense kant
van Gorssel een brief aan de "Edel Achtbaren Raad der Gemeente
Gorssel", luidende als volgt:
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"De ondergeteekenden, allen inwoners van het dorp Gorssel, geven
met verschuldigden eerbied te kennen, dat zij zeer gaarne in het
begin van het dorp Gorssel, aan den Rijksstraatweg tegenover de
weide van den bakker W. Dikkers, een lantaarn zagen geplaatst,
daar dat eind weg bij mistig weer en donkere maan zeer donker is
door de aldaar staande eiken boomen, en zelfs voor de inwoners
van het dorp een passage gevaarlijk is.
Hopende dat dit verzoek door Uwe Edel Achtbare Vergadering
moge worden gesteund, zoodat op adressanten hun verzoek goed
worde beschikt."
Dit verzoek werd getekend door: G. Boschloo, M. Hietkamp, Wed.
G.J. Schut, W. Boeye, E.J. Muil, wed. H.J. Berenpas, W. Dikkers
en G.W. Oosterkamp.
Op 2 oktober 1897 stelde de raad het verzoek in handen van het
college van Burgemeester en Wethouders, maar in de notulen van
dit college vonden we geen besluit op dit verzoek. Na enig zoeken
kwam toch de oplossing uit de bus: het verzoek werd toegekend en
zo werd deze buurt voorzien van een petroleumlantaarn aan de
kant van café Schutte.
Als bijzonderheid vertelde onze gemeentebode Gerrit Hietkamp
dat deze buurt in de jaren dertig een naam had gekregen vanwege
de versiering die men had aangebracht met de geboorte van prin-
ses Beatrix, namelijk de "Puddingbuurte". Er woonde namelijk een
vertegenwoordiger van Durea Maizena en deze had gratis pud-
dingvlaggetjes beschikbaar gesteld: prompt was de naam van deze
buurt geboren. Maar dat was veertig jaar na de plaatsing van de
straatlantaarn.
Er is sedert 1897 heel wat veranderd wat de verlichting betreft.
We leven nu in een "verlichte" tijd en weten niet eens meer wat
"donkere maan" betekent.

Bron: gemeentearchief
Archiefonderzoek: werkgroep De Elf Marken
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GENEALOGISCHE DAGEN IN HARFSEN

H. Klein Ovink

De tweede zaterdag van de maand juni was het weer zover. De
werkgroep genealogie van de oudheidkundige vereniging de Elf
Marken hield haar jaarlijkse contactdag in het Richtershuis aan
de Hulstweg in Harfsen. Begonnen op een zaterdagmiddag om
eens uit te proberen hoe het aan zou slaan, was dat dit jaar voor
de vijfde achtereenvolgende keer, en het is gelukkig aangeslagen.
Zaterdag 10 juni 1995 was onze eerste genealogische middag van
13.00 tot 16.00 uur. Behalve onze werkgroep (Thea Makkink,
Dirkje Maarschalkerweerd, Jan Lensink, Jan Pasman, Henk Rol,
Henk Pelgrum en Henk Klein Ovink) hadden we nog zes andere
standhouders uitgenodigd: de familie Wagenvoort uit Gorssel,
Gerrit Verste ge met boerderijonderzoek uit de gemeente Gorssel,
de heer Steijnen uit Lochem namens de oudheidkundige vereni-
ging Lochem-Laren, de familie te Hasselo namens het Oostgelders
tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, de heer Menk-
veld uit Katwijk en Teun Kloosterboer uit Deventer.
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Het werd een gezellige middag. Er kwamen vijftig mensen een
kijkje nemen. Er konden kopieën worden gemaakt, waar veelvul-
dig gebruik van werd gemaakt.
In januari 1996 kwam Gerrit Verstege bij ons in de werkgroep; de
vele door hem uitgezochte gegevens over boerderijen en zijn bewo-
ners en zijn kennis van zaken komen ons zeer van pas.
We kregen de smaak te pakken en besloten om op 20 april 1996
van 11.00 tot 16.00 uur een tweede genealogische dag te organise-
ren met eventueel meer standhouders. Gerrit Brilman en J anny
Wesseldijk-Ribbink uit Bathmen kwamen ons team versterken
met gegevens over respectievelijk Bathmen en de gemeente
Gorssel. Het werd wederom een gezellige dag voor bezoekers en
standhouders.
"Bent u op zoek naar uw voorouders, wilt u weten waar ze ge-
woond hebben, zoekt u een boerderijnaam in de gemeente Gorssel
of Bathmen, dan is deze dag een unieke gelegenheid!" Zo begon
onze slogan, en het hielp, want op de genealogische dag van 7 juni
1997 kwamen er nog meer bezoekers. Met uitbreiding van de
standhouders met Gerrit Goorman uit Den Haag en een stand van
Veluwse geslachten, ons gemeentearchief onder deskundige lei-
ding van Jan Eefting en het stadsarchief van Zutphen was het
weer een mooie en leerzame dag.
Doordat we toch al een beetje bekendheid kregen, werden we zo nu
en dan uitgenodigd om met een stand van onze werkgroep te
komen op andere genealogische dagen, onder andere in Borne,
Bredevoort en een keer in het rijksarchief in Arnhem. Meestal gin-
gen we met twee of drie van onze werkgroepleden naar zo'n dag
toe en we kwamen altijd zeer voldaan terug. We hadden anderen
weer een beetje verder op weg geholpen met hun stamboom door
onze gegevens.
Dirkje Maarschalkerweerd bedankte in september 1997 om
gezondheidsredenen als lid van de werkgroep. We willen Dirkje en
Johan nogmaals heel hartelijk danken voor het vele werk dat ze
voor onze werkgroep hebben verricht. Janny Wesseldijk-Ribbink
trad toe als werkgroeplid, voor ons was zij geen onbekende, want
ze stond al een paar jaar als standhouder op onze genealogische
dagen en is een fervent genealoge.
Ja, wat moeten we doen, was de reactie van de werkgroep op de
vergadering van onze werkgroep in december 1997: doorgaan of
stoppen. Doorgaan natuurlijk! Dus was er op zaterdag 6 juni 1998
weer een genealogische dag met weer andere standhouders, maar
ook oude vertrouwde gezichten. De heer Renerna uit Utrecht,
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mevrouw Stokreef-Braakman uit Markelo, de heer Aaiderink uit
Stompetoren, de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling
Twente en de heer Ruiterkamp uit Vorden waren dat jaar voor het
eerst op onze genealogische dag. We huurden de kleuterschool
erbij om meer ruimte te creëren voor onze standhouders. Door elk
jaar weer met andere standhouders op de proppen te komen is het
voor de bezoekers ook leuker en interessanter. Honderd bezoekers
passeerden op 6 juni 1998 de receptie, een recordaantal. Vooral
mensen die al bezig waren met hun stamboom en die nog meer
gegevens of aanvullingen zochten, maar ook beginners die ons om
hulp vroegen om hen op weg te helpen om hun stamboom op te
zetten.
Waar kwamen de bezoekers zoal vandaan: 33 uit de gemeente
Gorssel, 15 uit de gemeente Lochem, 6 uit Bathmen, 6 uit Deven-
ter, 6 uit Zutphen, 7 uit Holten en de rest uit andere delen van het
land.
In december 1998 kwam Ab ten Have uit Gorsselonze club ver-
sterken, "eenman die altijd zeer geïnteresseerd was en is in genea-
logie. Op 31 januari 1998 overleed ons werkgroeplid Jan Lensink.

I
~
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Vele jaren heeft hij ons geadviseerd en bijgestaan, we zullen hem
node missen.
Op de vijfde genealogische dag op 5 juni 1999 in het Richtershuis
aan de Hulstweg in Harfsen waren de nieuwkomers de heer
Koopman uit Holten, mevrouw Hissink-Kerkdijk uit Colmschate,
de heer en mevrouw te Hasselo uit Laren, de familie Boschloo uit
Gorssel, de familie Maarschalkerweerd uit Zutphen en mevrouw
Mooren uit Kring van Dorth. Oude bekenden als Gerrit Goorman
uit Den Haag, het Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boer-
derijnamen onder leiding van de heer Klumpenhouwer, Gerda
Stokreef-Braakman uit Markelo, de heer Renerna uit Utrecht, Jan
Eefting namens de gemeente Gorssel, de dames Poesse en Alberts
namens de oudheidkundige vereniging Lochem-Laren, Gerrit
Verstege met zijn boerderij onderzoek uit Gorssel, Janny Wessel-
dijk en Thea Makkink waren present met hun eigen gegeyens, op
schrift of per computer. Om 10.00 uur opende onze voorzitter, de
heer Jansen op de Haar, deze dag met een woord van waardering
voor alle werkgroepleden die al die jaren achtereen samen deze
dag organiseren. Hij keek terug in de tijd: hoe we begonnen waren
en hoe we uitgegroeid waren tot een begrip voor deze streek. Alle
werkgroepleden werden verrast door uitreiking van een roos voor
elk werkgroeplid, voor al die jaren van fijne samenwerking.
Ik hoop ook in de toekomst nog vele genealogische dagen te mogen
organiseren met Thea Makkink-van Dulmen, Janny Wesseldijk-
Ribbink, Jan Pasman, Henk Rol, Henk Pelgrum, Ab ten Have en
Gerrit Verstege.
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LUX LUCE

Door toedoen van de heer van de Kamp ontving ik het julinummer
1999 van Ons Markenboek, waarin van de hand van M.W. Enserink
een stukje over Lux Luce, het huis waarin ik ben opgegroeid.
Hierbij geef ik nog een kleine aanvulling.

E. Leur

De naam Lux Luce betekent letterlijk Licht door Licht en verwijst
naar psalm 36 vers 10: want bij U is de bron des levens, in Uw
licht zien wij het licht.

Het huis is nog niet zo oud, het dateert van 1928 of '29, en het is
gebouwd door de architect Pastel, die een groot aandeel heeft
gehad in de wederopbouw van Borculo na de rampzalige windhoos.
Als je in Borculo rondrijdt zie je huizen met dezelfde kenmerken,
b.v. de indeling van de ramen in kleine ruitjes. Dit was voor ons
gezin erg praktisch want met zoveel jongens vloog er nogal eens
een bal door het glas.

De jongens werden voornamelijk bij ons geplaatst via het
Paedologisch Instituut van prof. Waterink in Amsterdam. Het
ging om het stimulerende effect van samenwonen in een gezellig
gezin - iets waarin deze jongens door uiteenlopende omstandighe-
den tekort kwamen. Mijn vader met zijn milde humor en mijn
moeder met haar ervaring van tweede dochter in een gezin met
negen kinderen waren erg geschikt voor dit werk.

Mijn broer en ik wonen nu alweer bijna twintig jaar allebei in 1
Amsterdam en nog steeds halen wij wel eens herinneringen op aan ~I
onze fijne jeugd in Gorssel. Uit pure nostalgie heb ikzelf nog een I
zestal jaren een kleine stacaravan op De Huurne gehad en ook
mijn zoon is graag met vrouwen zoontje een of twee vakantiewe-
ken in Harfsen.

Verder heb ik niet veel te vertellen. Mochten er nog vragen zijn
dan kunnen die misschien beter in een briefje aan mijn adres ge-
steld worden. Dit is bekend bij de redactie.
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NAAR INDIË (2)

W.Nijkamp

Op 24 september 1947 passeren we 's nachts Aden aan de
Aziatische zijde en aan Afrikaanse zijde Kaap Gordafru. We zijn
nu in de Indische Oceaan op weg naar Sabang, een haven op het
eiland Poeloe-Weh, Noord-Sumatra.
Na veel water gezien te hebben komen we dan op 3 oktober in Sa-
bang aan. We mogen aan land en dat is zeer welkom na ruim drie
weken aan boord.
We varen na deze onderbreking door, passeren de evenaar, krijgen
een Neptunusdiploma en zetten koers richting Batavia. Dinsdag
7 oktober liggen we om 7 uur 's morgens gemeerd in Tandjong-
Priok, haven van Batavia. En wie zie ik op de kade staan ....Gerrit
Boschloo. Wat een weerzien, hij mag aan boord komen en we heb-
ben elkaar heel wat te vertellen.
's Avonds.mogen we onverwachts de wal op, voor het eerst voet op
Java. Ik weet niet waar Gerrit Boschloo gelegerd is en kan hem
dus niet bezoeken. Hier worden troepen gedebarkeerd en we gaan
op 8 oktober door naar Soerabaya, de andere kant van het eiland.
Op 9 oktober om half twee 's middags liggen we in de haven van
Soerabaya, Tandjong Perak. We worden met de trein afgehaald en
gelegerd aan de zuidkant van de stad in enkele huizen.
Na 29 dagen zijn we dan op onze voorlopige bestemmingsplaats
aangekomen. We hebben bij die huizen een waterput, we kunnen
elkaar met emmers water douchen. We krijgen hier enkele weken
tropentraining, wat eerst niet meevalt bij die tropentemperatuur.
Dan worden we ingedeeld bij de diverse onderdelen van de mari-
niersbrigade (Marbrig). Ik kom terecht bij het motorbataljon
(Mobat). Onze plaats wordt Pandji, vier km ten oosten van
Sitoebondo, circa tweehonderd km ten oosten van Soerabaya. We
reizen per trein tot Djember en dan verder met legertrucks.
Bij een suikerfabriek, waar ook enkele huizen staan, worden we
gelegerd. Hier ontmoet ik Gerrit de Goeyen uit Gorssel, hij is daar
terechtgekomen na de eerste politionele actie, na de landing bij
Pasir-poetih (witte stranden).
Het is daar heel anders dan in de stad. Baksgewijs (appel) is daar
in pendek (onderbroek) en schoenen. We hebben daar drie wacht-
posten. Je wordt 's nachts achter een punt 30 mitrailleur gezet,
karabijn over de knie en twee handgranaten aan je koppel. Dat
voelt eerst niet zo fijn. En je hebt nog nooit met zo'n ding gescho-
ten, in de opleiding werd daar niets aan gedaan. Maar alles went
en de buurt is daar vrij rustig.

23

j .
'" "I j
;

i..
:: •...

ee ~
"

I
i•::
,. ,

"

f



24 25

We krijgen hier autorijles op de legertruck, de M5 international,
een wat grotere dan de GMC. Mobat heeft onder andere als taak
infanteristen naar verschillende punten te brengen om vandaar
uit hun patrouilles te lopen.
Jo Bruggink is in deze omgeving gesneuveld, namelijk in Amboe-
loe bij Djember. Daar Soerabaya een militaire begraafplaats had,
nam ik aan dat hij daar begraven lag. Later zal blijken dat het an-
ders in elkaar zat.
De eerste kerkdienst die je meemaakt, doet vreemd aan. Je hebt je
karabijn tussen je knieën. De legerpredikant legt zijn pistool af en
trekt een toga aan. Dat is wel even wennen.
Na de kerkdienst spreek ik ds. Veening aan. Hij heeft Jo Bruggink
gekend, is net terug uit Holland en is daar bij Jo's ouders op
bezoek geweest.
Na zes weken zie ik kans overgeplaatst te worden naar de centrale
werkplaats van de Marbrig in Soerabaya. Ik kom in de smederij te
werken aan de Kruiserkade. Tijdens de slag in de Javazee zijn de
schepen vanaf die haven ten strijde getrokken.
En wie is mijn baas in de smederij: sergeant Dirk v.d. Berg, mijn
vroegere buurjongen. In de komende tijd ontmoet ik verscheidene
jongens uit Gorssel. Er komen steeds maar weer nieuwe troepen
aan.
In de werkplaats is veel te doen, de auto's worden hier geheel gere-
viseerd en opgeknapt. Ze zijn soms uit elkaar gerukt door trek-
bommen en natuurlijk door slijtage op de slechte wegen in de ber-
gen. We hebben heel wat veren opnieuw moeten spannen en chas-
sis moeten voorzien van nieuwe klinknagels. Daarbij moesten we
veel wachtdiensten opknappen in de stad en daarbuiten.
De algemene verhoudingen (politiek) worden er niet beter op, de
besprekingen willen niet vlotten. De druk van de Verenigde Naties
wordt groter, de Nederlanders zullen moeten verdwijnen. In
december 1948 lopen de spanningen dermate op, dat onze regering
besluit nogmaals een grote actie op touw te zetten.
De Indonesische generaal Nasution heeft intussen kans gezien de
troepen te reorganiseren en samen te brengen. De weerstand tij-
dens de actie is niet zo groot, het wordt natuurlijk wel een groot
gebied om bezet te houden.
Op 31 december 1948 wordt de actie stopgezet onder druk van de
Veiligheidsraad en de dreiging van stopzetting van de Marshall-
hulp. Daarna komen veel van onze jongens om, de Indonesiërs
hadden zich schuilgehouden en komen nu overal te voorschijn om
flinke tikken uit te delen.
Met Tinus Brinkman heb ik regelmatig contact, hij is infanterist

Gerrit Boschloo en Wim Nijkamp
a.b. van de Sloterdijk (Batauia)
Tandjong -Priok

Teunis Woertman en Wim Nijkamp
te Soerabaya
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bij de mariniers, BAR schutter. Bij de tweede actie "Kraai" is hij
bij de eerste groep die voet aan wal zet bij Glondong, landings-
plaats noordkust van Java. Ze moeten koste wat kost Tjepoe
weten te bezetten, een centrum van olieopslag etcetera.
En dan blijft het in 1949 doorsukkelen met besprekingen, die na
de tweede actie natuurlijk helemaal niet meer lukken.
Op 27 december 1949 wordt Indië overgedragen aan de Indone-
siërs. De overdracht vindt plaats in Den Haag, de vicepresident dr.
Mohammed Hatta zit dan naast onze koningin Juliana.
In de loop van 1949 gaan er veel troepen terug naar huis, maar er
komen ook nog steeds nieuwe troepen aan, eigenlijk een vreemde
zaak. De marine houdt zich nog redelijk aan de beloftes, we heb-
ben er intussen maar acht maanden bijgekregen. De landmacht is
wat slechter af. Sommigen moeten wel drie jaar en langer in totaal
dienen.
Toen ik vanuit Pandji naar Soerabaya overgeplaatst werd, ging ik
op zoek naar het graf van Jo Bruggink. Maar helaas, dat was niet
te vinden. Na informatie kwam ik erachter, dat hij in Sitoebondo
begraven lag, juist in de plaats waar is zes weken lang dichtbij
gelegerd was. Nu kreeg ik de kans niet meer naar Sitoebondo te
komen. Toen we terug mochten naar huis was men juist bezig alle
omgekomen jongens in Oost-Java in Soerabaya te herbegraven.
Teunis Woertman was in de loop van het jaar ook in Soerabaya
aangekomen als matroos bij de marine. Als we op 8 augustus in-
schepen en vertrekken met de "Waterman" staat hij op een boom-
stam aan de kade me uit te wuiven. Hoe is het mogelijk: bij aan-
komst in 1947 staat er iemand uit Gorssel op de kade en bij ver-
trek in 1949 staat er weer een bekende uit ons dorp. De wereld is
maar klein; wonderlijk.
We varen samen met de "Johan van Oldenbarnevelt" naar Bata-
via. Hier komen nog meer troepen aan boord en zo gaan we met
4100 man via Straat Soenda richting Indische Oceaan.
Twee dagen vóór we in Aden arriveren, krijgen twee jongens pok-
ken. We waren in Batavia net opnieuw ingeënt, maar het bleek
niet voldoende. De jongens worden naar een RAF ziekenhuis in
Aden gebracht en wij varen verder met de gele vlag in top (besmet-
telijke ziekte). In Suez worden we allen door Egyptische artsen
opnieuw ingeënt; dat was voor ons intussen de vierde keer. De
"Oldenbarnevelt" gaat nu alleen verder, de "Waterman" moet zoge-
naamd in quarantaine varen en een week langer op zee blijven.
Gelukkig breidt de ziekte zich niet verder uit en we komen op
9 september behouden aan in Rotterdam. We worden met bussen
thuisgebracht en krijgen twee appels, een bedrag van f. 300,- en

textielpunten om een burgerpak te kunnen kopen. Wat een beleve-
nis om weer thuis te komen en elkaar in goede welstand weer te
ontmoeten.
Wat heeft het alles opgeleverd. Je bent een ervaring rijker gewor-
den. Nederland is zijn kolonie in de Oost kwijt; terecht, want die
mensen wilden zelfbestuur. Jammer genoeg waren de meesten van
ons toen nog niet zover om dat in te zien.
Als je de balans opmaakt, zie je dat we 6200 jongens achter heb-
ben moeten laten. In Roermond is een gedenkplaats opgezet. Alle
namen zijn in roestvrijstalen zuilen gegraveerd; het is een indruk-
wekkend geheel geworden.
Ieder jaar is er op 7 september een grote samenkomst van vetera-
nen om de achtergebleven jongens te gedenken, ook de jongens uit
ons dorp Gorssel. Ook dit jaar is er weer geen lid van het
Koninklijk Huis naar dit nationaal monument gekomen. Dat is
niet goed te begrijpen. Deze jongens zijn toch voor de Nederlandse
regering omgekomen, net als de jongens in 1940 in de strijd tegen
de Duitsers.
Er is de laatste jaren wat erkenning gekomen. In veel gemeenten
in ons land is nu een gedenkplaat/-steen onthuld ter nagedachte-
nis aan de plaatsgenoten. Gorssel is nog niet zover, maar wat niet
is kan komen; we hebben toen in Indië de moed ook niet opgege-
ven. Gelukkig zijn de meeste jongens uit Gorssel weer behouden
thuisgekomen.
Laten we hopen dat we er wat van geleerd hebben, dan is het niet
vergeefs geweest.

Teunis Woertman staat op een boomstam op
de kade van Soerabaya ons uit te wuiven.
Het is de matroos in 't wit gekleed.
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HEIDENSE BEGRAAFPLAATSEN
ONDER DE GEMEENTE GORSSEL (1)

H. Schoenmaker

lijkbussen, vuursteenen, wapenen en eenen zoo-genaamden don-
derhamer, de overtuiging, dat de grafheuvels alhier, niet van
Romeinsehen oorsprong zijn; bij welke mededeeling aan de
Oudheidkundigen, welke dit berigt in de handen komen mogt, ik
mij vo?re~~st bepalen moet, wijl het te gewaagd zoude wezen, nu
reeds m bijzonderheden te treden, daar de kortheid der herfstda-
gen, gepaard met den afstand der heuvelen van mijne woonplaats
mij het verder onderzoek hebben doen staken. '
Ik wil intusschen eene overlevering van het bijgeloof niet onver-
meld laten, welke zich doorgaans aan de Heidensche begraafplaat-
sen schijnt te hechten, te weten, dat zij bewoond worden door spo-
ken, en wel door witte Wijven, gelijk men dezelve heet. De aan-
dacht zou hierdoor op eene of andere plaats kunnen worden
geve~tigd, waar misschien nog voorvaderlijke begraafplaatsen
schuilen; opdat men met de vereischte omzigtigheid dezelve onder-
zocht: zulks is, in het belang der oudheidkunde, te meer van drin-
~ende noodzakelijkheid, dewijl de verdeeling der gemeene velden
m deze streken, zulk een onderzoek van dag tot dag bezwaarlijker
maakt. Overal wordt ook reeds de heidegrond, aan bijzondere eige-
naren vroeger toegewezen, met de schup geroerd: hier ziet men
~ege~ banen, daar slooten trekken, waardoor oude overblijfsels
ligtelijk onopgemerkt verloren gaan; ginds wordt eene laagte
gevuld, met de hoogte, die misschien tot het aanleggen van een
grafheuvel, uit dezelve is voortgekomen; elders ontdekt men toe-
vallig het vroeger bestaan van thans vernielde begraafplaatsen
door de scherven van lijkbussen, die de ploeg heeft opgeworpen
raken dezelve, gelijk ook niet zelden het geval is in digte dennen-
bosschen verborgen, dan kan het sprookje der witte Wijven ons
alleen den weg naar dezelve wijzen, zoo als mij zulks gebeurd is.
Indien de Matres aufaniae der oude Germanen, tot bovengenoem-
de overlevering hebben aanleiding gegeven, en deze Matres nader-
hand witte Wijven zijn genoemd- zou het sprookje, ook eenigerma-
te kunnen strekken tot bewijs van den Germaanschen oorsprong
der begraafplaatsen, waar ander bewijs ontbreekt.
Tot heden zijn mij tweederlei soort van grafheuvelen bekend
geworden; gelijk die ook door Schrijvers worden vermeld". Het is
hier de plaats niet aan te duiden, waarin derzelve verschillen,
genoeg dat de eene soort volkomen gelijk is aan die, welke de Heer
Janssen beschrijft". Deze vereischt om erkend te worden een geoe-
fend oog, als zijnde slechts weinig boven den omliggenden grond
v~rheven.' en verto?nt slechts oneffenheden in het heideveld, bijal-
dien de cirkelvormige gedaante mogt verloren zijn gegaan: heuve-
len van deze soort vindt men altijd in groot aantal bijeen ge-
plaatst.

1 De vriend des vaderlands

Nu ook de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken in de
gemeente Gorssel een werkgroep begraafplaatsen kent, is het wel-
licht nuttig de aandacht te vestigen op een artikel met als titel
"Heidensche begraafplaatsen onder Gorssel, in Gelderland, kwar-
tier Zutphen" geschreven in 1834 door A. Brants en verschenen in
1835 in "De vriend des vaderlands", een tijdschrift toegewijd aan
de roem en de welvaart van Nederland en in het bijzonder aan de
hulpbehoeftigen in hetzelve, uitgegeven sinds 1827 door de
Maatschappij van Weldadigheid, Permanente Commissie, Amster-
dam. Een tijdschrift dat niet in ieders boekenkast te vinden is.
De schrijver Antoni Brants (1805-1862) woonde destijds op huize
Joppe, gemeente Gorssel. Hij was een schoonzoon van de dichter
A.C.W. Staring (1767-1840), de bewoner van de Wildenborch bij
Vorden.

2 Artikel van A. Brants

2.1 Tekst
Het artikel in deel IX nummer IJ bladzijden 142-150 volgt hierna
integraal:
Heidensche begraafplaatsen onder Gorssel, in Gelderland,
Kwartier Zutphen

Ter gelegenheid dat de Hoogleeraar C.J.C.Reuvens, in de lente
dezes jaars, zich herwaarts had begeven, om eenen bij toeval ont-
dekten grafheuvel te bezigtigen, vestigde ZHG. mijne aandacht op
zoodanige oudheden, en ried mij, dezelve in de omliggende stre-
ken, na te sporen, niet twijfelende, of ik zoude met vrucht werk-
zaam kunnen wezen.
Dezen raad opvolgende, was ik weldra zoo gelukkig eenen grafheu-
vel te ontdekken, en mij is sedert gebleken, dat deze overblijfselen
van de vroegere bewoners der gewesten, in welke men dezelve
vindt, op de heidevelden alhier niet zeldzaam zijn.
Ten gevolge van mijne aanbieding, om geregeld na dezelve onder-
zoek te doen, werd ik van wege het Gouvernement der Provincie
daarmede belast, en verkreeg ik uit de gevonden oudheden, als
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De grafheuvels der andere soort zijn meer verheven, ook cirkel-
rond, doch met eene vlakke kruin, en daarin een of meer ronde
kuilen of ketels. Deze blijken reeds op den eersten aanblik door
menschenhanden te zijn gemaakt, en niet zelden gebeurt het, dat
men, hetzij eene waterkolk, hetzij eene lage streek in derzelver
nabijheid vindt. Somtijds zijn er twee heuvels aan een gehecht, en
zulks in de beide mij bekende gevallen, in de rigting van het
Zuiden naar het Noorden.
Drie heuvels dezer soort zijn mij bekend, alle in de nabijheid van
die der eerstgenoemde, waarom ik geneigd ben te gelooven, dat
zulk een grooter heuvel een meer voornaam gedeelte van eene uit-
gestrekte begraafplaats is; schoon dezelve niet in het midden der
kleinere heuvels, maar daar afgezonderd ligt.
Bij de groote heuvels spookt het dan ook gewoonlijk; minder bij de
andere, die niet zookenbaar zijn. Picardt heeft iets hiertoe betrek-
kelijk in de IX Distinctie van zijn boven aangehaald werk, waar
hij over de woonplaatsen der witte Wijven sprekende, zegt:
"O~der de berghjes van welcke in de voorgaende Distinctie is
gewagh gemaeckt, vint men eenige die ingevallen zijn, en zijn
voortijts van binnen hol geweest, en deze zijn doorgaens de groot-
ste, in wat landt dat men komt, soo hoort men alle menschen uit
eenen mondt spreken, dat die voortijts geweest zijn, woonplaatsen
der witte Wijven," hetgeen genoegzaam hierop neder komt, dat de
overlevering van witte Wijven zich staande heeft gehouden bij alle
grafheuvels, die als zoodanig ligt kenbaar zijn.
Een groote heuvel met vlakke kruin en eenen ketel in het midden,
in de Buurschap Eefde, onder Gorssel, bij het erve Spring-op gele-
gen, werd door den Hoogleeraar REUVENS onderzocht, die dezel-
ve verklaarde een grafheuvel te zijn. Van ouds heeft deze heuvel
dan ook den naam van witte Wijven-bult gedragen, en dient dezel-
ve zijne patronessen op kersnacht tot dansplaats. Na afloop van
het bal, begeven de danseressen zich naar eene nabijgelegene
kolk, waarin zij na zich gebaad te hebben, verdwijnen.
Bijna ter gelijker tijd onderzocht ik, in tegenwoordigheid van
genoemden Hoogleeraar in de Buurschap Eschede, ook onder
Gorssel een 'heuvel, uit twee in de rigting van het Zuiden naar
het Noorden zaamgehechten bestaande, doch, zonder iets van wit-
te wijven te vernemen. Dit wederspreekt evenwel niet, dat de wit-
te wijven tot zulke heuvelen behooren, dewijl, reeds lang voor dat
ik dezen heuvel geopend had, dezelve bekend stond als door men-
schenhanden gemaakt: volgens sommigen was het eene wijkplaats
bij overstrooming, volgens anderen zoude een molen daarop
gestaan hebben. Een, voor ongeveer veertig jaren, gevondene

molensteen op den Hof te Eschede had welligt aanleiding tot het
laatste begrip gegeven. Geen wonder dan, dat deze twee gezonde
denkbeelden het fabelachtige in later dagen hadden verdrongen;
intusschen bleek weldra uit een dertigtal lijkbussen en hoopjes
verbrande beenderen, waarvoor deze heuvel te houden was. Ook
zijn nu de witte wijven wel van denzelven geweken, doch hebben
zij zich niet geheel laten verdrijven; en voor eenige jaren heeft er
zich nog eene in de buurt vertoond.
Aan den voet der hoogte, op welke voornoemde zaamgehechte heu-
velen staan, die naar eene daarbij gelegene hut, de kappe, de kap-
penbulten heeten, breidt zich eene uitgestrekte laagte uit, de
Fliers (het vlier) genaamd; deze sluit tegenover de kappenbulten
aan eene andere natuurlijke hoogte, over welke de straatweg van
Zutphen naar Deventer loopt; de naam van deze hoogte is de
Haar; op dezelve staat thans eene woning, en het plein tusschen
deze woning en den straatweg heeft fragmenten van lijkbussen en
verbrande beenderen opgeleverd.
In de duistere dagen van November en December, tegen het vallen
van den avond, komt niet zelden uit de Fliers een licht te voor-
schijn, als eene groote luchte (lantaarn); beweegt zich met ontzet-
tende sprongen, verdwijnt eensklaps, komt eensklaps weder te
voorschijn, en plaatst zich op een bepaald punt in eene akker-
maals heg, op eene nabijgelegen boeren-erve, van welk plekje niets
bijzonders verhaald wordt, dan het aan dwaallichten verbonden
sprookje, dat daar, waar zij zich nederzetten, geld verborgen ligt.
Meermalen heeft de bouwman van dat erve dit licht gezien en aan
anderen getoond; eenmaal wilde een zijner knechts een geweer op
hetzelve losbranden, doch hij kwam hals over kop, doodsbleek en
van schrik bevangen, met de mare terug, dat hem een witwijfwas
verschenen.
Deze bijzonderheden brengen dus de witte wijven in eenig verband
met het licht van de Fliers, maar nergens bewonen anders de wit-
te Wijven lage streken, altijd heuvelen. Huizen zij dus op de
Kappenbulten, of op de Haar? welligt hebben zij voormaals op bei-
de, of liever in de gansche streek rondom de Fliers gewoond; men
moet namelijk de Haar, in zamenhang met de Kappenbulten, als
eene uitgestrekte begraafplaats beschouwen; gelijk de negen of
tien onaanzienlijke heuveltjes, welke de Hoogleeraar Reuvens bij
de witte-wijvenbult vond, en van welke er vier, door mij onder-
zocht zijnde, bleken lijkbussen te bevatten, te zamen met deze wit-
te wijvenbult eene dergelijke begraafplaats uitmaken; even als de
voorname heuvel der Klembergen, welke ik nu zal vermelden, van
een aantal kleinere vergezeld is.
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De Klembergen, die in de Buurtschap Epse, onder Gorssel, gelegen
zijn, werden mij verhaald door witte wijven bewoond te worden, en
beschreven als een aantal heuveltjes en kuilen: ik vond dezelve
met zes à zevenjarig dennenhout begroeid, en kon dus hier en daar
slechts eenen enkelen heuvel waarnemen; doch twee schijnbaar
natuurlijke hoogten, die door kunst aaneen gehecht waren, in de
rigting van het Zuiden naar het Noorden, gaven mij, door hare
ingevallen gedaante, maar vooral door eenige verbrande beende-
ren, die bij het omspaden waren boven gekomen, de overtuiging,
dat ook hier eene begraafplaats was geweest.
De gemeente Gorssel, binnen welke ik de grafheuvels aantrof,
bestaat uit onderscheidene marken, met derzelver Buurschappen,
van welke vier, die kort aan de Rivier den IJssel liggen, door mij
zijn onderzocht. De heuvels lagen alle buiten het van ouds
bebouwde gedeelte der marken, palende aan het groote Heideveld.
Epse leverde mij de Klembergen op, Eschede de Kappenbulten en
de Haar, in Eefde de witte wijvenbult; de een met de ander door
witte wijven bewoond, en blijkbaar gemeene begraafplaatsen van
de inwoners der Marken, binnen welke zij gelegen zijn. De
Gorsselsche Mark alleen leverde geen begraafplaats op, zoo min
als een verhaal, uitgezonderd een, betreffende het kerkje, dat in
het Dorp staat, en dus van geen genoegzamen ouderdom; zoodat
men aanleiding krijgt om hier te vragen: zoude de afzonderlijke
Mark van Gorsselook van later oorsprong zijn?
Oude oorkonden spreken van Eschede, onder den naam Ascete,
reeds in 1046, Epse heeft welligt reeds kerkelijk behoord onder de
Sint Nikolaas of Bergkerk te Deventer, bij hare stichting, omtrent
het einde der twaalfde eeuw. Veelvuldig is de vermelding van Epse
in de Memoriën van die van Zutphen en Veluwe, contra die van
Deventer omstreeks 1500, en bijliggende condschappen, onder
anderen van Berend van Hackfort, volgens welke: "die onder Epse
geseten zijn, altijt levendigh Gelrisch sijn, ende doet Stichts begra-
ven werden." In een verdragbrief over de Parochialia, bijzonder
der Bergkerk van Deventer, met den Abt van Varl aer, komt in
1206 ook een Arnoldus de Epse voor". Van Gorssel vindt men daar-
entegen geene vermelding bij de grijze aloudheid, zoo ver mij
bekend is. Dat hetzelve vroeger Gurstloo zou hebben geheeten,
leest men bij Lindeborn. De geregelde aanteekeningen van het
Markenboek dezer plaats klimmen niet hooger op, dan tot 1569,
schoon reeds in 1492 de "gemeyne erfgenamen van den
Gorsselschen weert" van Oswald, Graaf Van den Berg en Heer van
den Bylant, eene visscherij het Rolofte aangekocht hebben.
Mogten aanhoudende nasporingen mij in de Gorsselsche Mark

geenen Grafheuvel doen aantreffen, dan zouden onderscheidene
omstandigheden, te veel om aan te voeren, mij doen vermoeden,
dat Gorssel met Eschede oudtijds een geweest is, eene Buurschap
was, die den naam Ascete dreeg, en eene begraafplaats gebruikte.

J oppe bij Gorssel,
December 1834 A. Brants

Noten:
1 Ypey en Ackersdijk. Aanm. op verouderde woorden, bl. 159,

aangehaald bij Strezo, in de Verhandelingen van Teylers twee-
de Genootschap, XIX stuk. bl. 13. in de Noot.

2 Arnkiel, Heidnische Begräbnisz-Gebraüche, bij Westendorp,
Antiq. I. 3. bl. Korte beschrijving, van eenige vergetene en ver-
borgene Antiquiteten, door Johan Picardt.

3 Grafheuvelen der oude Germanen ontdekt, beschreven en toe-
gelicht door L.J.F. Jansen, Arnhem, Nyhoff, 1834.

4 Deze berigten omtrent Eschede en Epse ben ik verschuldigd
aan de vriendelijke welwillendheid van den Heer Staatsraad
Van der Borch van Verwolde.

2.2 Aantekeningen
De noten bij het artikel staan in het tij dschrift onderaan de
betreffende pagina (voetnoten) en zijn aangegeven met tekens.
Aangezien enige tekens meer dan eenmaal voorkomen, zijn de
noten door mij genummerd (1-4) en als eindnoten opgenomen.
In noot 3 wordt Jansen met één s geschreven en in de tekst met
dubbel s. De juiste naam is Janssen. Het in deze noot genoemde
jaar "1834" moet zijn 1833, het in Romeinse cijfers op de titelpagi-
na voorkomend jaartal. De naam van de uitgever wordt met een ij
en niet met een y geschreven.
Het boekje Grafheuvelen der oude Germanen bevat, naast een
"Voorrede" en enige figuren, slechts 45 bladzijden tekst op klein
formaat. Janssen die conservator was van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden behandelt in zijn boekje de grafheuvels van
de oud-Germanen in het Kleefse gebied.

De in het artikel voorkomende woorden "Matres aufaniae" komen
uit het Grieks en betekenen in het Nederlands witte Wijven, in het
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dialect witte Wieven. Matres zijn moeders, vrouwen, wijven en
aufaniae betekent lichtgevoelig, wit.

3 Rijksmuseum van Oudheden te Leiden

3.1 Onderzoek Reuvens
Het onderzoek van Reuvens is beschreven in kleine notitieboekjes
en door anderen overgenomen en verwerkt en al deze gegevens
bevinden zich in het archief Nederland-Prehistorie van het
Museum, blijkens brief d.d. 6 januari 1998 van het Rijksmuseum
van Oudheden (RMO) te Leiden.
Professor C.J.C. Reuvens, geboren te 's-Gravenhage op 22 januari
1793, overleed kort na het onderzoek op 26 juli 1835 te Rotterdam.
Hij studeerde letteren en rechten te Amsterdam, Leiden en Parijs.
In 1814 werd hij advocaat bij het Hooggerechtshof te 's-Graven-
hage. In 1816 werd hij hoogleraar klassieke talen aan de Acade-
mie te Harderwijk en in 1818 buitengewoon en in 1826 gewoon
hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Leiden; hij was de
eerste hoogleraar op dit vakgebied in de wereld. Hij was raadsman
van koning Willem I voor de aanleg van diens archeologische ver-
zameling. Van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden was hij
de eerste directeur (1818 - 1835).

3.2 Nederlandsche oudheden (1877-1901) van W. Pleyte

van: Graafschap. Gelderland. Pl. 1. en PL.II.
In het tekstgedeelte "Gelderland" wordt de gemeente Gorssel
behandeld in het (eerste) hoofdstuk "Het graafschap Zutphen of
Hameland" , paragraaf "1. Het graafschap tusschen de Schipbeek
en de Berkel". Deze paragraaf op de bladzijden 5-9 is bijna geheel
gewijd aan de grafheuvels in de gemeente Gorssel. De bladzijden
25-28, over namen van wateren, namen van gronden, namen van
zelfstandige naamwoorden afgeleid, namen eindigende op -ink en
namen van onzekere afkomst, behoren bij het gehele eerste hoofd-
stuk, waarin tot de graafschap Zutphen worden gerekend de
Achterhoek en de Liemers.

3.2.2 Tekst
Het gemeld tekstgedeelte over de gemeente Gorssel volgt hierna
integraal:

3.2.1 Pleyte's Nederlandse oudheden
Tot de "anderen" die het onderzoek van Reuvens "overgenomen en
verwerkt" hebben behoort Dr. W. Pleyte (1836-1903).
Willem Pleyte studeerde theologie in Utrecht en daarna egyptolo-
gie. In 1869 werd hij benoemd tot conservator van de klassieke
afdeling van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden waarvan
hij in 1891 directeur werd. Hij was gespecialiseerd in de studie
van de hiëratische papyri. Vanaf 1869 legde hij zich ook toe op de
Nederlandse oudheidkunde.
Van zijn hand is het uit twee kloeke delen bestaand boekwerk
"Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den
Groote, Afbeeldingen naar de oorspronkelijke voorwerpen of naar
photographieën met begeleidenden tekst en oudheidkundige
kaart", dl I Tekst, Leiden. Het tekstgedeelte "Gelderland" ver-
scheen in 1887, dl II Platen, Leiden, z.j.
De in het tekstgedeelte Gelderland voor de gemeente Gorssel
genoemde afbeeldingen bevinden zich in het tweede deel na de
titelpagina "Gelderland" op de beide eerste platen met vermelding

Tusschen Berkel, IJsel en Schipbeek, ligt de gemeente Gorssel,
naar de hoofdplaats Gorssel aldus genoemd, een groote zandgrond,
met bosschen bewassen.
Van der Aa zegt, dat dit dorp oudtijds voorkomt onder den naam
van Coerselloo, d.i. plaats waar een koer of wachthuis stond, ter-
wijl er nog een bosch bestaat, bekend onder den naam van
Gorsselsche bosch; voorts zijn er in de meeste marken dezer
gemeente heidensche begraafplaatsen opgedolven. De buurtschap-
pen zijn Epse, Gorssel, Enschede en Eefde.
Het museum van Oudheden bezit verschillende voorwerpen,
afkomstig uit de buurtschap Epse, een geschenk van den Heer
Mr. H. Houck, notaris te Deventer.
Plaat I, fig.1, een vuursteenen mes, lang 12, breed 3 cM.; fig.2, een
pot, hoog 20,5, middellijn 22.5 cM.; fig.3, een dergelijke, hoog 17.5,
middellijn 17.5 cM.; min of meer versierd. In deze potten werden
verbrande lijken gevonden; figA, een stuk van een pot, hoog 15, en
fig. 5, een klein potje, hoog 6 cM.
Al deze stukken komen uit eene Germaansche begraafplaats onder
Epse, en leveren niets bijzonder karakteristieks op, om nader den
tijd te bepalen. In Juni 1866 zijn zij aan het Museum geschonken.
De plaats heet "de Klembergen", eene ongelijke hoogte, hier en
daar met kleine heuvels bezet, grootendeels door de natuur
gevormd; enkele zijn opgeworpen. Zij zijn met eiken en dennen
begroeid van 40jarigen ouderdom. Vroeger was alles kale heide,
thans een onderdeel van het fraai aangelegde bosch van den Heer
Houck. Men had midden tusschen de heuvels een partij rolsteen en
gevonden, die op ongeveer een hal ven meter diepte dicht bij elkaar
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lagen. De Klembergen hadden ook den naam van "Witte wiven
bulten". Op eene vraag van Dr. Janssen aan een der arbeiders,
wat die "Witte wiven" beduidden, ontving hij het antwoord, dat
men ook bij van den Bergh kan lezen. Een man te paard bij den
heuvel gekomen, had geroepen:

1 is 20 M. middellijn, hoog 75 cM.
2 is 40 M. middellijn, hoog 150 cM
3 is 20 M. middellijn, hoog 100 cM.
4 is 100 M. middellijn, hoog 100 cM.
5 is 60 M. middellijn, hoog 200 cM.
6 is een laagte, waarin een partij
steenen bij elkander en een stuk
van een paal zijn gevonden.

(De in de tekst voorkomende noordpijl is niet overgenomen.De in
de tekst voorkomende herhalingstekens bij 2 tot en met 5 zijn ver-
vangen door de volledige tekst.)

2 0 62

Van Eschede ontving het Museum, Januari 1854, als geschenk
van Dr. A. Brants van 't Joppe, een bewerkt stuk grof korrelig gra-
niet (fig.6) ongeveer een vierde van een kogel, lang 12, hoog 17.5,
breed 9 cM. Het werd gevonden in de Germaansche begraafplaats,
in de gemeente Eschede, in de z.g.n. "Kappenbulten", onder eene
urne die met beenderen gevuld was, en diende daarvoor als voet-
stuk, terwijl een en ander van verbrande beenderen omgeven was,
zooals de Heer Brants aan wijlen Dr. L.J.F. Janssen meldde 10
Dec. 1853. De Kappenbulten zijn genoemd naar de Kappen, een
boerderij; doch reeds vroeger was hier een onderzoek ingesteld.
De hoogleeraar Reuvens had in 1835 een bezoek aan Dr. eh. Brants
van 't Joppe gebracht, om een toevallig ontdekten grafheuvel te
bezichtigen. De Hoogleeraar vestigde de aandacht van Dr. Brants
op dergelijke oudheden, en het gouvernement belastte dezen met
een onderzoek. In tegenwoordigheid van den hoogleeraar werd te
Eschede een heuvel onderzocht, een heuvel uit twee in de richting
van het Zuiden naar het Noorden samengehechten bestaande; vol-
gens sommigen zou er een molen op gestaan hebben. Een voor
ongeveer een eeuw gevonden molensteen op den Hof te Eschede,
zou dat begrip hebben kunnen doen ontstaan. Intusschen bleek
weldra uit een dertigtal lijkbussen en hoopjes verbrande beende-
ren, waarvoor deze heuvel te houden was. Aan den voet der hoogte
breidt zich een laagte uit, de Fliers (het Vlier) genaamd; deze sluit
tegenover de Kappenbulten aan een andere natuurlijke hoogte, de
Haar, waarover de straatweg naar Deventer loopt. Thans staat
daar een huis, en op het plein voor het huis heeft men fragmenten
van potten en beenderen gevonden. In November en December
komt er uit het Fliers niet zelden een licht te voorschijn als van
een groote lantaarn: het beweegt zich met sprongen, verdwijnt,
komt terug, plaatst zich in een heg, waar waarschijnlijk geld ligt.
De bouwman heeft dit licht dikwerf gezien, en een knecht, die er
op afging en wilde schieten, zag dat het een wit wijf was.
Doodsbleek kwam hij terug. De witte wijven wonen op deze uitge-
strekte begraafplaats.
Van 't J oppe zijn eenige voorwerpen in het museum van Zwolle
terecht gekomen; een bijlhamer (fig.7), is zeer merkwaardig om
den vorm, een andere bijl PUI fig.1 en fig.2 een vuursteenen bei-
tel, behooren tot de gewone, reeds meermalen afgebeelde.
Een der oudste ontdekkingen was die in de Witte wijvenbult, bij
Eefde. Hier werden verschillende voorwerpen opgedolven, Germaan-
sche, Romeinsche en Frankische.
Onder de voorwerpen van steen, uit de witte wijvenbult, vermel-
den wij eenige splinters en ongeslepen stukken nuclei of kernen,

Wit wive wit,
Daêr heî én spit,
Ziet daî d'ar gebraad an kriegt.

Het wijf had toen gezegd:

D'eene schoen aangerukt
En d'andre toegeknupt,
Dan zult gij 't gebraad wásen.

Daarop vervolgde zij den man 10 uur lang, die evenwel nog tijdig
den stal bereikte; doch het spit was tot in de staldeur gestoken;
een minuut nog en hij was er geweest.
De Klembergen zijn vijf in getal, een uur van Deventer, 20 minu-
ten van den IJsel verwijderd:

1 0 70M.
22 0 4

57 6
3 0 o 5

83

In NQ.lhad Dr. Brants van 't Joppe gegraven, en daarin eene urne
gevonden; bij het omzetten van den grond van NQ.2,op 20 cM.
diepte, vond hij 5 urnen, met asch en beenderen; twee Meter naar
den kruin nog een, en verder op nog ééne, alzoo 7.
Een nader onderzoek van de steenen, den paal en een dierenhoren,
in het midden der vallei of laagte tusschen de heuvels gevonden,
leerde, dat de horen die van een jong rund, en de paal van eiken-
hout was. Het vuursteenen mes werd op een meter afstand van de
urnen gevonden.
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waarvan zij zijn afgeslagen, en twee pijlspitsen van grauw grijzen
vuursteen, eene, fig.3 buitengewoon lang, en fraai bewerkt, lang
9.4 cM. en fig.4, een kleine, waaraan de punt ontbreekt, lang 1.7
cM. Voorts fragmenten van groote en kleine potten, waaronder
zeer ruwe en fijnere. Fig.5, een klein potje, behoorde bij deze
urnen hoog 4.5 cM. Twee kleine potjes zijn in hun geheel bewaard,
en fig.6, een reukvaasje wellicht, dekseltje en voet ontbreken.
Andere in het Museum kunnen een voorstelling van het geheel
geven. Een gedeelte van een potje, fig.7 met spitsen buik doet aan
den Frankischen tijd denken, hoog 10, middell. 10.5 cM., beide een
geschenk van den Heer Hoetink te Zutphen. Stellig Frankisch, zijn
fig. 8 een ijzeren bijl, fig.9. de lansspits en 10 fig. de schaar, zooals
men er vele vond in de graven, van de vijfde tot de 9de eeuw.
Een bronzen munt, 1e grootte, van Trajanus, herinnert eindelijk
aan den tijd der Romeinen.
Of de ijzeren pijl oflansspits, fig.ll, Frankisch ofvan lateren tijd
is, kan ik niet beslissen. Enkele dergelijke bezit het Museum, uit
andere plaatsen in ons land afkomstig. Van deze opdelving wordt
in de "Vriend des Vaderlands," deel IX gezegd: "Een groote heuvel
met vlakke kruin, en eene ketel (kuil) in het midden, in de buur-
schap Eefde onder Gorssel, bij het erve Spring-op gelegen, werd
door den Hoogleeraar Reuvens onderzocht, die dezelve verklaarde
een grafheuvel te zijn, (p.146)" en voorts (p.148) "de negen of tien
onaanzienlijke heuveltjes, welk de hoogleeraar Reuvens bij de
Witte wijvenbult vond, en van welke er vier door mij onderzocht
zijn, bleken lijkbussen te bevatten te zamen met deze witte wij-
venbult een begraafplaats uit maken (de) evenals de voorname
heuvel der Klembergen."
Eschede heette in den ouden tijd Ascete. Bij Gorssel werden geen
grafheuvels gevonden, daarom veronderstelt Dr. Brants, dat
Gorssel vroeger ééne mark met Eschede heeft uitgemaakt, eene
mark, die de begraafplaats bij Eschede gebruikte.
Omtrent de opgraving van de Witte wijvenbult vindt men eenige
aanteekeningen van Prof. Reuvens in de nagelaten papieren bij
het Museum bewaard, eene grondteekening der doorgraving en
een gedeelte der kadastrale kaart, waarop de heuvels voorkomen.
De aanteekeningen leeren ons het volgende: de vroeger gevonden
potten waren begraven op 14 roeden, rechts van den berg, en op
den berg zelven. De munt van Trajanus en het ijzer zijn 1.30 M.
diep gevonden. Op 3 voet uit het midden ten W.Z.W. vond men
beenderen, houtskool en wit zand. Het kleine potje of het gedeelte
van het vaasje, vond men op eene groote massa beenderen. In het
midden van den berg was eene kuil, waarschijnlijk door vroegere

opgravers gedolven. Dergelijke sporen van vroegere opgravingen
bespeurt men dikwerf in grafheuvels en meestal vindt men dan
ook in zulke heuvels, die door de Gorsselsche onderzoekers ketel-
kuilen genoem~ wor~~n, zoo goed als niets meer. Het komt mij
voor, dat de WItte wijvenbult, ook vroeger onderzocht is, en dat
door de Heeren Brants en Reuvens de toevallig achtergebleven of
voorbij geziene voorwerpen zijn voor den dag gehaald.
D~ .Bult is in middellijn 2.5 M. en in hoogte 1 M., hij ligt op het
snijpunt der wegen naar Gorssel en Zutphen.
(De in de tekst volgende tekening is niet overgenomen.)

Een gedeelte van het boven vermelde is bewaard gebleven en afge-
beeld. De Witte wijvenbult schijnt een gemeenschappelijke be-
graafplaats geweest te zijn. Het aardewerk klimt op tot den Ger-
maanschen tijd; de steenen voorwerpen zijn vermoedelijk nog
ouder; de Romeinen en Franken lieten hoe gering ook, sporen van
hun ver?lijf achter in het ijzer en de bronzen penning.
De overige grafheuvels onder ter Hunnep zijn zoover ik weet, niet
onderzocht.Volgt voetnoot 1) welke noot luidt als volgt: Mededee-
ling van Dr. A. Brants aan Prof. Reuvens 10 December 1834 tus-
schen de Dortsche en de Schipbeek.

3.2.3 Aantekeningen
Nucleus (Latijn) = kern, meervoud is nuclei.
De buurtschap Eschede is eenmaal geschreven Enschede, een
onjuistheid die men vaker tegenkomt.
"De hoogleeraar Reuvens had in 1835 een bezoek aan Dr. eh. Brants
van 't Joppe gebracht,": "CH" moet zijn A. en het bezoekjaar was
1834. Brants schreef immers "in de lente dezes jaars" en dagte-
kent zijn artikel met het jaar 1834.
Bij Fliers wordt eenmaal ten onrechte het lidwoord het gebruikt.
De beide citaten uit het artikel van Brants in "De vriend des
vaderlands" zijn niet geheel letterlijk. Het valt op dat -en dit zien
we vaker- niet de naam van de schrijver (A. Brants) wordt vermeld
doch alleen de naam van het tijdschrift waarin het artikel is gepu-
bliceerd.
Het artikel van Brants en het tekstgedeelte van Pleyte zijn beide
overgenomen zonder aanhalingstekens en verbrede marge.
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